
Ardea cinerea
(L., 1758)

Czapla siwa
Rzàd: brodzàce, rodzina: czaplowate, podrodzina: czaple

Status wyst´powania w Polsce

Nielicznie, lokalnie Êrednio licznie l´gowa, nielicznie zimujàca.

Opis gatunku
Czapla siwa jest najwi´kszà z czapli l´gowych w Polsce, zbli-
˝onà wielkoÊcià do ˝urawia i bociana bia∏ego. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 90–105 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 175–195 cm,
masa cia∏a 1,0–2,3 kg. Jest ptakiem o pot´˝nym ˝ó∏tym
dziobie, d∏ugiej szyi, wyd∏u˝onym ciele i d∏ugich nogach.
Samiec i samica wyglàdajà podobnie. Bia∏awe czo∏o, boki
g∏owy i szyja kontrastujà z szarymi skrzyd∏ami i resztà cia∏a.
Od oka a˝ za ty∏ g∏owy biegnie czarne pasmo piór tworzà-
ce w okresie godowym wyraêny czub. Z przodu bia∏ej szyi
przebiega równie˝ czarne pasmo piór. W szacie godowej
czapla siwa ma nieco wyd∏u˝one pióra na grzbiecie i piersi.
W locie widaç wyraêny kontrast mi´dzy szarym wierzchem
cia∏a a czarnymi lotkami, ptak sprawia wra˝enie wielkiego
i oci´˝a∏ego, powoli uderza ∏ukowato wygi´tymi skrzyd∏ami,
a szyj´ ma esowato wygi´tà. Osobniki m∏ode charakteryzu-
jà si´ ciemnà g∏owà bez d∏ugiego czuba i jednolicie szarym
upierzeniem, dziób ma barw´ szaro˝ó∏tà.
Czapla odzywa si´ ochryp∏ym „kreik” lub „kraurk”, a przy
gnieêdzie wydaje rozmaite chrapliwe dêwi´ki.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Nie ma mo˝liwoÊci pomy∏ki doros∏ej czapli siwej z innà do-
ros∏à czaplà, natomiast mo˝na pomyliç ptaki m∏ode, doro-
s∏e osobniki albinotyczne czy te˝ osobniki o bladym upie-
rzeniu z m∏odymi osobnikami czapli bia∏ej Egretta alba
(A027) czy czapli purpurowej Ardea purpurea (A029), któ-
re wyjàtkowo mo˝na spotkaç w Polsce. M∏ode czaple siwe
majà upierzenie prawie jednolicie szare, a bia∏y kolor wy-
st´puje tylko na bokach g∏owy i szyi. Zdarzajà si´ jednak
osobniki m∏ode o upierzeniu brunatnym lub p∏owym i te
naj∏atwiej pomyliç z m∏odymi czaplami purpurowymi.

Biologia

Tryb ˝ycia
Z zasady gniazduje w koloniach, cz´sto razem z kormora-
nami. Przedstawiciele tego gatunku prowadzà zarówno sa-
motniczy, jak i stadny tryb ˝ycia. ˚erujà pojedynczo, a ∏à-
czà si´ w stada (równie˝ du˝e) w przypadku ˝erowisk ogra-
niczonych przestrzennie lub w miejscach, gdzie obfity ˝er

wyst´puje okresowo. Ch´tnie ˝erujà wspólnie z innymi ga-
tunkami ptaków (krukowate, drapie˝ne czy inne czaplowa-
te). Na noclegowiskach lub w czasie w´drówki tworzà sta-
da liczàce od kilku do kilkudziesi´ciu osobników.

