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Pierwsze stwierdzenie lęgu „pliszki tundrowej” Motacilla 
flava thunbergi w województwie śląskim na tle krajowej 
sytuacji podgatunku, oraz dane dotyczące wybiórczości 
siedliskowej lęgowych samców
First breeding record of the Grey-headed Wagtail Motacilla 
flava thunbergi in Silesian Voivodeship in connection to the 
situation of the subspecies in Poland, including the data of its 
habitat preferences
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„Pliszka tundrowa” Motacilla flava thun-
bergi jest jednym z kilkunastu podga-
tunków pliszki żółtej Motacilla flava 
(Cramp (ed.) 1992, Alström i in. 2003, 
Gill i Donsker 2013). Areał lęgowy tej 
formy w Zachodniej Palearktyce obej-
muje Fennoskandię oraz północną Rosję 
sięgając na wschód do Uralu. Najbliżej 
polskich granic jej stałe lęgowiska znaj-
dują się w Estonii (Gluz v. Blotzheim  
i Bauer 1985). „Pliszka tundrowa” łatwo 
miesza się z innymi formami pliszki żół-
tej, stąd niekiedy obserwowane osobniki 
wykazujące cechy mieszańców podga-
tunkowych są niemożliwe do oznaczenia 

w terenie. Nierozróżnialne są również 
samice poszczególnych podgatunków 
pliszki żółtej (Alström i in. 2003, Schwe-
izer 2005).
   Pierwszej obserwacji wskazującej na 
możliwość lęgu „pliszki tundrowej” na 
terenie Polski dokonano w r. 1997 w po-
bliżu miejscowości Pasłęka w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, gdzie 17.06. 
napotkano jednego zaniepokojonego 
samca (Komisja Faunistyczna 2003). 
Pierwsze dowody lęgów w kraju odno-
towano w r. 1998 na Podlasiu: 7.06. koło 
Cisówki i 10.06. pod Wizną (E. Pugace-
wicz; Komisja Faunistyczna 2003). 
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Rycina 1. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych samców „pliszki tundrowej” M. f. thunbergi w Pol-
sce w latach 1998-2012 z uwzględnieniem typu zajmowanych siedlisk [N=24]: 1- mieszane (łąki 
i grunty orne), 2 – grunty orne, 3 – łąki i pastwiska. Liniami czerwonymi zaznaczono przebieg 
granic regionów wg Kondrackiego (2002): na północy kraju - pojezierza i pobrzeża, w środkowej 
części - niziny środkowopolskie i na południu – wyżyny, przedgórza i góry
Figure 1. Distribution of breeding sites of males of the Grey-headed Wagtail M. f. thunbergi in 
Poland in the years 1998-2012 taking into account the type of habitats occupied [N=24]: 1. mixed 
(meadows and arable lands), 2. arable lands, 3. meadows and pastures. Red lines mark the boun-
daries between regions according to Kondracki (2002): lake lands and seashore lands in the north 
of the country, lowlands in central Poland and highlands, foothills and mountains in the south

„Pliszka tundrowa” w ostatnich latach 
wykazuje ekspansywność w kierunku 
południowo-zachodnim  (Mundt i Kra-
atz 2003). Zjawisko to koresponduje z ob-
serwacjami tej formy na obszarze Polski. 
Do r. 2012  stwierdzono 25 stanowisk lę-

gowych tego podgatunku pliszki żółtej 
(gniazdowanie pewne-22, gniazdowa-
nie prawdopodobne-3; Komisja Fauni-
styczna 2000-2013). Ponadto do r. 2000  
stwierdzono w co najmniej siedmiu róż-
nych miejscach Polski pojedyncze samce 



