
Ardea purpurea
(L., 1766)

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

Status wyst´powania w Polsce

Nieregularnie i skrajnie nielicznie l´gowa, regularnie, choç
bardzo nielicznie zalatujàca.

Opis gatunku

Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a (bez nóg) 38–45 cm, wysokoÊç
stojàcego ptaka 78–90 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
120–150 cm, masa cia∏a 0,5–1,2 kg. Czapla purpurowa
ma d∏ugà i cienkà szyj´ oraz stosunkowo smuk∏y dziób.
Szyja i g∏owa z boku sà rdzawe, a wierzch g∏owy czarny.
Od oka w kierunku ty∏u g∏owy, a tak˝e wzd∏u˝ boków
i przodu szyi biegnà ciemne pr´gi. W sezonie l´gowym
dziób jest ˝ó∏ty, po l´gach zmienia kolor na ˝ó∏toszary. No-
gi sà ciemnobràzowe. Pomi´dzy okiem a dziobem widocz-
na jest go∏a skóra, która na poczàtku sezonu l´gowego
jest jaskrawopomaraƒczowa, póêniej ˝ó∏tozielonkawa.
Podbródek i gard∏o sà bia∏e, przód szyi jasnop∏owy lub
bia∏y. Dolna cz´Êç szyi pokryta d∏ugimi piórami opadajàcy-
mi na pierÊ. W szacie godowej równie˝ cz´Êç piór grzbie-
tu, o barwie jasnokasztanowatej, jest wyd∏u˝ona. PierÊ
i brzuch koloru winnordzawego, dolna cz´Êç brzucha, ty∏
cia∏a i ogon czarne. Obie p∏cie sà podobnie ubarwione,
z ma∏à zmiennoÊcià sezonowà. W upierzeniu osobników
m∏odych brak ciemnego, intensywnego i wyraênego ubar-
wienia g∏owy i szyi, jakie jest u doros∏ych, jest ono ogólnie
jaÊniejsze, mniej „∏upkowe”, z p∏owo˝ó∏tymi brzegami piór
na wierzchu cia∏a i bardziej jednolicie p∏owym spodem cia-
∏a. Dziób ˝ó∏toszary. Upierzenie ptaków drugorocznych jest
takie, jak u doros∏ych, ale cz´sto w tonie bardziej piasko-
wym. M∏ode ptaki osiàgajà szat´ ostatecznà dopiero po
dwóch latach. Podrywajàc si´ do lotu, wydaje g∏os podob-
ny do czapli siwej, ale mniej gard∏owy, zbli˝ony nieco do
g∏osu rybitwy wielkodziobej.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Z du˝ej odleg∏oÊci lub przy s∏abym oÊwietleniu mo˝na po-
myliç gatunek z czaplà siwà Ardea cinerea (A028). Czapla
purpurowa jest ciemniejsza, nieco mniejsza, o krótszych
skrzyd∏ach ni˝ czapla siwa. Przy dobrej widocznoÊci trudno
pomyliç czapl´ purpurowà z innà doros∏à czaplà, bo wy-
ró˝nia jà „koÊcista” sylwetka, kanciasto wygi´ta szyja,
i w ubarwieniu du˝o rdzawego koloru. Osobniki m∏odocia-
ne sà w tonacji rdzawej, a czapli siwej – szarej.

Biologia

Tryb ˝ycia
˚eruje pojedynczo g∏ównie, o wschodzie i zachodzie s∏oƒ-
ca, ale równie˝ w ciàgu dnia, na terytorium, którego broni.
Odpoczywa we dnie lub w nocy na terenach otwartych lub
w g´stej roÊlinnoÊci wodnej. W´druje zwykle w ciàgu dnia
w ma∏ych grupach. Czapla purpurowa rzadko pojawia si´
na otwartym terenie i cz´Êciej mo˝na jà wyp∏oszyç z szuwa-
rów, gdzie ch´tnie przebywa. Odzywa si´ bardzo rzadko.

