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z najbarwniejszych 
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Pleszka jest pospolitym i powszechnie znanym ptakiem, 
często żyjącym w  sąsiedztwie ludzi. Piękny śpiew 
samca zdradza jego obecność, a  barwne upierzenie 
sprawia, że jest prawdziwą ozdobą parków, lasów 
i ogrodów. Najnowsze badania pokazują, jak niezwy-
kły to gatunek.

Pleszka Phoenicurus phoenicurus, nazywana też pleszką zwyczajną, 
jest gatunkiem pospolitym i  dobrze znanym wszystkim obserwato-
rom ptaków. Uwagę zwracają szczególnie barwne samce, których 
wierzch ciała jest popielatoszary, natomiast spód pomarańczoworu-
dawy lub czerwonawy, podobnie jak ogon, w  którym ponadto cen-
tralne sterówki są ciemne. Dodatkowymi ozdobami są czarna maska 
i  gardło oraz białe czoło, przechodzące w  tak samo ubarwiony pa-
sek po bokach głowy. Samica jest znacznie mniej barwna niż samiec 

– brązowoszara z wierzchu i żółtopomarańczowa na spodzie ciała. Jej 
brązowawą głowę zdobi jedynie jaśniejszy pasek. Młode ptaki przy-
pominają samicę, są jednak bardziej brązowe i mają delikatne cętko-
wanie na spodzie i  wierzchu ciała. Obie płci osiągają podobne roz-
miary, 13–14,5 cm, oraz masę ciała 11–23 g. 

Na ogromnym obszarze swojego występowania pleszka tworzy 
dwa podgatunki. Nominatywna forma zamieszkuje tereny od pół-
nocnej Mongolii i  północno-wschodnich Chin, poprzez północny 
i wschodni Kazachstan, środkową Syberię, prawie całą Europę (wli-
czając Skandynawię i  Wyspy Brytyjskie), po północno-wschodnią 
Afrykę. Zimuje najczęściej w pasie Sahelu i afrykańskich sawann, od 
Senegambii, poprzez południowe Mali, Burkina Faso, północną Ni-
gerię i Kamerun, Sudan, aż po Etiopię, Somalię i wschodnią Kenię. 
Samce drugiego podgatunku – pleszki białoskrzydłej P. p. samamisi-
cus, są ciemniejsze z wierzchu, mają charakterystyczne białe pole na 
lotkach II rzędu (czym przypominają europejską formę pokrewnego 
gatunku – kopciuszka Phoenicurus ochruros). Pleszka białoskrzydła 
ma znacznie węższy zasięg, obejmujący obszar od południowej Ma-
cedonii i  Bułgarii, poprzez Turcję, znaczną część Kaukazu, po Iran, 
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południowo-zachodni Turkmenistan oraz południowy Uz-
bekistan. Nielęgowe osobniki spotykane były w północno-

-wschodniej Afryce i w południowo-zachodniej części Pół-
wyspu Arabskiego (Collar i Christie 2018). 

Na tak dużym obszarze pleszka zamieszkuje różnorod-
ne środowiska. W  środkowej Europie, w  tym w  Polsce, 
preferuje niezbyt gęste lasy oraz przypominające je parki, 
cmentarze i ogrody, a  także obrzeża lasów i  leśne polany. 
W północnej części areału – w Skandynawii – występuje 
w górskich lasach sosnowych, a w południowej i  zachod-
niej Europie preferuje wrzosowiska i nieużytki z luźnymi 
zadrzewieniami, położone w  sąsiedztwie strumieni i  ro-
wów melioracyjnych na otwartym, pagórkowatym terenie 
ze starymi kamiennymi murami i  budynkami. W  Rosji 
pleszkę spotyka się w lasach liściastych i mieszanych, rza-
dziej sosnowych, natomiast w północnej Afryce gnieździ 
się na terenach porośniętych przez dęby, jodły lub cedry, 
na wysokości 1500–2200 m. Na zimowiskach preferuje 
głównie półpustynne i stepowe tereny z ciernistymi zaro-
ślami i zadrzewieniami, a także sawannę z akacjami, ogro-
dy i  czasami lasy (w Etiopii) do 2000 m n.p.m. Pleszka 
białoskrzydła zazwyczaj wybiera tereny położone niżej niż 
forma nominatywna. 