Ptaki Śląska 20 | Notatki90

Fot. 1. Samiec „pliszki tundrowej” M. f. thunbergi, 05.05.2012, Staropole, gm. Przyrów,
woj. śląskie (fot. G. Kaczorowski)
Photo 1. Grey-headed Wagtail male in Staropole, Silesian Voivodeship, May 2012

w środku okresu lęgowego (druga dekada 
VI – pierwsza dekada VII), co może su-
gerować ich gniazdowanie, choć nie po-
twierdzono tego wobec braku dodat-
kowych oznak lęgowości (Tomiałojć  
i Stawarczyk 2003). Dotychczasowe sta-
nowiska lęgowe „pliszki tundrowej”  
w Polsce w większości zlokalizowane są 
na wschód od południka 19o, za wyjąt-
kiem stanowiska koło Sypniewa w pasie 
Pojezierza Pomorskiego (M. Duda; Kon-
dracki 2002). Najdalej na południu kraju 
wykazana została na stanowisku koło Łą-
czan w Małopolsce (P. Malczyk).

Stwierdzenia dotyczące lęgowości sam-
ców „pliszki tundrowej” w Polsce pocho-
dzą z 10 województw: 
podlaskiego – 11, podkarpackiego – 2, lu-
belskiego  - 2, małopolskiego – 2, mazo-
wieckiego – 2, pomorskiego – 1, warmiń-
sko-mazurskiego – 1, świętokrzyskiego 
– 1, wielkopolskiego – 1 i ostatnio ślą-
skiego – 2 (ryc. 1) (Komisja Faunistyczna 
2000-2013).
W r. 2012 odnotowano (G.Kaczorow-
ski i S.Czyż) pierwszy lęg tego podga-
tunku pliszki żółtej w woj. śląskim.  
W okresie 18.04 – 7.07 stwierdzono samca 
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Fo. 1. Samiec „pliszki tundrowej” M. f. thunbergi, 29.04.2012, Podsłoda, gm. Lelów, woj. śląskie 
(fot. G. Kaczorowski)
Photo 1. Grey-headed Wagtail male in Podsłoda, Silesian Voivodeship, April 2012

(m. in. wlatującego z pokarmem w miej-
sce gniazdowania) w pobliżu wsi Staro-
pole w gminie Przyrów.  Obserwacja ta 
uzyskała pozytywne orzeczenie Komisji 
Faunistycznej, a gniazdowanie uznano 
za pewne (KF 2013). W odległości ok. 
8 km od tego miejsca, koło wsi Pod-
słoda w gminie Lelów, w okresie 14.04 – 
1.07.2012 obserwowano (G.Kaczorowski 
i S. Czyż) kolejnego samca „pliszki tun-
drowej” bez pewnych oznak lęgowości. 
Widziano tylko toki i akt kopulacji wo-
bec czego  Komisja Faunistyczna uznała 
gniazdowanie tego samca tylko za praw-
dopodobne. Ptaki z obydwu stanowisk 
wykazywały typowe cechy „pliszki tun-
drowej”  (Svensson 1992, Alstrom i in. 
2003, Cofta 2007).

Wybiórczość siedliskowa „pliszki tun-
drowej” w Polsce. 

„Pliszka tundrowa” w obszarze swo-
jego areału występowania lęgowego pre-
feruje obszary bagienne (van Oosten  
i Emtsev 2013). W zupełnie odmiennych 
siedliskach lęgowych podgatunek ten 
został stwierdzony na obszarze woj. ślą-
skiego. Oba samce „pliszki tundrowej” 
w parach lęgowych były obserwowane  
w krajobrazie rolniczym, który stanowiły 
pola uprawne z elementami ugorów, odło-
gowanych pól i płatami  wyłączonymi  
z użytkowania rolniczego. W przypadku 
samca spod Staropola był to rozdrob-
niony i ekstensywnie użytkowany kra-
jobraz rolniczy, typowy dla obszaru Ma-
łopolski (Tryjanowski i in. 2009, Tworek 
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2010). Na powierzchni tej występowały 
niewielkie pola z uprawami roślin okopo-
wych i zbóż jarych, liczne miedze i odło-
gowane pole z  pojedynczymi krzewami 
wierzby Salix sp.. Miejscem gdzie znajdo-
wało się gniazdo była uprawa pszenżyta 
jarego w bezpośredniej bliskości miedzy. 
Gniazda nie szukano, ograniczając się do 
obserwacji ptaka noszącego pokarm. Sa-
miec ze stanowiska koło Podsłody prze-
bywał w uprawach rolnych na styku go-
spodarki ekstensywnej i intensywnej, 
choć to drugie siedlisko wykorzystywane 
było tylko wyjątkowo (podczas zbierania 
pokarmu). Głównymi elementami wy-

