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PLUSZCZ

Łabędzie nieme 
to zagniazdowniki – 
po wykluciu 
są porośnięte 
szarym puchem, 
umieją już pływać 
i zdobywać pokarm. 
W pierwszych 
dniach życia niekiedy 
są wożone na grzbietach 
swoich rodziców. 
Chowają się wówczas 
między ich skrzydłami. 
Pisklęta stają się lotne 
po długim okresie 
120–150 dni.
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PLUSZCZ

Pluszcze jako jedyne wśród ptaków śpiewają-
cych potrafią aktywnie nurkować. Spotkać  
je można nad potokami i rzekami o kamie-
nistych dnach. W Polsce występują dwa 
podgatunki – jeden gniazduje na południu,  
a drugi zimuje na północy kraju.

Wielu obserwatorów ptaków miało zapewne okazję 
zobaczyć sprawny lot pluszcza nad górskim potokiem.  
O ile nieco łatwiej wytropić go i obserwować na odcin-
kach potoków w granicach obszarów zabudowanych, o tyle  
na naturalnych odcinkach, gdzie wzdłuż cieków wystę- 
pują często trudno dostępne urwiska, łęgi lub olsy, wypa-
trzenie pluszczy bywa znacznie trudniejsze. Nie powinno 
to nas zniechęcać – obserwowanie tego, moim zdaniem, 
jednego z najciekawszych gatunków naszej awifauny do-
starczy każdemu mnóstwa niezapomnianych wrażeń.

Trochę systematyki
Rodzinę Cinclidae (pluszcze) tworzy pięć gatunków  

zebranych w jeden rodzaj Cinclus. Są to: pluszcz (C. cinc-
lus), pluszcz ciemny (C. pallasii), pluszcz meksykański  
(C. mexicanus), pluszcz białogłowy (C. leucocephalus) 
oraz pluszcz rdzawogardły (C. schulzii). Gatunki te za-
mieszkują głównie północną półkulę naszego globu i jako 
jedyne spośród ptaków śpiewających potrafią aktyw-
nie nurkować. Są to gatunki ściśle związane z wartkimi 
i czystymi potokami oraz rzekami o kamienistym dnie.  
W naszym kraju gniazduje pierwszy z nich – pluszcz.

W obrębie areału zajmowanego przez gatunek obser-
wuje się zmienność fenotypową, co pozwoliło wyróżnić 
kilkanaście podgatunków, w tym między innymi: Cinc-
lus c. cinclus – podgatunek nominatywny, zamieszkują-
cy Skandynawię, Karelię i południową część półwyspu 
Kola (Rosja) oraz południowe wybrzeże Bałtyku (a także 
znacznie mniej licznie Europę Zachodnią), C.c. aquati-
cus – zamieszkujący Bałkany oraz środkową i południową  
Europę, C.c. gularis – gniazdujący w Wielkiej Brytanii, 
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C.c. hibernicus – zasiedlający zachodnią Szkocję oraz Ir-
landię, C.c. uralensis – występujący na Uralu, C.c. cauca-
sicus – zamieszkujący Kaukaz i Iran, oraz uważany za pod-
gatunek wymarły C.c. olympicus – endemiczny na Cyprze.

W naszym kraju występują dwa podgatunki: C.c. aqu-
aticus oraz skandynawski C.c. cinclus. Pierwszy gniazduje 
w górach; jest charakterystycznym ptakiem rzek i poto-
ków zarówno w Karpatach, jak i Sudetach. Wyjątkowo 
wyprowadza lęgi również na niżu. Jego populacja lęgowa 
szacowana jest na ok. 900 par. Ptaki z tego podgatunku 
są osiadłe, sporadycznie notuje się osobniki koczujące  
na niewielkim obszarze. Część ptaków występujących 
wysoko w górach na okres zimy przemieszcza się nie-
co w dół rzek i potoków – można je wtedy obserwować  
w okolicach, gdzie w sezonie lęgowym się ich nie spotyka. 
Osobniki drugiego podgatunku, pochodzące ze Skandyna-
wii, odbywają regularne wędrówki na zimowiska położo-
ne nieco dalej na południe i wschód od lęgowisk, dolatując 
między innymi na południowe wybrzeże Bałtyku. Dzięki 
temu C.c. cinclus regularnie zimuje w północnej części 
Polski, a pojedyncze przypadki gniazdowania notowano  
w Borach Tucholskich oraz na Pomorzu (Dolina Słupi, 
okolice Żukowa). Liczebność zimującej populacji podga-
tunku skandynawskiego w 1993 roku szacowano na około 
250 do 400 osobników. Ciekawostką jest stwierdzenie  
w 1993 roku w okolicach Wejherowa na Pomorzu lęgu 
mieszanego obu podgatunków.

