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Сива чапља

Систематика
Царство
Animalia
Тип
Chordata
Подтип
Vertebrata
Класа
Aves
Ред
Pelecaniformes
Породица
Ardeidae
Род
Ardea
Биномијална номенклатура
Ardea cinerea
(Карл Лине, 1758)
Ареал врсте

Животиње
Хордати
Кичмењаци
Птице
Пеликани
Чапље
–

Сива чапља (Ardea cinerea) је врста птице из породице Чапљи (Ardeidae).
Најраспрострањенија je и највећа чапља на нашим просторима, дужине тијела 90-100 cm.
Претежно је свијетлосива, скоро бијелог врата, у лету видљивог контраста са црним
летним перима [2]. Врат је дугачак, са сивом цртом према бијелим прсима. На крају прса
има продужено перје. Глава је бијела с црном пругом која се протеже од ока према
затиљку, гдје образује дугачку зашиљену црну перјаницу (дужа пера). Кљун је жућкаст,
подужи у коријену чврст, према врху зашиљен. Ноге су дуге, сивкасте [3]. Младе птице
изгледају више сиве од старијих и немају продужено перје на глави [4].
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При одмору и у лету, сива чапља свој дуги врат држи савијен у слово &quot;S&quot;.
Лети добро, а испружене ноге вире далеко испод репа. Често дуго стоји непомична у
води с вратом испод крила. Гаца по води и чека да плијен доплива до ње, те га у трену
набоде својим кљуном. Храна јој се састоји од риба дугачких до 20 cm, жаба, змија,
нарочито бјелоушки, младих птица мочварица и пловуша, мишева, инсеката, шкољки и
кишних глисти [4].

Задржава се уз стајаће и текуће воде, уз обалу у плиткој води. Живи и у брдским
крајевима, али је најбројнија у мочварама, пољима под водом, уз канале ријека и језера у
равницима [3]. Гнијездо гради од сувог прућа на високом дрвећу. Женка снесе 5-6 јаја,
сједи на њима са мужјаком, а затим се заједно брину о младунцима који постају
самостални након 50 дана. Мужјаци и женке поздрављају се гласним клепетањем кљуна
[5].

Живи у колонијама. Селица је, наше крајеве оставља прије зиме.
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