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Ptaki Biebrzañskich Mokrade³

ZIELONA LIGA, LUTY 2007

Czapla bia³a (z ³ac. Egretta alba) to du¿y ptak wodno-b³otny, z wygl¹du bardzo
podobny do powszechnie spotykanej czapli siwej, ale od niej d³u¿szy, smuklejszy i pokryty charakterystycznym, bia³ym upierzeniem (st¹d nazwa gatunkowa).
D³ugoœæ jego cia³a wynosi ponad 100 cm, rozpiêtoœæ skrzyde³ blisko 200 cm,
a masa oko³o 1,2 kg. Czapla bia³a wydaje specyficzny, ochryp³y g³os „rcha,
rcha”, przypominaj¹cy niezbyt g³oœne krakanie. Jej dieta sk³ada siê g³ównie
z drobnych ryb, ale nie gardzi równie¿ ¿abami, traszkami, œlimakami, kie³¿ami
i ró¿nymi owadami. Zamieszkuje s³odkowodne mokrad³a i wystêpuje na ca³ym
œwiecie: zarówno nad wodami Europy po³udniowej, w cieplejszej strefie Azji,
jak te¿ w Ameryce, Australii oraz Afryce.

pularnoœci¹ cieszy³y siê pióra bia³e i ró¿owe, pochodz¹ce z takich ptaków, jak
czapla nadobna, czapla bia³a czy warzêcha ró¿owa, których bardzo liczne stada wystêpowa³y np. na rozlewiskach po³udniowej Florydy (dzisiejszy park narodowy Everglades). Myœliwi zabijali ptaki tysi¹cami, dlatego te¿ ju¿ po krótkim
okresie czasu nast¹pi³ drastyczny spadek liczebnoœci niektórych gatunków.

Czapla bia³a poza okresem lêgowym (¿ó³ty dziób). (Fot. Lee Karney, USFWS)

W Polsce czapla bia³a jest oceniana
jako gatunek lêgowy (tzn., ¿e zak³ada
gniazda, m.in. na obszarze Biebrzañskiego Parku Narodowego), ale skrajnie nieliczny (tzn., ¿e jego statystyczne zagêszczenie wynosi mniej ni¿ 0,2 ptaka na 100
km2 powierzchni terenu), a krajowa populacja liczy³a w r. 2002 ok. 26-28 par. Z
tego powodu czapla bia³a objêta jest w
naszym kraju œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.
Ptaki te zak³adaj¹ gniazdo w bezpoœrednim otoczeniu wody – nisko w trzcinie, w gêstych zaroœlach wierzby szarej
(tzw. ³ozach) porastaj¹cych brzegi rzek i
mokrade³ lub te¿ nieco wy¿ej na pobliskich drzewach. Jako miejsca lêgu w Polsce czaple bia³e wybieraj¹ nie tylko bagienne doliny rzeczne, takie jak np. dolina Biebrzy, ale równie¿ jeziora (np. Rakutowskie), stawy hodowlane (np. w
miejscowoœciach M³odzawy, Starzawa i
Górki) oraz zbiorniki retencyjne (Siemianówka, Jeziorsko, W³oc³awski). Czaple

wystêpuj¹ zazwyczaj w wiêkszych koloniach (zwanych czapliñcami), wiêc zaraz
po wyborze w³aœciwego miejsca ka¿dy
samiec ustanawia wokó³ niego niewielkie terytorium, które jest nieprzekraczalne dla innych samców. Nastêpnie rozpoczyna budowê gniazda przypominaj¹cego z wygl¹du platformê z trzcin i ga³êzi,
a gdy ju¿ upora siê z tym trudnym zadaniem, tokuje na nim przed samic¹, popisuj¹c siê i chwal¹c efektami swojej pracy. Po udanych zalotach samiec razem ze
swoj¹ partnerk¹ poprawiaj¹ jeszcze
gniazdo tak, aby by³o gotowe do przyjêcia lêgu, a po pewnym czasie samica sk³ada do niego trzy lub cztery zielonkawobia³e jaja.
Czapla bia³a ze wzglêdu na swoje
piêkne upierzenie bardzo ucierpia³a jako
gatunek na prze³omie XIX i XX wieku z
powodu ówczesnej mody panuj¹cej
wœród dam na noszenie kapeluszy ozdobionych ptasimi piórami. Najwiêksz¹ po-

Czapla bia³a skradaj¹ca siê wœród mokrade³. (Fot. Debby Mccrensky, USFWS)
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Czapla bia³a w szatach godowych (ciemny dziób). (Fot. Joe Martin, USFWS)

Miejsce wystêpowania czapliñców nad Biebrz¹. (Fot. Sebastian Bielak)
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Ocenia siê, ¿e w tamtych latach z powodu zapotrzebowania na ozdobne pióra ginê³o ponad 200 tys. ptaków rocznie! Dziœ g³ównym zagro¿eniem dla egzystencji czapli bia³ej jest osuszanie
mokrade³.
W Polsce ptak ten gnieŸdzi³ siê ju¿
pod koniec XIX wieku pod G³ogowem,
ale w pierwszej po³owie XX wieku wci¹¿
by³ to rzadki gatunek. Dopiero w drugiej po³owie lat 70. wzros³a iloœæ przylatuj¹cych do Polski czapli bia³ych, a od
lat 90. coraz czêœciej obserwuje siê
znaczne skupiska tych ptaków. Jesieni¹
1998 roku jednoczeœnie przebywa³o w
kraju ponad 200 czapli bia³ych, a jesieni¹ 2000 roku co najmniej 300-400.
Dotychczas najwiêksze skupisko czapli
bia³ych w Polsce zauwa¿ono w roku
2001 ko³o Wiœlicy nad Nid¹ (350 ptaków). Uwa¿a siê, ¿e krajowa populacja
czapli bia³ej bêdzie stopniowo ros³a jako
efekt wzrostu liczebnoœci tego gatunku
w Europie oraz wynikaj¹cej z tego ekspansji terytorialnej.
Czaple bia³e najliczniej pojawiaj¹ siê
w po³udniowo-zachodniej czêœci kraju, a
zw³aszcza w okolicach zbiornika Gocza³kowickiego oraz doliny Baryczy. Im dalej
ku pó³nocy, tym rzadziej obserwuje siê
te ptaki, a na Pomorze i Mazury zwykle
docieraj¹ tylko pojedyncze osobniki. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ od lat 80. XX wieku
czaple bia³e coraz chêtniej zimuj¹ w Polsce. Najczêœciej dotyczy to pojedynczych
osobników, ale zaobserwowano równie¿
niewielkie grupki ptaków. Obecnie zjawisko to wystêpuje doœæ regularnie,
zw³aszcza na Œl¹sku i w Ma³opolsce,
gdzie od po³owy lat 90. odnotowano 27
takich przypadków.
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