CZAPLI PURPUROWEJ (ARDEA PURPUREA) NA STAWACH MILICKICH
W latach 1988-90 w rezerwacie "Stawy milickie" stwierdziliśmy gnieżdżenie się czapli purpurowej. 8 V AR na stawie Henryk
(kompleks Stawno) znaleziono gniazdo z jednym jajem (KF 2659/
88). Dwa dni później w gnieździe znajdowały się trzy jaja. Następna kontrola przeprowadzona 14 V wykazała, że lęg został
splądrowany, prawdopodobnie przez błotniaka stawowego (Circus
aeruginosus). W gnieździe znajdowały się skorupki 4 jaj.
W r. 1989 ponownie stwierdzono lęg tego gatunku. Tym razem
czaple zagnieździły się na stawie Andrzej (kompleks Stawno).
Gniazdo zostało znalezione 9 VI 89 i zawierało ono. trzy jaja
(KF 2950/89). 17 VI w gnieździe były 4 jaja. Podczas następnej
kontroli (11 VII) stwierdzono, że z trzech wykluły się już pisklęta, a czwarte jajo było niezalężone. Ostatecznie czaplom udało się odchować dwa młode. Prawdopodobnie druga para czapli
purpurowej gnieździła się w r. 1989 na stawie Henryk lub Grabownica, nad którymi widywano osobniki, ale gniazda nie szukano.
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Po raz kolejny lęg czapli purpurowej został stwierdzony w r.
1990. 28 V na stawie Andrzej, na którym czaple gnieździły się
w poprzednim sezonie obserwowano jednego osobnika. 13 VI znaleziono tam gniazdo zawierające 5 jaj, położone w odległości
dwóch metrów od zeszłorocznego gniazda. 30 VI znajdowało się w
nim jedno pisklę i cztery jaja, w tym jedno z klującym się pisklęciem. Następne kontrole wykazały, że ze wszystkich jaj wykluły się pisklęta. Podczas ostatniej kontroli (28 VII) stwierdzono, że jedno z nich padło, tak więc ostatecznie czaple prawdopodobnie wyprowadziły cztery młode.
Stawy w dolinie Baryczy są miejscem, gdzie lęgi czapli purpurowej są najczęściej stwierdzane w Polsce. Tylko w okresie
powojennym zanotowano 11 pewnych stwierdzeń gnieżdżenia się tego gatunku na tym terenie (Dyrcz i in., w druku). Lęgowe czaple
purpurowe stwierdzano także na stawach k. Oświęcimia, na stawach "Okręt" k. Łowicza oraz na Jez. Gopło (Tomiałojć 1990).
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Breedinp records of Purple Heron (Ardea purpurea)
on the Milicz.Ponds
In 1988-90 breeding pairs of Purple Heron were recorded on
fish ponds (Stawno complex). in the Barycz val.ley. In 1988 heros laid first egg on 8th May. The attempt 'at breeding was unsuccessful and brood with four eggs was destroyed, probably by
Marsh Harrier. In 1989 a pair of Purple Herron built a nest on
another pond in Sławno complex. The female laid four eggs but
one was unfertilized. Herons raised two young. In 1990 Purple
Herons nested on the same pond. They built nest two meters from
the previous year nest. They laid five eggs and from all of
them nestlings hatched. The pair raised four young. Records
accepted by the Faunistic Commission.