Długość ciała pluszczy sięga około 19 cm, długość skrzy-
deł – od 7,9 do 9,8 cm (samce są większe od samic), ciężar 
ciała to około 60 g. Oba nasze podgatunki różnią się sub-
telnie barwą upierzenia, dlatego też pewne przyporząd-
kowanie obserwowanego ptaka do podgatunku możliwe 
jest podczas obserwacji w bardzo dobrych warunkach. 

Osobniki podgatunku nominatywnego są czarnobrunatne, 
w dobrym świetle dostrzeżemy nieco jaśniejsze upierze-
nie głowy i karku. Nasz „górski” podgatunek jest nieco 
jaśniejszy; lepiej dostrzegalny niż u C.c. cinclus jest kon-
trast między ciemnym grzbietem a jaśniejszą głową i kar-
kiem. To, co w terenie różni te podgatunki chyba najlepiej,  
to inny charakter granicy ubarwienia między ciemnym 
brzuchem a białą piersią: u nominatywnego jest ona ostra 
i wyraźna, u C.c. aquaticus zaś ciemna barwa przechodzi 
w białą pierś stopniowo, dając wrażenie granicy rozmytej, 
o zabarwieniu nieco bardziej rdzawym. Uważny obserwa-
tor dostrzeże również u pluszczy charakterystyczne białe 
powieki.

Gdzie się pluszczą pluszcze?
Oba podgatunki pluszcza najłatwiej spotkać nad szybko 

płynącymi, czystymi potokami i rzekami. Pluszcze bardzo 
lubią przysiadać na kamieniach znajdujących się w nurcie 
cieku wodnego. Wokół tych kamieni najłatwiej również 
znaleźć im pokarm, dlatego też kamieniste dno to jeden  
z ważnych czynników wpływających na występowanie 
tego gatunku.

Gniazda, budowane zarówno przez samca i samicę, zlo-
kalizowane są we wszelkiego rodzaju niszach, załomach, 
półkach skalistych brzegów górskich potoków, między 
zwisającymi korzeniami przybrzeżnych drzew, pod  
mostami, jazami oraz innymi pozostałościami zabudowy 
hydrotechnicznej koryta potoków i rzek (czasami w obrę-
bie stosunkowo zwartej zabudowy miejskiej). Przypusz-
cza się, że liczniejsze występowanie tego gatunku na niżu 
w przeszłości mogło być związane z częstszym występo-
waniem młynów wodnych. 
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Zbudowane z mchu, traw i liści gniazdo ma postać sto-
sunkowo dużej kuli z otworem wlotowym umieszczonym 
z boku. Te same gniazda, po niezbędnych naprawach, 
mogą być wykorzystywane w kolejnych latach, a jedna 
para może budować kilka gniazd alternatywnych, zajmo-
wanych zamiennie. Pluszcze chętnie zajmują również spe-
cjalnie dla nich przygotowywane budki lęgowe. 

Ptaki te mogą wyprowadzać dwa lęgi w roku. Pierwsze 
jaja samice mogą złożyć już w połowie marca, jednakże 
wpływ na termin rozpoczęcia lęgów mają warunki pogo-
dowe. Zniesienie składające się z 4–6 jaj wysiadywane jest 
wyłącznie przez samicę przez około 16 dni i rozpoczyna 
się od przedostatniego jaja. Młode są gniazdownikami  
i pozostają w gnieździe przez mniej więcej 20–24 dni. 
W okresie lęgowym pluszcz jest silnie terytorialnym ga-
tunkiem. Pary intensywnie bronią swoich rozciągniętych 
wzdłuż potoków terytoriów. W zależności od dostępności 
pokarmu oraz odpowiednich miejsc do budowy gniazda 
zagęszczenie par może sięgać od 1 do 20 na 10 km potoku.

