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Pierwsza od ponad 40 lat próba lęgu czapli białej Ardea alba 
na Śląsku
The first breeding attempt by Great White Egret Ardea alba in 
Silesia for over 40 years

Szymon Beuch
Pracownia Badań Ornitologicznych, 
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-979 Warszawa
e-mail: sbeuch@miiz.waw.pl

Dnia 22.05.2019 r., na niewielkiej trzci-
nowej wyspie położonej na stawie Syryń-
skim III w kompleksie stawowym Wie-
likąt (pow. wodzisławski, woj. śląskie), 
zaobserwowałem dwie, osobliwie zacho-
wujące się czaple białe Ardea alba. Oba 
ptaki były w pełnych szatach godowych: 
dzioby miały przeważająco czarne, jedy-
nie z żółtą nasadą górnej szczęki, golenie 
i fragmenty skoków były czerwonawe, a 
w dole pleców obecne były gęste, nastro-
szone białe pióropusze (egrety). Ptaki sie-
działy na wysokiej, zbitej kępie trzcin i 
stojąc naprzeciwko siebie, wykonywały 
naprzemienne charakterystyczne ukłony i 
podskoki (fot. 1). Obserwacje prowadzone 
kilka minut później z innej części grobli 
wykazały, iż nieco dalej, w głębi trzcino-
wiska, obecna była druga para czapli bia-
łych w szatach godowych, również stojąca 
na platformie z połamanych trzcin oraz 
odbywająca tańce godowe. Obserwacje 

obu par prowadzono przez kilka godzin, 
z różnych punktów na groblach otaczają-
cych staw, przy pomocy lunety o powięk-
szeniu 30x. Większość czasu poświęcono 
pierwszej, lepiej widocznej parze, stale 
obecnej przy samym brzegu trzcinowej 
wyspy. Ptaki odbywały tańce kilkukrot-
nie, z krótkimi przerwami na pielęgnację 
upierzenia. W pewnym momencie jeden z 
ptaków zaczął podnosić łodygi trzcin (być 
może zerwał pęd rosnący obok) i zaczął 
wkomponowywać go w platformę, na któ-
rej siedział. Drugi ptak również uczest-
niczył w tym zachowaniu, widziano go 
również z kawałkami trzciny w dziobie, 
choć większość czasu stał z boku i ob-
serwował drugiego, bardziej aktywnego 
osobnika. Ptak ten w pewnym momencie 
zaczął mościć się na platformie – praw-
dopodobnie przysiadł na niej w pozycji 
wysiadywania, a na podstawie ruchów 
jego głowy można było przypuszczać, że 
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kontynuuje przygotowywanie potencjal-
nej platformy gniazdowej. Jeden z ptaków 
z drugiej pary odleciał w północną część 
stawów, po czym powrócił, trzymając w 
dziobie potencjalny materiał gniazdowy 
(patyk lub pęd trzciny). Zachowanie obu 
par wskazywało ewidentnie na próbę za-
łożenia gniazd. 

Kolejną kontrolę przeprowadzono 
28.05, jednak mimo kilkugodzinnych 
obserwacji nie widziano wtedy już żad-
nych czapli białych w obrębie trzcinowej 
wyspy stawu Syryńskiego III, ani nawet 
w tej części kompleksu Wielikąt. Dopiero 
w północnej części stawów, na stawie No-
wym, zaobserwowano cztery, wspólnie 
żerujące czaple białe w szatach godowych. 
Mogły to być te same osobniki, które ob-
serwowano 22.05 (choć nie ma co do tego 
pewności, gdyż żaden z ptaków nie posia-
dał obrączki), jednak nie wykazywały już 
zachowań wskazujących na gniazdowa-
nie. Przy kolejnych wizytach na stawach 

Wielikąt, w czerwcu i lipcu, nie stwier-
dzono już ponownie ptaków w szatach 
godowych. 

