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WYSTĘPOWANIE NURA RDZAWOSZYJEGO GAVIA
STELLATA I NURA CZARNOSZYJEGO GAVIA ARCTICA
NA ŚLĄSKU
OCCURRENCE OF THE RED-NECKED DIVER GAVIA STELLATA AND
BLACK-NECKED DIVER G. ARCTICA IN SILESIA (SW POLAND)
Spośród czterech gatunków nurów gniazdujących w Palearktyce zachodniej, tylko dwa - nur rdzawoszyi Gavia stettata i nur czarnoszyi
G. arctica, pojawiają się regularnie w kontytentalnej części Europy. Współcześnie obydwa te gatunki gniazdują głównie na śródlądowych jeziorach
w strefie subarktycznej i arktycznej powyżej 50-55° szerokości północnej
(Cramp 1998). W ostatnim stuleciu wycofały się one z południowych skrajów swojego zasięgu, co najprawdopodobniej związane jest z ociepleniem
klimatu (Cramp 1998, BirdLife International 2004, Wetland International
2006). Główne zimowiska nura rdzawoszyjego i nura czarnoszyjego położone są na Morzu Północnym, Bałtyku. Morzu Śródziemnym i Czarnym
(BirdLife International 2004). Na ogół przelot obydwu tych nurów nad
Europą jest mało wyraźny i w jednym miejscu spotyka się do kilku osobników. Zdarzało się jednak, że na wodach śródlądowych stwierdzano koncentracje liczące po kilkaset osobników (Drazny 1988, Cramp 1998). Wydaje się, że w przeszłości w Polsce obydwa gatunki nurów pojawiały się
rzadziej (np. Bednorz i in. 2000), co jednak w dużej mierze może wynikać
ze słabszej wykrywalności tych ptaków z powodu braku odpowiedniego
sprzętu optycznego i badań terenowych nastawionych na wykrywanie tych
ptaków.
Celem niniejszej pracy jest podsumowanie obserwacji nura rdzawoszyjego i nura czarnoszyjego na Śląsku dokonanych do roku 2006. Zebrany
materiał pozwom na określenie liczebności, miejsc występowania, dynamiki przelotu, zimowania oraz struktury wiekowej nurów stwierdzanych
na wodach śródlądowych południowo-zachodniej Polski.
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Ryc. 1. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (białe
słupki) nura rdzawoszyjego w kolejnych sezonach
Fig. L Distribution of records (black bars) and total number (wbite bars) of the
Red-necked Diver individuals in consecutive seasons
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Ryc. 2. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (biale
słupki) nura czarnoszyjego w kolejnych sezonach
Fig. 2. Distribution of records (black bars) and total number of birds (white bars)
of the Black-necked Diver in consecutive seasons

Nury na Śląsku

21

METODYKA
Praca oparta jest na materiałach zgromadzonych w Kartotece Awifauny Śląska funkcjonującej przy Zakładzie Ekologii Ptaków UWr. Wykorzystano w niej obserwacje dokonane w okresie powojennym (do roku 2006
włącznie). W przypadku obu gatunków od początku działania Kartoteki
gromadzono w niej wszystkie obserwacje dokonane na terenie Śląska.
Podobnie jak w niektórych wcześniejszych opracowaniach (Lewartowski i in. 1986, Czapulak 1992) przyjęto rozróżnienie między pojawem
a stwierdzeniem. Za pojaw traktowano zarówno pojedynczą obserwację
gatunku na danym obiekcie wodnym, jak również kilka obserwacji tej samej lub zbliżonej liczby ptaków dokonanych w krótkim okresie czasu,
zwłaszcza jeśli dodatkowe informacje dotyczące wieku ptaków sugerowały, że mogą to być te same osobniki. Niekiedy jednak duża częstość kontroli danego zbiornika i rozbieżne informacje od różnych obserwatorów
powodowały, że określenie rzeczywistej liczby pojawów było utrudnione.
W związku z tym podana liczba pojawów częściowo jest subiektywną oceną autorów, choć generalną zasadą przy interpretacji danych było raczej
grupowanie obserwacji, niż traktowanie ich jako oddzielne pojawy. Liczba
pojawów była wykorzystywana przy analizie częstości obserwacji w kolejnych sezonach, struktury wiekowej i liczebności ptaków.
Analizując występowanie gatunków w cyklu rocznym operowano
„stwierdzeniami". Przyjęto przy tym podział roku na dekady. Pojedynczy
pojaw mógł obejmować 2-3 dekady, ale dla każdej nich określoną liczbę
ptaków przyjmowano jako pojedyncze stwierdzenie. Przy większej liczbie
obserwacji w obrębie dekady w analizie uwzględniano tą, która dotyczyła
największej liczby osobników.
Za stwierdzenia jesienne przyjęto obserwacje dokonane od września do
drugiej dekady grudnia, zimowe - od trzeciej dekady grudnia do końca
lutego, a wiosenne od pierwszej dekady marca do końca czerwca.

