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Pluszcze jako jedyne wrd ptakw 

piewajcych potrafi aktywnie nur-

kowa. Spotka je mona nad potoka-

mi i rzekami o kamienistych dnach. 

W Polsce wystpuj dwa podgatunki 

– jeden gniazduje na poudniu, a drugi 

zimuje na pnocy kraju.

Wielu obserwtorw ptw mio 
zpewe ozj obserwow sprwy 
lot pluszcz  grsim potoiem. O ile 
ieco twiej wytropi go i obserwow 
 ocich potow w gricch ob-
szrw zbuowych, o tyle  tu-

rlych ocich, gzie wzu ciew 
wystpuj czsto truo ostpe urwi-
s, gi lub olsy, wyptrzeie pluszczy 
byw zczie truiejsze. nie powio 
to s ziechc – obserwowie tego, 
moim ziem, jeego z jciew-
szych gtuw szej wifuy ostr-
czy emu mstw iezpomiych 
wre.

Troch systematyki

Rozi Cinclidae (pluszcze) tworzy 
pi gtuw zebrych w jee rozj 
Cinclus. S to: pluszcz (C.cinclus), pluszcz 

Pluszcz – gatunek fascynujący, 
ale i mało znany
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ciemy (C.pallasii), pluszcz mesy-
si (C.mexicanus), pluszcz biogowy  
(C. leucocephalus) orz pluszcz rzwo-
gry (C.schulzii). Gtui te zmiesz-
uj gwie poc pul szego 
globu i jo jeye spor ptw pie-
wjcych potri tywie urow. 
S to gtui cile zwize z wrtimi 
i czystymi potomi orz rzemi o -
mieistym ie. W szym rju giz-
uje pierwszy z ich – pluszcz.

W obrbie reu zjmowego przez 
gtue obserwuje si zmieo feoty-
pow, co pozwolio wyri ilcie 
pogtuw, w tym mizy iymi: Cin-

clus c. cinclus – pogtue omityw-
y, zmieszujcy Sywi, kreli  
i pouiow cz pwyspu kol (Ro-
sj) orz pouiowe wybrzee Btyu 
( te zczie miej liczie Europ 
Zchoi), C.c.aquaticus – zmieszu-
jcy By orz roow i pouio-

w Europ, C.c. gularis – gizujcy  
w Wieliej Brytii, C.c.hibernicus – z-
sieljcy zchoi Szocj orz Irl-
i, C.c.uralensis – wystpujcy  Urlu, 
C.c. caucasicus – zmieszujcy kuz 
i Ir, orz uwy z pogtue wy-
mry C.c.olympicus – eemiczy  Cy-
prze.

W szym rju wystpuj w po-
gtui: C.c.aquaticus orz syw-
si C.c.cinclus. Pierwszy gizuje w g-
rch; jest chrterystyczym ptiem 
rze i potow zrwo w krptch, j 
i Suetch. Wyjtowo wyprowz lgi 
rwie  iu. Jego populcj lgow 
szcow jest  o. 900 pr. Pti z tego 
pogtuu s osie, sporyczie o-
tuje si osobii oczujce  iewielim 
obszrze. Cz ptw wystpujcych 
wysoo w grch  ores zimy prze-
mieszcz si ieco w  rze i potow 
– mo je wtey obserwow w ooli-

Trochę ekwilibrystyki
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cch, gzie w sezoie lgowym si ich ie 
spoty. Osobii rugiego pogtuu, 
pochozce ze Sywii, obywj 
regulre wrwi  zimowis poo-
oe ieco lej  pouie i wsch o 
lgowis, oltujc mizy iymi  po-
uiowe wybrzee Btyu. dzii temu 
C.c.cinclus regulrie zimuje w poc-
ej czci Polsi,  pojeycze przypi 
gizowi otowo w Borch Tu-
cholsich orz  Pomorzu (doli Supi, 
oolice uow). Liczebo zimujcej 
populcji pogtuu sywsiego 
w 1993 rou szcowo  ooo 250 o 
400 osobiw. Ciewost jest stwier-
zeie w 1993 rou w oolicch Wejhe-
row  Pomorzu lgu mieszego obu 
pogtuw.

