2017.09.12

INWENTARYZACJA LĘGOWEJ POPULACJI PLISZKI GÓRSKIEJ
W PÓŁNOCNYM KOMPLEKSIE
TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
W 2017 roku Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (TG OTOP) podjęła się
przeprowadzenia inwentaryzacji pliszek górskich (Motacilla cinerea) gniazdujących w północnym
kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) i jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Skontrolowano wszystkie (11) potoki i cieki
w granicach północnego kompleksu Parku i jego
bezpośredniego sąsiedztwa: Źródło Marii, Kaczą,
bezimienny
ciek
w
okolicach
Chwarzna,
Marszewską Strugę, Cisówkę, Gościcinę, Białą,
Cedron (wraz z odcinkiem w Parku Miejskim
w Wejherowie), Zbychowską Strugę, Zagórską
Strugę (wraz z odcinkiem do ulicy Jana III
Sobieskiego w Rumi) oraz Pętkowicką Strugę.
W trakcie prac terenowych zanotowano 13-14 par
pliszek górskich, w tym 6-7 par w kategorii
fot. Krystyna Szymankiewicz
gniazdowanie prawdopodobne i 7 par w kategorii
gniazdowanie pewne. W granicach północnego kompleksu Parku do lęgów przystąpiło 10-11 par,
w bezpośrednim jego sąsiedztwie – 3 pary.
Podczas inwentaryzacji
przeprowadzonej w 2012
fot. Andrzej Szuksztul
roku na podobnym obszarze (z pominięciem
Gościciny i cieku w okolicach Chwarzna)
i w oparciu o tę samą metodykę zanotowano 8 par
lęgowych pliszek górskich. Powiększenie w 2017
roku kontrolowanego obszaru o dwa dodatkowe
cieki (Gościcinę i ciek w okolicach Chwarzna) nie
wpłynęło na stwierdzoną liczebność pliszek (brak
ptaków w obu lokalizacjach). Stwierdzenie większej
liczby par wynika po części zapewne z większego
doświadczenia terenowego obserwatorów (co przefot. Tadeusz Mudlaff
kłada się na większą wykrywalność ptaków
w terenie), ale prawdopodobnie oddaje również rzeczywisty wzrost liczebności gniazdujących
na badanym obszarze pliszek górskich. Warto wspomnieć, że dwie pary pliszek wykorzystały w tym roku
specjalne budki lęgowe wywieszone nad Zagórską Strugą w 2012 roku.
fot. Marysia i Patryk Chmielarz -Podejko

Serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w prowadzenie kontroli
terenowych: Marysi Chmielarz-Podejko, Ani Goebel, Tadeuszowi Mudlaff, Krzysztofowi
Nowakowi, Patrykowi Podejko-Chmielarz, Wojciechowi Sularzowi, Krystynie Szymankiewicz,
Dariuszowi Tarnawskiemu oraz Marcinowi Węsiorze.
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