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Wios i ltem 2012 rou czoo-

wie i symptycy Trjmiejsiej Grupy Lo-

lej Oglopolsiego Towrzystw 

Ochroy Ptw bliso wspprcujcej 

z Trjmiejsim Priem krjobrzowym 

przeprowzili iwetryzcj lgowej 

populcji pliszi grsiej w pocym 

omplesie Pru i jego ssieztwie. B-

i te byy otyucj prc 

iwetryzcyjych przepro-

wzoych w sezoie lgowym  
w 2010 rou w omplesie po-

uiowym Pru, czyli w L-

sch Oliwsich i otoczeiu. 

Celem iwetryzcji byo 

ie tylo oreleie liczby st-

owis iteresujcego s g-

tuu, le rwie oe 

oszcowie liczy pr przyst-

pujcych o rozrou  ym 

bym obszrze

 Przeprowzoo przyj-

miej 4 otrole ego cie-

u woego (rzei, potou). 

Pierwsz otrol przepro-

wzoo w poowie wieti  
w celu rozpozie tereu b-

 i rejestrcji zjtych przez 

smce terytoriw. Celem olej-

ych trzech otroli (w pierw-

szej i rugiej poowie mj orz 

w pierwszej poowie czerwc) 

byo potwierzeie wystpo-

wi pr ptw w moliwie 

jwyszej tegorii lgowo-

ci.

Inwentaryzacja pliszki grskiej (Motacilla 
cinerea) w pnocnym kompleksie Trjmiej-

skiego Parku Krajobrazowego i otoczeniu
tekst: Dariusz Oarowski

Pomorski Zesp Parkw Krajobrazowych w Supsku
Oddzia Zespou w Gdasku – Trjmiejski Park Krajobrazowy

Oglnopolskie Towarzystwo Ochrony Patkw
Trjmiejska Grupa Lokalna

Potok prochowy – miejsce żerowania w terytorium pliszki górskiej –  
a może ktoś ją wypatrzy na zdjęciu fot. Dariusz Ożarowski
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 kotrol rze (potow) prow-

zo by z mrszu. Sotrolowo,  
o ile byo to moliwe, c ugo poto-

w, ocetrujc si  ocich rze, 

tre potecjlie speij wymgi 

sielisowe gtuu. 

notowo wszystie obserwcje wrz 

ze szczegmi pozwljcymi  ore-

leie tegorii lgowoci. Wszystie ob-

serwcje oszoo  mpy topogr-

icze w sli 1 : 25 000.

ktegorie lgowoci orelo zgo-

ie z ryterimi przyjtymi przez Stcj 

Oritologicz Muzeum i Istytutu Zoo-

logii Polsiej aemii nu (Stcj Or-

itologicz 1990).

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

PTkOWICka STRUGa 1

CEdROn Z dOPYWaMI 2

BIaa 0

OkOLICE WYSPOWa 0

ZBYCHOWSka STRUGa 0

ZaGRSka STRUGa 3

CISWka 0

MaRSZEWSka STRUGa 0

kaCZa 1

RdO MaRII 1

SUMA 8

Samiec pliszki górskiej z terytorium nad Zagórską Strugą fot. Ania Goebel
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W czsie prc tereowych 

stwierzoo 8 pr tego gtu-

u, trych gizowie ore-

loo jo prwopoobe lub 

pewe (tegori B lub C). nj-

wicej pr zotowo  Z-

grsiej Struze – 3 pry orz 

 Ceroie wrz z opywmi 

– 2 pry (tb. 1).

czie w wyiu iwe-

tryzcji przeprowzoych  
w 2010 rou w omplesie po-

uiowym pru orz w 2012 

rou w omplesie pocym 

pru  bym obszrze 

zotowo 15 pr plisze gr-

sim. Ich rozmieszczeie zost-

o przestwioe  rys. 1.

Brzo ziuj wszyst-

im Czoom i Symptyom 

Trjmiejsiej Grupy Lolej 

Oglopolsiego Towrzystw 

Ochroy Ptw z powico-

y czs i tru prowzei prc  
w tereie czsto truym o 

esplorcji. Bez Wszego z-

gowi ie byoby moliwe 

przeprowzeie tych b  
i zebrie, ceych l ochroy 

tego gtuu  obszrze TPk, 

ych.

Jeym z istotych zgroe l pli-

sze grsich w gricch TPk jest utr-

t potecjlych miejsc gizowi w 

wyiu corz czstszych moerizcji 

mostw  leych ocich potow. 

dltego te w miejscch, gzie stwierzo-

o ogoe sielis lgowe l plisze, 

 ie obserwowo ptw tego gtuu 

rozwieszoo specjle bui lgowe (o 

tej pory cztery). Plujemy powieszeie 

olejych wch lub trzech, mjc -

ziej, e tego typu zii przyczyi 

si o zwiszei liczeboci populcji 

plisze grsich w gricch pru.

Plowe jest powtrzeie iwet-

ryzcji plisze grsich z zstosowiem 

tej smej metoyi prc tereowych. 

Wszystich ziteresowych zprsz-

my o ottu z Trjmiejs Grup Lo-

l OTOP. 

Szczegy zii Grupy orz e 

ottowe  stroie Grupy – http://

tpgs.pl/pge,583,TROJMIEJSka_

GRUPa_LOkaLna_OTOP.

Rys. 1  Rozmieszczenie par (terytoriów) pliszek górskich 
zinwentaryzowanych w 2010 roku (kompleks południowy TPK 
– 7 par) oraz w 2012 roku (kompleks północny TPK – 8 par).
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Samiec pliszki górskiej nad Pętkowicką Strugą  fot. Krystyna Szymankiewicz

SPROSTOWANIE

W numerze 4/2012 wkrad si istotny bd. 

Zdjcie na str. 18 przedstawia sup graniczny midzy Wolnym Mia-

stem Gdaskiem a Niemcami (a nie Rzeczpospolit Polsk). 

Dzikujemy naszemu Czytelnikowi za zwrcenie uwagi i przepra-

szamy Autora zdjcia i artykuu oraz Czytelnikw.


