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WYSTĘPOWANIE PLUSZCZA CINCLUS CINCLUS 
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI SUDETÓW ŚRODKOWYCH 

ABUNDANCE OF THE DIPPER CINCLUS CINCLUS 
1N THE MIDDLE SUDETES NORTHERN PART 

Sudety są  obszarem regularnego, choć  mniej licznego niż  w Karpatach, 
gniazdowania pluszcza. Występuje on niemal na całym terenie tego pa-
sma górskiego, gnieżdżąc się  najczęściej pomiędzy 300 a 900 m nad pozio-
mem morza (Czapulak i in. 2001). W końcu lat 1980. sudecka populacja 
została oceniona na 100-110 par (Dyrcz i in. 1991). Badania przeprowa-
dzone w roku 2000 wykazały prawie trzykrotnie wyższą  liczebności. Naj-

większe skupienia wykazano w Sudetach Zachodnich i Sudetach Wschod-
nich. Najwyższą  liczebnością  odznaczały się  Sudety Środkowe, a w ich 
północnej części występowało 38-44 par pluszczy (Czapulak i in. 2001). 
Pomimo stwierdzenia ewidentnego wzrostu liczebności ocena ta wydaje 

się  jednak zaniżona. Dowiodły tego ostatnie badania z Gór Bialskich 
i Masywu Śnieżnika, terenu z którego dysponowano najdokładniejszymi 

danymi porównawczymi dla tego gatunku w Sudetach (Czapulak i in. 2004). 

Celem niniejszych badań  było ustalenie aktualnej liczebności, rozmiesz-

czenia oraz skali wzrostu populacji pluszcza w północnej części Sudetów 

Środkowych. Ponadto starano się  określić  wpływ budek lęgowych na li-

czebność  tego gatunku. 

TEREN BADAŃ  

Badania prowadzono w północnej części Sudetów Środkowych obej-

mującej Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Bramę  Lubawską, Góry So-

wie, Obniżenie Noworudzkie i Obniżenie Ścinawki. Sieć  wodną  na tym te-

renie tworzą  dorzecza górnego Bobru, Bystrzycy oraz Ścinawki. Sudety 

Środkowe są  niższe od Sudetów Zachodnich i Wschodnich, a na obszarze 
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badań  tylko nieliczne szczyty przekraczają  wysokość  900 m n.p.m. Naj-

wyższymi wzniesieniami są  Waligóra (934 m) w G. Kamiennych i Wielka 

Sowa (1015 m) w G. Sowich. Z wyjątkiem 9-kilometrowego odcinka w dol-

nym biegu Ścinawki oraz ujściowego odcinka Czerwionka, cały obszar ba-

dań  położony jest powyżej poziomicy 300 m. Prawie 50% skontrolowanych 

odcinków znajduje się  na wysokości pomiędzy 400 a 500 m n.p.m. 

W sąsiedztwie rzek i strumieni przeważają  tereny wiejskie z łąkami, 

pastwiskami, przydomowymi ogródkami i rzadziej polarni uprawnymi. Ich 

zabudowa ma luźny charakter, a brzegi cieków są  często zabudowane wy-

sokim murkiem oporowym. Bliskość  budynków oraz przebiegające zwykle 

wzdłuż  rzek drogi są  przyczyną  powstawania bardzo nieraz licznych most-

ków i kładek. Wsie, zwłaszcza te położone powyżej 500 m n.p.m., mają  
typowy charakter łańcuchowy. Tereny wiejskie występują  wzdłuż  wszyst-

kich strumieni na łącznej długości 184 km (83%). Obszary z zabudową  
o charakterze miejskim są  obecne na 9 rzekach, a ich łączna długość  to 24 

km (11%). Zwarta zabudowa miejska natomiast występuje wzdłuż  18 km 

cieków (8%). Są  to głównie fragmenty Włodzicy w obrębie Nowej Rudy, 

Bystrzycy w Głuszycy, Bobru w Kamiennej Górze oraz Ścinawki w Mie-
roszowie. Obszary leśne zajmują  najmniej, bo zaledwie 14 km otoczenia 
cieków, co stanowi ok. 6% kontrolowanej długości. Są  to krótkie odcinki 

o średniej długości ok. 1,5 km. Przeważają  gęste uprawy świerkowe z nie-
wielką  domieszka buka Fagas sylvatica, rosnącymi na brzegach wierzba-
mi Salix sp., olszą  szarą  Alaus incana i innymi gatunkami liściastymi. Na 
dwóch rzekach obecne są  niewielkie, sztuczne zbiorniki zaporowe: zbior-
nik Bukówka (200 ha) w początkowym biegu Bobru oraz Jezioro Bystrzyc-

kie (50 ha) na Bystrzycy koło Zagórza Śląskiego. 

Jesienią  2003 na terenie badań, głównie w jego środkowej i zachodniej 
części, rozwieszono 125 budek lęgowych, z czego prawie 95% pod różnego 
typu mostkami. Zostały one rozwieszone w ramach projektu „Czynna ochro-
na pluszcza i włochatki w Sudetach Środkowych" prowadzonego przez 
członków Wałbrzyskiego Oddziału Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. 

