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Kormoranas gaudo žuvį. (delfi.lt nuotr.) 
 

Kormoranai yra puikūs žuvautojai. Jie paneria labai 
giliai. Po vandeniu  jie gali išbūti net 30 sekundžių.  
 
Kinijoje ir Japonijoje žvejai juos prisijaukina ir naudoja 
kaip talkininkus-žvejus. Turistai mėgsta stebėti, kaip 
kormoranai padeda žvejams gaudyti žuvis. 
 

Prijaukinti kormoranai padeda žuvauti Kinijoje. (avaxnews.net nuotr.) 
 
Lietuvoje kormoranai daro žalą. Jų išmatose 
yra rūgšties, kuri naikina pušis. Kuršių nerijoje, ten, kur 
kormoranai turi lizdus, matosi išmirusios pušys. 

Kuršių nerijos pušynai virsta medžių kapais. (15min.lt nuotr.) 
 
Todėl Vyriausybė žada įvairiais metodais kontroliuoti 
kormoranų plėtimąsį. Pvz., jiems nubaidyti 

naudos petardas. Išsigandę kormoranai į lizdą negrįžta 
ilgai. Jų kiaušiniai sušąla ir mažyliai neišsirita.  

 
Ne visi lietuviai sutinka su Vyriausybės planais. Kai kurie 
mokslininkai teigia, kad šie metodai gali visai išnaikinti 
kormoranų populiaciją. Taip atsitiko XIX amžiuje. 
Kormoranai buvo paplitę Europoje, bet žmonės juos 
išnaikino ir kormoranai pateko į Raudonąją knygą. 

Jūrinis erelis – natūralus kormoranto priešas. (efoto.lt nuotr.) 
 

Mokslininkai primena, jog reikia 
labiau pasitikėti natūraliais procesais. Kormoranai 
reikalingi jūriniams ereliams. Ereliai savo jauniklius 
maitina kormoranų jaunikliais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invazinė žuvis grundalas rubuilis. (ekodiena.lt nuotr.) 
 
Be to, kormoranai naikina grundalą rubuilį. Tai – žuvis 
atkeliavusi iš Azijos. Ji kenkia Kuršių nerijos ir Baltijos 
ekosistemai. Ji gyvena prie dugno. Ne visi paukščiai 
pajėgia taip giliai panerti. 
 
Lietuvos ornitologų draugija paskelbė akciją 
“Kormoranas – gražus mūsų krašto paukštis.” Jie nori 
sustabdyti kormoranų reguliavimą. Ką tu galvoji? Ką 
reikėtų daryti? 
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Žodynėlis. 
 
prisijaukinti: pratinti, kad nebijotų, nesišalintų; to tame, to domesticate 
 
talkininkas: pagalbininkas, kas padeda dirbti; helper, assistant 
 
išmatos: mėšlas; excrement 
 
rūgštis: cheminis junginys kuris, jei pakankamai stiprus, gali išėsti geležį; acid 

Vyriausybė: aukščiausias valstybės valdymo organas, 
Lietuvoje, tai – Premjeras (Ministras pirmininkas) ir jo 
ministrai;  
Prime Minister and his cabinet 

nubaidyti: nugąsdinti; to scare off 

petarda: sprogmuo, naudojamas švenčiant arba 
signalizuojant; flare 

Petarda. (vz.lt nuotr.): 

Raudonoji knyga: Į  Raudonąją knygą  įrašomos gyvūnų ar augalų rūšys, kuriems gresia išnykimas. Kiekviena šalis turi 
savo Raudonąją knygą, kurioje įrašomi gyviai, kurie toje šalyje nyksta. Tarptautinėje Raudonojoje knygoje pažymimi 
gyviai, kurie nyksta visame pasaulyje; International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red List of 
Endangered Species  

pasitikėti: : tikėti, kad rezultatai bus geri; to trust 

ornitologas: specialistas, kuris tyrinėja paukščius; ornithologist 


