
Cepphus grylle
(L., 1758)

Nurnik 
Rzàd: siewkowe, podrzàd: alki, rodzina: alki

Status wyst´powania w Polsce

Regularnie, lecz nielicznie spotykany na wybrze˝u, zw∏asz-
cza wzd∏u˝ jego Êrodkowego odcinka.

Opis gatunku

Wyraênie mniejszy od krzy˝ówki morski ptak wychodzàcy na
làd tylko w okresie gniazdowym. D∏ugoÊç cia∏a 30–38 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 47–59 cm, masa cia∏a 300–600 g.
Skrzyd∏a, jak u wszystkich alek, sà krótkie, w czasie lotu ptak
porusza nimi bardzo szybko. Samce i samice ubarwione sà
jednakowo. W szacie godowej ca∏e upierzenie jest czarne,
jedynie na skrzydle widoczna du˝a, bia∏a plama. Dziób nur-
nika jest czarny, a nogi czerwone. W szacie spoczynkowej,
noszonej od sierpnia do koƒca lutego, spód cia∏a jest bia∏y,
a wierzch ciemnoszary, z jaÊniejszym ∏useczkowaniem. M∏o-
de sà podobne do ptaków doros∏ych w szacie spoczynkowej,
ale majà ciemniejszy przód g∏owy i na bia∏ej plamie skrzy-
d∏owej wyst´puje u nich ciemniejsze prà˝kowanie.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Doros∏y nurnik jest latem bardzo charakterystycznie ubar-
wiony, tak˝e zimà mo˝na go doÊç ∏atwo odró˝niç od in-
nych gatunków morskich po ogólnie jasnym ubarwieniu
i du˝ych bia∏ych plamach na skrzyd∏ach.

Biologia

Tryb ˝ycia
L´gnie si´ w koloniach razem z innymi ptakami morskimi.
W okresie pozal´gowym nie tworzy du˝ych stad. Przebywa
w ma∏ych grupkach na otwartym morzu.

L´gi
Gnieêdzi si´ najcz´Êciej kolonijnie na nadmorskich ska∏ach,
rzadziej na skalistych wysepkach. Pojedyncze pary mogà
odbywaç l´gi z dala od kolonii. Gniazdo zak∏ada w norze
lub szczelinie skalnej. W maju znosi 2 jaja w odst´pie 3 dni.
Po utracie l´gu mo˝e gnieêdziç si´ powtórnie, jednak tylko
wtedy, gdy strata nastàpi∏a na wczesnym etapie wysiadywa-
nia. L´giem opiekujà si´ oboje rodzice, wysiadujàc jaja
przez oko∏o 23–40 dni. Piskl´ta sà karmione przez oboje
rodziców przez oko∏o 40 dni. Opuszczajà koloni´ przed
uzyskaniem zdolnoÊci do lotu i pozostajà pod opiekà oboj-
ga rodziców. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po 2–4 latach.

W´drówki
Populacja ba∏tycka przemieszcza si´ na stosunkowo
niewielkie odleg∏oÊci w obr´bie Ba∏tyku i CieÊnin Duƒ-
skich. W´drówka jesienna zaczyna si´ w lipcu lub
w sierpniu i trwa do paêdziernika lub listopada. Wiosnà
nurniki powracajà na l´gowiska w marcu i kwietniu.
Wiele ptaków doros∏ych pozostaje przez ca∏y rok w po-
bli˝u kolonii l´gowych.

Zimowanie
Zimowanie tego gatunku przypada na okres od listopada
do marca. Najwi´ksze koncentracje nurników stwierdzono
u wylotu Zat. Ryskiej, na ¸awicy S∏upskiej oraz wzd∏u˝ na-
szego zachodniego wybrze˝a, w pó∏nocnej cz´Êci Zat. Po-
morskiej, na po∏udnie od szwedzkiej wyspy Olandia
i w pó∏nocnej cz´Êci CieÊniny Kattegat.