METODYKA 

W roku 2004 obserwacje prowadzono w kwietniu i maju, głównie 

w zachodniej części obszaru badań. Polegały one na 1-2 kontrolach cie-

ków wodnych. Jesienią  tego samego roku inne osoby zaangażowane w pro-
jekt ochrony pluszczy skontrolowały wschodnią  część  terenu badań  w celu 

ustalenia stopnia zajęcia wywieszonych budek lęgowych. W roku 2005 
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obserwacje prowadzono od połowy marca do początku czerwca. W zachod-
niej oraz środkowej części terenu badań  zostały przeprowadzone dwie, rza-

dziej trzy kontrole. Wschodnia część  obszaru (Włodzica, dolny bieg Ści-
nawki oraz ich dopływy) została objęta 1-2 kontrolami. Sprawdzano zna-
ne już  stanowisk pluszcza oraz inne potencjalne miejsca. W ramach ba-

dań  intensywnie wyszukiwano gniazda. 

W roku 2004 kontrolami objęto 15 rzek i strumieni o łącznej długości 

ponad 140 km. Natomiast w roku 2005 skontrolowano 26 cieków o łącz-

nej długości 222 km. Obserwacje prowadzono na Bobrze, Bystrzycy do 

ujścia Złotego Potoku, Ścinawce oraz ich większych dopływach (tab. 1). 

Za stanowiska pewne uznano miejsca stwierdzeń  par z gniazdami lub 

podlotami, obserwacji co najmniej jednego ptaka oraz miejsca z dużą  ilo-

ścią  odchodów. Ocenę  liczebności dla lat 2000-2003 oparto na danych 

z inwentaryzacji populacji pluszcza w całych Sudetach (Czapulak i in. 2001) 

oraz własnych obserwacjach prowadzonych głównie na terenie Bramy Lu-

bawskiej, Gór Kamiennych i Wałbrzyskich. 

Określając zagęszczenie populacji, Bystrzycę  podzielono na dwa ok. 10-

kilometrowe odcinki: górny od źródeł  do Głuszycy włącznie oraz dolny od 

Głuszycy do ujścia Złotego Potoku. Oddzielnie potraktowano również  dol-

ny i górny odcinek Ścinawki. Dla każdego z cieków, dla którego obliczono 

zagęszczenie, określono jego nachylenie w metrach na 1 km. Z map w ska-

li 1:25 000 odczytano wysokość  nad poziomem morza dolnej i górnej gra-

nicy strumienia. Na podstawie tych samych map dla każdego z kontrolo-

wanych potoków określono także (z dokładnością  do 100 m) długość  jego 

biegu w danej klasie wysokości nad poziomem morza oraz w wyróżnio-

nych kategoriach środowiska. Za odcinki o charakterze miejskim uznano 

fragmenty cieków leżące w obrębie danej miejscowości, które w ponad 50% 

objęte były zwartą  zabudową. 

WYNIKI 

Liczebność  i rozmieszczenie. Ogólną  liczebność  pluszcza na terenie 

badań  oceniono w roku 2004 na 59-60 par, a w roku 2005 na 68-69 par. 

Pluszcze były spotykane w trzech wyróżnionych typach siedlisk, ale pra-

wie 83% par występowało na odcinkach przepływających przez wsie. Nie 

stwierdzono jednak, aby ptaki preferowały którekolwiek z nich. Obserwo-

wany rozkład udziału par lęgowych w poszczególnych kategoriach środo-

wiska nie różnił  się  od rozkładu oczekiwanego (x2 = 0,46, df = 2, NS). Ich 

rozmieszczenie w poszczególnych mezoregionach przedstawia się  nastę-

pująco: 
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Brama Lubawska. Występowało tu łącznie 12-13 par. Na Bobrze gnieź-
dziło się  8 par, w tym jedna powyżej zbiornika zaporowego Bukówka 
(P. Wasiak). Dwie pary stwierdzono na Zlotnej, a po jednej parze na Żywi-
cy. Świdniku oraz być  może na wpadającej do Bobru Czarnuszce. 

Góry Kamienne. Liczebność  oceniono na 21 par. Najwięcej pluszczy 
gnieździło się  na Zadrnej, gdzie stwierdzono 5 par. Po trzy pary gniazdo-
wały na Ścinawce (górny bieg powyżej Mieroszowa), Sokołowcu i Rybnej. 
Na potoku Szkło występowały 2 pary, a na Złotej Wodzie, Lesku, Dziku 

Ryc. 1. Rozmieszczenie pluszcza w północnej części Sudetów Środkowych w la-
tach 2004-2005 
A - pary z gniazdami w budkach, B - pary z gniazdami w innych miejscach, C -
pary bez gniazd lub pojedyncze osobniki. D - miejsca z dużą  ilością  odchodów, E 
- stanowiska niepewne, F - granica makroregionu, G - granica państwa 

Fig. 1. Distribution of the Dipper in the northern part of the Middle Sudetes in 
2002-2003 
A - pairs with nests in nest boxes, B - pairs with nests in other places, C - pairs 
without nests or single birds. D - sites with abundant feaces, E - uncertain 
breeding sites, F - border of the macroregion, G - state border 



Pluszcz w Sudetach Środkowych 	 95 

oraz bezimiennym dopływie Zadrnej koło Krzeszówka po jednej parze. Parę  
ptaków stwierdzono również  na innym dopływie Zadrnej - Olszanicy. 

