
CZA PLA NA DOB NA
Egret ta ga rzet ta (L.,1766)
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W na tu rze ga tu nek ten wy st´ pu je na du ̋ ym ob sza rze: po ∏u dnio wa Eu ro pa,
Azja, Afry ka, Ma da ga skar, In do ne zja, za chod nia Au stra lia. W okre sie l´ go wym 
za miesz ku je ba gna, del ty rzek, mo kra d∏a po ro Êni´ te drze wa mi i krze wa mi, 
na któ rych bu du je gniaz do. Jest pta kiem w´ drow nym, ˝y jà cym w sta dach, 
a gniaz du je w ko lo niach do kil ku ty si´ cy par, cz´ sto ra zem z in ny mi 
ga tun ka mi cza pli i kor mo ra na mi.

Grze gorz Ro lik
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Do cha rak te ry stycz nych cech te go ga -
tun ku na le ̋ à: czar ny dziób, d∏u gie

czar ne sko ki i ja sno ̋ ó∏ te pal ce. Na pier siach
i bo kach ma par tie cia ∏a po ro Êni´ te pió ra mi
pu dro wy mi, wy twa rza jà cy mi pu der chro nià -
cy pió ra kon tu ro we przed wil go cià. W se zo -
nie go do wym po sia da 2 d∏u gie (16 cm) ra je -
ry oraz wy d∏u ̋ o ne pió ra ozdob ne na gó rze
pier si, p∏asz czu i skrzy d∏ach. Dy mor fizm
p∏cio wy jest s∏a bo za zna czo ny, jed nak sam ce
sà zwy kle nie co wi´k sze od sa mic i przy
uwa˝ nej ob ser wa cji mo˝ na je od ró˝ niç.

Cza pla na dob na od no to wy wa na by ∏o cz´ -
sto w na szym kra ju. Pierw sze osob ni ki
stwier dzo no ju˝ w po ∏o wie XVII i XVIII wie -
ku, a w XIX w. spo ty ka no jà ju˝ doÊç 
re gu lar nie. W ostat nim dzie si´ cio le ciu po ja -
wia ∏a si´ licz nie; w r. 1996 – ∏àcz nie po nad 
70 pta ków, w 1997 – co naj mniej 41 i w 1999
– ok. 60 osob ni ków. Od no to wa no rów nie˝
raz lub dwa ra zy l´ gi w Pol sce. Praw do po -
dob ny przy pa dek gniaz do wa nia mia∏ miej sce
w rez. S∏oƒsk, gdzie w okre sie od 10 czerw -
ca do 2 lip ca 1998 r. wi dy wa no za nie po ko jo -
nà pa r´ pta ków, re gu lar nie po wra ca jà cà do
ko lonii cza pli si wych i Êle pow ro nów. Na to -
miast, 6 sierp nia 2003 r., w ko lo nii Êle pow ro -
nów, w ˝wi row ni Pal czo wi ce pod OÊwi´ ci -
miem zna le zio no gniaz do z czte re ma pod lo -
ta mi (J. Ba tle ja, A. Gor czew ski).

W Pol sce cza pla na dob na utrzy my wa na
jest w 3 ogro dach zoo lo gicz nych: Opo le,
Cho rzów i Kra ków. Ho dow la cza pli w Ogro -
dzie Zoo lo gicz nym w Opo lu pro wa dzo na
jest od ro ku 1996. Pta ki roz mna ̋ a jà si´ tu re -
gu lar nie. Zi m´ cza ple sp´ dza jà w zi mo wi sku,
gdzie ma jà za pew nio ne od po wied nie wa run -
ki, tj. tem pe ra tu r´ ok. 12-14oC, wil got noÊç
wzgl´d nà ok. 60%, lam py UV, sta ∏y do st´p
do po jem ni ków z czy stà wo dà, od po wied nià
kar m´. Du ̋ e zna cze nie ma do st´p do wo dy,
któ ra s∏u ̋ y pta kom do co dzien nej kà pie li,
pie l´ gna cji piór, po bie ra nia po kar mu, pi cia.
Nie na le ̋ y prze grze waç po miesz czeƒ, gdy˝
pta ki sà do syç od por ne na ni˝ sze tem pe ra tu -
ry. Pod ∏o ̋ e, któ re sta no wi pia sek, zra sza ne
jest wo dà pod czas co dzien nej ob s∏u gi. 
˚y wie nie zi mo we opar te jest g∏ów nie na ry -
bach s∏o no wod nych (szpro ty) i s∏od ko wod -
nych (np. p∏oç czy leszcz – ci´ te na ka wa∏ ki),
któ re sta no wià 70% daw ki po kar mo wej,
mi´ sie wo ∏o wym, twa ro gu chu dym, do dat ku
owa dów: màcz ni ki, drew nia ki, Êwiersz cze,
sza raƒ cza ki. Do da tek wi ta min i mi ne ra ∏ów
od gry wa rów nie˝ wa˝ nà ro l´ i po wi nien byç
uzgod nio ny ze s∏u˝ bà we te ry na ryj nà. 

Wraz z na sta niem pierw szych wio sen nych
dni pta ki przy go to wu je si´ do se zo nu let nie -
go. Zwi´k sza si´ wte dy udzia∏ wi ta min.
Daw ka po kar mo wa jest moc no uroz ma ico -
na. Ma to zna cze nie, je Êli spo dzie wa my si´
wio sen nych l´ gów. Na kil ka na Êcie dni przed
wy pusz cze niem, sta do jest stop nio wo har to-
wa ne. W na szym re gio nie wy pusz cza nie na
ze wnàtrz ma miej sce ok. 15-20 kwiet nia.

