Mergus merganser (Nurog´Ê)

Mergus merganser

A070

(L., 1758)

Nurog´Ê
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce
Nielicznie l´gowy, g∏ównie na pó∏nocy i zachodzie kraju.
DoÊç liczny na przelotach i zimà w ca∏ym kraju. Podczas
mroênych zim lokalnie bardzo liczny.

Opis gatunku

nurog´Ê
(koncentracje w okresie l´gowym)

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Nurog´sia naj∏atwiej jest pomyliç z nieco mniejszym
i smuklejszym od niego szlacharem Mergus serrator
(A069). Doros∏e samce obu gatunków wyraênie ró˝nià si´ od siebie. Nurog´Ê nie ma szarych boków cia∏a, bràzowej piersi i czarnej plamy u nasady skrzyde∏.
Ubarwienie ptaków m∏odych, samic i samców w szacie spoczynkowej jest bardziej skontrastowane ni˝
u szlachara. U nurog´sia wyst´puje wyraêna granica
mi´dzy bràzowym kolorem g∏owy i dolnej cz´Êci szyi.
Tak˝e plama na podbródku jest u tego gatunku zdecydowanie wyraêniejsza ni˝ u szlachara. Ubarwienie
boków cia∏a i grzbietu u samic i m∏odych ptaków nurog´si jest jaÊniejsze i ma lekki odcieƒ srebrzysty. Zauwa˝alny jest wyraêny kontrast mi´dzy bràzowà g∏owà
i srebrzystoszarym wierzchem cia∏a. U szlachara ca∏e
upierzenie jest utrzymane w tonach bràzowoszarych.
Brak wyraênej granicy mi´dzy bràzem g∏owy a szaroÊcià szyi. Nie wyst´puje te˝ kontrast mi´dzy barwà
g∏owy i grzbietu.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Nurog´Ê jest najwi´kszym z krajowych traczy, nieco
wi´kszym od krzy˝ówki. Tak jak wi´kszoÊç gatunków
z tej rybo˝ernej grupy kaczek ma stosunkowo d∏ugi
i smuk∏y dziób, zakoƒczony charakterystycznym hakiem
s∏u˝àcym do przytrzymania schwytanej ryby. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 57–70 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 82–97 cm,
masa cia∏a 1,0–2,0 kg. Boki, pierÊ, spód cia∏a i dolna
cz´Êç szyi doros∏ego samca sà bia∏e, niekiedy z ró˝owawym nalotem. G∏owa u samca jest zielonoczarna,
a grzbiet czarny. Samica, ptaki m∏odociane oraz samce
w szacie spoczynkowej sà do siebie bardzo podobne.
Majà szare boki i wierzch cia∏a, bia∏awy spód i bràzowà g∏ow´. Na podbródku wyst´puje wyraêna bia∏a plama. U obu p∏ci z ty∏u g∏owy pióra uk∏adajà si´ w charakterystyczny czub. W locie na skrzyd∏ach widoczne sà
du˝e bia∏e plamy.

nurog´Ê
(koncentracje w okresie pol´gowym)