L´gi
Pierwsze ptaki powracajà do Europy na poczàtku marca,
ale wi´kszoÊç dopiero w kwietniu i maju. L´gi w Êrodkowej
Europie rozpoczynajà si´ 3 tygodnie póêniej ni˝ w po∏udnio-
wej. Zwykle ptaki gnie˝d˝à si´ w niewielkich koloniach
(7–19 p.), w których gniazda umieszczone sà blisko siebie.
Czasem gatunek gniazduje w rozproszeniu lub w koloniach
mieszanych z innymi czaplami (najcz´Êciej z czaplà siwà).
Do l´gów mogà przyst´powaç ptaki jednoroczne. Nie sà
znane szczegó∏y tworzenia par, ale wiadomo, ˝e samiec wy-
biera miejsce na gniazdo, które budujà oba ptaki. Miejsca
te sà zazwyczaj dobrze zamaskowane. Gniazdo po∏o˝one
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jest cz´sto w g´stym trzcinowisku 0,4–1,5 m nad poziomem
wody, usytuowane blisko otwartej wody lub do 30 m od
brzegu. Czasem gniazda budowane sà na krzewach lub
drzewach do wysokoÊci 25 m. Czapla purpurowa nie wyko-
rzystuje starych gniazd. Gniazdo w postaci kopca o luênej
konstrukcji jest zbudowane g∏ównie z ∏odyg zesz∏orocznej
trzciny, a na drzewach – z wi´kszych i mniejszych ga∏´zi.
Ârednica gniazda wynosi 50–70 cm. Ptaki budujà równie˝
platformy wykorzystywane przez osobniki doros∏e do odpo-
czynku, a póêniej przez m∏ode, jako miejsca odpoczynku
i karmienia ich przez rodziców. Samica sk∏ada 4 lub 5 jaj
(2–8) w odst´pach 2–3 dniowych, i odbywa jeden l´g.
W przypadku zniszczenia we wczesnym etapie mo˝liwe jest
powtórne zniesienie. Wysiadywanie trwa 26 dni (25–30)
i zaczyna si´ od pierwszego jaja. Wysiadujà oboje rodzice,
ale udzia∏ samicy jest wi´kszy. Klucie jest rozciàgni´te w cza-
sie. Piskl´ta sà karmione przez obydwoje rodziców. Po 8–10
dniach sà zdolne do opuszczenia gniazda i wspinania si´
po k´pkach trzciny czy po ga∏´ziach. Po ok. 21 dniach m∏o-
de przenoszà si´ na platformy, a po 30 – ju˝ tylko wracajà
tam na czas karmienia. Wtedy dochodzi cz´sto do bójek
mi´dzy piskl´tami. Po 45–50 dniach m∏ode ptaki uzyskujà
zdolnoÊç do lotu, a po 55–65 dniach stajà si´ samodzielne.
Gatunek nie znosi niepokojenia przez cz∏owieka i rzadko
akceptuje jego cz´stà obecnoÊç w pobli˝u gniazda.

W´drówki
Jak u wi´kszoÊci czapli europejskich, po osiàgni´ciu zdol-
noÊci do lotu m∏ode osobniki koczujà we wszystkich kierun-
kach. Dyspersja pol´gowa trwa do koƒca sierpnia i w okre-
sie tym m∏ode ptaki pojawiajà si´ cz´sto poza zasi´giem l´-
gowisk (pó∏nocna Europa, w tym równie˝ Polska).
W∏aÊciwa w´drówka jesienna rozpoczyna si´ w sierpniu
i trwa do koƒca paêdziernika, ale wyjàtkowo jeszcze
w grudniu spotykane sà pojedyncze osobniki. Cz´Êç osob-
ników w´druje jesienià innà trasà ni˝ wiosnà. Ptaki lecà
g∏ównie nocà, zwykle pojedynczo lub ma∏ymi grupami.
Nieraz ∏àczà si´ w stada z innymi gatunkami czapli.
W okresie w´drówek czapla purpurowa jest spotykana
w Polsce corocznie, wyraênie cz´Êciej na po∏udniu kraju.