Pożywienie pleszki stanowią głównie owady, których 
wypatruje zazwyczaj z eksponowanej gałęzi, a potem chwy- 
ta w locie lub zbiera z liści i ziemi. Czasami wzbogaca swą 
dietę roślinami (np. owocami czarnego bzu czy jarzębiny, 
osnówkami cisu, szyszkojagodami jałowca). 

Himalajskie korzenie 
Pozycja taksonomiczna pleszki i  pokrewnych gatunków 

w ciągu ostatnich lat uległa drastycznym zmianom. Jeszcze 
do niedawna pleszka była zaliczana do ogromnej rodziny 
drozdów (Turdidae), którą jednak rozdzielono na mniejsze 
rodziny, w  tym muchołówkowate (Muscicapidae). W  ob-
rębie tej ostatniej razem z  najbliższymi kuzynami – sło-
wikami, muchołówkami z  rodzaju Ficedula, kląskawkami, 
białorzytkami i nagórnikami – pleszkę włączono do podro-
dziny kląskawek (Saxicolinae). Wyróżniono 14 gatunków 
pleszek, z których najbardziej znane są europejska pleszka 
oraz sympatryczny kopciuszek (np. Gill i Donsker 2018). 

Pleszki zamieszkują tereny od północno-wschodniej 
Afryki przez prawie całą Europę, środkową Azję do Azji 
Południowo-Wschodniej wraz z  Filipinami. Głównym ob-
szarem występowania tych ptaków są Himalaje, gdzie żyje 
aż 9 z 14 gatunków i które uważa się za kolebkę rodzaju. 
Udowodniły to kompleksowe badania genetyczne, pale-
oklimatyczne i  zegara molekularnego (m.in. Voelker i  in. 
2015). Tam właśnie w późnym miocenie, 8,4–6,3 Ma (mi-
lionów lat temu), nieznany przedstawiciel kladu (grupy) 
obejmującego słowiki (Luscinia) i  modraczki (Tarsiger) 
został odizolowany. Przyczyniły się do tego gwałtowne 
zmiany klimatyczne, jak formowanie się środkowoazja-
tyckich pustyń i  związane z  tym susze, oraz szybka oro-
geneza Himalajów. W efekcie tej izolacji wyłonił się nowy 
rodzaj, lecz wciąż pogłębiające się zmiany klimatyczne 
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zahamowały na pewien czas jego ekspansję. Dywersyfika-
cja i radiacja rodzaju nastąpiła podczas jednego z bardziej 
sprzyjających okresów, 6,8–5,0 Ma, a przodkowie pleszki 
rozpoczęli inwazję w  różnych kierunkach. Kolejne suche 
okresy i  zlodowacenia czasowo ją hamowały, powodując 
izolację poszczególnych populacji, w  efekcie której po-
wstawały kolejne gatunki. 

Skamieniałości znalezione na Węgrzech i  przypisane do 
dwóch prehistorycznych pleszek – P. erikai i P. baranensis 
(Kessler, 2013) – są dowodem, że przedstawiciele rodzaju 
skolonizowali Europę już w  pliocenie (4,2–3,5 Ma). Nie-
co później, na przełomie pliocenu i  plejstocenu, wyłoniły 
się kolejno dwa nowe gatunki – kopciuszek (ok. 3,0 Ma) 
i pleszka (ok. 2,5 Ma), choć nie jest do końca pewne gdzie. 
Niedługo potem opanowały całą Europę, być może wypie-
rając prehistorycznych kuzynów. Skamieniałości kopciuszka 
znalezione w Hiszpanii są dowodem, że już we wczesnym 
plejstocenie (1,3–1 Ma) przedstawiciele rodzaju Phoeni-
curus osiągnęli zachodnią Europę (Montoya i  in. 1999). 
Podczas plejstoceńskich zlodowaceń znaczna część ptaków 
zapewne chroniła się w południowej Europie i Afryce. Nie-
które z nich utworzyły osiadłe populacje (jak te żyjące dziś 
w  północnej Afryce), a  inne po zakończeniu zlodowaceń 
wznowiły ekspansję na północ, która trwa do dzisiaj. 