Góry Wałbrzyskie. Na sześciu skontrolowanych ciekach wykryto łącz-
nie 18 par. Ptaki najliczniej zasiedlały Walimkę  (7 par) oraz Bystrzycę  (6 
par). Lęgi dwóch par stwierdzono na Młynówce, a po jednej parze wystę-
powało na Jaworzynce, Złotym Potoku i Złotej Wodzie. 

Góry Sowie. Oszacowano, że występowało tu w sumie 5 par. Po dwie 

pary gniazdowały na Sowim Potoku i Włodzicy, a jedną  parę  stwierdzono 

w górnym biegu Bystrzycy w miejscowości Sierpnica. 
Obniżenie Noworudzkie. Liczebność  oceniono na 5 par wykazując ich 

obecność  na trzech potokach. Po dwie pary gniazdowały na Włodzicy 

i Jugowskim Potoku. W roku 2000 prawdopodobnie jedna para występo-

wała także na potoku Czerwionek (Czapulak i in. 2001). 

Obniżenie Ścinawki. Stwierdzono 7 par występujących na pięciu cie-

kach. Tylko 2 pary gnieździły się  na Ścinawce (w Go]ińsku i Tlumaczowie). 

Dwa stanowiska wykryto także na Pośnej, a po jednym na Włodzicy, Rasz-

kowskim Potoku i Czerwionku. 
Zagęszczenie populacji. W roku 2005 najwięcej par występowało na 

Bobrze i Walimce, gdzie stwierdzono odpowiednio 8 i 7 par. Zagęszczenie 

pluszczy na kontrolowanym odcinku Bobru wynosiło 1,8 pary/5 km, a na 

Walimce osiągnęło wyższą  wartość  4,0 pary/5 km. Zagęszczenie na gór-

nym odcinku Bystrzycy było tylko nieznacznie wyższe niż  na dolnym 

i wynosiło odpowiednio 1,9 i 1,4 pary/5 krn. Na wszystkich przebadanych 

ciekach zagęszczenia kształtowały się  w zakresie 0,2-4,5 pary/5 km (tab.1). 

Najniższą  wartość  wykazano na dolnym odcinku Ścinawki, zaś  najwyższe 

zagęszczenie zanotowano na Sokołowcu, niewielkim dopływie górnego 

odcinka Ścinawki. 
Najwyższe zagęszczenia były stwierdzane na ciekach o spadkach wy-

noszących 19,7 oraz 32,2 m/1 km. Pomimo tego nie stwierdzono istotnej 

zależności między nachyleniem strumienia a zagęszczeniem pluszczy 

(r = 0,27, N = 26, NS). 
Rozmieszczenie pionowe.  Prawie 50% stanowisk pluszczy było po-

łożonych w przedziale 400-500 m nad poziomem morza. Najwyższe stano-

wisko stwierdzono w górnym odcinku Walimki w Górach Wałbrzyskich 

i znajdowało się  ono na wysokości 610 m n.p.m. Najniżej zaś  gniazdującą  
parę  odnotowano na ujściowym fragmencie potoku Czerwionek w Obniże-

niu Noworudzkim - 300 m n.p.m. Blisko 31% par występowało w prze-

dziale wysokości od 500 do 600 metrów. Chociaż  udział  par gniazdują-

cych w przedziale 400-500 m był  wyższy od wartości oczekiwanych, w roz-

kładach nie było istotnych różnic statystycznych (x2 = 10,07, df = 5). Plusz- 
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Tabela 1. Liczebność  i zagęszczenia pluszcza na ciekach wodnych w północnej 

części Sudetów Środkowych w latach 2000 i 2005 
L - liczebność, Z - zagęszczenie (pary/5 km), ,,-" - gatunek nie gnieździł  się, „?" -

brak danych 

Table 1. Numbers and densities of the Dipper on streams in the northern part of 
the Middle Sudetes in 2000 and 2005 
L - no. of pairs, Z - density (pairs/5 km), "-" - no breeding recorded, „7" - no data 

Potok 
Stream 

2000 2005 

km L Z km L Z 

Bóbr 21,7 4-5 0,9-1,2 21,7 8 1,8 

?lotna 2,3 1 ? 2,3 2 4,3 

Żywica 2,7 1-2 ? 2,7 1 1,9 

Świdnik 3,3 1 ? 3,3 1 1,5 

Czarnuszka ? ? ? 1,3 0-1 0-3,8 

Zadrna ? 1 ? 17,5 5 1,4 
Olszanica ? 1 ? ? 1 ? 
dopływ Zadniej ? ? ? 2,0 1 2,5 

Lesk 20,5 0,0 16,0 1 0,3 

Szkło 4,0 1 1,3 4,0 2 2,5 

Ścinawka (g. bieg) 11,5 1 0,4 12,5 4 1,6 
Sokolowiec 2,5 2 4,0 3,3 3 4,5 

Ścinawka (d. bieg) 24,0 1 0,2 23,8 1 0,2 
Włodzica 18,0 5 1,4 18,0 5 1,4 

Sowi Potok 5,0 1 1,0 6,0 2 1,7 
Jugowski Potok 4,5 1 1,1 4,3 2 2,3 

Pośna 12,0 1-2 0,4-0,8 10,2 2 1,0 
Dzik 10,0 1 0,5 10,0 1 0,5 
Raszkowski Potok 4,5 1 1,1 4,4 1 1,1 
Czerwionek 10,5 2 1,0 2,0 2 ? 