WYNIKI
Rozkład obserwacji w sezonach
Do końca roku 2006 zanotowano na Śląsku około 250 pojawów nura
rdzawoszyjego i 400 czarnoszyjego. Od połowy lat 1990. liczba pojawów
obu gatunków była wyraźnie większa niż wcześniej (ryc. 1 i 2). Nur czarnoszyi był stwierdzany ponad 20 razy w sezonie, a w rekordowym sezonie
1994/95 zanotowano 38 pojawów. W przypadku nura rdzawoszyjego
w ostatnich latach regularnie notowano po 10-15 pojawów w trakcie sezo-
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Ryc. 3. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (biale
słupki) nura rdzawoszyjego w kolejnych dekadach
Fig. 3. Number of records (black bars) and the total number (wbite bars) of the
Red-necked Diver individuals in consecutive ten-day periods
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Ryc. 4. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (białe
słupki) nura czarnoszyjego w kolejnych dekadach
Fig. 4. Number of records (black bars) and the total number (wbite bars) of the
Black-necked Diver individuals in consecutive ten-day periods
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nu, podczas gdy wcześniej zazwyczaj był on stwierdzany do 5 razy. W niektórych sezonach pojawiał nieco częściej i liczniej. Dotyczy to zwłaszcza
sezonów 1994/95, 1999/2000, 2002/03 i 2003/04. W przeszłości nieco
liczniej był stwierdzany w sezonie 1987/88.
Fenologia pojawów
Przelot jesienny nura rdzawoszyjego rozpoczynał się na początku października (ryc. 3), choć za najwcześniejsze jesienne stwierdzenie można
uznać obserwację jednego ptaka z 18 IX 73 pod Legnicą (L. Tomiałojć).
Szczyt przelotu przypadał na listopad. Od końca grudnia oraz w styczniu
i lutym liczba stwierdzeń była niewielka. W sumie zanotowano 14 obserwacji zimowych, przy czym 13 z nich dotyczyło 1-2 ptaków. Jedynie 25105
widziano trzy nury na Zb. Mietkowskim (P. Gębski, G. Orłowski). Wiosną
notowany zdecydowanie rzadziej niż jesienią. Pierwsze ptaki pojawiały się
w marcu: 1 III 97 - 1 imm. na Zb. Rybnickim (R. Kruszyk, R. Zbroński),
12 III 95 - 1 ptak na Zb. Mietkowskim (K. i M. Martini, G. Orłowski)
i 27 III 98 - 1 ad. na Zb. Goczalkowickim (P. Sroka), a ostatnie notowano
w czerwcu: 4-6 VI 96 - 1 ad. na Zb. Sudety w Bielawie (M. Pach. J. Janiak)
i 17 VI 04 - 1 ptak na Zb. Mietkowskim (P. Gębski). Dwukrotnie stwierdzony latem: 8 VII 92 - 1 ptak na Zb. Mietkowskim (A. Srzednicki) i 9 VIII 86
- 1 ptak na stawach koł o Przygodzie (P. Dolata, W. Kurzawski).
Pierwsze nury czarnoszyje pojawiały się zazwyczaj pod koniec września
lub na początku października (ryc. 4). Czterokrotnie pojedyncze ptaki notowano także późnym latem: 6 VIII 82 na Odrze koło Brzegu Dln.
(G. Bobrowicz), 19 VIII 82 na Zb. Słup (B. Gramsz), 22 VIII 87 na Zb.
Mietkowskim (Dyrcz i in. 1998) oraz 6 IX 76 na stawach w Zamienicach
(T. Zatwarnicki). Szczyt przelotu przypadał na listopad i stopniowo wygasał w grudniu. Zimą zanotowano około 20 obserwacji. ale zimowanie nie
było notowane rokrocznie. Wiosną przelot rozpoczynał się na początku
marca, ale był on zdecydowanie mniej intensywny niż jesienią. Najpóźniejszych obserwacji wiosennych dokonano pod koniec czerwca: 21 VI 87
- 2 ad. na Zb. Mietkowskim (Dyrcz i in. 1998) oraz 26 VI 94 - 1 ad. na
stawach w Katowicach-Szopienicach (J. Saborin).
Wielkość stad
U obu gatunków dominowały pojawy 1-2 ptaków (ryc. 5). Ich udział
wynosił 75% u nura czarnoszyjego i 86% u rdzawoszyjego. Różnice w rozkładach nie były istotne statystycznie, ale częściej duże stada notowano
w przypadku nura czarnoszyjego. Dwukrotnie zanotowano intensywny
przelot tego gatunku. 8 XI 87 na Zb. Mietkowskim odnotowano w ciągu
dwóch godzin trzy stada: 200. 78 i 150 ptaków (Drazny 1988). Nato-
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miast 22 XI 92 na Zb. Raduszec w czterech stadach zanotowano łącznie
około 190 nurów (A. Wąsicki). Ponadto duże stada stwierdzono: 20 XI 76 54 ptaków na Zb. Witka (Stawarczyk 1981), 28 X 94 - 31 ptaków na zb.
Słup (Chlebowski i Owczarek 1995) oraz 8 XI 80 - 30 nurów na Zb. Turawskim (A. Karnaś). W przypadku
nura rdzawoszyjego pięciokrotnie
100
slellata
stwierdzono skupienia liczące powyEla web.
żej 5 ptaków: 27 XI 94 - 10 ptaków
75
na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski,
50
K. i M. Martini), 29 X1-2 XII 02 - 2 ad.
i 8 juu. na zb. Świerklaniec (K. Ko25
koszka) oraz po 7 ptaków 13 VI 66
o
na Jez. Kunickim (L. Tomiałojć)
1-2
3-5
6-10 >10
i 20 XI 66 w Stawnie (J. Witkowski).
Ryc. 5. Rozkład wielkości skupień nura
rdzawoszyjego i czarnoszyjego na Śląsku
Fig. 5. Distribution of concentration
sizes in the Red-necked and Blacknecked Divers in Silesia
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Ryc. b. Częstość stwierdzeń nura rdzawoszyjego i czarnoszyjego na różnych
typach obiektów wodnych
ZZ - zbiorniki zaporowe, SR - stawy
rybne, RZ - rzeki, JEZ - jeziora naturalne.
Fig. 6. Frequency of records of the Rednecked and Black-necked Divers on
different types of water bodies
ZZ - dam reservoirs, SR - fishponds,
RZ - rivers, JEZ - lakes, Inne - others.