L´gi
Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà w drugim roku ˝ycia, ale wi´k-
szoÊç ptaków przyst´puje do l´gu rok póêniej. Osobniki obu
p∏ci wracajà równoczeÊnie z zimowisk w marcu, a do l´gów
przyst´pujà na prze∏omie marca i kwietnia. Zwykle ma miej-
sce jeden l´g w sezonie, ale powtórne zniesienia mogà po-
jawiaç si´ do czerwca. Gnieêdzi si´ pojedynczo lub w kolo-
niach, które sà zlokalizowane przewa˝nie w pobli˝u boga-
tych w ryby ˝erowisk. Czasami jednak kolonia mo˝e znajdo-
waç si´ 10–30 km od ̋ erowiska. W Polsce gnieêdzi si´ g∏ów-
nie na drzewach, zarówno iglastych, jak i liÊciastych, na wy-
sokoÊci do 40 m, ale czasami tak˝e na ziemi, w trzcinie (np.
Stawy Przemkowskie, Jez. Wielkie k. Trzciela, Stawy w Gór-
kach w dolinie Nidy). Do gniazda budowanego przez obu
partnerów (z wi´kszych i mniejszych ga∏´zi) samica znosi
3–5 jaj (poza Europà 1–10). Znoszenie jaj odbywa si´ w od-
st´pach 2–4-dniowych. Wysiadywanie rozpoczyna si´ zwy-
kle od 1. jaja, czasami póêniej. Jaja sà wysiadywane przez
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oboje rodziców w ciàgu 25–26 dni (wyjàtkowo 28–32 dni),
a piskl´ta klujà si´ asynchronicznie. Rodzice opiekujà si´ po-
tomstwem, które po 20–30 dniach po wykluciu zaczyna
przechodziç z gniazda na sàsiednie ga∏´zie; zdolnoÊç do lo-
tu osiàgajàc dopiero w wieku oko∏o 50 dni. W ciàgu kolej-
nych 10–20 dni m∏ode ptaki wracajà jeszcze do gniazda czy
w jego sàsiedztwo. Po tym okresie stajà si´ ju˝ w pe∏ni samo-
dzielne. Poniewa˝ piskl´ta w jednym gnieêdzie ró˝nià si´
wiekiem, cz´sto dochodzi mi´dzy nimi do walk, koƒczàcych
si´ Êmiercià s∏abszego (zwykle m∏odszego) piskl´cia. Sukces
l´gowy zale˝y od wielkoÊci zniesienia i obfitoÊci pokarmu.
W Polsce liczba odchowanych m∏odych wynosi 2,0–3,9 na
gniazdo. W du˝ych l´gach ginie wi´cej pisklàt ni˝ w ma∏ych.

W´drówki
W´drówka pol´gowa rozpoczyna si´ wkrótce po osiàgni´-
ciu lotnoÊci przez m∏ode osobniki i trwa do po∏owy wrze-
Ênia. Ptaki w´drujà wtedy w poszukiwaniu lepszych ˝ero-
wisk we wszystkich kierunkach, jednak z przewagà kierun-
ku po∏udniowo-zachodniego. Najwi´ksze stado pol´gowe,
liczàce ok. 1000 os. obserwowano w Polsce na Zb. W∏o-
c∏awskim latem 1990 roku. W czasie tej w´drówki czaple
rozprzestrzeniajà si´ na odleg∏oÊç do 250 km od miejsca
gniazdowania (urodzenia).
W´drówka jesienna trwa od poczàtku wrzeÊnia do koƒca
paêdziernika. Jesienià du˝e koncentracje czapli siwej by∏y
spotykane w dolinie Noteci, na Zb. W∏oc∏awskim, na zb. Je-
ziorsko, w dolinie Baryczy, w dolinie górnej Wis∏y oraz w re-
zerwacie ¸´˝czok na Âlàsku. W´drówka spowodowana sil-
nym ozi´bieniem mo˝e nastàpiç póêniej. Âredni dystans w´-
drówkowy dla czapli siwej z Polski wynosi 800 km. WysokoÊç
lotu podczas w´drówki dochodzi maksymalnie do 1500 m.
W´drówka wiosenna rozpoczyna si´ w lutym, tak ˝e
w marcu ptaki ju˝ sà w koloniach.
Obràczkowane w Polsce czaple siwe by∏y stwierdzane jesie-
nià we wszystkich paƒstwach Europy Zachodniej i Europy
Po∏udniowej oraz w pó∏nocnej, a nawet Êrodkowej Afryce.

Zimowanie
Wi´kszoÊç czapli siwych gniazdujàcych w Polsce zimuje poza
granicami kraju, na po∏udniu Europy – od wschodnich wy-
brze˝y Hiszpanii do Grecji. Cz´Êç osobników leci na zimowi-
ska dalej – do Afryki Ârodkowej (od Wybrze˝a KoÊci S∏onio-
wej do Sudanu). Osobniki pozostajàce na zim´ w kraju lub
przylatujàce z pó∏nocy i wschodu przebywajà na terenie ca-
∏ej Polski, choç zdecydowanie liczniej w jej zachodniej cz´Êci.