Bystrzyca 16,5 4 1,2 21,3 7 1,6 
Złota Woda 5,0 1-2 1,0-2,0 5,0 2 2,0 
Rybna 8,0 3 1,9 6,8 3 2,2 
Jaworzynka 4,0 1 1,2 3,3 1 1,5 
Walimka 6,0 1 0,8 8,7 7 4,0 
Młynówka 4,0 1 ? 7,6 2 1,3 
Złoty Potok 7,0 1 0,7 4,3 1 1,2 

Razem / Total 208,0 38-42 222,3 68-69 
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cze nie preferowały więc na obszarze badań  określonej wysokości, a ob-
serwowany rozkład rozmieszczenia wynikał  ze znaczącej przewagi terenów 

położonych poniżej poziomicy 500 m. 
Lokalizacja gniazd. Najwięcej spośród 57 znalezionych gniazd (ponad 

56%) było zbudowanych w budkach lęgowych, które najczęściej były 

umieszczane pod mostami (tab. 2). Pozostałe gniazda zbudowane w miej-

scach sztucznych również  w większości znajdowały się  pod mostami 

(31,6%), a pięć  gniazd (8,8%) zostało znalezionych w różnego rodzaju prze-

pływach. Stwierdzono zaledwie dwa gniazda (3,5%) umieszczone w miej-

scach naturalnych i obydwa zbudowane były pod nawisem brzegu stru-

mienia. Ich udział  jest z pewnością  zaniżony, co jest związane z większą  
trudnością  ich wykrycia. W sumie udział  gniazd założonych na konstruk-

cjach zbudowanych przez człowieka wynosił  ponad 96%. 

Znaczenie budek lęgowych. W latach 2004-2005 pluszcze gniazdo-

wały w 32 ze 125 wywieszonych budek lęgowych. W roku 2004 gniazda 

stwierdzono w 21, a w 2005 w 30 budkach. Najwyższy wzrost liczby par 

lęgowych, związany z obecnością  budek, odnotowano na Walimce w Gó-

rach Wałbrzyskich (tab. 3). W roku 2004 ptaki zajęły na tym potoku dwie, 

a rok później pięć  budek. Również  na pozostałych ciekach, na których 

stwierdzono wyraźny wzrost liczebności, pluszcze chętnie gniazdowały 

w budkach lęgowych. Na przykład 

na Bystrzycy 5 z 7 gniazd, a na 6ci-

nawce i Zadrnej po 4 z 5 gniazd było 

umieszczonych w budkach. Jedynie 

na potoku Rybna liczebność  nie ule-

gła zmianie po wywieszeniu budek, 

choć  wszystkie pary odbywały w 

nich lęgi. 

10 

DYSKUSJA 
300 400 500 600 700 800 

50 - 

40 - 

30 - 

20 - 

o 

Przeprowadzona w latach 1998-

2001 ocena liczebności pluszcza w 

polskiej części Sudetów wykazała 

znaczny wzrost liczby par lęgowych 

w porównaniu z połową  lat 1980. 

(Czapulak i in. 2001). Wzrost liczeb-

ności zaznaczył  się  na całym obsza-

rze tych gór i był  najbardziej wyraź- 

wysokość  n.p.m. (m) / height a.s.l. (m) 

Ryc. 2. Rozmieszczenie pionowe par 
pluszczy w północnej części Sudetów 
Środkowych w latach 2004-2005 

Fig. 2. Vertical distribution of the Dip-
per pairs in the northem part of the 
Middle Sudetes in 2004-2005 



Położenie gniazda / Nest location 

most / bridge budka /nest box 

półka / ledge 

wnęka / cave 

budka / nest box 

budka / nest box 

Razem / Total 

N gniazd 
No. of nests 

Udział  (%) 
Percentage 

27 47,4 

11 19,3 

7 12,3 

4 7,0 

1 1,8 

5 8,8 

2 3,5 

57 100,0 

mur / wall 

próg wodny / waterfall 

przepust / culvert 

brzeg / bank 
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Tabela 2. Umiejscowienie gniazd pluszcza w latach 2004-2005 

Table 2. Location of the Dipper nests in 2004-2005 

ny w Sudetach Zachodnich i Pogórzu Zachodniosudeckim (ponad trzy-
krotny). W Sudetach Wschodnich, gdzie pluszcze były badane od roku 
1985 (Czapulak i in. 1988). stwierdzono ok. 50% więcej par. Na terenie 
Sudetów Środkowych odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost liczebności. 
W latach 1980. liczebność  pluszcza w północnej części tego makroregionu 
wynosiła 11-12 par (Dyrcz i in. 1991: Czapulak i in. 2001). W latach 2000-
2003 wielkość  populacji na terenie badań  oceniono na 41-47 par (Czapu-
lak i in. 2001; dane własne). Obecne obserwacje wykazały jeszcze wyższą  
liczebność  i w roku 2005 wynosiła ona 68-69 par lęgowych (tab. 4). 

