
Nycticorax nycticorax
(L., 1758)

Âlepowron
Rzàd: brodzàce, rodzina: czaplowate, podrodzina: Êle-
powrony

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nielicznie i lokalnie l´gowy, regularnie w dolinie górnej
Wis∏y, sporadycznie w innych rejonach kraju. Na przelotach
pojawia si´ w ca∏ym kraju, lecz znacznie cz´Êciej na po∏udniu.

Opis gatunku

Ptak mniejszy i bardziej kr´py od czapli siwej, o op∏ywowym
pokroju cia∏a. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 58–65 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 105–112 cm, masa cia∏a 500–800 g. Sylwetka sie-
dzàcego ptaka jest bardzo charakterystyczna, z g∏owà „wcià-
gni´tà” w tu∏ów i raczej krótkimi, w porównaniu z innymi cza-
plami, nogami. Obie p∏cie sà podobne, choç wyst´pujà mi´-
dzy nimi niewielkie ró˝nice, a samce sà wi´ksze od samic.
U doros∏ych ptaków czarna g∏owa ozdobiona dwoma lub
trzema bia∏ymi d∏ugimi piórami (si´gajàcymi do po∏owy ple-
ców). Wierzch cia∏a równie˝ czarny, z zielonym po∏yskiem,
który staje si´ bardziej intensywny w szacie wiosennej. Skrzy-
d∏a i ogon sà niebieskoszare, spód cia∏a jaÊniejszy od nich,
a czo∏o, policzki i kuper bia∏e. Czarna maska obejmuje czer-
wone oko, ∏àczàc je z czarnym dziobem. Nogi na poczàtku
okresu l´gowego malinowoczerwone, przez reszt´ roku ˝ó∏-
tawe. M∏ode ubarwione inaczej, ich upierzenie jest ciemno-
bràzowe z bia∏ym nakrapianiem na wierzchu cia∏a i zielon-
kawe z ciemnobràzowym strychowaniem na spodzie, oczy
majà pomaraƒczowobràzowe, nogi ˝ó∏tozielone i wyglàdem
przypominajà bàka. Zimà w wyniku cz´Êciowego pierzenia
ca∏e cia∏o m∏odych ptaków uzyskuje szarobrunatne zabar-
wienie, znacznie ciemniejsze z wierzchu. W 2. szacie wiosen-
nej przypominajà ju˝ doros∏ego ptaka. Odzywa si´ gard∏o-
wym „croak” przypominajàcym nieco g∏os kruka.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Ptaki doros∏e sà nie do pomylenia z jakimkolwiek innym
gatunkiem. W szacie m∏odocianej istnieje mo˝liwoÊç po-
mylenia z bàkiem Botaurus stellaris (A021), który jednak
jest wi´kszy i bardziej z∏otobràzowy.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi nocny tryb ˝ycia. W ciàgu dnia odpoczywa
w ukryciu na drzewach i krzewach, o˝ywia si´ o zmierz-
chu, kiedy wylatuje na ˝er. W okresie l´gowym jest ga-

tunkiem towarzyskim, poza okresem l´gowym – samot-
niczym. ˚eruje pojedynczo, ustanawiajàc indywidualne
terytoria ∏owieckie.

