
Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého 

za obdobie 2014/2015 

 
              1.) Uplatňovanie výnimky na lovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ. 

 

V sezóne 2014-2015 bolo na lovných rybárskych revíroch v užívaní Slovenského 

rybárskeho zväzu možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých 

(Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva 

životného prostredia SR č. 3870/2009-2.1jam. zo dňa 26. 5. 2009 a jeho predĺženia do 31. 3. 

2015 rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR  č. 6814/2013-2.2 zo dňa 10. 10. 2013 a 

to od 1. 10. do 31. 3. 2015. 

 
Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 17. januára 2015. 

Slovenský rybársky zväz sčítal na 51 nocoviskách 5 732 ks kormorána veľkého (s možnosťou 

navýšenia 10 %). Početnosť kormoránov, teda oproti minulému roku, vzrástla o vyše 1000 ks. 

Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji a na dolnom Hrone.  

 

Priestorová distribúcia  
V sezóne 2014 – 2015 bol začiatok zimného obdobia tak ako po minulé roky mierny. 

Opätovne došlo k väčšiemu rozptýleniu zimujúcich kormoránov, keďže vodné toky a nádrže 

neboli zamrznuté, okrem vyššie položených vodných nádrží. Predpokladáme, že vplyvom 

mierneho počasia v Európe, časť kormoránov zosadla na otvorené vodné plochy počas migrácie 

na území iných krajín. Prvé kŕdle kormoránov sa začali na našom území objavovať už v tretej 

dekáde mesiaca august. Tieto kŕdle boli pozorované na strednom Hrone v okolí Budče, na 

strednom Považí v okolí Púchova a Považskej Bystrice, na Liptove na Krpelianskej priehrade 

a na VN Liptovská Mara bolo zaznamenaných asi 170 ks kormoránov. V jednotlivých oblastiach 

bolo pri zimnom sčítaní najviac kormoránov zaznamenaných v nasledujúcich lokalitách. Na 

rieke Nitra pri Nových Zámkoch 423 ks, na dolnom Hrone v okolí Levíc až 1049 ks,  na Dunaji 

pri obci Lél 950 ks, na Liptovskej Mare 208 ks, na Toryse pod Šarišským hradom 150 ks, na 

rieke Morava pri Veľkých Levároch 212 ks, na dolnom toku Váhu bolo zaznamenaných od 158 

do 350 ks. Počas sčítania boli zaznamenané prelety kormoránov bez zisteného nocoviska, hlavne 

na rieke Topľa pri Hanušovciach a pri Bardejove, kde prelietalo 300 resp. 120 ks. Početnosť 

kormoránov na jednotlivých lokalitách sa výrazne nemenila. Zvyšovanie počtov kormoránov na 

jednotlivých lokalitách nastalo až v jarných mesiacoch (marec), kedy začala migrácia 

kormoránov na hniezdiská na severe Európy. Zotrvanie týchto kŕdľov na vodných plochách však 

bolo krátkodobé (2 – 3 dni), následne vtáky odlietali smerom na sever. Na niektorých lokalitách 

členovia základných organizácií zaznamenali, v jesennom období, častejšie nálety kormoránov, 

následným presunom na iné lokality však pri januárovom sčítaní vtáctva nebol na týchto 

lokalitách potvrdený výskyt kormorána. To môže v konečnom dôsledku pri spracovávaní 

výsledkov sčítania navodzovať dojem, že tieto lokality sú pre kormorána nezaujímavé a už sa tu 

nevyskytuje. Tento prípad sa každoročne opakuje na rieke Orava a na hornom Hrone,  kde nebol 

v januári zaznamenaný výskyt kormorána. Následkom miernej zimy sa kormorány rozptýlili na 

viaceré vodné plochy, predačný tlak tak nebol koncentrovaný iba na niekoľko málo rybárskych 

revírov. Z hľadiska ochrany revírov však nebol tento stav najlepší, keďže aj malé skupiny 

kormoránov dokázali hlavne na menších vodných nádržiach vyrušovať zimujúce obsádky rýb.         