Bardzo niska liczba par stwierdzonych w latach 1980. wynikała przede 
wszystkim z braku kontroli cieków pod kątem występowania pluszczy. 
W tamtym okresie takie kontrole przeprowadzono jedynie na Ziemi Klodz-
kiej (Czapulak i in. 1988) oraz w Karkonoszach i w Kotlinie Jeleniogórskiej 
(A. Wojciechowski). Także ocena dla roku 2000, ze względu na przyjętą  
podczas tamtych badań  metodykę  (1-2 kontrole) mogła być  zaniżona (Cza-
pulak i in. 2001). Wskazują  na to stwierdzenia par pluszczy z lat 2001-
2003 w miejscach, w których nie były one stwierdzone w roku 2000. Rów-
nież  ostatnie badania w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika wykazały, 
że ocena dla lat 2001-02 była zaniżona (Czapulak i in. 2004). Tym nie-
mniej na wyższą  liczebność  w roku 2005 z pewnością  miało wpływ wywie-
szenie budek jesienią  2003. Przynajmniej na niektórych ciekach odnoto-
wano istotny wzrost liczby par lęgowych. Uregulowanie brzegów strumie-
ni, niesprzyjająca zakładaniu gniazd konstrukcja mostów (bez wnęk i pó-
łek) i wylesienie większości terenów położonych nad ciekami prawdopo- 
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Tabela 3. Liczebność  i zagęszczenie pluszcza na wybranych potokach północnej 
części Sudetów Środkowych przed i po wywieszeniu budek lęgowych 
N - liczba par, Z - zagęszczenie (pary/5 km) 

Table 3. Numbers and density of the Dipper on some streams of the northern part 
of the Middle Sudetes before and after installation of nest boxes 
N - number of pairs, Z - density (pairs/5 km) 

Potok 
Stream 

Długość  
Length 

(km) 

Liczba budek 
No. of nest 

2000-2003 2005 

boxes N Z N Z 

Bystrzyca 21,3 18 4 0,9 7 1,6 

Walimka 8,7 20 2 1,1 7 4,0 

Młynówka 7,6 6 1 0,6 2 1,3 

Ścinawka 36,3 17 2 0,3 5 0,7 

Sokołowiec 3,3 10 2 3,0 3 4,5 

Rybna 6,8 10 3 2,2 3 2,2 

Sowi Potok 6,0 5 1 0,8 2 1,7 

Zadma 17,5 19 1-2 0,3-0,6 5 1,4 

Szkło 4,0 5 1 1,2 2 2,5 

Bóbr 21,7 6 4-6 0,9-1,4 8 1,8 

dobnie w znacznym stopniu ograniczały wcześniej liczbę  potencjalnych 

miejsc gniazdowych. Według Del Guasta (2003) dostępność  odpowiednich 

miejsc do założenia gniazda jest jednym z podstawowych czynników decy-

dujących o liczebności pluszcza. W Rheinhessen w Niemczech, po rozwie-

szeniu 200 budek lęgowych zaobserwowano 3-krotny wzrost liczby par 

lęgowych (Kaiser 1988). Wzrost liczebności populacji, związany w różnym 

stopniu z wywieszaniem budek lęgowych, odnotowano również  w innych 

lokalnych populacjach, np. w północnej Bawarii (Cersovsky 1998, 2003), 

Hesji (Schneider 2001) czy Saksonii (Gonschorek 1995). Budki lęgowe są  

chętnie akceptowane przez pluszcze jako miejsca gniazdowe, co może sprzy-

jać  wyższej wykrywalności par lęgowych. Tym niemniej w Górach Bial-

skich i Masywie Śnieżnika w latach 2002-2003 wykazano wyższą  liczeb-

ność  (o 57-65%) pluszczy niż  w latach 1999-2001, pomimo braku budek 

na tym terenie (Czapulak i in. 2004). 

Stwierdzone w niniejszych badaniach średnie zagęszczenie populacji 

lęgowej jest zbliżone do wartości podawanej dla całej polskiej części Sude-

tów (Czapulak i in. 2001). Podobne zagęszczenie stwierdzono również  

w Górach Kaczawskich (Struś  2004), gdzie jednak nie odnotowano warto- 
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Tabela 4. Porównanie liczebności pluszcza w północnej części Sudetów Środko-
wych w latach 1980., 2000-2003 i 2005 

Table 4. Comparison of the Dipper abundance in the northern part of the Middle 
Sudetes in the 1980s, 2002-2003 and 2005 

Mezoregion / Mesoregion 1980. 2000-2003 2005 

Brama Lubawska 2 8-11 12-13 
Góry Kamienne 3-4 10-12 21 
Góry Sowie 1 3 5 
Góry Wałbrzyskie - 10 18 
Obniżenie Noworudzkie 1 4 5 
Obniżenie Ścinawki 3 6-7 7 