Zmienna Liczba stanowisk
 number of sites

Zakres
(min-max) [m]

range
Me

wysokość n.p.m
altitude 24 -3 - 270 135,5

odległość od zabudowy
distance to buildings 13 100 - 1700 500,0

odległość od linii 
energetycznych

distance to power lines
12 0 - 600 300,0

odległość od lasu <10 ha
distance to forest 12 100 - 1000 450,0

odległość od lasu >10ha
distance to forest 12 500 - 3400 1085,0

odległość od wody
distance to water 14 2 - 2500 60,0 

Tabela 1. Zmienne ilościowe opisujące siedliska stanowisk lęgowych samców „pliszki tundro-
wej” w Polsce
Table 1. Quantitative variables describing the habitats of breeding sites of males of the Grey-he-
aded Wagtail in Poland

korzystywanymi przez samca była po-
lna droga z poboczami oraz przylegają-
cymi do nich gruntami ornymi z uprawą 
zbóż jarych i odłogowane pole. Ważnym 
elementem krajobrazu w siedlisku były 
dwa klony zwyczajne Acer platanoides 
rosnące przy miedzy, które były bardzo 
często wykorzystywane przez samca jako 
miejsce schronienia przed drapieżnikami 
i jako stanowisko obserwacyjne w okre-
sach silnego zaniepokojenia. Na stanowi-
sku tym obserwowano zaloty i kopulację 
na polnej drodze. Opisane wyżej stano-
wiska w porównaniu z doniesieniami 
o lęgach „pliszki tundrowej” na łąkach 
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Podlasia i Mazowsza, dowodzą szerszego 
spektrum wykorzystywania siedlisk niż 
dotąd sądzono (Mundt i Kraatz 2003, 
Nowak i Sachanowicz 2004, van Oosten  
i Emtsev 2013; ryc. 2).  

Pośród znalazców lęgów z samcami 
„pliszek tundrowych” w Polsce rozesłano 
ankietę z prośbą o określenie siedlisk 

zajmowanych przez te samce. W ankie-
cie zadano pytania związane ze zmien-
nymi ilościowymi i jakościowymi, które 
charakteryzowały środowisko lęgowe. 
Zmienne wskazane w ankiecie zaczerp-
nięto z pracy Tworka (2010). Zebrano ma-
teriał z 24 stanowisk lęgowych. Dane na 
temat wysokości nad poziom morza po-

Zmienne jakościowe
Qualitative variables

Liczba stanowisk
number of sites

Typ zagospodarowania
Type of landuse

Intensywny/ Intensive 0

Ekstensywny/ Extensive 13

Pośredni/ Medium 1

Struktura zadrzewień
Structure of trees

Brak drzew i krzewów
No trees & bushes 2

Pojedyncze drzewa i krzewy
Single trees & bushes 10

Rzędowa – wzdłuż dróg,rowów,miedz itp.
Raw of trees 2

Pasowa- więcej niż 2 rzędy
More than 2 raws 0

Inne elementy krajobrazu
Other landscape elements

Ugory, odłogi, nieużytki
Fallows 6

Szuwary roślinności zielnej, turzycowiska
Herbaceous vegetation, sedge meadows 3

Tabela 2. Zmienne jakościowe wyodrębnione na stanowiskach lęgowych
Table 2. Qualitative variables distinguished on breeding sites
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Rycina 1. Struktura siedlisk zajmowanych przez „pliszkę tundrową” M. f. thunbergi w Polsce w 
rozbiciu na okresy pięcioletnie [N = 24]: 1 – mieszane łąki i grunty orne, 2 – grunty orne, 3 – łąki 
i pastwiska
Figure 1. Structure of habitats occupied by the Grey-headed Wagtail M. f. thunbergi in Poland di-
vided into the periods of five years [N = 24]: 1. mixed meadows and arable lands, 2. arable lands, 
3. meadows and pastures

brano ze strony www.wysokosc.mapa.
info.pl. 