             

            

 

 

 



Plašenie a odstrel na lovných rybárskych revíroch  

 

 Odlov sa realizoval hlavne na Považí, na strednom Hrone, na rieke Nitra a Cirocha. 

Neletálne plašenie sa realizovalo popri odstrele na rovnakých lokalitách a na veľkých vodných 

nádržiach. Plašenie zábavnou pyrotechnikou malo krátkodobý efekt, na tokoch sa kormorány, po 

vyplašení, presúvali na iné úseky riek, na väčších vodných nádržiach zosadli na vodnú hladinu 

mimo dosah plašiacej pyrotechniky. Na rieke Orava v okolí Trstenej, Tvrdošína a Dolného 

Kubína boli po dohode so Štátnou ochranou prírody na niekoľkých miestach nainštalované 

plašiace zariadenia pozostávajúce zo šnúr natiahnutých ponad vodnú hladinu, na ktorých boli 

inštalované reflexné prvky. Lokality, na ktoré sa tieto zariadenia inštaloval,i sú známe zimoviská 

rýb a je možné konštatovať, že táto metóda plašenia kormoránov je pomerne efektívna. 

Kormorány vzhľadom na svoju opatrnosť na tieto lokality nezosadajú, šnúry pritom nezraňujú 

iné živočíchy. Do budúcna by toto mohla byť jedna z efektívnych foriem ochrany rybárskych 

revírov pred kormoránmi.  

  

Odlov kormoránov prebiehal v sezóne 2014/2015 na nasledujúcich lokalitách. 

 

 V regióne Liptova sa kormorány lovili v úseku od ústia Váhu do VN Liptovská Mara až 

po Stankovany. 

 V okolí Púchova prebiehal odstrel na Nosicko-Kočkovskom kanáli, na starom koryte 

Váhu a na okolitých štrkoviskách.   

 V okolí Považskej Bystrice prebiehal odstrel na starom koryte Váhu, na časti VN Nosice 

Pod Dubovcom. 

 V okolí Hlohovca prebiehal odstrel medzi obcami Zelnice a  Madunice. 

 Pri Galante sa kormorány lovili na troch lokalitách: dolný úsek rieky Čierna Voda, 

Odstavené rameno Starý les/Aggerdő, a na štrkovisku Čierny Brod. 

 V okolí Piešťan odlov prebiehal  na koryte Váhu. 

 Na strednom Hrone prebiehal odlov kormoránov v oblasti Žiaru nad Hronom. 

 Na hornom Hrone prebiehal odstrel pri Brezne.  

 V okolí Sniny boli kormorány odlovované na rieke Cirocha od hrádze VN Starina po 

ústie do Laborca. 

   

 Odlov sa realizuje zväčša na rovnakých lokalitách ako po minulé roky. Jedná sa 

v súčasnosti o najefektívnejší spôsob ochrany rybárskych revírov pred kormoránmi (efektívnejší 

je iba zámrz hladiny). Na lokalitách, kde sa odlov realizuje pravidelne, sú kormorány plachejšie, 

často sa kŕdle rozpadajú na menšie skupiny, pri akejkoľvek aktivite sú vyplašené a odlietajú. 

Pravidelným odlovom sa docielilo vytláčanie kormorána na iné lokality, pričom však nemenili 

nocoviská. Napríklad z nocoviska na Liptovskej Mare kŕdle kormoránov začali prilietavať za 

potravou na rieku Oravu.  

 

 Najlepšie výsledky pri odlove sa dosahujú na tečúcich vodách, hlavne na tokoch, ktoré 

nemajú veľkú šírku. Problematickejší je odlov na veľkých vodných nádržiach, kde kormorány 

využívajú veľkú vodnú plochu a pri prvom náznaku nebezpečenstva odlietajú mimo dostrel. 