Pokarm
Od˝ywia si´ g∏ównie rybami, lokalnie tak˝e skorupiakami.
Nurkuje najcz´Êciej do 8 m, choç mo˝e schodziç na znacz-
nie wi´ksze g∏´bokoÊci, nawet do 20 m. W okresie l´go-
wym ˝eruje w promieniu do 7 km od kolonii l´gowej.
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Wyst´powanie

Siedlisko 
Ca∏e ˝ycie gatunek jest zwiàzany z morzem. Gniazduje na
skalnych wybrze˝ach. Poza koloniami l´gowymi zazwyczaj
nie obserwuje si´ go blisko brzegu. Zimà na Ba∏tyku ponad
80% nurników przebywa w strefie g∏´bokoÊci 10–30 m.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku 
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝nia si´ pi´ç podgatunków ró˝niàcych si´ wielkoÊcià
i w niewielkim stopniu tak˝e upierzeniem. Nad Ba∏tykiem
gnieêdzi si´ na wybrze˝ach Szwecji, Finlandii i bardzo nielicz-
nie w Estonii (podgatunek nominatywny C. g. grylle) oraz na
wybrze˝ach cieÊniny Kattegat (podgatunek C. g. atlanntis).
Ponadto w Europie l´gnie si´ na Wyspach Brytyjskich, w Nor-
wegii, w Rosji, na Islandii (podgatunek C. g. islandicus) oraz
na wyspach arktycznych (podgatunek C. g. mandtii). Nurnik
zamieszkuje te˝ arktyczne wybrze˝a Azji, Alaski, wschodniej
Kanady oraz Grenlandi´. W okresie pozal´gowym wi´kszoÊç
osobników pozostaje w pobli˝u kolonii l´gowych.

Rozmieszczenie w Polsce
Nurnik najliczniej zimuje na ¸awicy S∏upskiej, wzd∏u˝ wy-
brze˝a koszaliƒskiego oraz na Zat. Pomorskiej. Poza tymi
akwenami spotykany jest bardzo nielicznie i w du˝ym
rozproszeniu.

Status gatunku

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Miejsca du˝ych koncentracji nurników wzd∏u˝ polskich wy-
brze˝y nie sà obj´te ˝adnà formà ochrony prawnej.

Rozwój i stan populacji

Ca∏kowita liczebnoÊç europejskiej populacji szacowana
jest na 100 000–200 000 p., z czego ok. 16 000–
–18 000 p. gnieêdzi si´ na wybrze˝ach Ba∏tyku.

LiczebnoÊç populacji zimujàcej na Ba∏tyku szacuje si´ na
ok. 50 000 ptaków. Ze wzgl´du na niekompletne dane li-
czebnoÊç tego gatunku na polskich wodach terytorial-
nych jest trudna do oceny. Przypuszczalnie mo˝e ona wy-
nosiç nie mniej ni˝ 9000 ptaków. W latach 1970–1990
odnotowano niewielki spadek liczebnoÊci ba∏tyckiej po-
pulacji l´gowej.
Nurnik najliczniej zimuje we wschodniej cz´Êci Zat. Pomor-
skiej (do 4000 os. w latach 1988–1993), na ¸awicy S∏up-
skiej (do 2850 os. w latach 1992–1993) oraz wzd∏u˝ wy-
brze˝a koszaliƒskiego (powy˝ej 1500 os. w latach
1988–1993). Poza tymi akwenami, gdzie zimuje ponad
15% populacji ba∏tyckiej, spotykany jest bardzo nielicznie
i w du˝ym rozproszeniu.

Zagro˝enia

Ptakom zimujàcym na Ba∏tyku zagra˝a:
• stosowanie stawnych i dryfujàcych sieci rybackich. Sza-

cuje si´, ˝e w polskiej strefie Ba∏tyku corocznie mo˝e gi-
nàç w takich sieciach kilkaset ptaków tego gatunku;

• zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi.
Pobrudzenie piór tymi substancjami stanowi dla ptaków
Êmiertelne zagro˝enie. W latach 60. i 70. ÊmiertelnoÊç
ptaków wodnych zwiàzana z zanieczyszczeniem morza
substancjami ropopochodnymi by∏a bardzo du˝a, jed-
nak w tej chwili zagro˝enie to jest niewielkie;

• plany budowy du˝ych farm wiatrowych na p∏ytkich ob-
szarach morskich.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach

koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszcze-
gólnych typów sieci rybackich);

• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami ropo-
pochodnymi;

• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych po-
sadowionych na p∏ytkich akwenach morza (co najmniej
do izobaty 20 m).

Propozycje badaƒ

Nale˝y:
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na

polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokar-
mu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wia-
domoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia;
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• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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