Zimowanie
Wi´kszoÊç czapli purpurowych gniazdujàcych w Europie
sp´dza zim´ w Afryce, na po∏udnie od Sahary na stepach
i terenach zalewowych. Przebywajà tam od poczàtków
wrzeÊnia do po∏owy kwietnia, ale wi´kszoÊç od paêdzierni-
ka do marca.
W Polsce tylko raz widziano jednego ptaka nad Odrà, na
peryferiach Opola (13.01.1986).

Pokarm
Czapla purpurowa od˝ywia si´ g∏ównie rybami i owadami
(larwy i formy doros∏e), na które poluje w godzinach poran-
nych i o zmroku, przewa˝nie nieruchomo stojàc w wodzie.
Rzadziej ˝ywi si´ ma∏ymi ssakami i p∏azami oraz gadami,

a czasem równie˝ ptakami, skorupiakami, ma∏˝ami i pajà-
kami. ̊ eruje pojedynczo lub w grupkch liczàcych kilka osob-
ników, stojàc w p∏ytkiej wodzie, z szyjà wyciàgni´tà pod kà-
tem 60° nad wodà, z oczyma zwróconymi w dó∏. Równie˝
poluje na ryby, brodzàc, z dziobem wyciàgni´tym poziomo
tu˝ nad wodà. Rozmiar zjadanych ryb to osobniki o d∏ugo-
Êci 5–15 cm (wyjàtkowo do 40 cm), a najcz´Êciej zjadane
gatunki to leszcz, karp, okoƒ i p∏oç. Z ssaków najcz´Êciej zja-
dane sà nornice, polniki, krety, karczowniki i ryjówki, a z p∏a-
zów ˝aby i ropuchy. Normalnie czaple purpurowe ˝erujà bli-
sko l´gowiska, ale w razie koniecznoÊci odbywajà dalsze lo-
ty. Sk∏ad pokarmu czapli purpurowej w Polsce jest nieznany.

Wyst´powanie

Siedlisko
Czapla purpurowa wyst´puje w zachodniej Palearktyce,
w strefie ciep∏ych, le˝àcych na Êredniej wysokoÊci stepów
i lasów mieszanych. Jest silnie zwiàzana z mokrad∏ami bo-
gatymi w roÊlinnoÊç, g∏ównie trzcin´, cz´sto z domieszkà
wierzby czy tamaryszku lub innych zakrzaczeƒ. Zwykle spo-
tykana nad sta∏à wodà s∏odkà. Preferuje p∏ytkie eutroficz-
ne zbiorniki z piaszczystym, mulistym, bagiennym czy po-
roÊni´tym roÊlinnoÊcià dnem, wolnym od ska∏ (i innych
twardych przeszkód stojàcych czy p∏ynàcych ukrytych
wÊród roÊlinnoÊci), otoczone g´sto szuwarem trzcinowym,
sitem czy innà wysokà roÊlinnoÊcià. Przewa˝nie ˝eruje po-
za g∏´bokimi zbiornikami, w os∏oni´tych miejscach.
W Polsce gniazduje w trzcinowiskach na stawach hodowla-
nych, jeziorach naturalnych i zbiornikach retencyjnych.
W czasie w´drówki cz´Êciej przebywa w otwartym terenie –
na brzegu rzek czy innych zbiorników, w∏àczajàc wybrze˝e
morskie, mierzeje czy niskie ∏àki.

