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Inwentaryzacja pliszki górskiej (Motacilla
cinerea) w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i otoczeniu
tekst: Dariusz Ożarowski
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Patków
Trójmiejska Grupa Lokalna

Wiosną i latem 2012 roku członkowie i sympatycy Trójmiejskiej Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków blisko współpracującej

z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym
przeprowadzili inwentaryzację lęgowej
populacji pliszki górskiej w północnym
kompleksie Parku i jego sąsiedztwie. Badania te były kontynuacją prac
inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w sezonie lęgowym
w 2010 roku w kompleksie południowym Parku, czyli w Lasach Oliwskich i otoczeniu.
Celem inwentaryzacji było
nie tylko określenie liczby stanowisk interesującego nas gatunku, ale również dokładne
oszacowanie liczy par przystępujących do rozrodu na danym
badanym obszarze
Przeprowadzono przynajmniej 4 kontrole każdego cieku wodnego (rzeki, potoku).
Pierwszą kontrolę przeprowadzono w połowie kwietnia
w celu rozpoznanie terenu badań i rejestracji zajętych przez
samce terytoriów. Celem kolejnych trzech kontroli (w pierwszej i drugiej połowie maja oraz
w pierwszej połowie czerwca)
było potwierdzenie występowania par ptaków w możliwie
najwyższej kategorii lęgowoPotok prochowy – miejsce żerowania w terytorium pliszki górskiej –
ści.
a może ktoś ją wypatrzy na zdjęciu
fot. Dariusz Ożarowski
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Samiec pliszki górskiej z terytorium nad Zagórską Strugą

	Kontrola rzek (potoków) prowadzona była z marszu. Skontrolowano,
o ile było to możliwe, całą długość potoków, koncentrując się na odcinkach rzek,
które potencjalnie spełniają wymagania
siedliskowe gatunku.
Notowano wszystkie obserwacje wraz
ze szczegółami pozwalającymi na okre-

fot. Ania Goebel

ślenie kategorii lęgowości. Wszystkie obserwacje nanoszono na mapy topograficzne w skali 1 : 25 000.
Kategorie lęgowości określano zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Stację
Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (Stacja Ornitologiczna 1990).

Tab.1 . Liczba par (terytoriów) lęgowych pliszek górskich na poszczególnych potokach
w północnym kompleksie TPK i sąsiedztwie
PĘTKOWICKA STRUGA

1

BIAŁA

0

CEDRON Z DOPŁYWAMI
OKOLICE WYSPOWA

ZBYCHOWSKA STRUGA
ZAGÓRSKA STRUGA
CISÓWKA

MARSZEWSKA STRUGA
KACZA

ŹRÓDŁO MARII

SUMA

2
0
0
3
0
0
1
1

8
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W czasie prac terenowych
stwierdzono 8 par tego gatunku, których gniazdowanie określono jako prawdopodobne lub
pewne (kategoria B lub C). Najwięcej par zanotowano na Zagórskiej Strudze – 3 pary oraz
na Cedronie wraz z dopływami
– 2 pary (tab. 1).
Łącznie w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonych
w 2010 roku w kompleksie południowym parku oraz w 2012
roku w kompleksie północnym
parku na badanym obszarze
zanotowano 15 par pliszek górskim. Ich rozmieszczenie zostało przedstawione na rys. 1.
Bardzo dziękuję wszystkim Członkom i Sympatykom
Trójmiejskiej Grupy Lokalnej
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków za poświęcony czas i trud prowadzenia prac
w terenie często trudnym do
eksploracji. Bez Waszego zaan- Rys. 1
Rozmieszczenie par (terytoriów) pliszek górskich
gażowania nie byłoby możliwe zinwentaryzowanych w 2010 roku (kompleks południowy TPK
przeprowadzenie tych badań – 7 par) oraz w 2012 roku (kompleks północny TPK – 8 par).
i zebranie, cennych dla ochrony
dzieję, że tego typu działania przyczynią
tego gatunku na obszarze TPK,
się do zwiększenia liczebności populacji
danych.
Jednym z istotnych zagrożeń dla pli- pliszek górskich w granicach parku.
Planowane jest powtórzenie inwentaszek górskich w granicach TPK jest utrata potencjalnych miejsc gniazdowania w ryzacji pliszek górskich z zastosowaniem
wyniku coraz częstszych modernizacji tej samej metodyki prac terenowych.
mostków na leśnych odcinkach potoków. Wszystkich zainteresowanych zapraszaDlatego też w miejscach, gdzie stwierdzo- my do kontaktu z Trójmiejską Grupą Lono dogodne siedliska lęgowe dla pliszek, kalną OTOP.
Szczegóły działania Grupy oraz dane
a nie obserwowano ptaków tego gatunku
rozwieszono specjalne budki lęgowe (do kontaktowe na stronie Grupy – http://
tej pory cztery). Planujemy powieszenie tpkgdansk.pl/page,583,TROJMIEJSKA_
kolejnych dwóch lub trzech, mając na- GRUPA_LOKALNA_OTOP.
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SPROSTOWANIE
W numerze 4/2012 wkradł się istotny błąd.
Zdjęcie na str. 18 przedstawia słup graniczny między Wolnym Miastem Gdańskiem a Niemcami (a nie Rzeczpospolitą Polską).
Dziękujemy naszemu Czytelnikowi za zwrócenie uwagi i przepraszamy Autora zdjęcia i artykułu oraz Czytelników.
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