Ciekawostką może być fakt, że skamieniałości zarówno 
pleszki, jak i  jej kuzyna kopciuszka znane są także z Pol-
ski. Te należące do pleszki pochodzą sprzed 29—14 tys. 
lat z  jaskini na Biśniku na Wyżynie Krakowsko-Często-

chowskiej (Bocheński i  in. 2012). Warto też nadmienić, 
że o  pleszce wspominali już prekursorzy polskiej zoolo-
gii – Gabriel Rzączyński (1664–1737) oraz Remigiusz 
Ładowski (1738–1798), a  dane z  XIX w. wskazują, że 
był to wtedy gatunek dość liczny. Władysław Taczanow-
ski (1819–1890) napisał: „U nas pospolita we wszystkich 
okolicach…”, zauważając jednak: „…nigdzie nie trzyma-
ją się one w  większych ilościach lecz w  rozproszeniu…”  
(Taczanowski 1882). 

Pleszka, hybryd czy kopciuszek?
Tradycyjny pogląd, że hybrydy są rzadkim i  nieistot-

nym zjawiskiem w przyrodzie, zmienił się w ostatnich la-
tach. Obecnie szacuje się, że około 10 proc. wszystkich 
gatunków ptaków hybrydyzuje ze sobą regularnie (Grant 
i Grant 1992). Nie inaczej jest wśród przedstawicieli ro-
dzaju Phoenicurus, u których zjawisko to wydaje się czę-
ste (Ertan 2006), a  jego najlepszym przykładem jest hy-
brydyzacja pleszki i  kopciuszka. Hybrydy obu gatunków 
wykazują zmienną kombinację ich cech, co do niedawna 
utrudniało lub nawet uniemożliwiało poprawne oznacze-
nie ptaków w  terenie. Ciekawe jest również to, że hy-
brydy pleszki i  kopciuszka wykazują w pewnym stopniu 
podobieństwo do wschodnich podgatunków kopciuszka. 
Problem w tym, że przynajmniej jeden z nich – P. o. pho-
enicuroides – dość często odwiedza Europę (65 stwier-
dzeń w ostatnich latach, Ławicki Ł. in litt.) i na dodatek 
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rudawym brzuchem i białym czołem bardziej przypomina 
pleszkę niż kopciuszka. 

Dopiero w  bieżącym roku przedstawiono cechy umoż-
liwiające odróżnienie większość hybrydów i „wschodnich” 
kopciuszków w terenie. Aby je ustalić, autorzy publikacji – 
Vincent van der Spek i Nicolas Martinez (2018) – drobia-
zgowo przeanalizowali upierzenie samców aż 66 hybrydów 
i 50 zabłąkanych w Europie kopciuszków ze wschodniego 
podgatunku phoenicuroides. Najważniejszymi cechami oka- 
zały się kształt i wielkość jasnej łaty na bokach piersi, po-
między skrzydłami a  gardłem. U  wschodnich kopciusz-
ków najczęściej jest ona trójkątna i rudawa oraz wyraźnie 
kontrastuje z  popielatym wierzchem i  czarniawym gar-
dłem. Ważne jest również, że wschodnie kopciuszki naj-
częściej odwiedzają Europę późną jesienią i zimą, podczas 
gdy pleszki i większość hybrydów w tym czasie znajdują 
się na zimowiskach. 

