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„DOLINA BARYCZY”

PTAKI
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Pokarm: 
Owady (w tym chrząszcze), pajęczaki, 
jesienią żywi się małymi owocami (głównie 
jagody).

Waga: 15 – 20 g
Rozpiętość skrzydeł: 20 – 24 cm
Ilość jaj:  6 – 7 szt.
Okres wysiadywania jaj: 2 tygodnie
Najlepszy czas do obserwacji: wiosna

Ciekawostki:
Obserwowano pleszki zakładające gniazdo 
w skrzynce pocztowej.
Jeżeli złoży powtórnie jaja, to będzie ich mniej - 
tylko 4 lub 5 sztuk.
Starsze samice składają więcej jaj, niż samice 
jednoroczne.
W ciągu roku ginie 70% młodych pleszek.
Jest blisko spokrewniona z kopciuszkiem – 
tworzy z nim mieszańce, ale dotychczas nie 
stwierdzono, czy są płodne.
Jedna pleszka może spożyć aż 24 gramy 
owadów w ciągu jednego dnia.
Najdłużej żyjąca na wolności pleszka miała 
ponad 9 lat.
Jaja i młode są wykradane przez krętogłowy, 
dzięcioły oraz szpaki.
W lęgach wyprowadzanych blisko siedzib 
ludzkich duże starty powodują koty oraz sroki.
Dla człowieka jest ptakiem pożytecznym – 
zjada duże ilości larw owadów występujących 
w ogrodach.
Podczas przelotów dużo pleszek ginie 
zderzając się z wiatrakami i ekranami 
ochronnymi.

W Polsce jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.
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Pleszka fot. P.Śnigucki

Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
Common Redstart, Gartenrotschwanz, Rougequeue 
à front blanc

W łacińskiej nazwie gatunkowej tego ptaka użyto 
greckiego słowa „phoinós” – oznaczającego 
czerwień barwy krwi  oraz „urá” czyli ogon. 
Nawiązuje to do barwy ogona, która jest 
niezwykle intensywna. Jednakże nie tylko ogon 
u pleszki się wyróżnia; pierś i boki ma rude lub jak 
określają niektórzy rdzawe; samiec nosi czarny 
„śliniaczek”, czarne są także gardło i część 
twarzowa, co przyjemnie kontrastuje z białymi 
brwiami i czołem. Samica pleszki przypomina 
samicę kopciuszka, ale w odróżnieniu od tej 
drugiej ma upierzenie na spodzie ciała barwy 
rudawej albo pomarańczowej. Jest mniejszy od 
wróbla, długość jego ciała wynosi 14 cm, 
sylwetkę ma też bardziej wydłużoną i jest lżejszy 
(wróbel może ważyć nawet 30 g). Występuje 
pospolicie na całym obszarze kraju, ale niezbyt 
licznie, napotkamy go w świetlistych lasach 
(nawet w górach), ogrodach i parkach – także 
miejskich, sadach, cmentarzach, zadrze-
wieniach w pobliżu wsi; pojawia się coraz 
częściej w przydomowych ogrodach, chociaż nie 
jest tak odważny jak kopciuszek.

kopciuszka, także często stojąc na ziemi 
obniża się, jakby przykucając i potrząsając 
ogonkiem. Swojego pożywienia poszukuje 
przeważnie na ziemi, ale zbiera je także 
z gałęzi oraz liści lub chwyta w locie – łowi 
przede wszystk im owady,  n ie  gardz i 
pajęczakami. Karmiąc młode (co czynią 
obydwoje rodzice) potrafi kursować z kilkoma 
ofiarami w dziobie – aby zaoszczędzić energię 
i czas na dostarczenie głodomorom pokarmu – 
wszak w okolicy zazwyczaj są także na łowach 
inni konkurenci. Takich kursów może wykonać 
nawet i 400 jednego dnia – jest to bardzo 
zapracowany ptak… Jesienią w menu pleszki 
zaczynają dominować drobne owoce.

Porównanie wyglądu pleszki i rudzika

Opuszcza nasz kraj odlatując pod koniec 
września na zimowiska w Afryce i na Półwyspie 
Arabskim, ale nie przekracza równika. Powraca 
stamtąd do Polski w pierwszej połowie kwietnia; 
do rozrodu przystępuje jednakże dopiero wtedy, 
gdy będzie miał pod dostatkiem owadów, którymi 
karmi swoje potomstwo – zazwyczaj jest to 
koniec kwietnia lub początek maja. Gniazdo 
ukrywa w dziuplach mających szeroki otwór 
wlotowy, budkach w któ-rych dzięcioły 
powiększyły otwór wlotowy, budkach otwartych 
(półbudki), zagłębieniach pod dachami samotnie 
stojących budowli; mogą także założyć gniazdo 
w stercie gałęzi. Jako materiału budowlanego 
warstwy zewnętrznej używa liści i traw, zaś do 
wnętrza stosuje pióra. Samica składa 6 – 7 
niedużych jaj o skorupce barwy turkusowej 
i wysiaduje je przez 2 tygodnie. Młode pozostają 
w gnieździe przez 14 dni, po upływie kolejnych 
dwóch tygodni mogą już opuścić włości 
rodzicielskie, stając się samodzielnymi. Jeżeli 
pleszka przystępuje do drugiego lęgu – co zależy 
od obfitości pokarmu – to ma on miejsce 
w czerwcu. Zachowaniem przypomina nieco 
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Samica Samiec
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