Pokarm
Czaple siwe od˝ywiajà si´ rybami, p∏azami, ma∏ymi ssaka-
mi, owadami i gadami, a wyjàtkowo skorupiakami, mi´-
czakami, d˝d˝ownicami i ptakami oraz pokarmem roÊlin-
nym. ˚erujà g∏ównie w ciàgu dnia, szczególnie aktywnie
w godzinach rannych i popo∏udniowych, na làdzie lub p∏yt-
kich wodach, gdzie brodzà lub stojà, zwykle pojedynczo lub
w luênych grupach, czatujàc na zdobycz. Wyjàtkowo p∏ywa-

jà lub nurkujà w celu zdobycia po˝ywienia. Sk∏ad diety za-
le˝y od dost´pnoÊci zdobyczy. G∏ówne po˝ywienie czapli si-
wych gniazdujàcych w Kàtach Rybackich na Mierzei WiÊla-
nej i w Kiersitach na Mazurach stanowià niektóre gatunki
ryb – okoƒ, p∏oç, leszcz, jazgarz i Êledê, podczas gdy inne
ryby – karp, ciernik, wzdr´ga oraz w´gorz stanowià niewiel-
ki procent diety. Du˝à cz´Êç pokarmu stanowià ryby wy-
krztuszone przez kormorany. W kolonii w Mostach nad Zat.
Puckà najcz´Êciej zjadanà rybà jest babka bycza, która
w tym rejonie jest bardzo liczna. Do 25% diety czapli siwej
stanowià tu gryzonie (karczownik, polnik), a oko∏o 3% –
p∏azy. ̊ erowiska czapli mogà byç po∏o˝one w odleg∏oÊci do
18 km od kolonii gniazdowej. Dzienne zapotrzebowanie
doros∏ego osobnika to 330–500 g pokarmu zwierz´cego.

Wyst´powanie

Siedlisko
Czapla siwa wyst´puje w bardzo ró˝nych siedliskach. Jako
miejsca ˝erowania preferuje naturalne i sztuczne p∏ytkie
zbiorniki wodne, z wodami s∏odkimi, s∏onawymi i s∏onymi,
na terenach nizinnych. W Europie mo˝na jà spotkaç do wy-
sokoÊci 500 m n.p.m., a wyjàtkowo do 1000 m n.p.m. Ko-
lonie l´gowe zak∏ada zarówno na drzewach, rosnàcych
w wi´kszym lub mniejszym zwarciu, jak i wÊród niskich krza-
ków lub wprost na ziemi w otwartym krajobrazie. Niekiedy
gnieêdzi si´ na skalistych wysepkach blisko wybrze˝a (np.
w pó∏nocnej Europie) czy na klifach (w Szkocji). Je˝eli nie jest
przeÊladowana, mo˝e zagnieêdziç si´ w centrum miasta,
w sàsiedztwie cz∏owieka (Amsterdam, Wiedeƒ). W Polsce, na
Pomorzu Ârodkowym i na Nizinie Mazowieckiej, czapla siwa
gnieêdzi si´ przewa˝nie w pobli˝u osiedli ludzkich. Gniazdu-
je w lasach lub w luênych k´pach drzew, zarówno iglastych,
jak i liÊciastych, budujàc gniazda na wysokoÊci do 40 m.
Znane sà równie˝ kolonie l´gowe w trzcinowiskach. Cz´sto
gnieêdzi si´ w koloniach mieszanych, z kormoranami.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Ga-

