
Egretta alba
(L., 1758)

Czapla bia∏a
Rzàd: brodzàce, rodzina: czaplowate, podrodzina: czaple

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek ekspansywny, rozszerzajàcy obecnie swój area∏
w Europie w kierunku pó∏nocnym i powoli kolonizujàcy Pol-
sk´. Nielicznie gniazduje, spotykany w ca∏ym kraju i wyjàt-
kowo zimujàcy.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci czapli siwej, ale smuklejszy, o d∏ugiej, eso-
wato wygi´tej szyi. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 85–100 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 140–170 cm, masa cia∏a 0,7–1,5 kg.
Brak dymorfizmu p∏ciowego. Ubarwienie ca∏kowicie bia∏e.
W szacie godowej na grzbiecie wyst´pujà wyd∏u˝one pió-
ra, dziób jest czarny z ˝ó∏tà nasadà, a nogi ciemne, z ˝ó∏-
tymi lub cielistymi goleniami, czasami z czerwonawym od-
cieniem w okresie l´gowym. W szacie spoczynkowej i m∏o-
docianej dziób jest ˝ó∏ty, a nogi ˝ó∏tawobràzowe. Odzywa
si´ twardym „krr-rrra”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Od podobnie ubarwionej, równie˝ ca∏kowicie bia∏ej czapli
nadobnej Egretta garzetta (A026) jest wyraênie wi´ksza
oraz ró˝ni si´ od niej kolorem nóg, które u tego drugiego
gatunku sà czarne, z ˝ó∏tymi palcami.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Towarzyska, cz´sto przebywa
z innymi czaplami, choç zwarte stada tworzy tylko w miej-
scach szczególnie obfitujàcych w pokarm.

L´gi
Zazwyczaj gniazduje kolonijnie, cz´sto w towarzystwie
innych gatunków czapli, choç mo˝e te˝ gniazdowaç sa-
motnie. W Polsce stwierdzono l´gi zarówno w koloniach
czapli siwej (np. w PN UjÊcie Warty), jak i poza nimi. Na
l´gowiska przylatuje w marcu lub kwietniu. Gniazda za-
k∏ada w trzcinach, na krzewach lub na drzewach,
umieszczajàc je na ró˝nej wysokoÊci. Odbywa jeden l´g
w sezonie. Znosi 3–5 niebieskawych jaj. Wysiadywanie
trwa 25–26 dni. M∏ode poczàtkowo siedzà w gnieêdzie,
a potem przebywajà w jego pobli˝u. Osiàgajà lotnoÊç
po 6–9 tygodniach. Wysiadywaniem i opiekà rodziciel-
skà zajmujà si´ oboje rodzice.

W´drówki
Gatunek migrujàcy, ale europejskie populacje odlatujà na
mniejsze dystanse ni˝ w przypadku innych czapli. W okre-
sie dyspersji pol´gowej m∏ode rozlatujà si´ we wszystkich
kierunkach, tworzàc cz´sto znaczne koncentracje.

Zimowanie
Dawniej przypadki zimowania w Polsce zdarza∏y si´ wyjàt-
kowo, ale od lat 90. XX w. zjawisko to sta∏o si´ doÊç regu-
larne, zw∏aszcza w Polsce po∏udniowej, natomiast w pó∏-
nocnej cz´Êci kraju przypadki zimowania sà ciàgle wyjàt-
kowe. Szczególnie cz´ste sà obserwacje grudniowe, które
mogà dotyczyç spóênionego odlotu. Z regu∏y zimujà poje-
dyncze osobniki, choç ostatnio spotyka si´ tak˝e niewielkie
stadka. Przebywajà nad niezamarzni´tymi rzekami, zbior-
nikami retencyjnymi i stawami rybnymi.

Pokarm
˚ywi si´ zró˝nicowanym pokarmem zwierz´cym, na któ-
ry sk∏adajà si´ zarówno zwierz´ta wodne, np. ryby, p∏a-
zy, gady, skorupiaki i owady, jak równie˝ zwierz´ta làdo-
we, takie jak ma∏e ssaki i ptaki, jaszczurki i owady. ˚e-
ruje, czatujàc w bezruchu na skraju wynurzonej roÊlinno-
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Êci wodnej lub wolno brodzàc w p∏ytkiej wodzie. Zwykle
poluje samotnie, ale w miejscach du˝ej koncentracji po-
karmu tak˝e stadnie.

Wyst´powanie

Siedlisko
Czapla bia∏a zasiedla ró˝nego typu siedliska wodne: ba-
gna, tereny zalewowe, obrze˝a jezior i stawów hodowla-
nych, brzegi i ujÊcia rzek, bagna nadmorskie i zaroÊla na-
morzynów. W Polsce l´gi stwierdzono przede wszystkim
w zaroÊlach wiklinowych na zbiornikach retencyjnych
i w bagiennych dolinach rzecznych oraz w trzcinowiskach
na stawach hodowlanych. Poza okresem l´gowym jest spo-
tykana nad ró˝nymi wodami, najliczniej na stawach ho-
dowlanych i zbiornikach zaporowych, w bagiennych doli-
nach rzecznych, a tak˝e na terenach zalewowych, polach
irygacyjnych i nad rzekami.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

Rozmieszczenie geograficzne
Czapla bia∏a wyst´puje kosmopolitycznie na wszystkich
kontynentach, z wyjàtkiem Antarktydy. W Europie gniazdu-
je jeden z czterech podgatunków E. a. alba. Jego l´gowi-
ska znajdujà si´ w Êrodkowej i wschodniej Europie, Êrod-
kowej i po∏udniowej Azji, natomiast zimowiska w basenie
Morza Âródziemnego, w Afryce na po∏udnie od Sahary,
nad Zatokà Perskà, si´gajàc do po∏udniowych Chin i po∏u-
dniowej Korei na wschodzie. Inne podgatunki, cz´Êciowo
osiad∏e, wyst´pujà w Azji po∏udniowej i po∏udniowo-
-wschodniej, Australii, Afryce na po∏udnie od Sahary i na
obu kontynentach amerykaƒskich.