Zestawienie wyników ankiety opisu-
jących siedliska lęgowe samców „pliszki 
tundrowej” w Polsce przedstawiają tabele 
1 i 2. „Pliszka tundrowa” na obszarze Pol-
ski zasiedla obszary typowo nizinne (do 
300 m n.p.m). Wszystkie analizowane 
siedliska lęgowe znajdowały się w tere-
nie rolniczym o ekstensywnym typie go-
spodarowania. Charakterystyczna była 
duża mozaikowatość siedlisk i elementy 
drobnoskalowego rolnictwa typowego dla 
wschodniej połowy kraju. W większości 

stanowisk „pliszki tundrowej” w Polsce 
występowały też ugory, odłogowane pola, 
nieużytki. W krajobrazie łąkowo-pastwi-
skowym licznie wykazywano turzycowi-
ska i szuwary roślinności zielnej wyrosłej 
po zaprzestaniu działalności rolniczej

Stanowiska lęgowe zlokalizowane były 
minimum 100 m od zabudowy, zwartych 
zadrzewień i lasów. Podgatunek ten unika 
także rozbudowanych form zadrzewienia 
np. typu pasowego czy alei wzdłuż dróg. 
Ważnym czynnikiem natomiast w jej sie-
dlisku okazują się być pojedyncze krzewy 
i drzewa (71% ankietowanych stanowisk; 
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N=14). Siedliska lęgowe z reguły położone 
były w bliskim sąsiedztwie wody.
Samce „pliszki tundrowej” nie unikają li-
nii przesyłowych prądu, a w dwóch przy-
padkach wykazano, że linie znajdowały 
się nawet w terytorium lęgowym (Me = 
300 m; N=12). Wykorzystują je jako do-
bre miejsca do śpiewu i obserwacji rewiru. 
Im dalej na południowy-zachód tym czę-
ściej samce „pliszki tundrowej” z sami-
cami były stwierdzane w uprawach rol-
nych. Występowanie „pliszki tundrowej”  
w uprawach rolnych na południu kraju 
wydaje się być zgodne z trendami wy-
kazywanymi w MPPL dla podgatunku 
nominatywnego pliszki żółtej, która wy-
cofuje się z łąk, będących siedliskiem 
bardziej naturalnym i zaczyna wtórnie 
zasiedlać pola uprawne (Kuczyński i Chy-
larecki 2012). Podobne zjawisko można 
obserwować u innego gatunku związa-
nego z obszarami bagiennymi – błot-
niaka łąkowego (Mirski i in. 2009; Wią-
cek 2009). Ponadto, jest prawdopodobne, 
że samce „pliszki tundrowej” w Polsce łą-
czą się w pary z samicami podgatunku 
nominatywnego i to samice decydują  
o zmianie siedliska.

Podziękowania
Autorzy ninieszego opracowania dziękują 
za pomoc i cierpliwość przy wypełnia-
niu ankiety nastepującym obserwatorom:  
J. Ciosek, M. Duda, M. Filipiuk, Z. Kaj-
zer, D. Kilon, Ł. Krajewski, P. Malczyk,  
M. Polakowski, E. Pugacewicz, A. Sikora, 
T. Tumiel i M. Wachecki. 

Summary 
In 2012, near Staropole village (Przy-

rów community) the first breeding record 
of the Grey-headed Wagtail Motacilla 
flava thunbergiin in Silesian Voivodeship 
was confirmed. This form of Yellow Wag-
tail nests in the northern areas of Western 
Palearctic. In the recent years, it has been 
showing its south-western expansiveness. 
By the year 2012, 25 breeding sites of ma-
les ofthe Grey-headed Wagtail were ob-
served in Poland, with the southernmost 
site in Łączany, Lesser Poland region.  
In the main area of occurrence, the sub-
species prefers wetlands. Observations 
performed in Poland show a broader 
spectrum of habitats occupied.
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