Biologia
Tryb ˝ycia
W okresie l´gowym samice gnie˝d˝à si´ pojedynczo lub
w niewielkich skupieniach. Poza okresem l´gowym nurog´Ê przebywa w stadach liczàcych niekiedy kilka tysi´cy
osobników. Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Najintensywniej
˝eruje rankiem i przed wieczorem.
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L´gi
W Polsce na tereny l´gowe przybywa w marcu. Gniazdo nurog´sia umieszczane jest najcz´Êciej w dziupli, rzadziej
w norze lub pod wykrotem, jednak miejsce pod gniazdo
musi byç os∏oni´te z góry. Ch´tnie zasiedla te˝ budki l´gowe. Gniazdo w dziupli mo˝e nie mieç wyÊció∏ki lub jest ona
bardzo skàpa i sk∏ada si´ z suchych cz´Êci roÊlin. Gniazda
pod wykrotami sà wyÊcielone suchymi trawami, liÊçmi lub
drobnymi ga∏àzkami. W trakcie wysiadywania w gnieêdzie
pojawia si´ puch, który samica wyrywa sobie z brzucha. Nurog´Ê cz´sto tworzy niewielkie, luêne kolonie l´gowe. Ju˝ na
poczàtku kwietnia lub w maju sk∏ada 7–15 jaj, które wysiaduje tylko samica przez oko∏o 28 dni. Piskl´ta sà zagniazdownikami. Opuszczajà gniazdo nast´pnego dnia po wyl´gu i ju˝ do niego nie wracajà. Opiek´ nad m∏odymi sprawuje wy∏àcznie samica. M∏ode po 60–70 dniach usamodzielniajà si´ i uzyskujà zdolnoÊç do lotu. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po dwóch latach. Nurog´Ê wyprowadza jeden
l´g w roku, z tym ˝e po jego utracie na wczesnym etapie wysiadywania sk∏ada jaja ponownie.
W´drówki
W sierpniu i we wrzeÊniu nurog´si opuszczajà tereny l´gowe i zaczynajà tworzyç wi´ksze stada. Jesienna w´drówka
jest s∏abo zauwa˝alna w g∏´bi làdu, natomiast w strefie
wybrze˝a jej najwi´ksze nasilenie ma miejsce w paêdzierniku i listopadzie. Wraz z zamarzaniem zbiorników Êródlàdowych cz´Êç ptaków przenosi si´ na wybrze˝e. W´drówka wiosenna rozpoczyna si´ z poczàtkiem marca
i trwa do po∏owy kwietnia.
Zimowanie
Zimuje w zachodniej i Êrodkowej cz´Êci Europy, nad Morzem Czarnym i w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Morza
Âródziemnego. Gatunek ten zwiàzany jest przede wszystkim ze zbiornikami Êródlàdowymi oraz zalewami i jeziorami przymorskimi. Na przybrze˝nych akwenach morskich
pojawia si´ licznie dopiero po zamarzni´ciu zbiorników
Êródlàdowych. Na zimowiska przybywa liczniej w listopadzie i pozostaje na nich, w zale˝noÊci od przebiegu zimy,
do marca lub do poczàtku kwietnia. W Polsce stwierdzono
zimowanie nurog´si z Finlandii i Szwecji.
Pokarm
Od˝ywia si´ wy∏àcznie rybami. Wypatruje ofiar, p∏ywajàc
z zanurzonà g∏owà. Na p∏ytkich zbiornikach mo˝e je chwytaç podczas p∏ywania po powierzchni, na g∏´bszych w pogoni za ofiarà nurkuje na niewielkie g∏´bokoÊci (do 3 m),
choç potrafi zanurzaç si´ nawet do 30 m. Wi´ksze ryby po∏yka na powierzchni, mniejsze potrafi po∏knàç pod wodà.
Cz´sto poluje zbiorowo, zw∏aszcza na zimowiskach. Preferuje ma∏e ryby o d∏ugoÊci do 10 cm. Piskl´ta od˝ywiajà si´
poczàtkowo owadami i ma∏ymi skorupiakami. W wieku
oko∏o 10–12 dni w ich pokarmie zaczynajà pojawiaç si´
ryby, które stopniowo stajà si´ g∏ównym sk∏adnikiem diety.
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Wyst´powanie
Siedlisko
L´gnie si´ przede wszystkim nad jeziorami lub rzekami ze
znajdujàcym si´ w pobli˝u starodrzewem. Cz´sto gniazduje na wyspach. W okresie pozal´gowym preferuje p∏ytkie
zalewy i jeziora przymorskie oraz du˝e rzeki i wi´ksze
zbiorniki s∏odkowodne.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osieniczników
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum)
Rozmieszczenie geograficzne
L´gnie si´ na ca∏ej pó∏kuli pó∏nocnej w strefie tajgi oraz nieco na po∏udnie od niej. W oderwaniu od g∏ównego zasi´gu
l´gowisk niewielkie populacje gniazdujà w Alpach oraz
w S∏owenii, Albanii i Grecji. Nurog´Ê zimuje w pó∏nocno-zachodniej Europie, na Morzu Czarnym i Kaspijskim, w centralnej Azji, wschodnich Chinach oraz w centralnej cz´Êci
Ameryki Pó∏nocnej. W Europie i w pó∏nocnej Azji l´gnie si´
podgatunek Mergus m. merganser, a w centralnej Azji
i w Ameryce Pó∏nocnej dwa inne podgatunki. W okresie pozal´gowym spotyka si´ go na wodach Êródlàdowych pó∏nocno-zachodniej i Êrodkowej Europy oraz na przybrze˝nych p∏ytkich wodach Ba∏tyku, Morza Pó∏nocnego Norweskiego Czarnego i Kaspijskiego. Na Morzu Âródziemnym
liczniej spotykany w rejonie Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego.
Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce liczniej gniazduje w pasie pojezierzy, wzd∏u˝ Wis∏y i nad dolnà Odrà. Nielicznie wyst´puje na po∏udniu
Polski. Zimà spotykany w ca∏ej Polsce, jednak zdecydowanie wi´cej ptaków obserwuje si´ w pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci kraju. Najwi´ksze koncentracje nurog´sia obserwowano na Zalewie Szczeciƒskim i na jez. Dàbie, na dolnej
Odrze i w zachodniej cz´Êci Zat. Gdaƒskiej. W pozosta∏ej
cz´Êci kraju zimà przebywa g∏ównie na du˝ych rzekach.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)

