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Third record of the Yellow-billed Loon Gavia adamsii in Silesia
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Dnia 26.12.2013 na Zbiorniku Goczał-
kowickim (województwo śląskie), w go-
dzinach porannych, przy pochmurnej po-
godzie i silnym wietrze zaobserwowałem 
nura białodziobego Gavia adamsii. Po-
czątkowo podczas przeglądania tafli wody 
obserwowałem dwa nury. Pierwszego 
oznaczyłem jako nura czarnoszyjego G.  
arctica. Drugi ptak przebywał przy ka-
mienistym brzegu w odległości ok. 250 
m i najpierw pozostał nieoznaczony. Po 
chwili nur wypłynął na otwartą wodę w 
miejscu dogodnym do obserwacji. Ptak 
był wyraźnie większy od nura czarno-
szyjego. Miał grubą szyję z przebłyskami 
bieli z przodu, przechodzącą w tylnej czę-
ści w brązowawy, blado-rudawy kolor. Na 
gardle była widoczna nieznacznie ciem-
niejsza obroża, lekko wytarta z przodu. 
Masywny dziób z wyraźnym dolnym 
podcięciem w dobrze widocznym kolorze 
kości słoniowej mienił się i kontrastował 
na tle wody. Dziób miał nieco ciemniejszy 
odcień w okolicy nozdrzy. Głowa ptaka 
była duża, z widocznym, tzw. „podbitym” 
czołem. Oko wyraziste, ciemne, wyeks-
ponowane na kremowym tle głowy. Przy 

lepszym świetle mieniło się w kolorze wi-
śniowym. Ptak bardzo często kierował 
dziób lekko ku górze, a więc w sposób 
typowy dla gatunku (Svensson i in. 2012). 
Wierzch ciała ptaka był ciemnobrązowy, 
z wyraźnymi łuskami wskazującymi na 
osobnika młodego.

Przez cały czas obserwacji ptak inten-
sywnie żerował. Najbliżej obserwowałem 
go z odległości ok. 30 m. Polując na ryby 
(płocie i okonie), odpływał kilkakrotnie 
w głąb zbiornika na odległość 100 m, po 
czym wracał. Później ptak odpoczywał, 
czyścił pióra w odległości 100–200 m od 
brzegu. W kolejnych dniach ptak ten był 
obserwowany przez innych obserwato-
rów aż do dnia 7.01.2014, czyli aż do mo-
mentu zamarznięcia zbiornika. Ptak spra-
wiał wrażenie, jakby nie obawiał się ludzi, 
podpływał i wynurzał się przy samym 
brzegu w odległości ok. 8 m od obser-
watorów. Obserwowany nur białodzioby, 
pływający w pobliżu nura czarnoszyjego, 
nie reagował na ten gatunek agresywnie. 
Można było wtedy porównać oba ptaki. 
Nur białodzioby był znacznie większy od 
czarnoszyjego. Obserwowany ptak co ja-
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Fot. 1. Nur białodzioby Gavia adamsii obserwowany w styczniu 2014 na Zbiorniku Goczałkowic-
kim w towarzystwie nura czarnoszyjego Gavia arctica  (fot. K. Ostrowski)
Photo 1. Yellow-billed Loon Gavia adamsii observed at Goczałkowice Reservoir in January 2014 
in the company of Black-throated Loon Gavia arctica

kiś czas zmieniał sylwetkę, sprawiając 
wówczas wrażenie o wiele mniejszego. 
Jest to zachowanie typowe dla wszyst-
kich nurów w sytuacji zagrożenia. Ptak 
wypycha wówczas powietrze spomiędzy 
piór, przez co pływa bardziej zanurzony, 
tak, że z wody wystają mu tylko głowa 
i grzbiet (Sauer 1996). Obserwowany 
przeze mnie osobnik stosował dość czę-
sto tę metodę, gdy podpływał bliżej ludzi 
lub gdy widział na niebie sylwetki ptaków 
drapieżnych.

Obserwacja uzyskała akceptację Ko-
misji Faunistycznej jako 31. stwierdzenie 
nura białodziobego w Polsce, dziewiąte 
dla śródlądzia kraju oraz trzecie na Ślą-
sku (Zawadzki i in. 2012, Komisja Fauni-
styczna 2013, 2014, 2015).

Nur białodzioby występuje w wąskim 
pasie północnej Eurazji, gdzie jego lęgo-

wiska rozciągają się od Nowej Ziemi aż 
po Półwysep Czukocki. W tym ostatnim 
miejscu występuje stabilna populacja w 
stosunkowo dużym zagęszczeniu (1,8 
pary/10 km2) (Gavrilo 2008). W Ameryce 
Północnej tereny lęgowe rozciągają się od 
północnej Kanady po Alaskę. Uważa się, 
że światowa populacja tego gatunku li-
czy 16 000–32 000 osobników, z czego  
3 000–4 000 na Alasce, 20 000 w Kana-
dzie i 8 000 w Rosji (US Fish and Wildlife 
Service 2009). Populacja nura białodzio-
bego jest stabilna lub nieznacznie spada w 
niektórych obszarach występowania, np. 
w rejonie Morza Beringa (BirdLife Inter-
national 2015). 

Główne zimowiska amerykańskiej po-
pulacji rozciągają się od wysp Aleuckich u 
wybrzeży Alaski po zachodnie wybrzeże 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po dru-
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giej stronie Pacyfiku zimują głównie na 
Morzach: Beringa, Ochockim i Japoń-
skim (del Hoyo i in. 1992). Zimowiska 
europejskie znajdują się na północnym 
Bałtyku przy wybrzeżu fińskim oraz na 
Morzu Północnym wzdłuż wybrzeży nor-
weskich, gdzie zimuje do 1 500 osobni-
ków (Bell i Håland 2008). W pozostałej 
części Europy corocznie spotyka się go 
nielicznie na wschodnim wybrzeżu Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii, jak również na Or-
kadach, Wyspach Owczych i Islandii, a 
także na kontynencie – we Francji, Danii, 
Holandii, Belgii i w Niemczech. Zalatuje 
też do krajów Europy środkowo-wschod-
niej i południowej, np. do Austrii, Szwaj-
carii, Czech, Słowacji, Białorusi, na Ukra-
inę, do Włoch, Hiszpanii czy na Bałkany 
(Cramp 2009).

Summary 
Between 26 December 2013 and 7 January 
2014 a young individual of the Yellow-bil-
led Loon was observed on the Goczałko-
wicki Reservoir (the district of Pszczyna, 
Silesia Province, southern Poland). This 
was the 31st record of the species in Po-
land, 9th in the Polish inland, and the 
third in Silesia. The observation was ac-
cepted by the Polish Rarities Committee.
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