Napriek udelenej výnimke sa viacero základných organizácií SRZ nevie dohodnúť s príslušnými 

poľovnými združeniami na spolupráci pri ochrane rybárskych revírov, príčinou býva hlavne 

rozpor v poľovnej legislatíve. Hranice poľovných revírov totiž často kopírujú toky a 200 m od 

hranice poľovného revíru nie je možné strieľať.   

  

 



 Na základe zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov veľkých od 

Základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu evidujeme v sezóne 2014/2015 533 

ulovených kormoránov. Dohľadať sa podarilo 225 ks kormoránov. Oproti minulému roku sme 

zaznamenali pokles ulovených kormoránov,  do aktívneho odlovu sa však poslednú sezónu 

zapojilo menej organizácií. Na lokalitách, kde sa odlov pravidelne realizuje už niekoľko rokov 

bolo zaznamenaných menej kormoránov. 

 

Odlov kormoránov na lovných rybárskych revíroch v sezóne 2014 - 2015 

 

lokalita odlovu 
počet odlovených počet dohľadaných 

Čierna voda, OR Starý les, Čierny Brod 8 neuvádzajú 

Váh pri Piešťanoch 98 53 

Váh pri Hlohovci 63 neuvádzajú 

Váh pri Púchove 48    43 

Váh  pri Považskej Bystrici 66 neuvádzajú 

Váh – Liptov 127 102 

Hron –Brezno  1 1 

Hron – Žiar nad Hronom 75 9 

Cirocha – Snina 14      2 

Nitra – Partizánske 33 15 

Spolu 533    225 

  

 

 Počas zimného obdobia boli priebežne zasielané ulovené jedince kormoránov na 

parazitologické vyšetrenie na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 Zaznamenali sme jeden úlovok kormorána veľkého označeného krúžkom, údaje sme 

zaslali po dohode so ŠOP SR na príslušnú inštitúciu. Spätnou väzbou sme boli informovaní, že 

ulovený jedinec pochádzal z lokality v juhozápadnom Fínsku, odkiaľ sme v minulosti už 

zaznamenali ulovené jedince kormorána.  

  

 Medziročný nárast početnosti zimujúcich kormoránov na území Slovenska bol badateľný 

hlavne na dolných úsekoch veľkých riek Slovenska, kde na dvoch najväčších nocoviskách bolo 

zaznamenaných až 2000 ks kormorána. Hlavne na Dunaji je odlov ťažko realizovateľný a tieto 

veľké kŕdle sa tu vyskytovali počas celej zimy. Zároveň bol zvýšený výskyt zaznamenaný na 

veľkých vodných nádržiach, ktoré patria do vyhlásených CHVÚ a kormorány tu nie sú 

vyrušované. Podhorské toky už pre zimujúce kormorány nie sú atraktívne kvôli malej obsádke 

rýb, čo z veľkej časti spôsobili práve nálety kormoránov v posledných rokoch.  

   

 

2.) Uplatňovanie výnimky na chovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ 

 

 V sezóne 2014-2015 bolo na vybraných chovných rybárskych revíroch v užívaní 

Slovenského rybárskeho zväzu (príloha č. 1 rozhodnutia MŽP SR č. 3870/2009-2.1jam) možné 

realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za 

podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 3870/2009-

2.1jam. zo dňa 26. 5. 2009 a jeho predĺženia rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR 

 č. 6814/2013-2.2 zo dňa 10. 10. 2013 a to celoročne od nadobudnutia platnosti uvedenej 

výnimky MŽP SR až do ukončenia platnosti 31. 3. 2015.  



