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Abstract. On 05.12.2008 immature Yellow-billed Loon Gavia adamsii has been observed
on Turawski reservoir (opolskie voivodship). On 02.12.2010 other immature individual of
the same species was found on area of working cement plant in Chorula (opolskie
voivodship). This individual has been caught, measured, weighted and set free the same
day onto Oder River in Krakpowice. These are first and second records of Yellow-billed
Loon in Silesia respectively and 6th and 7th records of this species inland Poland.
Key words: Yellow-billed Loon, Gavia adamsii, first records, Silesia
Słowa kluczowe: nur białodzioby, Gavia adamsii, pierwsze stwierdzenia, Śląsk

Dnia 05.12.2008, podczas prowadzenia obserwacji na Zbiorniku
Turawskim w pobliżu Kotorza Wielkiego (pow. opolski, woj. opolskie),
zaobserwowaliśmy młodocianego nura białodziobego Gavia adamsii.
Początkowo złe warunki obserwacji – duże falowanie wody i spory
dystans (ok. 250 m) – utrudniały identyfikację ptaka. Jednak na
podstawie rozmiarów i widocznych cech (potężny dziób), można było
zakwalifikować ptaka do grupy „dużych” nurów: G. adamsii lub
G. immer. Po kilkunastu minutach udało nam się znacznie zmniejszyć
odległość dzielącą nas od tego osobnika. Mogliśmy wówczas porównać
go do obecnych w pobliżu innych gatunków: nura rdzawoszyjego
G. stellata i kormorana Phalacrocorax carbo oraz zaobserwować cechy
diagnostyczne jednoznacznie wskazujące na nura białodziobego. Ptak
odpłynął w końcu na środek zbiornika i nie udało się go
ponownie odnaleźć, pomimo dwugodzinnych poszukiwań. Obserwowany nur był wielkości kormorana. Cechami, na które od razu
zwróciliśmy uwagę był potężny, ostro zakończony dziób koloru
kremowego (momentami sprawiającego wręcz wrażenie koloru kości
słoniowej), a także sposób w jaki ptak go trzymał – lekko uniesiony, co
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nasuwało skojarzenie z nurem rdzawoszyim. Szyja była gruba,
ciemniejsza z tyłu i stopniowo jaśniejąca na gardle. Półobroża była
słabo zaznaczona i sprawiała wrażenie lekko przybrudzonej. Była nieco
ciemniejsza z tyłu, ale bez wyraźnego kontrastu i z jaśniejszym
przodem. Nie stwierdziliśmy białawego klina przed półobrożą. Ptak miał
jasne policzki i białą pierś. U płynącego ptaka grzbiet wydawał się
jednolity, dość jasny. W momencie gdy ptak rozłożył skrzydła udało się
dojrzeć ich jasny spód. Podczas obserwacji ptak dwukrotnie nurkował.
Dnia 02.12.2010 pracownicy cementowni w Choruli (pow.
krapkowicki, woj. opolskie) znaleźli na terenie zakładu dużego ptaka,
który nie umiał poderwać się do lotu o własnych siłach. Ptak został
schwytany i przeniesiony do kartonowego pudła (fot. 1).

Fot. 1. Nur białodzioby Gavia adamsii znaleziony w Choruli, 02.12.2010 (fot. R. Świerad)
Photo. 1. Yellow-billed Loon found in Chorula, 02.12.2010

