
S i wy ton upie rze nia plisz ki si wej,
jed ne go z na szych po spo lit szych

ma ∏ych pta ków, nie ma oczy wi Êcie nic
wspól ne go z wie kiem. Barwa jej upie -
rze nia, w któ rej oprócz si we go spo ty -
ka jà si´ jesz cze czerƒ i biel, zwià za na
jest praw do po dob nie ze Êro do wi -
skiem, w któ rym naj ch´t niej ptak ten
˝y je. Sà to wiej skie po dwór ka, pla ce
bu dowy lub zwóz ki drew na, przy to rze
ko le jo we i sta cje, wresz cie przy dro ̋ a,
a na wet po bo cza ru chli wych, as fal to -
wych dróg – to miej sca ra czej sza re –
zw∏asz cza na przed wio Êniu. No a plisz -
ki si we przy la tu jà do nas z cie p∏ych
kra jów, zw∏asz cza Êród ziem no mor -
skich i pó∏ noc nej Afry ki, bar dzo wcze -
Ênie, bo ju˝ w mar cu, a na wet w lu tym.

No szà ju˝ sza ty go do we, od zna cza jà ce
si´ czy sto Êcià i g∏´ bià sza ro Êci, bie li,
a zw∏asz cza wy ra zi stà czer nià „czap ki”
na g∏o wie i du ̋ e go czar ne go „Êli nia -
ka”, któ re sà wy raê niej sze i wi´k sze
u sam ców.

O tym, ̋ e zgod nie ze zna nym po wie -
dze niem „ka˝ da plisz ka swój ogo nek
chwa li”, ∏a two si´ prze ko naç, bo pta -
szek rze czy wi Êcie wy ko nu je nie ustan -
nie pio no we ru chy d∏u gim ogon kiem –
z gó ry w dó∏, z do ∏u w gó r´... Ma to
cha rak ter raz na za wsze utrwa lo ne go
na wy ku. Od zy wa si´ cià gle ury wa nym,
g∏o Ênym i ∏a two za uwa ̋ al nym Êwier go -
tem: „ci ri-ci li”, „ci ri-ci li”. Cz´ sto prze -
fru wa z miej sca na miej sce, po su wa jàc
si´ w po wie trzu fa li stym lo tem, to

wzno szàc si´, to opa da jàc. Na zie mi´
spa da jak ka mieƒ i do pie ro na u∏a mek
se kun dy przed là do wa niem roz wi ja
skrzy d∏a. Ch´t nie te˝ sia da w od s∏o -
ni´ tych miej scach, np. na szczy tach da -
chów czy al tan, na s∏up kach ogro dze -
nia. Czy ni to zw∏asz cza sa miec, gdy za -
mie rza Êpie waç. Nie jest jed nak wy -
bor nym Êpie wa kiem, przy naj mniej dla
ludz kie go ucha. Âpiew te go ptasz ka –
to ciàg Êwier go tów z wple cio ny mi
w nie pi skli wy mi, ∏a god niej szy mi to na -
mi. Plisz ka na le ̋ y prze cie˝ do rz´ du
pta ków wró blo wych, zwa nych te˝ Êpie -
wa jà cy mi, stàd w∏a Ênie, ̋ e sam ce w po -
rze go do wej Êpie wa jà. W przy pad ku
plisz ki cz´ Êciej i le piej s∏y szy my jej g∏o -
sy wa bià ce, ni˝ Êpiew. Ale Êpiew, na -
wet ma ∏o s∏y szal ny, mo ̋ e my.... zo ba -
czyç. Je ̋ e li pta szek gdzieÊ w wi docz -
nym miej scu sie dzi i z na pi´ ciem, nie -
ustan nie otwie ra dziób, a zw∏asz cza
przez d∏u˝ szà chwi l´ trzy ma otwar ty,
to zna czy, ˝e Êpie wa....