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

Rozmieszczenie geograficzne
Populacja l´gowa wyst´puje w strefie tropikalnej i ciep∏ych
rejonach strefy umiarkowanej Starego Âwiata. W Europie
(podgatunek A. p. purpurea) zajmuje g∏ównie tereny l´go-
we na po∏udnie od 50° N. Jedynie w Holandii sta∏e l´go-
wiska le˝à na pó∏noc od tej granicy. Na du˝ym obszarze
Europy Zachodniej teren l´gowiskowy jest rozcz∏onkowany,
natomiast w centralnej i wschodniej – bardziej zwarty,
szczególnie wzd∏u˝ Dunaju i na Ba∏kanach. Du˝e i rozleg∏e
l´gowiska wyst´pujà wzd∏u˝ Dniestru, Dniepru, Donu,
Wo∏gi i Uralu oraz wokó∏ jezior na stepach po∏udniowej
Ukrainy i Rosji. Populacja zachodniopalearktyczna jest w´-
drowna; ptaki zimujà w Afryce, na po∏udnie od Sahary.
W po∏udniowo-wschodniej Azji, w Afryce i na Madagaska-
rze wyst´pujà populacje osiad∏e.
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Cz´Êç europejskich czapli w´druje do Afryki przez Francj´
i Hiszpani´, a cz´Êç przez W∏ochy i Grecj´. Ptaki te szero-
kim frontem przelatujà nad Saharà na zimowiska do Mau-
retanii, Senegalu, Sierra Leone, Mali, Nigerii czy Kameru-
nu. Ma∏e iloÊci czapli purpurowych zimujà w basenie Mo-
rza Âródziemnego, na Bliskim Wschodzie i Pakistanie.

Rozmieszczenie w Polsce
Stanowiska l´gowe w Polsce le˝à na skraju pó∏nocnego za-
si´gu w Europie. Gnieêdzi si´ tu nieregularnie i lokalnie.
Pojedyncze gniazda znajdywano w dolinie Baryczy od
1956 r. (kompleksy stawów Stawno i Jamnik, wczeÊniej –
ko∏o Radziàdza, nast´pnie w Rudzie Su∏owskiej), w dolinie
górnej Wis∏y na stawach w Spytkowicach i Przer´bie oraz
na Zb. Gocza∏kowickim, gdzie w 1996 r. stwierdzono l´gi
3 par w niewielkiej kolonii, a w 2004 znaleziono 5 gniazd.
W latach 2001 i 2002 jedna para gniazdowa∏a na sta-
wach Wola k. Brzeszczy. Dolina górnej Wis∏y to jedyne re-
gularne miejsce wyst´powania tego gatunku w ostatnich
latach. Dwa przypadki efemerycznych l´gów sà znane ze
Êrodkowej Polski: jez. Gop∏o w 1970 r. i stawy Okr´t pod
¸owiczem w 1977. Byç mo˝e gatunek ten gniazduje cz´-
Êciej, ni˝ wynika to z posiadanych danych.
Latem oraz jesienià spotyka si´ czaple purpurowe w wielu
miejscach; sà to przewa˝nie koczujàce m∏ode osobniki
oraz ptaki nieodbywajàce u nas l´gów.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (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: V gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Jedyne pewne stanowiska znane z koƒca lat 90. i poczàt-
ku 2000 r. znajdujàce si´ na Zb. Gocza∏kowickim oraz
z lat 2001 i 2002 – na stawach Wola k. Brzeszczy, nie ma-
jà statusu obszaru prawnie chronionego.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç populacji zamieszkujàcej Europ´ oceniono na 
50 000–100 000 p. Najwi´cej czapli purpurowych gniaz-
duje w Rosji (40 000–90 000 p.) oraz w Turcji (2000–5000
p.), Hiszpanii (ok. 2000 p.), Francji (ca 1980 p.), Rumunii

