Kormorán velký
Phalacrocorax carbo
mládě v 1.roce života

Řád: Pelecaniformes - Veslonozí
Délka těla: cca 90 cm
Hmotnost: 2 až 2,5 kg
Rozpětí křídel: 130 až 160 cm
Věk: až 20 let

g

Kormorán velký je výhradně rybožravý druh, který se za potravou potápí, a to až do hloubky 10
m. Na řekách loví převážně bílé a plevelné ryby velikosti 20 až 25 cm, přičemž tam, kde je přirozená
skladba a velikost všech druhů sladkovodních ryb, žádné výrazné škody nenapáchá. Jiná situace ovšem
je na chovných rybnících, které pro kormorány představují mimořádně atraktivní nabídku snadno
dostupné potravy. Kormoráni pak z hlediska přírody představují regulační činitele přemnoženého
živočišného druhu v uměle vytvořeném ekosystému.

g

V letu poznáte kormorána podle velké tmavé siluety v podobě kříže, výrazný je natažený krk,
delší, na konci zahnutý zobák, vějířovitý kratší ocas a zašpičatělá křídla. Mladí ptáci mají světlou hruï,
staří jsou kovově černí. V druhé polovině zimy pak mají staří ptáci bílý límec kolem hlavy a výraznou
bílou skvrnu na bocích (svatební šat).

g

Kormoráni nemají mazovou žlázu, jejich peří se při ponoření do vody snadno promočí. Proto je
často můžeme vidět ve skalách pod lávkou (po proudu) na padlých stromech, okraji ledu či břehu, jak
se s roztaženými křídly suší na sluníčku. Přitom tráví spolykané ryby a zbytečně se nepohybují, pokud
je někdo nevyplaší. Tím šetří energii potřebnou k náročnému lovu. Odpoledne a k večeru pak zahřadují na vyšší stromy podél řeky, kde přenocují. Po ránu a dopoledne je opět můžeme pozorovat při
lovu v řece.

dospělý jedinec

g
g

Řeka Berounka hostí v zimě velká hejna kormoránů, kteří k nám přiletěli ze severských zemí
(Německa, Švédska, Polska, Ruska atd.). Jedná se o zimní hosty, kteří se zde zdržují zpravidla od
listopadu do března.
V minulosti u nás nikdy nehnízdili ve větším počtu. Každý pokus o zahnízdění vyvolal okamžitě
odezvu u rybářů, kteří hnízdní kolonii zlikvidovali (první zmínky jsou ze 17. století.) Od 80. let
20. století se však hnízdní stavy kormoránů na území naší republiky díky zákonné ochraně zvyšují.
V současné době žijí trvalé hnízdní populace na jižní Moravě a v jižních Čechách, odkud se šíří i na další
vhodné lokality.
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