Plisz k´ mo˝ na po sà dziç o coÊ w ro -
dza ju zu chwal stwa. Pod la tu je na wet
do Êmier tel ne go wro ga ma ∏ych pta -
ków, ja kim jest kro gu lec, i chwy ta go
za piór ka. Mo ̋ e so bie na to po zwo -
liç dzi´ ki zna ko mi te mu re flek so wi
i zwrot no Êci w lo cie. Bie rze si´ to
stàd, ˝e jest pta kiem zde cy do wa nie
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owa do ̋ er nym. Wspo mnia ne wy ̋ ej
ce chy po zwa la jà plisz ce ˝yç na po bo -
czach naj ru chliw szych dróg i to ro -
wisk. Umie zna ko mi cie unik nàç zde -
rze nia z po jaz da mi. Na szla kach tych
gi nie dziÊ, nie ste ty, wie le pta ków,
zw∏asz cza ziar no ja dów, jak trzna dle,
dzwoƒ ce czy szczy g∏y, któ re nie ma jà
ta kie go re flek su jak skrzy dla ci ∏ow cy
owa dów. Ale wÊród drob nych pta -
ków, któ re zgi n´ ∏y na dro gach, pra -
wie nie wi du je si´ pli szek. Za to na
as fal to wych, roz grza nych po wierzch -
niach wi daç spo ro owa dów, za rów no
mar twych po zde rze niach z po jaz da -
mi, jak i ˝y wych, szu ka jà cych tu cie -
p∏a, a cza sem te˝ wil go ci. Sà one dla
plisz ki ∏a twà zdo by czà i na gro dà za
to, ˝e dzi´ ki zr´cz no Êci mo gà w tym
przez lu dzi stwo rzo nym, a nie bez -
piecz nym Êro do wi sku prze by waç bez
obaw.

Plisz ki lu bià wo d´, a sztu ki ˝y jà ce
na po bo czach dróg ch´t nie bu du jà
gniaz da w za ka mar kach skle pieƒ
prze pu stów wod nych. Wcze snà wio -
snà ptasz ki te wi du je my naj cz´ Êciej
nad wo dà, jed nak nie jest im ona ko -
niecz nie po trzeb na i ˝y jà te˝ na te re -
nach su chych, za do wa la jàc si´ desz -
czem. Na pew no do zbior ni ków wod -
nych przy cià ga je mno goÊç owa dów
i ich larw. Za wzi´ cie t´ pià ko ma ry
i mu chy. Wy star czy, by na wiej skie
po dwór ko lub go Êci niec wy le g∏o by -
d∏o albo ko nie, a plisz ki jak fry gi uwi -
ja jà si´ przy nim, ko rzy sta jàc z kr´ cà -
cych si´ wo kó∏ zwie rzàt owa dów. By -
wa, ˝e sia da jà im na grzbie tach, by
pró bo waç wy jàç z sier Êci ja kie goÊ pa -
so ̋ y ta. Ale zda rza si´ to rzad ko. Jed -
nak ̋ e isto tà, do któ rej ptasz ki lgnà

szcze gól nie moc no, jest cz∏o wiek.
Zw∏asz cza zaÊ je go oto cze nie.