L´gi
Do dawnych, zasiedlonych od kilku lat kolonii Êlepow-
rony przylatujà na poczàtku kwietnia, nowe kolonie sà
zasiedlane zdecydowanie póêniej, nawet w lipcu. Naj-
prawdopodobniej wi´kszoÊç ptaków przyst´puje do l´-
gów po raz pierwszy w 3. lub 4. roku, choç zdarza si´,
˝e do l´gów przyst´pujà ju˝ ptaki w 2. kalendarzowym
roku ˝ycia. W dolinie górnej Wis∏y gniazduje w kolo-
niach jednogatunkowych, cz´sto w sàsiedztwie kolonii
mew Êmieszek. Gniazda zak∏ada na drzewach i krze-
wach, najcz´Êciej do wysokoÊci 5 m nad ziemià. W po-
∏udniowej Europie regu∏à jest gniazdowanie w kolo-
niach wielogatunkowych z innymi czaplami, gniazda sà
umieszczane zwykle wy˝ej ni˝ w Polsce. W zniesieniu
3–6 jaj, okres wysiadywania 21–22 dni, zdolnoÊç do lo-
tu m∏ode ptaki uzyskujà po 40–50 dniach. Zwykle 1 l´g
w roku, wyjàtkowo zdarzajà si´ 2 l´gi. Wysiadujà obo-
je rodzice, z wi´kszym udzia∏em samicy. Potomstwem
opiekujà si´ wspólnie.
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W´drówki
Dyspersja m∏odych przypada na lipiec i sierpieƒ. Ptaki le-
cà wówczas we wszystkich kierunkach, cz´Êciej jednak na
pó∏noc i zachód od kolonii l´gowych. To przemieszczanie
si´ osobników trwa do jesiennej w´drówki we wrzeÊniu
i paêdzierniku. Przelot na zimowiska odbywa si´ szerokim
frontem przez Morze Âródziemne i Sahar´. Powrót na l´-
gowiska nast´puje w koƒcu marca i w kwietniu. Ptaki w´-
drujà pojedynczo lub w niewielkich grupach, wyjàtkowo
w wi´kszych stadach. Lecà nocà, rozpoczynajàc w´drówk´
o zmierzchu. Wyjàtkowo przeloty obserwowane by∏y rów-
nie˝ w ciàgu dnia.

Zimowanie
Wi´kszoÊç ptaków z zachodniej Palearktyki zimuje w tropi-
kalnej Afryce. Nie jest znany po∏udniowy zasi´g zimowisk.

Pokarm
Âlepowron zjada p∏azy, ryby i owady, które chwyta, bro-
dzàc lub czatujàc w p∏ytkiej wodzie, ale znany jest równie˝
sposób wypatrywania zdobyczy przez zawisanie nad wodà
lub nurkowanie. Zjada tak˝e skorupiaki, jaszczurki, ma∏e
ssaki, zaskroƒce, Êlimaki, pajàki, pijawki i m∏ode ptaki. Zi-
mà mo˝liwe jest uzupe∏nianie diety pokarmem roÊlinnym.
M∏ode ptaki karmione sà pokarmem na wpó∏ przetrawio-
nym i zwróconym przez doros∏e.

Wyst´powanie

Siedlisko
Zasiedla niewielkie s∏odkowodne zbiorniki, zarówno
stojàce, jak i wolno p∏ynàce: jeziora, stawy rybne, sta-
rorzecza, mokrad∏a. W dolinie górnej Wis∏y wi´kszoÊç
du˝ych kolonii l´gowych zlokalizowana jest na wy-
spach stawów rybnych i w ˝wirowniach. Mniejsze kolo-
nie i pojedyncze gniazda znajdowano w krzaczastych
zaroÊlach nad brzegami rzek oraz lasach i parkach
w pobli˝u stawów.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´puje na wszystkich kontynentach, z wyjàtkiem An-
tarktydy i Australii, g∏ównie w strefie zwrotnikowej. Area∏
l´gowy podgatunku nominatywnego N. n. nycticorax obej-
muje centralnà i po∏udniowà Europ´ i przez Azj´ Ârodko-
wà i Azj´ Po∏udniowà ciàgnie si´ na wschód do Japonii. Zi-

mà podgatunek ten wyst´puje w Afryce (poni˝ej Zwrotnika
Raka), a ptaki po∏udniowoazjatyckie w wi´kszoÊci sà osia-
d∏e. Na pó∏kuli zachodniej wyst´pujà 3 inne podgatunki.