lio-Carpinetun, Tilio-Carpinetum)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe
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Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝niono 4 podgatunki. W Europie wyst´puje podga-
tunek nominatywny A. c. cinerea, którego zasi´g l´go-
wisk rozciàga si´ od wschodniej Irlandii na zachodzie,
poprzez Europ´ i Syberi´ do Sachalinu na wschodzie
i od ko∏a podbiegunowego w Norwegii na pó∏nocy, do
P∏w. Iberyjskiego na po∏udniu. Gnieêdzi si´ równie˝ na
pó∏nocy Afryki oraz w Izraelu. Zimà czapla siwa spotyka-
na jest g∏ównie w zachodniej, Êrodkowej i po∏udniowej
Europie oraz w pó∏nocnej Afryce. Cz´Êç ptaków zostaje
na zim´ w pobli˝u l´gowisk w pó∏nocnej Europie, a te,
które lecà najdalej na po∏udnie, zimujà na stepach na
po∏udnie od Sahary. Pozosta∏e podgatunki sà osiad∏e
i gnie˝d˝à si´ w po∏udniowo-wschodniej Azji, na Mada-
gaskarze i w Mauretanii.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce czapla siwa gnieêdzi si´ na ni˝u ca∏ego kraju,
lecz rozmieszczenie kolonii jest nierównomierne. Pó∏-
nocna i zachodnia cz´Êç kraju jest zamieszkana przez
gatunek liczniej i tu znajdujà si´ najwi´ksze kolonie l´-
gowe czapli (czapliƒce) – na Kurowskich B∏otach
k. Szczecina, w Kàtach Rybackich na Mierzei WiÊlanej
i w Mostach nad Zat. Puckà. W po∏udniowo-wschodniej
Polsce kolonie sà rzadziej spotykane i mniej liczne. Na
du˝ych obszarach Kielecczyzny czy Podkarpacia l´go-
wisk czapli siwej nie stwierdzono. W ostatnich kilkuna-
stu latach znaleziono nowe kolonie na Dolnym Âlàsku,
w dolinie Nidy, na Zamojszczyênie i w Bieszczadach.
Najwy˝ej po∏o˝ona kolonia czapli k. Âredniej Wsi
w Bieszczadach le˝y na wysokoÊci 400 m n.p.m.,
o 100 m wy˝ej gniazdowa∏a pojedyncza para w Kotlinie
Orawsko-Nowotarskiej.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà
cz´Êciowà z wyjàtkiem osobników wyst´pujàcych na tere-
nie stawów rybnych uznanych za obr´by hodowlane (Dz U
z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Cz´Êç kolonii l´gowych, jak i miejsc koncentracji w´drów-
kowych znajduje si´ w rezerwatach przyrody (Wyspa Wyso-
ki Ostrów na jez. Dobskim, Wyspa D∏ugi Ostrów na jez.
Rydzówka, Wyspa Ma∏a K´pa, Jezioro Czerwica, Wyspa Li-
powa na jez. Moràg, Kàty Rybackie, Stawy Milickie, Stawy
Przemkowskie, ¸´˝czok).