Pta ki po opusz cze niu zi mo wi ska, nie mal ̋ e
po kil ku dniach, przy st´ pu jà do bu do wy
gniazd. Bu du lec na gniaz da jest re gu lar nie
do star cza ny. Sà to ga ∏àz ki brzo zo we i wierz -
bo we o d∏u go Êci ok. 15-20 cm. Wo lie ra let -
nia za opa trzo na jest w du ̋ y zbior nik wod ny
i wy so kie ga ∏´ zie drzew sta no wià ce sie dzi ska
dla pta ków. IloÊç drzew jest do sto so wa na do
wiel ko Êci sta da i par l´ go wych, jed nak mi mo
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Kolonia czapli w opolskim zoo.

Para przy gnieêdzie.



to pta ki cz´ sto wal czà o te ry to rium i do god -
ne miej sce do bu do wy gniaz da. Bar dzo cie -
ka we i wi do wi sko we sà to ki cza pli na dob -
nych; pta ki sà moc no po bu dzo ne, stro szà
pió ra ozdob ne na pier si i p∏asz czu, prze p´ -
dza jà si´ wza jem nie, a w ko lo nii jest wte dy
gwar no i g∏o Êno. Po do bra niu si´ w pa ry sa -
mi ca sk∏a da 2-6 jaj, któ re wy sia du jà obo je ro -
dzi ce przez 21-25 dni. Ptaki wy mie nia jà si´
pod czas in ku ba cji jaj kil ka ra zy na do b´;
osob nik pod fru wa do gniaz da, a part ner
wsta je z jaj. Od by wa si´ ry tu al ne po wi ta nie 
i za mia na. Obec noÊç pi sklàt stwier dza si´ po
ich cha rak te ry stycz nych od g∏o sach, któ re
przy po mi na jà ni sko to no we od g∏o sy grze cho -
tek. W na tu rze od by wa si´ 1 l´g, a w przy -
pad ku utra ty jaj pa ra mo ̋ e go po wtó rzyç.
Na to miast w wa run kach ho dow la nych cza -
ple mo g´ przy st´ po waç dru gi raz do l´ gów,
zw∏asz cza je Êli by ∏a cie p∏a i wcze sna wio sna,
a na ro dzi ny pierw szych m∏o dych by ∏y sto -
sun ko wo szyb ko po wy pusz cze niu. Po karm
w okre sie od cho wu m∏o dych po da wa ny jest
2-3 ra zy dzien nie, a daw ka po kar mo wa
wzbo ga ca na jest w styn k´, ma ∏e gry zo nie,
owa dy, do dat ki mi ne ral no -wi ta mi no we.
M∏o de kar mio ne sà przez ro dzi ców na zmia -
n´, jed nak ni gdy nie po zo sta jà bez opie ki ro -
dzi ca. W gnieê dzie prze by wa jà przez ok. 30
dni. Opusz cza jà je przed opie rze niem i sie -
dzà na ga ∏´ ziach opo dal, na noc jed nak wra -
ca jà do gniaz da. M∏o de cza ple po okre sie 

od cho wu do ∏à cza jà do sta da i two rzà jed nà
ko lo ni´. Doj rza ∏oÊç p∏cio wà osià ga jà w wie ku
2-3 lat. Je sie nià, tj. ok. 15-20 paê dzier ni ka,
sta do cza pli jest prze no szo ne do po miesz -
cze nia zi mo we go.

W opol skim zoo od no to wa no przy pad ki
sk∏a da nia jaj przez cza ple w okre sie zi mo -
wym i wcze snej wio sny, w po miesz cze niu.
Pta ki po dej mo wa ∏y si´ wy sia dy wa nia, jed nak
za wsze bez po wo dze nia. W okre sie roz rod -
czym za ob ser wo wa no rów nie˝ przy pad ki
nie wier no Êci wÊród par sko ja rzo nych, kie dy
sa miec opusz cza∏ gniaz do, a po je dyn cze
sam ce wy ko rzy stu jàc je go nie obec noÊç, ko -
pu lo wa ∏y z je go part ner kà. 

W ostat nich la tach wzro s∏o za in te re so wa -
nie cza pla mi na dob ny mi, rów nie˝ wÊród pry -
wat nych ho dow ców. Ho dow la te go
ga tun ku nie po win na ra czej sta no wiç wi´k -
sze go pro ble mu, po za ˝y wie niem, któ re
w okre sie zi mo wym mo ̋ e byç kosz tow ne.
Cza ple sà pta ka mi bar dzo eks po zy cyj ny mi
i in te re su jà cy mi, nie tyl ko dla mi ∏o Êni ków
awi fau ny. W ich ko lo nii jest za wsze gwar no,
po czàw szy od wcze snej wio sny i se zo nu go -
do we go, do la ta – wy cho wy wa nie pi sklàt, ich
na uki la ta nia, po je sieƒ, kie dy ca ∏ym sta dem
pre zen tu jà swój be ha wior i ˝y cie stad ne.

Fot. Grze gorz Ro lik
Ogród Zoo lo gicz ny w Opo lu
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Piskl´ta czapli nadobnej.