 Na týchto rybárskych revíroch, ktoré slúžia na produkciu rybích násad našich pôvodných 

druhov rýb, bolo prevádzané hlavne neletálne plašenie kormoránov, odstrel bol realizovaný 

sporadicky. Keďže sa jedná hlavne o umelo vybudované vodné plochy, od konca mesiaca 

december došlo k zámrzu hladín a plašenie a odlov boli bezpredmetné. V jesennom období na 

väčšine týchto rybárskych revírov prebiehala sezóna výlovov a do novembra boli nádrže 

vypustené a obsádka rýb zlovená a vysadená do lovných rybárskych revírov. Kormorány sa na 

niektorých rybničných sústavách zdržiavajú celoročne v menších počtoch, niekde sa vyskytujú 

iba sezónne, počas zimovania.  

 

  Na vodných plochách strediska Malé Zálužie sa vyskytovali kormorány na všetkých 11 

odchovných rybníkoch. Na rybničné sústavy v regióne Topoľčian nalietavali kormorány z Váhu 

a Sĺňavy, na rybníky v oblasti Nitry zas kormorány z rieky Nitry a Hrona. Výskyt je celoročný, 

reps. závisí od napustenia a zámrzu rybníkov. Prebiehalo tu len neletálne plašenie.   

 Na stredisku Trstená neboli v uplynulej sezóne zaznamenané žiadne kormorány 

    

 Na odchovných rybníkoch v Nových Zámkoch bol výskyt kormoránov zaznamenaný 

v závislosti na zlovení, resp. napustení rybníkov a na klimatických podmienkach (zámrz vodnej 

plochy). V produkčnom období sa na jednotlivých rybníkoch vyskytuje cca 15 - 20 ks kormorána 

celoročne, v jesennom a zimnom období boli zaznamenané nálety až 100 ks kormorána na VN 

Golianovo. Najväčšie škody spôsobuje na dravých druhoch rýb (vhodný tvar tela) a na menších 

násadách kapra (K₁, K₂). Prebiehalo tu len neletálne plašenie pyrotechnikou. 

 Na stredisku Lučenec sa kormorány vyskytovali nasledovne: v období november – marec 

výskyt 20 – 40 ks 2 – 3x týždenne, v období apríl – august 10 – 30 ks 1-2x týždenne, v období 

september – november 10 – 30 ks 2-3x týždenne. Realizovalo sa iba plašenie pyrotechnikou. 

 Na stredisku Paríž – Ľubá sa kormorány vyskytujú celoročne v počte 5 – 30 ks, 

v jesennom a zimnom období sa ich početnosť zvyšuje. Nalietavajú sem hlavne od priľahlej 

rieky Hron. Najväčšie škody spôsobujú na násadách (K₁, K₂). Realizovalo sa tu iba plašenie. 

   

 Problémom pri plašení a odlove kormoránov na rybochovných strediskách je hlavne 

rozmiestnenie produkčných rybníkov na príliš veľkej ploche. Na rybníkoch spôsobujú škody 

priame odlovom rýb, ďalšie ryby však poškodia a tie neskôr hynú. Kormorány ďalej pri love 

natláčajú ryby do príbrežných častí, kde sú odlovované ďalšími predátormi, hlavne volavkami. 

Okrem zníženia kusových výnosov z jednotlivých rybníkov, kde je zaznamenaný predačný tlak 

kormorána, je pozorovaný aj pokles prírastkov rýb vplyvom dlhodobejšieho stresu.   

 

Záverečné návrhy 

 

Početnosť kormoránov sa z dlhodobého hľadiska drží na približne rovnakej úrovni. S výskytom 

úzko súvisia aj škody spôsobované týmto predátorom. Vítame preto aktívny prístup ŠOP SR pri 

zriadení pracovnej skupiny pre rybožravé predátory. Navrhujeme, aby sme sa pokúsili spoločne  

hľadať riešenie a zjednodušiť spôsob na vybavenie výnimky na plašenie a odstrel kormorána 

veľkého a aby systém eliminácie škôd spôsobovaných na rybách bol jednoduchší a spôsoby 

uplatňovania výnimky efektívnejšie a dali sa operatívnejšie realizovať.    

 

 

V Žiline 15. 5. 2015  

Vypracoval: Richard Štencl, Odbor tečúcich vôd 


