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Nietypowe miejsce lęgu pliszki cytrynowej Motacilla citreola 
Atypical breeding location of Citrine Wagtail Motacilla citreola
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Od czasu pierwszych lęgów pliszki cy-
trynowej Motacilla citreola w Polsce ga-
tunek ten wyraźnie zwiększył swój zasięg 
i liczebność. Obecnie jego gniazdowanie 
stwierdzono już w większości regionów 
kraju, choć nadal jest to gatunek rzadki 
(Meissner i Skakuj 1997, Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003). Liczebność pliszki cytry-
nowej szacuje się aktualnie na 25–50 par, 
a jej główne krajowe lęgowiska znajdują 
na Bagnach Biebrzańskich, nad zbiorni-
kiem Siemianówka i nad Zatoką Pucką 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Polakow-
ski i Niedźwiecki 2006, Sikora i Chyla-
recki 2007). Gatunek ten gniazduje na 
podtopionych łąkach i turzycowiskach  
z pojedynczymi krzewami lub na torfowi-
skach, choć istotne wydaje się tu również 
sąsiedztwo otwartego zbiornika wodnego 
lub cieku (Ściborska 2004, Cramp 2009, 
Sikora i Chylarecki 2007).  Podobne pre-
ferencje siedliskowe pliszka cytrynowa 
ma także na stanowiskach zajmowanych 
efemerycznie, np. na zbiornikach Turaw-
skim, Świerklaniec, Orawskim czy w do-
linie Warty (Wojciechowski 1998, Szlama 
i in. 2006, Wilki in. 2009, Grzybek 2013). 

W dniach 25.05–26.06.2012 r. wraz  
z Adrianem Ochmannem stwierdziliśmy 
lęg pliszki cytrynowej w zupełnie odmien-
nym środowisku. Początkowo obserwa-
cje pary ptaków prowadziliśmy nad nie-
wielkim (ok. 3 ha), zalanym zapadliskiem 
kopalnianym otoczonym polami upraw-
nymi. Miejsce to zlokalizowane było po-
między centrum Bytomia (woj. śląskie)  
a dużą jego dzielnicą, Miechowicami, przy 
trwającej budowie obwodnicy miasta. Za-
chowanie się ptaków w kolejnych dniach 
sugerowało, że para może tam gniazdo-
wać. Samica pokazywała się rzadko, była 
bardzo skryta i ostrożna. Ptaki pojawiały 
się najczęściej naprzemiennie, co mogło 
sugerować, że zmieniają się one w gnieź-
dzie podczas wysiadywania. W dniu 18.06. 
zaobserwowałem zaniepokojoną parę na 
skraju pola uprawnego, tuż przy budo-
wanej obwodnicy. Tydzień później w tym 
samym miejscu obydwa ptaki nosiły po-
karm do gniazda. Karmienie trwało do 
26.06. włącznie, a następnego dnia lęg 
został zniszczony przez nieznany gatu-
nek ssaka (wydeptana ścieżka w zbożu  
i wywleczone gniazdo). Obserwacja uzy-
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Fot. 1. Umiejscowienie gniazda pliszki cytrynowej Motacilla citreola w Bytomiu, czerwiec 2012 r.
Photo 1. Location of the Citrine Wagtail nest in Bytom, June 2012

skała pozytywne orzeczenie Komisji Fau-
nistycznej, a gniazdowanie uznano za 
pewne (Komisja Faunistyczna 2013).

W odróżnieniu od typowych preferen-
cji siedliskowych tego gatunku lęg opi-
sywanej pary pliszek cytrynowych miał 
miejsce w krajobrazie rolniczym. Znale-
zione gniazdo umieszczone było na wy-
niesieniu, w porastającej suchą ziemię 
mieszanej uprawie jęczmienia Hordeum 
sp. i owsa Avena sp., (fot. 1). Uwite było  
w płytkim dołku w ziemi, materiał bu-
dowlany stanowiły przede wszystkim 
suche źdźbła traw, czarka natomiast wy-
ścielona była sierścią. Nie stwierdzono 
(częstego dla pliszki cytrynowej) przy-
krycia gniazda okapem roślinności (Ści-
borska 2004). Gniazdo znajdowało się ok. 
10 m od polnej drogi stale uczęszczanej 
przez spacerowiczów i używanej przez ko-