(800–1200 p.), na Ukrainie (733–1000 p.) i we W∏oszech
(700–1000 p.). W wi´kszoÊci paƒstw europejskich notuje si´
spadek liczebnoÊci gatunku. WielkoÊç populacji zimujàcej
w Afryce – g∏ównie w tropikalnej Afryce Zachodniej, której l´-
gowiska znajdujà si´ we W∏oszech, na Pó∏wyspie Iberyjskim,
na Majorce, we Francji, Holandii, Niemczech i pó∏nocno-za-
chodniej Afryce, szacuje si´ na 11 500–12 100 osobników.
Natomiast ptaki z l´gowisk w Êrodkowo-wschodniej Europie,
znad Morza Czarnego i basenu Morza Âródziemnego, zimu-
jàce w pozosta∏ej cz´Êci Afryki, na po∏udnie od Sahary, oce-
niono na 135 000–300 000 osobników.
Przypuszczalnie w pierwszej po∏owie XIX w. czapla purpuro-
wa gnieêdzi∏a si´ na Âlàsku. Kolejne obserwacje, bez udoku-
mentowanego gniazdowania, pochodzà z doliny Baryczy,
z pierwszej po∏owy XX w. Pierwsze udokumentowane gniaz-
dowanie w Polsce pochodzi z 1956 r. ze stawów rybnych k.
Radziàdza, w dolinie Baryczy. W latach 60. mog∏o tam wy-
st´powaç wi´cej par l´gowych. W tym te˝ czasie znaleziono
gniazdo i obserwowano 8 doros∏ych ptaków w dolinie górnej
Wis∏y. Na prze∏omie lat 80. i 90. pojedyncze gniazda znaj-
dowano w dolinie Baryczy. Pojedyncze l´gi stwierdzono te˝
nad Gop∏em (1967) i pod ¸owiczem (staw Okr´t, 1977).
W dolinie Biebrzy, pod Bydgoszczà i na stawach w Budzie
Stalowskiej obserwowano czaple purpurowe w okresie l´go-
wym, ale nie znaleziono tam gniazd. Z lat 90. i 2000 znane
sà stanowiska z doliny górnej Wis∏y. Na stawach w Przer´bie
obserwowano pojedyncze ptaki lub doros∏ego z m∏odym, co
sugeruje mo˝liwoÊç l´gów pojedynczych par. Mi´dzy kwiet-
niem a wrzeÊniem pojedyncze ptaki obserwowano równie˝
na stawach w Spytkowicach. Na Zb. Gocza∏kowickim
w 1996 r. stwierdzono gniazdowanie 3 p., a w 2004 – 5 p.
W latach 2000 i 2001 jedna para gniazdowa∏a na stawach
Wola k. Brzeszczy. Obserwacje od jednego do kilkunastu
osobników, g∏ównie w szacie m∏odocianej, drugorocznych,
rzadziej doros∏ych, w ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia na sta-
wach w Górkach, w dolinie Nidy, w okresie od czerwca do
sierpnia, wskazujà na mo˝liwoÊç zagnie˝d˝enia si´ tam cza-
pli purpurowej w nied∏ugim czasie. Przypuszczalnie czapla
purpurowa gniazduje na terenie kraju cz´Êciej, ni˝ to wynika
z posiadanych materia∏ów. Wyst´powanie na granicy zasi´-
gu powoduje, ˝e gniazdowanie w Polsce jest nieregularne,
a liczebnoÊç co roku nie przekracza kilku par.
Brak danych o sukcesie l´gowym tego gatunku.

Zagro˝enia

• brak istotnych zagro˝eƒ dla gatunku w Polsce ze wzgl´-
du na bardzo nieliczne wyst´powanie.

Czapla purpurowa mo˝e ponosiç straty wynikajàce z trak-
towania jej jako szkodnika rybackiego t´pionego na sta-
wach hodowlanych, gdzie liczebnoÊç czapli siwej jest redu-
kowana poprzez odstrza∏, jak równie˝ w wyniku utraty sie-
dliska gniazdowania poprzez niszczenie roÊlinnoÊci szuwa-
rowej w dolinach rzecznych, na stawach rybnych oraz in-
nych zbiornikach wodnych.
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Ptaki (cz´Êç I)

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

W przypadku stwierdzenia stacjonarnych osobników czapli
purpurowej sugerujàcych mo˝liwoÊç gniazdowania, nale˝y
zapewniç 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.

Propozycja badaƒ

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