Plisz ki, jak wi´k szoÊç skrzy dla tych
Êpie wa ków, na czas wio sny ∏à czà si´
w pa ry, wy pro wa dza jàc po dwa, a na -
wet trzy l´ gi. Sam czy ki za zna cza jà
re wi ry, z któ rych prze ga nia jà ewen -
tu al nych ry wa li. Nie raz na gra ni cy
tych te ry to riów od by wa jà si´ za ci´ te
wal ki, skut ku jà ce tym tyl ko, ˝e prze -
gra ny mu si umy kaç. Gniaz do pli szek
jest spo rym, doÊç w kon struk cji nie -
dba ∏ym, ko szy kiem luê no sple cio -
nych êdêbe∏, strz´p ków mchu i li Êci,
a we wnàtrz za g∏´ bie nia wy s∏a nym
de li kat ny mi ko rzon ka mi z do miesz -
kà zwie rz´ ce go w∏o sia. Mo ̋ e mieç
nie zbyt wy trzy ma ∏à kon struk cj´, bo
ma za wsze so lid ny fun da ment i os∏o -
n´. Pta ki umiesz cza jà je w ja kimÊ za -
ka mar ku bu dyn ku, np.: w szcze li nie
mi´ dzy da chów ka mi, na bel ce pod
oka pem da chu, w sto sie drew na na
opa∏ czy ma te ria ∏ów bu dow la nych.
Mo ̋ e si´ zna leêç za rów no wy so ko,
jak i wprost na zie mi, pod os∏o nà de -
sek i rur. Po nie ca ∏ych dwóch ty go -
dniach wy sia dy wa nia, ma ∏o ko lo ro -
wych, sza ro bru nat nych ja je czek, wy -
klu wa jà si´ pi skl´ ta, któ re – jak
u wszyst kich pta ków wró blo wych –
sà z po czàt ku go ∏e, Êle pe, wy ma ga jà
przez ko lej ne dwa ty go dnie ogrze wa -
nia i kar mie nia. W tym cza sie do ro -
s∏e plisz ki, uwi ja jà ce si´ przy gnieê -
dzie jak w ukro pie, a˝ do prze sa dy
sy gna li zu jà po ∏o ̋ e nie swe go do mo -
stwa. Gdy im si´ przy glà damy, nie
pod la tu jà do in tru za, al bo tyl ko pró -
bu jà pod le cieç, od ska ku jàc co rusz
jak opa rzo ne, po çwier ku jà bez
ustan ku i ki wa jà ogon ka mi. Naj wy -

raê niej chcà ukryç przed na mi swój
skarb, ale osià ga jà efekt od wrot ny
do za mie rzo ne go. In na rzecz, ˝e sa -
mo gniaz do nie raz nie ∏a two od na -
leêç w sto sie de sek, klo ców lub na
strysz ku mi´ dzy bel ka mi. Le piej go
nie szu kaç, bo mo ̋ e ulec przy tym
uszko dze niu. Plisz ki si we doÊç cz´ sto
by wa jà go spo da rza mi ku ku∏ ki, któ rej
du ̋ e pi skl´ nie tyl ko, w du ̋ ej mie -
rze, nisz czy gniaz do, ale te˝ opró˝ nia
je z pi sklàt. O ile do te go nie doj dzie,
po oko ∏o 2 ty go dniach, m∏o de wy la -
tu jà z gniaz da, ale pra wie przez ca ∏à
resz t´ wio sny i la ta trzy ma jà si´
w gru pie, cz´ sto z ro dzi ca mi. Mo gà
na wet po ma gaç im w kar mie niu pi -
sklàt z na st´p ne go l´ gu. M∏o de ma jà
skrom ne, jak by nie pe∏ ne upie rze nie
do ro s∏ych, a te ostat nie, po zmia nie
upie rze nia w sierp niu, nie co si´ upo -
dab nia jà do m∏o dych.

Plisz kom nie s∏u ̋ à ob sza ry na zbyt
buj ne, z wy so kà ro Êlin no Êcià, a na de
wszyst ko obec noÊç bu dyn ków. Za -
tem – co tu kryç – szcze gól nie po lu -
bià te ren, w któ rym jest tro ch´ ba ∏a -
ga nu, trwa re mont czy bu do wa, a za -
ra zem jest tu zbior nik wod ny z pa -
smem p∏a skie go brze gu. Je Êli ktoÊ
ho du je, np. ko nie czy by d∏o, ma
obec noÊç pli szek jak w ban ku. Do -
brym dla nich Êro do wi skiem sà
ogród ki dzia∏ ko we, zw∏asz cza ˝e bie -
gnà wÊród nich doÊç sze ro kie, wy sy -
pa ne ˝wi rem lub ˝u˝ lem Êcie˝ ki
i dro gi do jaz do we. W ta kich miej -
scach przez ca ∏à wio sn´ i la to, a˝ do
je sie ni, plisz ka nie tyl ko swój ogo -
nek, ale i re wir chwa li.

To masz K∏o sow ski
Fot. G.T. K∏osowscy
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M∏ody osobnik.

Karmienie pisklàt.