Na miejsce zdarzenia przyjechał Rafał Świerad i wstępnie oznaczył
ptaka jako nura Gavia sp. W noc poprzedzającą znalezienie tego
osobnika wystąpiły obfite opady śniegu, z silnymi zamieciami, co
przypuszczalnie mogło mieć wpływ na znalezienie go w tak nietypowym
miejscu. Osobnik ten został przetransportowany do mieszkania
Waldemara Michalika, który zbadał kondycję i zdrowie ptaka. Analiza
cech wyglądu oraz dane z literatury (Baker 1993, Svensson 2010)
pozwoliły oznaczyć go jako młodocianego nura białodziobego. Jego
wymiary: ciężar – 3070 g, skrzydło złożone – 361 mm, ogon – 84 mm,
głowa z dziobem – 205 mm, dziób – 77,9 mm (pomiar do pierwszych
piór u nasady dzioba, nie do nozdrzy), grubość dzioba na wysokości
nozdrzy – 23,2 mm, skok – 97 mm.
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Ptak był ogólnie bardzo masywny (mniej więcej wielkości
kormorana). Głowę miał ciemną, o jaśniejszym, szarobiałym boku
z nieznacznym rozjaśnieniem wokół oka. Gardło i podbródek były prawie
czysto białe. Dziób ptaka był duży i bardzo ostry (z łatwością potrafił rozciąć
naskórek na dłoni). Tylko jego górna część (powyżej nozdrzy) od głowy do
połowy długości była ciemna, natomiast pozostała część jaśniejsza, koloru
żółtawego, z wyraźnym podcięciem żuchwy w połowie długości. Tęczówka
brązowa z czarną źrenicą. Szyja gruba. Kark i boki szyi szarobrązowe. Na szyi
występowała, nie do końca zamknięta, ciemna opaska, nieznacznie jaśniejsza
od wierzchu głowy. Pokrywy skrzydłowe i barkówki ciemnobrązowe z wyraźnie
kontrastującymi szerokimi, szarobiałymi obrzeżeniami o szerokości do 5 mm.
Lotki pierwszorzędowe były ciemnobrązowe, natomiast drugorzędowe nieco
jaśniejsze. Jaśniejsze obrzeżenia na ciemnych małych i średnich pokrywach
skrzydłowych dochodziły do szerokości 2 mm. Ogon był bardzo krótki, sterówki
ciemne z jaśniejszymi obrzeżeniami. Nogi bardzo masywne, skok ciemny
z sinoszarym wierzchem. Palce też sinoszare. Błony pomiędzy palcami szerokie,
bladoróżowe. Brzuch i pokrywy podogonowe były bardzo obficie opierzone,
całkowicie białe. Pokrywy podskrzydłowe również białe, natomiast spodnia
część lotek wyraźnie ciemniejsza – brudnobiała.
W trakcie wykonywania pomiarów ptak odezwał się dwukrotnie
pojedynczym, jęczącym i przenikliwym głosem, który trwał około pół
sekundy. Dokładne oględziny wykazały, że ptak nie doznał żadnych
złamań i wydawał się być w dobrej kondycji – podczas trzymania w
rękach silnie machał skrzydłami. W związku z tym po uprzednim
zaobrączkowaniu został on jeszcze tego samego dnia (02.12.2010)
wypuszczony na Odrze przy ujściu Osobłogi, w Krapkowicach (fot. 2).
Na zalodzonym brzegu rzeki nur ten poruszał się bardzo niezgrabnie,
ale gdy tylko dotarł do samego nurtu zaczął swobodnie pływać
i nurkować, stosunkowo szybko oddalając się od lądu. Obserwowany
był potem z odległości 50–150 m przez około 15 minut. Przy obserwacji
nura asystowali również Joachim i Artur Siekiera, Norbert Chmura
i Roman Mehlich, który wykonał serię zdjęć. W godzinę po
wypuszczeniu ptaka następny obserwator nie stwierdził już jego
obecności. Mimo ponownych wizyt w godzinach popołudniowych, oraz
w kolejnych dniach ptak ten nie był już obserwowany. Powyższe
obserwacje są odpowiednio 23. i 26. stwierdzeniem nura białodziobego
w Polsce oraz pierwszym i drugim na Śląsku (Komisja Faunistyczna SO
PTZool. 2009, 2011).
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Fot. 2. Autorzy (N. Chmura, A. Siekiera, R. Świerad, W. Michalik) przed wypuszczeniem nura
białodziobego Gavia adamsii nad nad Odrą przy ujściu Osobłogi, w Krapkowicach, 02.12.2010
(fot. J. Siekiera)
Photo. 2. Authors before releasing Yellow-billed Loon at the Oder River, Osobłoga mouth, in
Krapkowice, 02.12.2010

Nur białodzioby gnieździ się w wąskim pasie tundry wokół Oceanu
Arktycznego od półwyspu Jamał do Półwyspu Czukockiego
w azjatyckiej części Rosji oraz w północno-zachodniej Kanadzie i na
Alasce. Jedyne europejskie lęgowiska tego gatunku znajdują się na
wyspie Nowa Ziemia na Morzu Barentsa, choć jest tam dość rzadki.
W latach 1980–1990 tamtejszą populację oceniono na 50–100 par
lęgowych. Najbliższe Polsce stałe zimowiska tego gatunku rozciągają się
wzdłuż północnych wybrzeży Norwegii i na Morzu Północnym, gdzie
szacunkowa liczebność zimującej populacji wynosi 100–200 ptaków.
Poza tym obszarem nur ten jest obserwowany w wielu krajach Europy –
na Wyspach Owczych, w Wielkiej Brytanii (corocznie), Irlandii, Francji,
Belgii, Holandii, w Niemczech, Polsce, Czechach, na Słowacji, w Austrii,
Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech, na Białorusi, na Ukrainie oraz
w państwach byłej Jugosławii (Cramp 2009). W Polsce do połowy roku
2012 gatunek ten stwierdzony był 26 razy (Komisja Faunistyczna SO
PTZool. 2011, www.komisjafaunistyczna.pl). Większość krajowych
obserwacji pochodzi z wybrzeża, a jedynie 7 dokonano w głębi lądu.
Prócz dwóch opisanych tu stwierdzeń ze Śląska były to następujące
obserwacje: w 1876 w Warszawie, w 1926 k. Makowa Podhalańskiego,
w 1994 pod Zamościem, w 1998 na Zbiorniku Włocławskim oraz
w 2001 ponownie pod Zamościem (Komisja Faunistyczna SO PTZool.
2002, Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
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Spośród krajów Europy Środkowej stwierdzono tego ptaka
pięciokrotnie w Republice Czeskiej: w roku 1935, dwie obserwacje
w roku 1942 oraz w latach 1976 i 1996 (www.fkcso.cz). Na Słowacji
obserwowano go tylko dwukrotnie w latach 1884 i 1994 (Danko i in.
2002). W Szwajcarii stwierdzono go dotąd pięciokrotnie (Maumary i in.
2007,
Trösch
2012),
natomiast
w
Austrii
siedmiokrotnie
(www.club300.at). W Niemczech do roku 2012 nur ten stwierdzony był
ok. 54 razy, (Jönck i Folz 2003, www.club300.de). Ciekawe, że na
samym tylko Jez. Bodeńskim leżącym na przedgórzu Alp (pogranicze
Niemiec, Austrii i Szwajcarii) dokonano łącznie aż 7 stwierdzeń, z czego
ostatnie w lutym 2012 (Trösch 2012).
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Abstract. Population of Imperial Eagle in Pannonian Basin (territory of Czech Republic,
Republic of Slovakia, Austria and Hungary) ornithologists estimated at present at 170 to
190 breeding pairs. In recent years population clearly grows and this species start to