Razem / Total 10-11 41-47 68-69 

ści wyższych niż  1,8 pary/5 km. W Polsce wyższe wartości niż  w północnej 
części Sudetów Środkowych otrzymano w Tatrach (Cichocki i Mielczarek 
1993, 2003), w Górach Bialskich i Masywie Snieżnika (Czapulak i in. 2004) 
oraz w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Wasilewski i Zajchowski 2000) 
- tab. 5. Także w większości innych europejskich populacji notowano wy-
ższe, przeważnie 2-3-krotnie, średnie zagęszczenia (Schmid 1985a; Rochć  
1989; Daulne 1990; Vickery 1991; Vangeluwe i in. 1993; Rochć  i d'Andurain 
1995: Wilson 1996). Zbliżone wartości (1,2-2,1 par/5 km) odnotowano 
w austriackich Alpach (Wagner 1984, 1985; Sackl i Dick 1988) oraz w Niem-
czech - 1,6 par/5 km (Klein i Schaack 1972). Natomiast prawie identycz-
ny zakres wartości (0,2-4,6 par/5 km), ale przy niższym średnim zagęsz-
czeniu stwierdzono we Francji (G. Marzolin inf. ustna w Rochć  i d' Andu-
rain 1995). Skrajnie wysokie zagęszczenie zostało odnotowane na rzece 
Kusnachter w Szwajcarii - 16,5 par/5 km (Hegelbach 2004) oraz w gór-
nych biegach rzek Lauter i Lindach w północnej Wirtembergii - 14,3 par/ 
5 km (Schmid 1985a). 

Za najważniejszy czynnik wpływający na liczebność  i zagęszczenie plusz-
czy uważany jest odczyn wód (Ormerod i M. 1985a, 1985b, 1986; Vickery 
1991). Niskie pH silnie ogranicza liczebność  oraz różnorodność  gatunko-
wą  wodnych bezkręgowców stanowiących podstawowy pokarm tych pta-
ków (Sutcliffe i Carrick 1973: Townsend i in. 1983; Stoner i in. 1984; 
Ormerod i in. 1985b; Vickery 1991). Pluszcz jako gatunek nierozerwalnie 
związany ze środowiskiem wodnym jest dobrym bioindykatorem jakości 
środowiska rzecznego (Sorace i in. 2002). W Sudetach Zachodnich wzrost 
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Tabela 5. Zagęszczenia (pary/5 km) lęgowych populacji pluszcza w polskich gó-
rach 

N - liczba skontrolowanych strumieni, km - łączna długość  skontrolowanych stru-
mieni 

Table 5. Densities (pairs/5 km) of the Dipper breeding populations in the Polish 

mountains • 
N - number of checked streams, km - total length of checked streams 

L.p. Pasmo górskie 
Mountain range N km 

Zagęszczenie / Density 

x Max. 

1 Tatrzański PN 24 75,5 2,5-3,0 3,6 

2 Magurski PN 6 35 0,6-1,1 2,5 

3 Bieszczadzki PN 6 35 2,4-2,6 4,2 

4 Pogórze Przemyskie 3 35 0,3 1,4 

5 Sudety 105 925 1,2 5,0 

6 Góry Kaczawskie 23 100 1,4 1,8 

7 N Sudety Środkowe 27 222 1,5-1,8 4,5 

8 Góry Stołowe ? ? ? 2,5-3,0 

9 Masyw Śnieżnika 12 125 3,0 5,0 

Źródło danych / References: 1 - Cichocki i Mielczarek 1993, 2003; 2-4 - Wasilew-

ski i Zajchowski 2000; 5 - Czapulak i in. 2001; 6 - Struś  2004; 7 - niniejsza 

praca; 8 - Mikusek i Dyrcz 2003; 9 - Czapulak i in. 2004. 

jego liczebności w dużej mierze związany był  z poprawą  jakości wód (Cza-

pulak i in. 2001). Podczas niniejszych badań  nie dokonywano pomiarów 

pH wody. W Wałbrzychu i okolicach przemysł  wydobywczy węgla kamien-

nego funkcjonował  do połowy lat 1990. Obecnie działają  tylko zakłady 

koksownicze w zachodniej części Wałbrzycha. Upadek przemysłu spowo-

dował  znaczne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, co mogło mieć  

istotny wpływ na poprawę  jakości wody. Nadal jednak większość  cieków 

w obrębie i najbliższym sąsiedztwie Wałbrzycha (np. Pelcznica, Szczaw-

nik, górny bieg Lesku) pozostaje silnie zanieczyszczona, zwłaszcza ścieka-

mi komunalnymi, co uniemożliwia bytowanie pluszczom. Czapulak i in. 

(2004) sugerowali, że na lepszą  przeżywalność, a tym samym wyższą  li-

czebność  pluszczy mogła mieć  wpływ seria łagodniejszych zim, jakie od-

notowano w latach 1990. 