Wyjątkowe przystosowania
do wyjątkowego trybu życia

Głównym składnikiem diety pluszczy są drobne bezkrę-
gowce (skorupiaki, pajęczaki i owady). W czasie żerowa-
nia ptak nurkuje na dno potoku i często przemieszcza się 
w poszukiwaniu pokarmu, biegając po dnie. Niesamowite 
są przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjolo-
giczne ptaków tego gatunku do specyficznego trybu życia, 

jaki prowadzą. Nurkowanie ułatwiają pluszczowi opły-
wowy kształt ciała oraz upierzenie, które ptak natłuszcza 
specjalną olejową wydzieliną gruczołu kuprowego, roz-
prowadzaną za pomocą dzioba, wzmacniając w ten sposób 
jego nieprzemakalność. Ptak przemieszcza się pod wodą, 
pomagając sobie intensywną pracą skrzydeł i chwytaniem 
kamyczków stopami, uzbrojonymi w ostre pazurki. Potra-
fi również wyszukiwać bezkręgowce, odwracając dziobem 
drobne kamyki w potoku, oraz całkiem sprawnie pływać 
pod prąd. Nozdrza podczas nurkowania zamykane są za 
pomocą specjalnych płatków skóry, co chroni je przed 
zalaniem wodą. Oczy zabezpieczają przezroczyste błony 
(tak zwana migotka albo trzecia powieka). Krew pluszczy 
jest bogata w hemoglobinę, czyli białko odpowiedzialne 
za wiązanie tlenu, co umożliwia im dłuższe pozostawa-
nie pod wodą. Łatwiejszemu nurkowaniu sprzyja również 
porównywalnie cięższy niż u innych ptaków układ kostny.

Co zagraża pluszczom?
Liczebność pluszcza może ulegać znacznej redukcji  

w trakcie surowych zim. Gdy cieki wodne zamarzają, 
znacznie utrudniony staje się dostęp do pokarmu i wie-
le ptaków przypłaca to życiem. Sugeruje się również,  
że liczebność zimujących na południowym wybrzeżu Bał-
tyku pluszczy podgatunku skandynawskiego może zależeć 
od warunków pogodowych w południowej Skandyna-
wii – srogie i mroźne zimy mogą zmuszać więcej ptaków  
do przelotu na drugą stronę Bałtyku. Konsekwencją  
postępującego ocieplenia klimatu (wzrostu średniej tem-



Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ptasi sąsiedzi 15

peratury zimy) będzie więc pozostawanie większej liczby 
osobników na zimowiskach w południowej Skandynawii 
i prawdopodobne zmniejszanie się liczby ptaków zimu-
jących na południe od Bałtyku. Przesunięcia obszarów 
zimowania na północ, spowodowane globalnym ocieple-
niem klimatu, udowodniono już dla wielu gatunków Pale-
arktyki i Nearktyki.

Pluszcz podlega w naszym kraju ścisłej ochronie gatun-
kowej na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt. Według kategorii zagrożeń Międzyna-
rodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN – International 
Union for Conservation of Nature) jest to gatunek zali-
czany do puli gatunków najmniejszej troski (kategoria  
LC – Least Concern). Czynniki, które mogą zagrażać  
populacjom pluszcza, to przede wszystkim zmiany chemi-
zmu wód, np. ich acydyfikacja (czyli zakwaszenie), powo-
dowana między innymi nasadzaniem drzew szpilkowych 
w górnych odcinkach potoków, co prowadzi do redukcji 
bazy pokarmowej i braku wapnia w organizmach samic, 
mających tym samym problemy z prawidłową produkcją 
jaj. Również zanieczyszczenia przemysłowe dostające się 
do wód zasiedlanych przez te ptaki mogą się przyczy-
niać do spadku ich liczebności (przynajmniej lokalnego).  
Budowa dużych elektrowni wodnych oraz wykorzystywa-
nie wód potoków i rzek do nawodnień przyczyniają się  
do spadku prędkości nurtu tych cieków, czyniąc je nie-
przydatnymi dla pluszczy (tego typu negatywne oddziały-
wanie obserwowane jest głównie w południowej Europie).
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