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Santrauka 

XX amžiaus antroje pusėje didžiųjų kormoranų populiacijos Europoje staigus augimas sukėlė eilę 

konfliktų, daugiausia su žvejais ir žuvų augintojais. Kormoranai dažnai kaltinami dėl mažėjančių 

žuvų išteklių, tačiau moksliniais tyrimais pagrįstų įrodymų dažnai trūksta. Šiame darbe buvo tiriama 

didžiųjų kormoranų mityba didžiausioje Lietuvoje Juodkrantės kolonijoje. Tyrimo metu buvo 

nustatyti svarbūs kormoranų poveikio vertinimui mitybos aspektai – raciono sudėtis ir jos kitimas 

laike, mitybos selektyvumas. Pirmą kartą buvo įvertintas atrajų analizės metodo patikimumas 

raciono sudėties kiekybiniam vertinimui, naudojant stabiliųjų izotopų sudėties analizės metodą. 

Taip pat pirmą kartą buvo vertinamas didžiųjų kormoranų poveikis žuvų populiacijoms erdvėje. 

Remiantis 1993-2011 m. žuvų bendrijos monitoringo duomenimis, buvo įvertintas kormoranų 

poveikis žuvų populiacijoms Kuršių mariose. Per šį laikotarpį, apimantį Juodkrantės kormoranų 

kolonijos augimo skirtingus laikotarpius, nekito nei bendra, nei svarbiausių kormorano raciono 

Kuršių marių žuvų rūšių biomasė. Šio tyrimo rezultatai leidžia geriau įvertinti didžiųjų kormoranų 

ilgalaikį poveikį žuvų bendrijoms didelėse, sudėtingose aukšto produktyvumo vandens sistemose. 

Praktinę vertę šiame darbe turi kormoranų ir žvejų verslininkų tiesioginės ir netiesioginės 

konkurencijos įvertinimas, leidžiantis pagrįsti kormoranų populiacijos reguliavimo priemonių 

tikslingumą. Nors kormoranų racione dominavo verslinės žuvų rūšys, tiesioginė konkurencija su 

versline žvejyba buvo nežymi. Svarbus praktiškai yra ir kormoranų poveikio invazinio juodažiočio 

grundalo populiacijai įvertinimas. Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje plintantys grundalai 

per tyrimo laikotarpį tapo viena svarbiausių žuvų kormoranų mityboje. Toks jų svarbos racione 

didėjimas keičia kormoranų vaidmenį ekosistemoje. 
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