Mergus merganser (Nurog´Ê)

Status zagro˝enia w Europie: (V) gatunek nara˝ony na
wygini´cie
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Miejsca najwi´kszych koncentracji tego gatunku zimà nie
sà obj´te ochronà prawnà, z wyjàtkiem pó∏nocnej cz´Êci
Zalewu Szczeciƒskiego (delta Âwiny), która zosta∏a cz´Êciowo w∏àczona do Woliƒskiego PN. Ponadto Zat. Pucka Wewn´trzna stanowi cz´Êç Nadmorskiego PK.

W Europie najwi´cej nurog´si l´gnie si´ w Finlandii
(25 000–35 000 p.) i w Szwecji (10 000–20 000 p.). LiczebnoÊç tej populacji wykazuje tendencj´ wzrostowà.
W Europejskiej cz´Êci Rosji jego liczebnoÊç jest szacowana
na oko∏o 10 000–20 000 p. LiczebnoÊç ca∏ej europejskiej populacji szacowana jest na 52 000–88 000 p.
Liczb´ nurog´si zimujàcych w pó∏nocno-zachodniej i centralnej Europie szacuje si´ na 250 000 os.
Polska populacja l´gowa liczy do 1000 p. W stosunku do
lat 80. zwi´kszy∏a ona swojà liczebnoÊç. Obserwuje si´
powolnà ekspansj´ tego gatunku w kierunku po∏udniowym. Nurog´Ê w Polsce l´gnie si´ w wielu ostojach ptaków oraz w okolicy zbiorników wodnych, które nie uzyska∏y jeszcze rangi ostoi ptaków. Bardzo licznie gniazduje na Pomorzu, a wi´c: w Drawskim PK (Ostoja Drawska)
w iloÊci do 100 p. w latach 1980–1990., nad S∏upià (Dolina S∏upi) 50–60 p. w roku 1996, nad dolnà Wis∏à (Dolina Dolnej Wis∏y) ok. 60 p. w latach 1997–2001, wokó∏
jez. Jasieƒ k. Bytowa 40–50 p., na Gwdzie (Puszcza nad
Gwdà) do 51 p. w latach 1997–2002, w Borach Tucholskich 30–40 p. w latach 1995–2000, w Drawieƒskim PN
(ostoja Lasy Puszczy nad Drawà) 25–35 p. w latach
1995–1998, na dolnej Odrze (Dolina Dolnej Odry)
10–15 p. w latach 1993–2002 i w dolinie Pas∏´ki do
10 p. w latach 1993–2203. Poza Pomorzem nurog´Ê
gniazduje liczniej nad dolnà Narwià (do 30 p.), w Wigierskim PN (20–30 p. w latach 1989–1993), w Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej (17–20 p. na poczàtku lat 90.),
nad Pilicà (15–20 p. w latach 1987–1996) i w Borach
DolnoÊlàskich (30 p.).
LiczebnoÊç ptaków zimujàcych w Polsce jest bardzo zmienna i oceniana na 40 000–80 000 os. W Polsce w niektórych sezonach mo˝e zimowaç nawet 30% populacji z pó∏nocno-zachodniej i centralnej Europy.
Najwi´ksze zimowe koncentracje nurog´sia obserwowano na Zalewie Szczeciƒskim i na jez. Dàbie, gdzie
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Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• zanik siedlisk gniazdowania poprzez wyràb starych drzewostanów oraz wycinanie pojedynczych dziuplastych
drzew (˝ywych lub martwych);
• zanik siedlisk gniazdowych w wyniku zabudowy brzegów
wód i intensyfikacji rekreacji;
• obni˝anie si´ poziomu wód gruntowych i utraty ró˝norodnoÊci siedlisk w dolinach rzecznych jako skutek zabudowy hydrotechnicznej rzek;
• osuszanie ÊródleÊnych i przyleÊnych zbiorników wodnych oraz niszczenie roÊlinnoÊci szuwarowej na takich
zbiornikach;
• presja drapie˝ników podczas sezonu l´gowego (norki
amerykaƒskiej oraz innych drapie˝ników làdowych, takich jak lis i jenot);
• stosowanie stawnych sieci rybackich w miejscach zimowych koncentracji;
• potencjalnie elektrownie wiatrowe umiejscowione na obszarze p∏ytkiego morza i zalewów przymorskich w okolicy przebywania stad w´drówkowych i zimujàcych;
• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku – zabrudzenie upierzenia i zatrucie produktami ropopochodnymi na obszarach morskich.
Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 19).