Struktura wiekowa
Oba gatunki nurów różniły się
proporcjami osobników dorosłych
i młodych. U nura czarnoszyjego
wśród 249 ptaków o znanym wieku
udział osobników dorosłych wyniósł
61,8%. U nura rdzawoszyjego dominowały natomiast ptaki mł ode
(62,6%, N= 147). Różnica była istotna statystycznie (y2 = 22,16, df = 1,
p < 0,001). Ptaki dorosłe obu gatunków zdecydowanie częściej nosiły
szatę spoczynkową. U nura czarnoszyjego udział takich osobników wynosił 78% (N = 120), a u rdzawoszyjego - 88% (N = 42).
Miejsca przebywania
Oba gatunki najczęściej (74-81%)
stwierdzane były na zbiornikach zaporowych (ryc. 6). Zdecydowanie
rzadziej obserwowano je na stawach
rybnych, rzekach czy jeziorach. Różnice w rozkładach między gatunkami nie były istotne statystycznie
(test x2).
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DYSKUSJA
W dotychczasowej literaturze ornitologicznej w Polsce brak było prac
poświęconych wyłącznie występowaniu nurów, co najprawdopodobniej
związane było z małą liczbą obserwacji (Tomiałojć 1990). W wyniku intensyfikacji badań terenowych w latach 1980-2000 obydwa gatunki nurów
zaczęto regularnie spotykać na wielu zbiornikach wodnych (głównie zbiornikach zaporowych), także w Polsce środkowej i wschodniej (Tomialojć i Stawarczyk 2003, Chmielewski i in. 2005). Na Śląsku zdecydowane większość obserwacji nurów (>75% dla obydwu gatunków) dokonana została
na zbiornikach zaporowych, co może jednocześnie tłumaczyć niewielką
liczbę stwierdzeń tych ptaków w rejonach Polski, gdzie brak jest tego typu
akwenów. Można uznać zatem, iż obecność dużych zbiorników retencyjnych na Śląsku jest czynnikiem sprzyjającym pojawom migrujących nurów, choć w znacznie mniejszym stopniu akweny te wykorzystywane były
jako miejsca zimowania. Szczyt przelotu nurów na Śląsku zbliżony jest do
wyników z pozostałych rejonów Polski (Tomialojć 1990, Bednorz i in. 2000,
Chmielewski i in. 2005), a także wcześniejszych danych ze Śląska (Dyrcz
i in. 1991), które wskazywały na wzrost intensywności przelotu na przełomie października i listopada.
Niewielka liczba stwierdzeń nurów w okresie zimowania na Śląsku, pokrywa się z danymi z innych rejonów Polski (Walasz 2000; Tomiałojć i Stawarczyk 2003; Chmielewski i in. 2005) i krajów ościennych (Czechy - Kren
2000; Słowacja - Danko 2002), które wskazują iż rejon Europy środkowej
stanowi przede wszystkim trasę przelotu na zimowiska położone na południu kontynentu. Wedł ug BirdLife International (2004) wielkość populacji
nura rdzawoszyjego i nura czarnoszyjego zimujących w południowej Europie, głównie na Morzu Czarnym i Śródziemnym, wynosi odpowiednio
(min-maks.) ok. 9000-14000 i 400-1300 osobników. Niewielka liczba obserwacji nurów w okresie wiosennym na Śląsku jest odzwierciedleniem
strategii migracji i wskazuje na podobny charakter tego zjawiska u obydwu gatunków. Jesienią nury wędrują szerokim frontem poprzez wnętrze
kontynentu, zatrzymując się na śródlądowych zbiornikach, wiosną natomiast drogę z zimowisk ku obszarom podbiegunowym pokonują najkrótszą drogą z południa na północ (Cramp 1998). Nury stwierdzane późną
wiosną i latem to najprawdopodobniej osobniki niedojrzale, które koczują
poza obszarem lęgowisk.
Można założyć, iż w przyszłości w wyniku coraz bardziej zaawansowanego sprzętu optycznego i dalszej intensyfikacji badań terenowych wzrośnie liczba obserwacji nurów na terenie Polski i Śląska, co przyczyni się
do lepszego poznania tras przelotu i zimowania tych ptaków.
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Podziękowania