Rozmieszczenie w Polsce
Do niedawna czapla bia∏a zalatywa∏a do Polski rzadko. Do-
piero od drugiej po∏owy lat 70. cz´stoÊç spotkaƒ zacz´∏a
wzrastaç, a zjawisko to przybra∏o na sile w latach 90. Obec-
nie odwiedza nasz kraj regularnie, zw∏aszcza w okresie po-
l´gowym i w´drówki jesiennej, czyli od lipca do listopada.
Czasem ptaki pozostajà do pierwszych mrozów. W szczegól-
nie dogodnych miejscach na po∏udniu i wschodzie Polski,
np. w rejonie Zb. Gocza∏kowickiego, w dolinie Baryczy i Ni-
dy czy na zbiornikach Siemianówka i Jeziorsko, dochodzi
nawet do znacznych koncentracji liczàcych po kilkadziesiàt
ptaków, a w niektóre lata zdarzajà si´ naloty obejmujàce
znaczny obszar kraju i grupujàce ∏àcznie do 300–400 osob-
ników. Najrzadsza jest w pó∏nocnym pasie kraju. W okresie
wiosennym, od koƒca marca do maja, pojawia si´ mniej
licznie i zwykle nie tworzy wi´kszych koncentracji. W roku

2002 stwierdzono l´gi na 5 stanowiskach: na zb. Jeziorsko,
w PN UjÊcie Warty, nad Biebrzà, na stawach w M∏odzawach
oraz na stawach w Górkach, w dolinie Nidy.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -

Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie na obszarach
chronionych

Dwa stanowiska l´gowe sà chronione – w PN UjÊcie War-
ty i Biebrzaƒskim PN, inne stanowiska l´gowe nie sà obj´-
te ˝adnà formà ochrony.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa czapli bia∏ej oceniana jest na
ok. 14 000–19 000 p. Najwi´ksze liczebnoÊci l´gowe tego
gatunku wyst´pujà w Rosji (10 000–11 500 p.), na Ukrainie
(1500–4000 p.) i na W´grzech (1400–1500 p.). Ostatnio
gatunek znajduje si´ w ekspansji, poszerzajàc area∏ l´gowy
i zwi´kszajàc liczebnoÊç na wielu obszarach Europy.
Przypadki l´gów w kraju zosta∏y poprzedzone licznymi zalota-
mi czapli bia∏ych, pojawiajàcych si´ we wszystkich porach ro-
ku. W Polsce gniazduje od roku 1997, gdy wykryto 3 p. l´go-
we na Bagnach Biebrzaƒskich. Od roku 1998 przyst´puje do
l´gów w PN UjÊcie Warty. W roku 2002 stwierdzono l´gi na 5
stanowiskach – koloni´ 18 gniazd wykryto na zb. Jeziorsko, 5
p. w PN UjÊcie Warty, pojedynczà par´ nad Biebrzà oraz po 2
p. na stawach w M∏odzawach i w Górkach, w dolinie Nidy.
W sumie l´gowa populacja krajowa liczy ok. 28 p.
Najwi´ksze jesienne koncentracje czapli bia∏ej znane sà
z okolic WiÊlicy nad Nidà (ok. 350 os. w 2001), ze zb.
Jeziorsko (ok. 180 os. w 2002), ze Zb. W∏oc∏awskiego
(170 os. w 2000), ze stawów w Starzawie pod Przemy-
Êlem (89 os. w 2000), ze Zb. Gocza∏kowickiego (84
osobniki w 1998), ze zb. Siemianówka (68 os. w 2000),
ze Zb. Nyskiego (do 50 os. w latach 2000–2001), ze
stawów Stawno w dolinie Baryczy (44 osobniki w 1998)
i ze stawów ¸´˝czok (41 os. w 1998).

Zagro˝enia

Brak istotnych zagro˝eƒ dla gatunku w Polsce ze wzgl´du
na bardzo nieliczne wyst´powanie.
Czapla bia∏a mo˝e ponosiç straty wynikajàce z traktowa-
nia jej jako szkodnika rybackiego t´pionego na stawach
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hodowlanych, gdzie liczebnoÊç czapli siwej jest reduko-
wana poprzez odstrza∏.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

W przypadku stwierdzenia stacjonarnych osobników czapli
bia∏ej sugerujàcych mo˝liwoÊç gniazdowania, nale˝y za-
pewniç spokój w potencjalnych miejscach l´gowych –
zw∏aszcza wczesnà wiosnà, w okresie przyst´powania do l´-
gów, gdy ptaki sà szczególnie wra˝liwe na niepokojenie.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska i sposobu

gniazdowania;
• sk∏ad pokarmu w zale˝noÊci od siedliska ˝erowania.

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych;
• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ osobników tego ga-

tunku na obszarze kraju.
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