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Rozwój i stan populacji

gromadziç si´ mo˝e 30 000–50 000 ptaków tego gatunku, co stanowi oko∏o 12% populacji zimujàcej w pó∏nocno--zachodniej i centralnej Europie. Na dolnym odcinku Odry notowano do 10 000, a w delcie Âwiny do
6000 nurog´si. W zachodniej cz´Êci Zat. Gdaƒskiej
podczas mroênych zim osiàga liczebnoÊç 6000–8000
os. Na dolnej WiÊle mo˝e zimowaç ponad 2500 nurog´si, a przy ujÊciu Wis∏y – do 1150.
Nie stwierdzono ukierunkowanych, wieloletnich zmian liczebnoÊci nurog´sia ani na polskich, ani innych europejskich zimowiskach.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zachowaç i odtwarzaç lasy nad brzegami zbiorników
i cieków wodnych, zw∏aszcza na terenach zalewowych;
• nie usuwaç wszystkich lasów i zadrzewieƒ nadrzecznych z mi´dzywala (nale˝y kszta∏towaç ich form´ przestrzennà, tak by umo˝liwia∏a ona przejÊcie wielkiej
wody i lodu);
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
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• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà
ewidencjà gruntów;
• chroniç ÊródleÊne i przyleÊne zbiorniki i cieki wodne
przed osuszeniem;
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach
koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszczególnych typów sieci rybackich);
• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi;
• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych posadowionych na p∏ytkich akwenach morza i zalewach
przymorskich (co najmniej do izobaty 20 m).
• jako dzia∏ania wspomagajàce mo˝na zaproponowaç
wywieszanie budek l´gowych, najlepiej na wyspach
bàdê na palach wbitych w dno zbiornika. Budki powieszone na drzewach powinny byç zabezpieczone przed
kunà, choç ochrona taka nie zawsze jest skuteczna.
W pierwszych latach po zawieszeniu budek sukces l´gowy jest du˝y, póêniej jednak sà one penetrowane przez
drapie˝niki, które powodujà bardzo du˝e straty w l´gach
i wÊród wysiadujàcych samic.
Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od siedliska;
• wp∏yw drapie˝nictwa, a zw∏aszcza norki amerykaƒskiej,
na sukces l´gowy;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku;
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji zimujàcej;
• sezonowe przemieszczenia w obr´bie zimowisk i fenologi´ zimowania;
• wybiórczoÊç siedliskowà zimujàcych ptaków;
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na
polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokarmu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wiadomoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring
• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych ostojach
gatunku na terenie kraju co 3 lata. Metodyka do ustalenia;
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• monitoring ptaków zimujàcych – w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”;
• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich obszarach morskich. Metodyka do ustalenia;
• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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