Niniejsza praca powstała dzięki udostępnieniu danych przez blisko 160 obserwatorów. Im wszystkim w tym miejscu pragniemy gorąco podziękować.
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STRESZCZENIE
Praca oparta jest na materiałach zgromadzonych w Kartotece Awifauny Śląska
funkcjonującej przy Zakładzie Ekologii Ptaków liwr. Wykorzystano w niej obserwacje dokonane w okresie powojennym do roku 2006 włącznie.
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Do końca roku 2006 zanotowano na Śląsku około 250 pojawów nura rdzawoszyjego i 400 czarnoszyjego. Od połowy lat 1990. liczba pojawów obu gatunków
była wyraźnie większa niż wcześniej. Przelot jesienny u obu gatunków rozpoczynał się na początku października, a szczyt przelotu przypadał na listopad. Zanotowano 14 obserwacji zimowych nura rdzawoszyjego i około 20 czarnoszyjego. Przelot wiosenny był zdecydowanie mniej intensywny. U obu gatunków dominowały
pojawy 1-2 ptaków. Ich udział wynosi) 75% u nura czarnoszyjego i 86% u rdzawoszyjego. Oba gatunki nurów różniły się proporcjami osobników dorosłych i młodych. U nura czarnoszyjego wśród 249 ptaków o znanym wieku udział osobników
dorosłych wyniósł 61,8%. U nura rdzawoszyjego dominowały natomiast ptaki młode
- 62,6%. Oba gatunki najczęściej (74-81%) stwierdzane były na zbiornikach zaporowych.

SUMMARY
The paper, which is based on material collected for the Silesian Awifauna
Scheme run at the Department of Avian Ecology, University of Wrocław,
concerns observations made up to 2006 inclusive. By the end of 2006, ca 250
records of the Red-throated Diver Gavia stellata and 400 of the Black-throated
Diver G. arctica were noted in Silesia. Since the mld-1990s the number of records
of the two species has clearly been increasing. The autumn migration in both
diver species started in early October, the peak falling on November. Winter
observations included 14 of the Red-throated Diver and ca 20 of the Blackthroated Diver. The spring passage was decidedly less intense. In both species,
records of 1-2 birds predominated. They constituted 75% and 86% in the Blackthroated and Red-throated Diver respectively. The two species differed in the proportion of adult to juvenile birds. Among the 249 Black-throated Divers of known
age, the percentage of adults equalled 61.8%, whereas in the Red-throated Diver
young individuals were predominating - 62.6%. Both species were most frequently (74-81%) observed on dam reservoirs.
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