Za ważny czynnik limitujący liczebność  pluszczy uważane jest nachy-

lenie strumienia. Większy spadek rzeki powoduje szybszy przepływ wody, 
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a w konsekwencji jej lepsze natlenienie i mniejsze nagrzewanie. Sprzyja to 

występowaniu niektórych wodnych bezkręgowców takich jak jętki Ephe-

meroptera, widelnice Plecoptera i chruściki Trichoptera (Allen 1998) będą-

cych pokarmem preferowanym przez pluszcze (Ormerod 1985; Ormerod 
i in. 1985a; Tyler i Ormerod 1994). Większe nachylenie sprzyja również  
powstawaniu płycizn, gdzie ptaki mogą  żerować  bardziej efektywnie (Or-

merod i in. 1985a; Vickery 1991). W środkowej Walii najwyższe zagęszcze- 

nia stwierdzono na potokach o spadku wynoszącym 20-27 m/1 km, które 

charakteryzowały się  wysokim zagęszczeniem chruścików i widelnic (Or-

merod i in. 1985a). Dodatni wpływ nachylenia strumieni na występowa- 

nie pluszczy odnotowano także m.in. w środkowej Azji (Budris 1981) oraz 

na Sycylii, gdzie stwierdzono jednocześnie negatywny wpływ wzrostu tem-
peratury wody (Sara i in. 1994). Ekstremalnie wysokie zagęszczenie 
(16,5 p/5 km) wykazano na potoku o nachyleniu 40 m/1 km (Hegelbach 
2004). Natomiast w południowo-zachodniej Szkocji pluszcze występowały 
mniej licznie na rzekach o spadku większym niż  20 m/1 km (Vickery 1991). 
Na niektórych terenach czynnik ten nie miał  istotnego wpływu na zagęsz-
czenie pluszczy (Breitenmoser -Wilrsten i Marti 1987; Boitier 1998, Cza-
pulak i in. 2004). Również  w badanej populacji inne czynniki miały decy-
dujący wpływ na liczebność  tego gatunku. 

Pluszcz wykazuje dużą  plastyczność  w doborze miejsc gniazdowania, 
co pozwala mu zajmować  liczne struktury stworzone przez człowieka. 
W badanej populacji około 96% znalezionych gniazd było umieszczonych 
w miejscach sztucznych. Ponieważ  jednak gniazda założone w miejscach 
naturalnych są  trudniejsze do znalezienia, wynik ten można uznać  za nie- 
co zawyżony. Podobny udział  gniazd zbudowanych w miejscach stworzo-
nych przez człowieka otrzymano w większości badanych dotychczas euro-
pejskich populacji pluszcza np. w Niemczech - 87% (Rockenbauch 1985). 
Austrii - 79% (Wagner 1985), Irlandii - 85-86% (Perry 1983; Smiddy i in. 
1995), Szwecji - 79% (Borgstróm 1991), w Czechach - 85% (Kunstmuller 
2000), a także na Słowacji - 74% (Urban 1993) i we Włoszech - 81% (Fra-
casso i in. 2000). Również  na Ziemi Klodzkiej 82% znalezionych gniazd 
znajdowało się  na sztucznych konstrukcjach z czego ogromną  większość , 
podobnie jak w wyżej wspomnianych badaniach, stanowiły mosty (Czapu-
lak i in.1988). Nieco niższy udział  tak położonych gniazd stwierdzono we 
Francji - 66% (Boitier 1988), w Szwajcarii - 64% (Breitenmoser-Wiirsten 
1988), a także w Niemczech i Austrii - 59% (Mildenberger 1984; Dick i Sackl 
1985). Na terenie badań  ponad 56% gniazd było umieszczonych w bud-
kach lęgowych, z których większość , podobnie jak reszta gniazd z miejsc 
sztucznych, znajdowała się  pod mostami. Najbardziej zbliżone wartości 
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otrzymano w rejonie Rheinhessen w Niemczech, gdzie udział  naturalnych 
miejsc stanowił  niespełna 3%, a budki ponad 65% miejsc lęgowych (Ka-
iser 1988). 

W niektórych populacjach, zwłaszcza z terenów słabo lub w minimal-

nym stopniu przekształconych, większość  par zakłada gniazda w miej-

scach naturalnych. We Francji na dwóch ciekach o prawie niezmienionym 

charakterze 71% i 84% par gniazdowało w takich miejscach (Rochć  i d'An-

durain 1995). Wysoki udział  naturalnych miejsc gniazdowych odnotowa-
no także w Niemczech - 79% (Steffens i Sturm 1978), północnej Finlandii 

- 71% (Pihlainen i Tolvanen 1994), w Szkocji - 67% (Vickery 1991) oraz 
w środkowej Słowenii - 54% (Bożić  1997). Natomiast w jednej z populacji 

z północnych Czech ptaki wyraźnie preferowały umieszczanie gniazd na 

skale (80%) pomimo dostępności innych, zarówno naturalnych, jaki sztucz-

nych miejsc (Benda 1997). 

Stanowiska pluszczy znajdowały się  na wysokości od 300 do 610 me-

trów nad poziomem morza, a prawie 50% par występowało między 400 

a 500 m.n.p.m. Identyczny udział  par gniazdujących w tym przedziale od-

notowano w całych Sudetach Środkowych (Czapulak i in. 2001). W przeci-

wieństwie jednak do niniejszych badań  stwierdzono mniejszy udział  sta-

nowisk znajdujących się  między 500 a 600 m niż  w przedziale 300-400 m 

n.p.m. Także w całej polskiej części Sudetów najwięcej par gniazdowało 

w przedziale 400-500 m, a różnice regionalne wynikały z odmiennych wy-

sokości poszczególnych partii Sudetów (Czapulak i in. 2001). Wśród ba-

danych populacji z Europy występuje duże zróżnicowanie pionowego roz-

mieszczenia. W Alpach średnia wysokość  stanowisk wynosiła 1200 m, 

a najwyżej położone gniazda stwierdzano powyżej 2100 m n.p.m. (Breiten-

moser-Wrsten i Marti 1987: Wilson i Breitenmoser-WfIrsten 1997). We 

Francji pluszcze gniazdowały na wysokości od 170 do 930 m.n.p.m. (Rochć  
i d'Andurain 1995), a w północno-zachodniej Irlandii nie stwierdzono par 

lęgowych powyżej poziomicy 200 m (Perry i Angew 1993). 

