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Inwentaryzacja populacji lęgowej
pliszki górskiej Motacilla cinerea
w Lasach Oliwskich
tekst: Dariusz Ożarowski
Trójmiejska Grupa
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy

Pliszka górska należy do gatunków
zamieszkujących wartkie potoki górskie
oraz potoki o tym charakterze występujące na nizinach. Pisząc „potoki o charakterze górskim” mam na myśli potoki
o bardzo wartkim nurcie, dobrze natlenione oraz często o stosunkowo dużym
spadku nurtu. Gniazdo zakłada zarówno
w szczelinach skalnych jak i we wnękach
budynków imitujących naturalne miejsca
lęgowe, tak więc często stwierdza się ich
gniazdowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy hydrotechnicznej. Swoje
gniazda pliszki umieszczają często rów-

Samica pliszki górskiej			

nież pod mostami oraz między korzeniami nadrzecznych drzew. Zdarza się czasami, że gniazdo tego gatunku znajduje
się w znacznej odległości od najbliższego
strumienia, rzeki (obserwacje własne autora).
W 2010 roku udało się przeprowadzić rozpoznanie liczebności pliszki górskiej w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czyli
w Lasach Oliwskich. Zrealizowanie takiego zadania było możliwe wyłącznie dzięki pomocy osób związanych z Trójmiejską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa

fot. Krystyna Szymankiewicz
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Ptak z pokarmem dla młodych		

Ochrony Ptaków. Wyniki tych prac przedstawiono w kwartalniku Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku w numerze 3 (56) z 2010 roku.
W 2016 postanowiono powtórzyć in-

Samiec pliszki górskiej nad Strzyżą
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fot. Maria i Patryk Chmielarz-Podejko

wentaryzację tego gatunku na obszarze
Lasów Oliwskich z zastosowaniem tej samej metodyki jak w 2010 roku. Zdecydowano się jedynie poszerzyć teren objęty
kontrolami o bezpośrednio przylegający

fot. Dariusz Tarnawski
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do Lasów Oliwskich obszar nowo powstałego zbiornika retencyjnego Kiełpinek
oraz niewielki dopływ Potoku Oliwskiego
– Potok Zajączkowski. Kontrolami objęto łącznie dziesięć potoków w granicach
południowego kompleksu Parku i jego
bezpośredniego sąsiedztwa, a mianowicie: Strzyżę, bezimienny potok w granicach Szpitala Dziecięcego „Polanki” (poza
granicami TPK), Potok Oliwski (wraz
z odcinkiem w sąsiedztwie TPK), Potok
Zajączkowski, Potok Czysta Woda (w Dolinie Marnych Mostów), Potok Prochowy,
Potok Rynarzewski i jego bezimienne dopływy w Dolinie Leśnego Młyna (w granicach ogrodu zoologicznego, częściowo
poza granicami TPK), Potok Świemirowski, zwany również Karlikowskim (wraz
z odcinkiem w sąsiedztwie TPK), Swelinia oraz Potok Źródło Marii (w granicach
TPK).
Lokalizacja
Strzyża
bezimienny (szpital)
Potok Oliwski
Potok Zajączkowski
Czysta Woda
Potok Prochowy
Potok Rynarzewski
wraz z dopływami
Potok Świemirowski
(Karlikowski)
Swelinia
Potok Źródło Marii
Zbiornik Kiełpinek
SUMA

W trakcie prac terenowych zanotowano 12 par pliszek górskich, z tego 7 par
gniazdowało w granicach południowego kompleksu Parku (czyli Lasów Oliwskich), a 5 par w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Parku (tabela 1.)
Najwięcej par stwierdzono na Potoku Oliwskim – cztery pary gniazdowały
w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czyli na odcinku od Doliny Bobrów do Dworu Oliwskiego; jedna
para poniżej Dworu Oliwskiego w okolicy
Kuźni Wodnej. Dwie pary gniazdowały
na Potoku Prochowym – jedna w okolicy
rezerwatu przyrody „Źródliska w Dolinie
Ewy” (a więc w granicach TPK) i jedna na
obszarze zabudowy Młyna Prochowego.
Na Strzyży zanotowano 1 parę lęgową
– gniazdo zlokalizowane zostało w obmurowaniu zbiornika retencyjnego Nowiec II, położonego przy ulicy Potokowej

Liczba par w Liczba par poza
granicach TPK granicami TPK
0
1
0
4
1
0
1
0
1
1
0

1

0
1
0
7

0
0
1
5

Tabela 1: Liczba par pliszki górskiej gniazdujących w poszczególnych lokalizacjach

Tabela 1: Liczba par pliszki górskiej gniazdujących
w poszczególnych lokalizacjach

Najwięcej par stwierdzono na Potoku Oliwskim – cztery pary gniazdowały w granicach
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czyli na odcinku od Doliny Bobrów do 39
Dworu
Oliwskiego; jedna para poniżej Dworu Oliwskiego w okolicy Kuźni Wodnej. Dwie pary
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budkę lęgową, wywieszoną w 2011 roku. W 2016
roku wyprowadziła w niej
trzy podloty.
Podczas inwentaryzacji
przeprowadzonej tą samą
metodyką w 2010 roku zanotowano 7 par lęgowych
pliszek górskich, z tego
5 par przystąpiło do lęgów
w granicach Parku. Bardzo cieszy zarejestrowany
wzrost liczebności gatunku.
Większa liczebność stwierdzonych par może wynikać
po części z większego doświadczenia terenowego
obserwatorów, ale oddaje
zapewne również rzeczywisty wzrost liczebności
gniazdujących na badanym
obszarze pliszek górskich.
Zebranie tych danych
i prowadzenie monitoringu tego ciekawego gatunku nie byłoby możliwe,
Samica z pokarmem na zbiorniku „Kiełpinek”
fot. Andrzej Szuksztul gdyby nie zaangażowanie
członków i sympatyków
w Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiej Grupy OTOP. Serdecznie
TPK. Ptaki z tej pary w poszukiwaniu dziękuję wszystkim Koleżankom i Kopokarmu żerowały czasami na obsza- legom zaangażowanym w prowadzenie
rze rezerwatu przyrody „Dolina Strzyży” kontroli terenowych: Marysi Chmielarzw granicach Parku. Jedną parę z pokar- Podejko i Patrykowi Podejko-Chmielarz,
mem obserwowano również na zbiorni- Krzysztofowi Nowakowi, Ani Szefler,
ku retencyjnym „Kiełpinek” wybudowa- Andrzejowi i Kubie Szuksztul, Radkonym na Potoku Strzyża w bezpośrednim wi Tabaczkiewiczowi oraz Dariuszosąsiedztwie zachodniej granicy TPK.
wi Tarnawskiemu. Bez Was niemożliwe
Jedna para gniazdowała również byłoby zebranie danych i monitorowaw okolicy rezerwatu przyrody „Łęg nad nie liczebności populacji tego ciekaSwelinią”, gdzie wykorzystuje specjalną wego gatunku.
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