rzystających z ciągników rolniczych oraz 
ok. 20 m od budowanej obwodnicy By-
tomia. Wiązało się to ze stałą obecnością 
ciężkich maszyn i robotników w bezpo-
średnim jego sąsiedztwie. Obserwowany 
lęg przetrwał również zabiegi opryski-
wania środkami owadobójczymi pobli-
skiego pola, o czym świadczyły koleiny 
traktora w odległości ok. 3 m od gniazda. 
Najbliższy zbiornik wodny oddalony był 
od gniazda o ok. 270 m, ale ptaki żero-
wały na nim tylko w trakcie wysiady-
wania. Pokarm dla piskląt zbierany był  
w najbliższym sąsiedztwie gniazda – naj-
częściej w podtopionym rowie przy bu-
dowanej obwodnicy, jak również na su-
chej ścieżce lub bezpośrednio na polu. 
Wybór takiego miejsca lęgu przez ptaki 
jest niejasny. W najbliższym otoczeniu 
wspomnianego wcześniej zbiornika znaj-
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duje się kilka hektarów rzadko penetro-
wanych przez ludzi łąk świeżych, które 
zdecydowanie bardziej odpowiadałyby 
preferencjom siedliskowym tego gatunku. 
Co więcej, teren oddalony jest o niecałe 
10 km od zbiornika Świerklaniec, gdzie  
w latach 1999–2002 pliszki cytrynowe od-
bywały lęgi w typowym dla nich środo-
wisku (Szlama i in. 2006). 

Biotop lęgowy pary pliszek cytryno-
wych w Bytomiu zdecydowanie bardziej 
odpowiadał środowisku preferowanemu 
przez pliszkę żółtą Motacilla flava (Al-
ström i Mild 2003). Jednak stwierdzone 
w Polsce lęgi par mieszanych pliszki cy-
trynowej i żółtej (np. na Zbiorniku Tu-
rawskim i odstojnikach we Wrocławiu) 
zlokalizowane były również w siedliskach 
podmokłych, czyli typowych dla M. citre-
ola i tolerowanych przez M. flava (Rusiecki 
2012). Z drugiej strony, znane są przypadki 
gniazdowania par mieszanych w krajobra-
zie rolniczym. W Holandii stwierdzono 
lęg w uprawie buraków cukrowych, choć 
dokładna lokalizacja gniazda nie została 
ustalona (Draaijer i Slaterus 2012).

Znanych jest wiele gatunków ptaków, 
których preferencje siedliskowe są sto-
sunkowo stałe (np. Kozulin i Flade 1999, 
Polak 2009). Podobnie w przypadku 
pliszki cytrynowej wybierane przez nią 
siedliska lęgowe są najczęściej typowe (np. 
Cramp 2009). Taka sytuacja ma miejsce 
w jej zwartym zasięgu występowania, np. 
na Syberii albo we wschodniej Ukrainie, 
gdzie zasiedla bagienne doliny rzeczne  
i podmokłe torfowiska w tundrze. Nawet 
populacje górskie z Kaszmiru i Pamiru 
wybierają na lęgi miejsca wilgotne, np. 
wysokogórskie torfowiska (Panchenko 
i Lesnicky 2009, Klestov i Gavris 2010, 

Ryzhanovskii 2012). Na południowym 
skraju zasięgu występowania gatunek ten 
zasiedla wprawdzie pola ryżowe (Cramp 
2009), ale są to środowiska wilgotne, które 
trudno porównywać do upraw zboża. Jed-
nak Paludan (1959), który opisuje zasie-
dlającą wyżyny Afganistanu populację  
z podgatunku M. c. calcarata, podaje, że 
pliszka cytrynowa preferuje tam bardziej 
suche, trawiaste tereny położone w do-
linach rzecznych, a nawet „pola” wokół 
wsi (nie precyzując, o jakich uprawach 
mowa). W europejskiej części Rosji wraz 
ze stale postępującym wzrostem liczeb-
ności gatunku i ciągłym poszerzaniem 
areału obserwuje się coraz częstsze zasie-
dlanie terenów w pobliżu ludzkich siedzib, 
również w krajobrazie rolniczym (V. Ar-
khipov – inf. ustna). Wraz ze wzrostem 
liczebności krajowej populacji pliszki 
cytrynowej można spodziewać się coraz 
większej liczby lęgów w nietypowych dla 
tego gatunku siedliskach, także w krajo-
brazie rolniczym. 

Summary 
Between May 25 th and June 26th 2012 

in Bytom (Silesian Voivodeship, Southern 
Poland), the breeding of Citrine Wagtail 
in atypical habitat was observed. The nest 
was located near the city center, within 
the distance of 20 m from a bypass un-
der construction, in a barley and oat crop. 
Wet meadows and peatlands, including 
those in the dense breeding area of Sibe-
ria and Ukraine, are a typical breeding 
environment of this species. In Poland, 
the population of Citrine Wagtail amo-
unts to 20 – 50 pairs, and main breeding 
grounds are located in the Northern and 
North-Eastern part of the country.
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