Niestety, do tej pory nie jest znana skala hybrydyzacji 
pleszki i kopciuszka na rozległych terenach Azji, a dodat-
kowo jej poznanie komplikują najnowsze odkrycia. Wła-
śnie opisano nowy podgatunek kopciuszka P. o. murinus, 
który z wyglądu bardziej przypomina pleszkę (Fedorenko 
2018). Ma podobnie jak ona szary wierzch i rdzawy spód 
ciała, a  na dodatek białe czoło. Występowanie nowego 
podgatunku do tej poru stwierdzono jedynie w rosyjskiej 
i kazachskiej części Ałtaju, w Republice Tuwy (Rosja), za-
chodniej Mongolii i północnych Chinach. Podobne, przy-
pominające pleszkę kopciuszki występują również w rejo-
nie Morza Kaspijskiego, lecz należą do innego podgatunku 
(wcześniej nieuznawanego za ważny) – P. o. alexandrowi. 
Fedorenko (2018) spostrzega również, że na wszystkich 
tych obszarach, gdzie występują przypominające plesz-
ki kopciuszki, żyje także sama pleszka. Występowanie na 
tych samych terenach tak podobnych form, i  najpraw-
dopodobniej ich hybrydów, bardzo komplikuje sytuację 
i  zapewne będzie przedmiotem badań naukowców. Jak 
się jednak okazuje, pleszka hybrydyzuje nie tylko z bliski-
mi kuzynami. W Norwegii w 2013 r. stwierdzono samca, 
którego ojcem była pleszka, a matką pokląskwa (Saxicola 
rubetra). Ptak miał cechy upierzenia obu rodziców i  jest 
pierwszym dowodem na to, że w  rodzinie muchołówko-
watych możliwa jest również hybrydyzacja międzyrodza-
jowa (Hogner i in. 2015).

Lot nad Saharą
Jedną z ważnych cech odróżniających pleszkę od kuzy-

nek jest fakt, że pleszka jest migrantem dalekodystanso-
wym, natomiast pozostałe gatunki są najczęściej osiadłe, 
koczujące lub migrujące na krótsze dystanse (jak kopciu-
szek). Pleszki, zależnie od terenu, na którym żyją, opusz-
czają obszary lęgowe pomiędzy połową sierpnia a począt-
kiem listopada. Ptaki z zachodniej, środkowej i północnej 
Europy lecą zachodnim szlakiem, przez Półwysep Iberyj-
ski, natomiast ptaki ze wschodu migrują przez Izrael i Jor-
danię. Następnym etapem wędrówki pleszek jest przekro-
czenie największej pustyni świata – Sahary, by dotrzeć do 
zimowisk znajdujących się w paśmie Sahelu. 

Niestety, do tej pory mało wiemy o migracji tego gatun-
ku. Najwięcej dowiedzieliśmy się dzięki zespołowi Mike-
la W. Kristensena z  Uniwersytetu w  Kopenhadze, który 
w 2010 i  2011 r. zaopatrzył pleszki w  geolokatory (Kiri-
stensen i in. 2015). Dzięki nim wiemy, że ptaki opuszcza-
ły swoje tereny lęgowe w Danii między 14 sierpnia a 15 
września i  podążały różnymi trasami na południowy za-
chód. Część z nich leciała przez Francję, Hiszpanię i Gi-
braltar, ale niektóre ptaki przekraczały Morze Śródziemne 
już na wysokości Francji, Włoch i  Balearów. Podczas mi-
gracji następowały dwa dłuższe postoje: w Hiszpanii i pół-
nocnej Afryce. Pierwszy, między 23 sierpnia i 28 września, 
trwał 4–10 dni, a  drugi 8–18 dni pomiędzy 9 września 
a  11 października. Po drugim postoju ptaki przekraczały 
największą z pustyń za jednym razem w dość krótkim cza-
sie. Do swoich zimowisk na terenie Mali, Senegalu i Bur-
kina Faso docierały pomiędzy 26 września a 17 paździer-
nika i pozostawały na nich do 2 marca–19 kwietnia. 