Przyczyna porzucenia gniazd przez 
czaple białe na stawach Wielikąt jest nie-
jasna. Możliwe, że przyczyniła się do tego 
obecność jakiegoś drapieżnika (np. bie-
lika) lub człowieka, w bezpośrednim po-
bliżu wyspy, na tak wczesnym etapie ich 
budowy. Niewykluczone też, iż obserwo-
wane ptaki były młodymi, niedoświad-
czonymi osobnikami, podejmującymi 
pierwsze, „szkoleniowe” próby gniazdo-
wania. Ostatnia przyczyna wydaje się naj-
bardziej prawdopodobna, ze względu na 
późną porę gniazdowania. Wśród ptaków 
odznaczających się długowiecznością, a 
do których należy czapla biała (Wasser i 
Sherman 2010), młode osobniki przystę-
pują do lęgów później niż dojrzałe (Goutte 
i in. 2010). W Polsce czaple białe rozpo-
czynają lęgi w drugiej dekadzie kwietnia 
(Janiszewski i Świętochowski 2015). 

Fot. 2. Para czapli białych Ardea alba na budowanej platformie gniazdowej, Wielikąt (fot. S. Beuch)  
Photo 2. A pair of Great White Egrets on the nest platform still under construction, Wielikąt ponds
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Jedyny pewny lęg czapli białej na Ślą-
sku miał miejsce w 1863 r. pod Głogo-
wem, kiedy znaleziono gniazdo z trzema 
młodymi w kolonii lęgowej czapli siwej 
A. cinerea. Następnie próbę lęgu stwier-
dzono w 1978 r. na stawach Stawno w 
Dolinie Baryczy, kiedy to od maja do 
lipca obserwowano tokującą i budującą 
gniazdo parę. Do zniesienia jaj jednak nie 
doszło (Dyrcz i in. 1991). Pierwsze pewne 
lęgi tego gatunku w czasach współcze-
snych w Polsce, miały miejsce w 1997 r. 
na Bagnach Biebrzańskich (Pugacewicz 
i Kowalski 1997). Od 2002 r. czapla biała 
gnieździ się w naszym kraju regular-
nie, szczególnie w jego wschodniej czę-
ści (Stawarczyk i in. 2017). Jej liczebność 
sukcesywnie rosła, a w 2018 r. wyniosła 
już 498 par lęgowych w 10 lokalizacjach 
(Zbyryt 2019). Najbliższe Śląskiemu Re-
gionowi Ornitologicznemu stałe stano-
wiska gniazdowania znajdują się na zb. 
Jeziorsko oraz na Lubelszczyźnie. Do tej 
pory jedyne przypadki lęgów czapli bia-
łej w południowej Polsce miały miejsce w 
2002 r. na Ponidziu (Ziemia Świętokrzy-
ska) i dotyczyły pary z gniazdem na sta-
wach w Młodzawach Dużych oraz próby 
lęgu dwóch par na stawach w Górkach. 
Z powodu wypalenia trzcinowisk, ptaki 
opuściły stanowiska i w kolejnych latach 
prób gniazdowania w tej części Polski nie 
potwierdzono (Maniarski i Błaziak 2012).
Wzrost populacji lęgowej tej czapli w Pol-
sce powinien skutkować coraz częstszymi 
próbami lęgów, w dotąd niezasiedlanych 
lokalizacjach, być może również na Ślą-
sku.

Począwszy od 2020 r. na obszarze ca-
łego kraju realizowany będzie państwowy 
monitoring lęgowej populacji czapli bia-
łej organizowany przez Muzeum i In-
stytut Zoologii PAN na zlecenie Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(podprogram Monitoring Czapli Siwej i 
Białej). Umożliwi to lepsze rozpoznanie 
rozmieszczenia gatunku i stałe śledzenie 
zmian jego liczebności w kraju. 

Summary
On 22.05.2019, two pairs of Great White 
Egret Ardea alba in full breeding pluma-
ges were observed on Wielikąt ponds (up-
per Odra valley, Silesian Voivodeship). 
The pairs displayed on nest platforms si-
tuated on a small reed island in the mid-
dle of a pond. Carrying of nest material 
and its arrangement by birds on platforms 
were observed. The subsequent visits, 
however, did not confirm breeding. The 
most probable scenarios that may have 
led to the nest abandonment at an early 
stage of building are predator or human 
pressure or immaturity of birds. So far, 
the breeding of Grest White Egret in Si-
lesia was confirmed only once, in 1863 
near Głogów, and in 1978 a pair attemp-
ted to breed in Barycz Valley. The species 
has been breeding in Poland since 1997, 
its abundance growing successively, re-
aching 498 breeding pairs in 2018, mo-
stly in the eastern part of the country. The 
ongoing expansion may result in further 
breeding attempts in other parts of Po-
land, including Silesia.
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