dugo ci pluszczy sig ooo  
19 cm, ugo srzye – o 7,9 o 9,8 
cm (smce s wisze o smic), cir 
ci to ooo 60 g. Ob sze pogtu-

i ri si subtelie brw upierzei, 
ltego te pewe przyporzowie 
obserwowego pt o pogtuu 
moliwe jest poczs obserwcji w br-
zo obrych wruch. Osobii pog-
tuu omitywego s czrobrut-
e, w obrym wietle ostrzeemy ieco 
jiejsze upierzeie gowy i ru. nsz 
„grsi” pogtue jest ieco jiej-
szy; lepiej ostrzegly i u C.c.cinclus 
jest otrst mizy ciemym grzbietem  
 jiejsz gow i riem. To, co w te-
reie ri te pogtui chyb jlepiej, 
to iy chrter gricy ubrwiei 
mizy ciemym brzuchem  bi pier-
si: u omitywego jest o ostr i wy-
r, u C.c.aquaticusz ciem brw 
przechozi w bi pier stopiowo, -
jc wreie gricy rozmytej, o zbr-
wieiu ieco brziej rzwym. Uwy 
obserwtor ostrzee rwie u plusz-
czy chrterystycze bie powiei.

Czasami trzeba strzepnąć wodę z piór
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Gdzie si pluszcz pluszcze?

Ob pogtui pluszcz jtwiej 
spot  szybo pycymi, czystymi 
potomi i rzemi. Pluszcze brzo lu-
bi przysi  mieich zjuj-
cych si w urcie cieu woego. Wo 
tych miei jtwiej rwie zle 
im porm, ltego te mieiste o 
to jee z wych czyiw wpywj-
cych  wystpowie tego gtuu.

Giz, buowe zrwo przez 
smc i smic, zlolizowe s we 
wszeliego rozju iszch, zomch, 
pch slistych brzegw grsich po-
tow, mizy zwisjcymi orzeimi 
przybrzeych rzew, po mostmi, j-
zmi orz iymi pozostocimi zbu-
owy hyrotechiczej oryt potow 
i rze (czsmi w obrbie stosuowo 
zwrtej zbuowy miejsiej). Przypusz-
cz si, e licziejsze wystpowie tego 
gtuu  iu w przeszoci mogo by 
zwize z czstszym wystpowiem 
myw woych. 

Zbuowe z mchu, trw i lici giz-
o m post stosuowo uej uli  
z otworem wlotowym umieszczoym  
z bou. Te sme giz, po iezbych 
prwch, mog by wyorzystywe  
w olejych ltch,  je pr moe bu-
ow il giz ltertywych, zj-
mowych zmieie. Pluszcze chtie 
zjmuj rwie specjlie l ich przy-
gotowywe bui lgowe. 

Pti te mog wyprowz w lgi 
w rou. Pierwsze jj smice mog zoy 
ju w poowie mrc, jee wpyw  
termi rozpoczci lgw mj wru-
i pogoowe. Ziesieie sjce si  
z 4–6 jj wysiywe jest wyczie 
przez smic przez ooo 16 i i roz-
poczy si o przeosttiego jj. 

Moe s gizowimi i pozostj  
w giezie przez miej wicej 20–24 i.  
W oresie lgowym pluszcz jest silie te-
rytorilym gtuiem. Pry itesyw-
ie broi swoich rozcigitych wzu 
potow terytoriw. W zleoci o o-
stpoci pormu orz opowieich 
miejsc o buowy giz zgszczeie 
pr moe sig o 1 o 20  10 m po-
tou.

Wyjtkowe przystosowania do wy-

jtkowego trybu ycia

Gwym siiem iety plusz-
czy s robe bezrgowce (sorupii, 
pjczi i owy). W czsie erowi 
pt uruje  o potou i czsto prze-
mieszcz si w poszuiwiu pormu, 
biegjc po ie. niesmowite s przy-
stosowi morfologicze, tomicze 
i izjologicze ptw tego gtuu o 
specyiczego trybu yci, ji prow-
z. nurowie utwij pluszczowi 
opywowy sztt ci orz upierzeie, 
tre pt tuszcz specjl olejow 
wyzieli gruczou uprowego, rozpro-
wz z pomoc ziob, wzmci-
jc w te sposb jego ieprzemlo. 
Pt przemieszcz si po wo, pom-
gjc sobie itesyw prc srzye  
i chwytiem myczw stopmi, 
uzbrojoymi w ostre pzuri. Potri 
rwie wyszuiw bezrgowce, o-
wrcjc ziobem robe myi w po-
tou, orz ciem sprwie pyw po 
pr. nozrz poczs urowi z-
mye s z pomoc specjlych pt-
w sry, co chroi je prze zliem 
wo. Oczy zbezpieczj przezroczy-
ste boy (t zw migot lbo trze-
ci powie). krew pluszczy jest bogt  
w hemoglobi, czyli bio opowie-
zile z wizie tleu, co umoliwi 



Gawron    3/2013

16

im usze pozostwie po wo. -
twiejszemu urowiu sprzyj rwie 
porwywlie ciszy i u iych pt-
w u osty.