Podczas drogi powrotnej pleszki jeszcze szybciej po-
konywały Saharę i  również odbywały dwukrotny postój. 
Większość miejsc postojowych znajdowała się jednak już 
na terenie Europy – w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. 
Postoje trwały odpowiednio 3–23 dni (między 7 marca 
a 20 kwietnia) i 3–5 dni (pomiędzy 5 kwietnia a 3 maja). 
Na tereny lęgowe ptaki powracały pomiędzy 13 kwietnia 
a 8 maja.

O  szczegółach migracji, szczególnie wschodnią trasą, 
wciąż wiemy niewiele. Ciekawe jest, że w  październiku 
i  listopadzie wielokrotnie stwierdzano pleszki na Sesze-
lach, a w północnej Afryce, oprócz osiadłej populacji, zi-
muje część ptaków z Rosji. Zabłąkane ptaki stwierdzano 
do tej pory w Indiach, na Islandii oraz na Oceanie Atlan-
tyckim (m.in. Gryz, materiały nieopublikowane). Najbar-
dziej niezwykłe jest jednak stwierdzenie pleszki na wyspie 
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St. Paul na Morzu Beringa w pobliżu Alaski, setki kilome-
trów na północny wschód od granic naturalnego zasięgu 
(Schuette i Gochfeld 2016).

Barwny sąsiad
Okres lęgowy pleszki trwa od końca kwietnia do po-

łowy lipca w  zachodniej i  środkowej Europie, a  ptaki 
w  tym czasie mogą wyprowadzić dwa lęgi. W  południo-
wej Europie okres lęgowy rozpoczyna się dwa tygodnie 
wcześniej, a  na północy zasięgu (w  Finlandii) znacznie 
później i trwa zaledwie miesiąc (od końca maja do końca 
czerwca). Gniazdo pleszki zakładają najczęściej w  dziu-
plach i  półdziuplach. Bardzo też lubią skrzynki lęgowe, 
które często znajdują się w parkach, ogrodach czy w po-
bliżu ludzkich osiedli. Terytorium pleszki zajmuje zwykle 
0,1–1 ha. Ptaki składają 5–7 jaj barwy jasnoniebieskiej 
lub zielonkawoniebieskiej, czasami z  drobnymi ciem-
noczerwonymi plamkami. Wysiadują je 12–14 dni, po 
czym karmią pisklęta w gnieździe 12–15 dni i dodatkowo 
10–14 dni poza nim (Collar i  Christie 2018). Są częstą 
ofiarą pasożytnictwa kukułek i  na niektórych obszarach, 
jak w Finlandii dotyczy to aż 20 proc. pleszek na jednym 
obszarze. 

Największe zagrożenia dla młodych pleszek to desz-
czowa pogoda oraz domowe drapieżniki, szczególnie 
koty, które zagrażają i dorosłym ptakom. Z powodu tych 
czynników śmiertelność pleszek w  pierwszym roku ży-
cia jest największa i  wynosi aż 79 proc. Najstarszy zna-
ny osobnik przeżył 9 lat i  6 miesięcy. Pleszka nie jest 
zagrożona wyginięciem, a  jej liczebność nawet wzrasta 
(BirdLife International 2016), co dotyczy także Polski. 
Krajowa populacja tego gatunku została oszacowana na 
260–350 tys. par lęgowych, a w ciągu ostatnich lat odno-

towano wzrost liczebności o  średnio 7 proc. rocznie na 
terenie całego kraju (Chylarecki i in. 2018). Pleszka jest 
objęta ścisłą ochroną gatunkową, a  monitoring tego ga-
tunku prowadzi także OTOP w ramach Monitoringu Po-
spolitych Ptaków Lęgowych. Miejmy nadzieję, że wciąż 
będziemy mogli się cieszyć tym mało poznanym klejno-
tem polskich ogrodów.

Podziękowania dla: Vassiliyia Fedorenki, Michaela Frede, Tadeusza Rosińskie-

go, Dominika Marchowskiego, Stanisława Turowskiego, Nicholasa Martineza, 

Vincenta Van der Speka i Łukasza Ławickiego. 
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