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1. Metodyka i miejsce realizacji projektu. 

 

Pliszka górska jest jednym z 4 przedstawicieli rodzaju Motacilla w naszym kraju, objęta ścisłą 
ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Zrealizowane przez Komitet 
Ochrony Orłów zadanie dotyczące „Aktywnej ochrony pliszki górskiej w województwie warmińsko-
mazurskim” polegało na skontrolowaniu wszystkich potencjalnych miejsc gniazdowania tego 
gatunku, na głównych ciekach znajdujących się w północnej i zachodniej części województwa. Prace 
terenowe rozpoczęto w początkowej fazie sezonu lęgowego i kontynuowano do końca czerwca 2016 
roku. Łącznie na dziewiętnastu ciekach w północno – wschodniej części województwa warmińsko-
mazurskiego skontrolowano 226 różnych obiektów, głównie mostów. Podczas kontroli zwracano 
uwagę na warunki siedliskowe, szczególnie w miejscach gdzie odnotowano obecność pliszki górskiej. 
Najważniejszym aspektem było ustalenie czy istnieją nisze do bezpiecznego ulokowania gniazda. W 
ten sposób wytypowano 35 stanowisk, w których pliszka nie występowała z powodu braku 
odpowiedniej niszy do założenia gniazda, lub gniazdowała w warunkach zagrażających lęgom.  

 

Tabela 1. Liczba obiektów zabudowy hydrotechnicznej skontrolowanych pod kątem występowania 
pliszki górskiej. 

Rzeka most piętrzenie inne 
Banówka 10 1 2 
Bauda 7 

  Drwęca Warm. 17 3 
 Dzierzgonka 10 1 
 Elma 6 1 
 Ławia 2 1 
 Łaźnica 5 

  Łyna 11 12 
 Miłakówka 11 4 
 Młyńska Struga 7 2 
 Omaza 6 

  Pasłęka 24 7 
 Pozostałe 14 2 
 Sała 2 1 
 Stredyk 3 

  Symsarna 2 4 
 Wałsza 21 4 
 Warna 10 1 
 Wąska 8 4 
 Razem 176 48 2 

 

 



Ryc. 1. Mapa rozmieszczenie skontrolowanych obiektów zabudowy hydrotechnicznej 

  

W drugim etapie projektu przystąpiono do budowy i montażu 31 budek lęgowych. Wykonano 2 
rodzaje budek: drewniane (do mocowania na obiektach murowanych) oraz styropianowe (do 
mocowania magnesami w przepustach z falistej blachy). Wszystkie wykryte stanowiska lęgowe 
skontrolowano co najmniej dwukrotnie podczas pierwszego lęgu w celu ustalenie sukcesu lęgowego 
w warunkach naturalnych i w budkach lęgowych. Powtarzane i drugie legi kontrolowano już mniej 
regularnie ponieważ ich użyteczność dla obliczenia parametrów rozrodczych jest niewielka.  

 

2. Wyniki.   

Zmiany liczebności. 

Pierwsza kompleksowa inwentaryzacja pliszki górskiej na Warmii wykonana była w 2014 roku, dzięki 
czemu możliwa jest ocena wpływu realizowanego projektu na liczebność populacji lęgowej pliszki 
górskiej. W 2014 roku odnotowano 52 pary pliszki górskiej natomiast w 2016 roku stwierdzono ją już 
na 65 stanowiskach lęgowych. Łącznie w latach 2014 i 2016 gniazdowanie pliszki górskiej 
odnotowano na 74 stanowiskach. W oparciu o te dane populację lęgową szacuje się na 70 – 80 par. 
Aż 11 nowych par lęgowych wykrytych w 2016 roku zbudowało gniazda w budkach lęgowych. 
Wskazuje to na wybitny deficyt miejsc lęgowych ograniczający możliwości rozwojowe populacji 
lęgowej tego gatunku w województwie warmińsko – mazurskim.  Dzięki zainstalowaniu budek 
lęgowych liczebność pliszki górskiej wzrosła prawie o 15%.  

 



 

 

Tabela 2. Miejsca zainstalowania budek lęgowych dla pliszki górskiej oraz stan zasiedlenia w 2016 
roku. 

Lp 
Lokalizacja / 
miejscowość Obiekt Rzeka Zasiedlone  

1 Krzewno most Banówka TAK 
2 Podleśne most Banówka TAK 
3 Krzewno most Banówka - dopływ TAK 
4 Nowica most Bauda NIE 
5 Gronówko most Strumień TAK 
6 Maciejewo most Biebrza TAK 
7 Maciejewo 1 most Biebrza TAK 
8 Spędy most Dobrska Struga TAK 
9 Orneta przepust Drwęca Warmińska NIE 