Co zagraa pluszczom

Liczebo pluszcz moe uleg 
zczej reucji w trcie surowych 
zim. Gy ciei woe zmrzj, zczie 
utruioy stje si ostp o pormu  
i wiele ptw przypc to yciem. Su-
geruje si rwie, e liczebo zimuj-
cych  pouiowym wybrzeu Btyu 
pluszczy pogtuu sywsiego 
moe zlee o wruw pogoowych 
w pouiowej Sywii – srogie  
i mroe zimy mog zmusz wicej pt-
w o przelotu  rug stro Btyu. 
kosewecj postpujcego ocieplei 
limtu (wzrostu reiej tempertury 
zimy) bzie wic pozostwie wi-
szej liczby osobiw  zimowisch 
w pouiowej Sywii i prwo-

poobe zmiejszie si liczby ptw 
zimujcych  pouie o Btyu. Prze-
suici obszrw zimowi  poc, 
spowoowe globlym ociepleiem 
limtu, uowoioo ju l wielu g-
tuw Plertyi i nertyi.

Pluszcz poleg w szym rju ci-
sej ochroie gtuowej  mocy Ust-
wy z i 16 wieti 2004 r. o ochroie 
przyroy orz rozporzzei Miistr 
roowis z i 12 pzieri 2011 
r. w sprwie ochroy gtuowej zwie-
rzt. Weug tegorii zgroe Mizy-
roowej Uii Ochroy Przyroy (IUCn 
– Itertiol Uio for Coservtio 
of nture) jest to gtue zliczy o 
puli gtuw jmiejszej trosi (te-
gori LC – Lest Cocer). Czyii, t-
re mog zgr populcjom pluszcz, 
to przee wszystim zmiy chemizmu 
w, p. ich cyyicj (czyli zw-
szeie), powoow mizy iymi 

 …. a czasami również odpocząć na „materacu”   
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sziem rzew szpilowych w gr-
ych ocich potow, co prowzi o 
reucji bzy pormowej i bru wp-
i w orgizmch smic, mjcych tym 
smym problemy z prwiow prou-
cj jj. Rwie zieczyszczei prze-
mysowe ostjce si o w zsiel-
ych przez te pti mog si przyczyi 
o spu ich liczeboci (przyjmiej 
lolego). Buow uych eletrowi 
woych orz wyorzystywie w po-
tow i rze o woie przyczyij 
si o spu proci urtu tych cie-
w, czyic je ieprzytymi l plusz-
czy (tego typu egtywe oziywie 
obserwowe jest gwie w pouio-
wej Europie).
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Rok Jezior Pomorza 
− inspiracją  dla baśniopisarzy

Jezioro lobeliowe Pałsznik w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym   fot. Dariusz Ożarowski

Ju po rz rugi Pr krjobrzowy „doli Supi” wsplie z  Miejs Bibliote-
 Publicz w Supsu i Gmi Bibliote w  kobylicy, zprosi zieci o uziu  
w oursie plstyczo – litercim p. „Namapiewiatajesttakiemiejsce...’’, trego 
poosiem jest wrujc olecj bi i lege o jeziorch pomorsich. 

Spor esych 19 bi i lege, jury wybro 10, tre wruj po powie-
cie supsim w specjlym ufrze i s ispircj o spot i opowieci o swojej m-
ej ojczyie. 

autorzy jwyej oceioej bi to ucziowie lsy V Szoy Postwowej r 1  
w Supsu, jo lureci oursu mieli oi zorgizowy wieczr utorsi w bi-
bliotece i spotie z czytelimi  ich zieo orz pozostych ilistw zosto 
umieszczoe w zsobch Btyciej Bibliotei Cyfrowej. 

http://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/docmetadata?id=31771&from=latest

Moym twrcom grtulujemy bogtej wyobri i yczymy lszych sucesw li-
tercich  czyteliom Gwro yczymy miej letury.

Anna Mariola Kasprzak 
PomorskiZespParkwKrajobrazowych

OddziawSupsku−ParkKrajobrazowy„DolinaSupi”