Rozmieszczenie w Polsce
Miejscem regularnego gniazdowania Êlepowrona jest doli-
na górnej Wis∏y, gdzie skupia si´ wi´kszoÊç populacji l´go-
wej tego gatunku w Polsce. W ostatnich latach stwierdzano
nieregularne gniazdowanie od jednej do kilku par tak˝e
poza tym obszarem: w dolinie Nidy, dolinie Narwi, w PN
UjÊcie Warty czy nad zb. Jeziorsko. Pojedyncze ptaki lub
grupy przelotne i koczujàce sà obserwowane w licznych
miejscach na terenie ca∏ego kraju.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywa-
niaj (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Obszar sta∏ego gniazdowania w dolinie górnej Wis∏y nie
jest chroniony.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej Êlepowrona wyno-
si 42 000–59 000 p. Gatunek ten najliczniej gniazduje we
W∏oszech (12 000 p.), w Rosji (9000–11 000 p.), w Rumu-
nii (3000–7000 p.), Mo∏dawii (3500–5000 p.), na Ukra-
inie (3645–5000 p.) i w Bu∏garii (do 5000 p.). Polska znaj-
duje si´ na pó∏nocnym skraju area∏u l´gowego gatunku
w Europie, w zwiàzku z czym wp∏yw na liczebnoÊç krajowej
populacji mogà mieç zmiany liczebnoÊci zachodzàce w in-
nych krajach europejskich.
Pierwsze informacje o gniazdowaniu Êlepowrona w Polsce
pochodzà z poczàtku XVII w. W XX w. w dolinie górnej Wi-
s∏y pierwszà koloni´ l´gowà znaleziono w 1948 roku, od
tego czasu obserwowano tam nieregularne gniazdowanie
tego gatunku. W latach 80. liczebnoÊç Êlepowrona w do-
linie górnej Wis∏y oceniano na 50–70 p. Od poczàtku lat
90. nast´puje wyraêny wzrost liczebnoÊci tego gatunku
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w Polsce. W dolinie górnej Wis∏y, w roku 2002 stwierdzo-
no 513 gniazd w 8 koloniach l´gowych. Tak wi´c, bioràc
pod uwag´ nieliczne pary gniazdujàce poza rejonem gór-
nej Wis∏y, przyjmuje si´, ˝e w 2002 roku gnieêdzi∏o si´
w Polsce ok. 520 p.
W okresie przelotów Êlepowron spotykany jest nielicznie,
ale regularnie w ca∏ym kraju, zw∏aszcza na po∏udniu.

Zagro˝enia

Najpowa˝niejsze zagro˝enie dla istniejàcych kolonii l´go-
wych stanowi:
• wycinanie zakrzaczeƒ na wyspach i w dolinach rzek oraz

likwidacja wysp na stawach. JeÊli stawy nie sà nape∏nia-
ne wodà w okresie gniazdowania, prowadzi to cz´sto do
porzucenia kolonii;

• penetracja kolonii przez ludzi i czworono˝ne drapie˝niki
w okresie gniazdowania, powodujàca istotne straty w l´gach;

• obni˝anie poziomu wód gruntowych;
• regulacja rzek;
• likwidacja nadbrze˝nych zadrzewieƒ;
• silne zanieczyszczenie wód;
• intensyfikacja gospodarki rolnej i gospodarki rybackiej;
• nasilenie turystyki.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania eks-

tensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych.
W planie ochrony powinien byç zawarty nakaz ogranicze-
nia wycinania drzew i krzewów na wyspach stawów ryb-
nych i w dolinach rzecznych, gdzie zlokalizowane sà kolo-
nie Êlepowronów. W przypadku zaj´cia kolonii na wyspach
stawów rybnych, stawy takie powinny byç nape∏nione wo-
dà (jeÊli dotychczas nie by∏y), aby uniemo˝liwiç penetracj´
wyspy przez ludzi i naziemne drapie˝niki.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• wybiórczoÊç siedliskowà.
Ze wzgl´du na wra˝liwoÊç gatunku i jego sk∏onnoÊç do po-
rzucania kolonii l´gowej w sytuacji niepokojenia ptaków, nie
nale˝y podejmowaç ˝adnych badaƒ wymagajàcych wcho-
dzenia na teren kolonii w okresie jej zaj´cia przez ptaki.

Monitoring

• coroczna rejestracja i ocena wielkoÊci kolonii (na pod-
stawie liczby gniazd, z których wysz∏y m∏ode) wszystkich
stanowisk l´gowych w kraju.

Kontroli stanowisk l´gowych nale˝y dokonywaç po zakoƒ-
czeniu l´gów (lipiec – sierpieƒ), zaÊ penetracji obszaru po-
tencjalnego gniazdowania w celu wykrycia nowych stano-
wisk w okresie l´gowym (maj – sierpieƒ).
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