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Nur czarnoszyi (z ³ac. Gavia arctica) to œredniej wielkoœci ptak wêdrowny,
którego nazwa gatunkowa wywodzi siê zarówno ze sk³onnoœci do nurkowania w wodzie, jak i te¿ eleganckiej szaty godowej z charakterystyczn¹, b³yszcz¹c¹ w s³oñcu, czarn¹ plam¹ na szyi. D³ugoœæ jego cia³a wynosi od 58 do 75
cm, rozpiêtoœæ skrzyde³ 115-125 cm, a masa ok. 2 kg. Zak³ada gniazda w
pó³nocnej Eurazji oraz arktycznych i subarktycznych rejonach Ameryki Pó³nocnej, w Europie zimuje nad Morzem Pó³nocnym, Ba³tykiem oraz Morzem
Œródziemnym. W Polsce jest oceniany jako gatunek regularnie przelotny tzn.,
¿e pojawia siê u nas co roku, ale zazwyczaj tylko w czasie wêdrówki do
innych krajów.

Gniazdo nury czarnoszyje zak³adaj¹
najczêœciej na l¹dzie, ale zawsze w bezpoœrednim otoczeniu wody. Zazwyczaj
jest to niski kopiec powsta³y z nagromadzenia wyschniêtych liœci i traw, rzadziej zag³êbienie wygniecione w trawie
lub trzcinie. Jego budow¹ zajmuj¹ siê zarówno samiec jak i samica, która od
kwietnia do czerwca sk³ada do niego od
1 do 3 (najczêœciej 2), oliwkowobr¹zo-

Nur czarnoszyi znajduje siê w Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t Gin¹cych i Zagro¿onych w Polsce jako gatunek, który
zanik³ oraz wycofa³ siê z ziem polskich –
podlega œcis³ej ochronie gatunkowej. Jest
równie¿ chroniony w ramach Dyrektywy
Ptasiej Unii Europejskiej (gdzie jest uwa¿any za gatunek silnie zagro¿ony i wymagaj¹cy szczególnej ochrony), Konwencji Berneñskiej o ochronie europejskiej
fauny i flory (gatunek bardzo zagro¿ony i
œciœle chroniony) oraz Konwencji Boñskiej
dotycz¹cej miêdzynarodowej ochrony
zwierz¹t wêdrownych.
Ptak ten zamieszkuje du¿e, g³êbokie, ale
przede wszystkim odosobnione jeziora,
gdzie zdobywa wiêkszoœæ po¿ywienia, ale
je¿eli zachodzi taka potrzeba potrafi dolatywaæ nawet 10 km nad inne wody. Gdy
poluje, p³ywa bardzo szybko i œwietnie
nurkuje, prawdopodobnie na g³êbokoœæ od
3 do 6 m, przebywaj¹c pod wod¹ do 2
minut (przewa¿nie jednak ok. 45 s.). Cza-

we jaja z ciemnymi plamami. Nastêpnie
wysiaduje je przez okres 28-30 dni. Pisklêta uzyskuj¹ pe³ne upierzenie po
up³ywie 12-13 tygodni, a przez ten czas
same ucz¹ siê polowaæ na ryby. Nury
gniazduj¹ pojedynczymi parami i wy-

Nur czarnoszyi z pisklêtami. (Fot. William Troyer, USFWS)

sami u¿ywa pod wod¹ skrzyde³, którymi
porusza jak wios³ami, dziêki czemu potrafi
pokonywaæ w pe³nym zanurzeniu spore
odleg³oœci (maksymalnie 500 m). W jego
diecie dominuj¹ ryby, ale nie gardzi te¿
rakami, ¿abami oraz du¿ymi owadami.

Nury preferuj¹ odosobnione i g³êbokie jeziora. (Fot. Sebastian Bielak)

Gniazdo nura czarnoszyjego. (USFWS)
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kie próby zak³ócenia ich prywatnoœci,
zw³aszcza w okresie lêgowym. Prawdopodobnie wiêc przyczyn¹ zaprzestania
zak³adania gniazd w naszym kraju po II
wojnie œwiatowej by³ rozwój turystyki
wodnej na du¿ych akwenach, zw³aszcza

Nur czarnoszyi na gnieŸdzie. (Fot. Robert Bergman, USFWS)

chowuj¹ tylko jedno pokolenie potomstwa w ci¹gu roku.
Nury czarnoszyje gnieŸdzi³y siê w
pó³nocnej Polsce do koñca lat 30. XX
wieku, obecnie jednak na terenie ca³ego
kraju pojawiaj¹ siê zazwyczaj tylko pojedyncze osobniki, które nie przystêpuj¹ do
lêgów. Regularnie mo¿na je spotkaæ tylko w czasie przelotów wiosennych (od
marca do czerwca) lub jesiennych (wrzesieñ-grudzieñ) i to najczêœciej na Mazurach. Chocia¿ niejednokrotnie widywano
nury w upierzeniu godowym, nigdy jednak nie s³yszano ich charakterystycznych
g³osów (przypominaj¹cych œmiech i
szczekanie), bêd¹cych najlepszym dowodem na przyst¹pienie do lêgu. Ptaki te
s¹ bardzo p³ochliwe i wra¿liwe na wszel-

Nur czarnoszyi w szatach godowych. (Fot. Curtis Carley, USFWS)

Ka¿dy nur to œwietny p³ywak. (Fot. Mike Boylan, USFWS)
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tej zmotoryzowanej oraz zwiêkszona presja ludzi na œrodowisko naturalne nurów.
Z kolei niewielka iloœæ ptaków pojawiaj¹cych w g³êbi kraju jest zapewne spowodowana tym, ¿e wiêkszoœæ nurów w
ogóle nie zatrzymuje siê na naszych wodach, lec¹c bezpoœrednio na tereny lêgowe (wiosn¹) lub zimowiska (jesieni¹).
Przelatuj¹ce przez Polskê nury czarnoszyje nigdy nie tworz¹ wiêkszych skupisk,
tylko czasami spotyka siê ich du¿e stada,
licz¹ce po kilkadziesi¹t, a nawet 200
sztuk, tak jak te widywane nad Puszcz¹
Bia³owiesk¹ w latach 90., licz¹ce do 42
ptaków, a zmierzaj¹ce w kierunku pó³nocy Europy. Nury czarnoszyje zimuj¹ w
naszym kraju corocznie, g³ównie na
otwartych wodach Ba³tyku. Ocenia siê,
¿e w Zatoce Pomorskiej zimuje ok. 4000
nurów, a wzd³u¿ œrodkowego wybrze¿a
ok. 2400. Natomiast w g³êbi kraju tylko
pojedyncze sztuki, tak jak np. na Œl¹sku,
gdzie jednym z wa¿niejszych zimowisk
jest zbiornik Dzier¿no k. Gliwic, na którym widywano w ostatnich latach nawet
20 nurów w ci¹gu ka¿dej zimy.
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