Na terenie badań  ptaki nie preferowały określonej wysokości nad po-

ziomem morza, a stwierdzony rozkład był  uwarunkowany konfiguracją  
kontrolowanego obszaru. Podobny wynik uzyskano w Górach Bialskich 

i Masywie Śnieżnika (Czapulak i in. 2004) oraz w Szwajcarii (Breitenmo-

ser-WfIrsten i Marti 1987). Natomiast w górach Harzu pluszcze występo-

wały znacznie częściej na wyżej położonych strumieniach, preferując wy-

sokości od 400 do 600 m.n.p.m. (Zang 1995). Także w Walii najwyższe 

zagęszczenia odnotowano w górnych odcinkach rzek (Ormerod i in. 1985b). 

W Szkocji zagęszczenia były wyższe na niższych wysokościach, gdzie rzeki 

były wyraźnie szersze (Wilson 1996). 



104 
	

C. Dziuba 

W polskiej części Sudetów liczebność  pluszcza została w ostatnim cza-
sie oszacowana na 270-300 par lęgowych (Czapulak i in. 2001). Później-
sze obserwacje prowadzone w różnych mezoregionach (Czapulak i in. 2004; 
Struś  2004; niniejsza praca) wskazują, że może być  ona zaniżona. Wzrost 

liczebności odnotowany w Sudetach Środkowych jest bardzo zbliżony do 
ostatnich zmian liczebności w G. Bialskich i Masywie Śnieżnika (Czapu-
lak i in. 2004). A zatem sugerowana przez autorów tamtej pracy liczeb-
ność  sudeckiej populacji (400-450 par) zdaje się  być  bliższa rzeczywistości. 
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STRESZCZENIE 

W latach 2004-2005 prowadzono obserwacje pluszczy w północnej części Su-

detów Środkowych. W roku 2004 kontrolami objęto 15 strumieni o długości 140 

km, a w roku 2005 - 26 cieków o łącznej długości 222 km. Ocenę  liczebności 
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oparto na liczbie znalezionych gniazd, obserwacji ptaków i miejsc z dużą  ilością  
odchodów. 

Liczebność  populacji lęgowej oceniono na 59-60 par w roku 2004 i 68-69 par 

w roku 2005. Pluszcze występowały najliczniej w Górach Kamiennych i Wałbrzy-

skich (odpowiednio 21 i 18 par). Na kontrolowanych ciekach zagęszczenia kształ-

towały się  w zakresie 0,2-4,5 par/5 km. Nie było ono zależne od nachylenia stru-
mienia. Stanowiska lęgowe położone były na wysokości 300-610 m n.p.m., a pra-

wie 50% par gniazdowało między 400 a 500 m n.p.m. Ptaki nie preferowały okre-
ślonej wysokości nad poziomem morza. 96% spośród 57 znalezionych gniazd było 
umieszczone w miejscach sztucznych, z czego większość  w budkach lęgowych. 

W porównaniu z latami 2000-2003 liczba par lęgowych wzrosła 1,5 krotnie. 

Mogło to być  związane z upadkiem przemysłu w rejonie Wałbrzycha i znaczną  
poprawą  jakości wód. Pluszcze gniazdowały w 32 ze 125 wywieszonych budek 
lęgowych. Na niektórych potokach miało to istotny wpływ na wzrost liczby par 
lęgowych. 

SUMMARY 

In 2004-2005 observations of Dippers were performed in the northern part of 

the Middle Sudetes. The controls of 2004 covered 15 streams of a total length of 
140 km, and those of 2005 - 26 watercourses totalling 222 km. The estimation of 

abundance was based on the number of nests found, bird observations and rec-
ords of sites abounding with faeces. 

The Dipper breeding population was assessed at 59-60 pairs in 2004, and at 
68-69 pairs in 2005. The birds were the most numerous in the mountain ranges 
of Góry Kamienne and Góry Wałbrzyskie (21 and 18 pairs respectively). Along all 
studied watercourses the densities ranged from 0.2 to 4.5 pairs/5 km. No statisti-

cal correlation was found between the river gradient and the species density. The 
breeding sites were situated at a height of 300-610 m a.s.1., nearly 50% pairs 

nesting between 400 and 500 m a.s.l. The Dippers did not prefer any specific 
altitude. Of the 57 nests discovered, 96% were built in man-made places, the 
majority in nest boxes. 

In comparison with 2000-2003, the number of breeding pairs increased 1.5-fold. 
To a great extent, this could result from the industrial decline observed in the 
region of Wałbrzych and considerable improvement in the quality of water in the 
streams. The Dippers nested in 32 of the 125 nest boxes hanged. At some streams 
this essentially contributed to the increase in the number of breeding pairs. 
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