10 Krosno most Drwęca Warmińska TAK 
11 Głodówko most Miłakówka TAK 
12 Głodówko most PKP1 Miłakówka TAK 
13 Głodówko most PKP2 Miłakówka TAK 
14 Stolno most Miłakówka TAK 
15 Jarocin przepust Omaza  NIE 
16 Spędy most Pasłęka TAK 
17 Kwitajny most Sała TAK 
18 Nowy Cieszyn przepust Sała TAK 
19 Bornity most Wałsza TAK 
20 Pieniężno - leśniczówka most Wałsza TAK 
21 Zięby przepust Wałsza TAK 
22 Zięby most Wałsza TAK - kopciuszek 
23 Pełty most Wałsza - dopływ TAK 
24 Kupin kaskada Wąska TAK 
25 Pasłęk most Wąska TAK 
26 Cieszyniec most Wąska TAK 
27 Pasłęk kaskada Wąska TAK 
28 Rzędy most Wąska TAK 
29 Mieldzie most Miłakówka  NIE 
30 Warny most Miłakówka  NIE 
31 Łajsy przepust Warna  NIE 

 

W 2 przypadkach stwierdzono zasiedlenie budek przez inne gatunki ptaków. Budkę na rzece Wałszy 
w miejscowości Zięby zasiedlił kopciuszek, a na tym samym cieku w Bornitach po odbytym pierwszym 
lęgu pliszki górskiej zasiedliła ją pliszka siwa. 

 



Ryc. 2. Mapa rozmieszczenia stanowisk lęgowych pliszki górskiej. 

 

Ryc. 3. Miejsca zainstalowania budek lęgowych. 

 

 



Fenologia lęgów pliszki górskiej 

Dzięki realizacji projektu rozpoznano dokładnie fenologię pliszki górskiej w województwie 
warmińsko-mazurskim. Pierwsze pisklęta kluły się już w drugiej połowie kwietnia i opuszczały gniazda 
na początku maja. Szczytowy okres klucia piskląt przypadał jednak pod koniec kwietnia. Do drugiego 
lęgu pliszki przystępowały najczęściej po upływie tygodnia od wylotu młodych, chociaż w wielu 
przypadkach przerwa jest znacznie dłuższa.  

 

Ryc. 4. Dynamika klucia piskląt pliszki górskiej w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

 

 

Ryc. 5. Dynamika wylotu z gniazd młodych pliszek górskich w województwie warmińsko-mazurskim. 
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Parametry rozrodcze 

W 2016 roku rozpoznano końcowe efekty 26 lęgów pliszki górskiej: 16 w budkach lęgowych i 10 na 
stanowiskach naturalnych. Określenie „naturalne” stosowane jest w przypadku gniazd ulokowanych 
na istniejących obiektach zabudowy hydrotechnicznej pozbawionych specjalnie dla pliszek 
zainstalowanych budek. Do analizy wykorzystano wyłącznie wyniki pierwszego lęgu, ponieważ 
powtarzane i drugie lęgi były mniej intensywnie kontrolowane. W przypadku 16 par zasiedlających 
budki lęgowe jedynie na 2 stanowiskach stwierdzono stratę lęgu (w tym jeden przypadek dotyczył 
zniszczenia budki przez człowieka). Sukces lęgowy był zatem bardzo wysoki (prawie 90%), a liczba 
piskląt na zajęte gniazdo wynosiła 4,00. Zdecydowanie mniej korzystnie wygląda sytuacja lęgów 
naturalnych. Presja drapieżników była tutaj bardzo wysoka (łatwy dostęp dla czworonożnych 
drapieżników) co spowodowało obniżenie sukcesu do poziomu zaledwie 40%. Liczba odchowanych 
piskląt w przeliczeniu na gniazdo w tym przypadku wynosiła zaledwie 1,60. 

Tab. 3. Porównanie parametrów rozrodczych pliszek górskich gniazdujących na stanowiskach 
naturalnych i w budkach lęgowych 

 Parametry Lęgi w budkach Lęgi naturalne Razem 
znany wynik lęgu 16 10 26 
sukces 14 4 18 
strata 2 6 8 
liczba pis 64 16 80 
sukces 87,5 40,0 69,2 
liczba pis na parę z sukcesem 4,57 4,00 4,44 
liczba pis na zajęte gniazdo 4,00 1,60 3,08 
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Fot. 1. Montaż budki na rzece Miłakówce 

 

Fot. 2. Naturalne gniazdo pliszki górskiej na rzece Pasłęce 



 

Fot. 3. Naturalne gniazdo pliszki górskiej na rzece Wałszy 

 

Fot. 4. Pliszka górska wysiadująca gniazdo w budce lęgowej – rzeka Banówka w Krzewnie 

 



 

Fot. 5. Pliszka górska wysiadująca gniazdo w budce lęgowej – rzeka Wałsza w Bornitach 

 

 

 

Fot. 6. Pliszka górska wysiadująca gniazdo w budce styropianowej - rzeka Sała w Nowym 
Cieszynie 

 



 

Fot. 7. Pliszka górska wysiadująca gniazdo w budce lęgowej – rzeka Miłakówka w Głodówku 

 

 

Fot. 8. Pliszka górska wysiadująca gniazdo w budce lęgowej – rzeka Drwęca Warmińska w 
Krośnie 

 



 

Fot. 9. Pliszka górska wysiadująca gniazdo w budce lęgowej – rzeka Wałsza w Ziębach 

 

Fot. 10. Opierzone pisklęta pliszki górskiej w budce na rzece Miłakówce 

 



  

 

Fot. 10. Opierzone pisklęta pliszki górskiej w budce na rzece Wąskiej 
 

 

 

Fot. 11. Kilkudniowe pisklęta pliszki górskiej w budce na Drwęcy Warmińskiej 

 