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej czapli siwej oce-
niana jest na 160 000–200 000 p. Oceniono, ˝e w 10
krajach europejskich gniazduje prawie 80% europejskiej po-
pulacji tego gatunku. Najliczniej gnieêdzi si´ we Francji
(26 700 p.), Rosji (20 000–25 000 p.), na Ukrainie
(16 000–20 000 p.), w Niemczech (17 700–18 200 p.),
Wielkiej Brytanii (11 000 p.), w Holandii, Norwegii, Polsce,
Szwecji, Danii i Bia∏orusi (od 11 000 do 6500 p.). Liczeb-
noÊç czapli zimujàcych w zachodniej Europie i pó∏nocno-za-
chodniej Afryce oceniana jest na 263 000–286 000 os.,
a liczebnoÊç ptaków zimujàcych w Êrodkowej i wschodniej
Europie – na 189 000–256 000 os. W zachodniej cz´Êci
zasi´gu liczebnoÊç jest prawdopodobnie stabilna, chocia˝
du˝a ÊmiertelnoÊç w czasie ostrych zim wp∏ywa na jej fluktu-
acje z roku na rok. W Skandynawii nastàpi∏a ekspansja ga-
tunku, który zwi´kszy∏ swà liczebnoÊç i zasiedli∏ nowe obsza-
ry. W wi´kszoÊci paƒstw obserwowany jest wzrost liczebno-
Êci, a tylko w kilku paƒstwach spadek.
Przypuszczalnie do po∏owy XIX w. czapla siwa by∏a w Pol-
sce szeroko rozpowszechniona. Po d∏ugim okresie inten-
sywnego t´pienia na prze∏omie XIX i XX w., kiedy liczeb-
noÊç i zasi´g zosta∏y znacznie ograniczone, zaczà∏ nast´-
powaç powolny wzrost liczebnoÊci. Niewàtpliwà przyczynà
tego by∏a ochrona rezerwatowa czapliƒców. Najszybciej
stabilizacja liczebnoÊci nastàpi∏a w Wielkopolsce, póêniej
na Âlàsku, Pomorzu Zachodnim i w pó∏nocno-wschodniej
cz´Êci Polski. Przypuszczalnie w cz´Êci po∏udniowo-
wschodniej kraju liczba kolonii l´gowych jeszcze wzroÊnie.
WielkoÊç krajowej populacji l´gowej szacowana jest na
oko∏o 9000–10 000 p.
Najwi´ksze czapliƒce sà zlokalizowane na pó∏nocy Polski.
Sà to rez. Kurowskie B∏ota k. Szczecina (ok. 900 gniazd
w latach 1995–1996), rez. w Kàtach Rybackich na Mierzei
WiÊlanej (447–886 gniazd w latach 1955–1999) i kolonia
w Mostach nad Zat. Puckà (blisko 500 gniazd w 2003). Do
stanowisk liczàcych ponad 100 gniazd nale˝à: kolonia
nad ¸ebà pod Chocielewkiem, kolonia w Kiersitach (na
po∏udnie od jez. Dru˝no), 7 kolonii na Mazurach (Jez. Do-
bskie, jez. Rydzówka, jez. Ga∏aduÊ, jez. Czerwica, jez. Mo-
ràg, jez. Limajno, wieÊ ¸awki k. Rynu), kolonia w dolnym
basenie Biebrzy k. Bud, 2 kolonie na Zb. W∏oc∏awskim, ko-
lonia nad Bugiem w Do∏hobrodach, 5 kolonii w Wielkopol-
sce, na Ziemi Lubuskiej w Ownicach k. S∏oƒska i nad Jez.
G∏´bokim k. Bytnicy, na Âlàsku na Zb. Otmuchowskim,
u ujÊcia Stobrawy do Odry i na Stawach Milickich. W po-
∏udniowo-wschodniej Polsce kolonie sà rzadziej spotykane
i mniej liczne; najwi´ksza z nich, liczàca 120 gniazd, znaj-
duje si´ w lasku k. wsi Szczerbaków, w dolinie Nidy.
Oceniono, ̋ e w latach 1985–1990 na terenie kraju zimowa-
∏o od 1200 (surowe zimy) do 2900 (∏agodne zimy) czapli.
Na Zalewie Szczeciƒskim zimuje do 290 os. Czaple siwe
koncentrujà si´ zwykle na Êródlàdziu w pobli˝u du˝ych zbior-
ników wodnych (Zb. W∏oc∏awski, zb. Jeziorsko, Zb. Rybnicki
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i Zb. Nyski), na stawach rybnych (Stawy Przemkowskie, Sta-
wy Milickie, Stawy Wielikàt) i nad rzekami (dolina Noteci, do-
lina Êrodkowej Wis∏y). W dolinie górnej Wis∏y zimuje regular-
nie do 60 os. Nieregularne zimowanie stwierdzono te˝ na Pi-
licy i w dolinie Nidy. Pojedyncze osobniki zimujà nawet na
górskich zbiornikach w Karpatach (np. Jez. Myczkowskie).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• niszczenie gniazd w koloniach l´gowych i odstrza∏ na ˝e-

rowiskach w okresie l´gowym;
• konkurencja o miejsca l´gowe z kormoranami (w nie-

których koloniach mieszanych obydwu gatunków).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• objàç ochronà w formie u˝ytków ekologicznych wszyst-

kie kolonie l´gowe tego gatunku;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania eks-

tensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska i sposobu

gniazdowania;
• prze˝ywalnoÊç;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej.

Monitoring

• rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na terenie
kraju wykonywana co 3 lata;

• ocena wielkoÊci kolonii (w oparciu o liczb´ zaj´tych
gniazd) obejmujàca 30 najwi´kszych kolonii l´gowych
w kraju, wykonywana co 3 lata.
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