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G´si
garbonose

G´Ê gar bo no sa gnieê dzi
si´ w Azji, na ob sza rach
od Ura lu do Ja po nii. 
Na zwa jej po cho dzi od
ro go we go wy rost ka
czo ∏o we go 
wy st´ pu jà ce go 
na przej Êciu dzio ba 
w czo ∏o. Wy ro stek 
czo ∏o wy jest le piej 
roz wi ni´ ty  u gà sio rów
ni˝ u g´ si.

Prof. zw. dr hab.
Adam Mazanowski

Gàsior i g´Ê garbonosa. Fot. dr. M. Adamski
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Cho wa ne obec nie na Êwie cie g´ si po -
cho dzà od: sza rej g´ si g´ ga wy (An ser

an ser L.), udo mo wio nej przed 3000 lat, g´ si
gar bo no sej po cho dzà cej od su cho no sa (Cy -
gnop sis cy gno ides L.), udo mo wio nej oko ∏o
1000 lat te mu oraz od ber ni kli ka na dyj skiej
(Bran ta ca na den sis Pall.), udo mo wio nej do -
pie ro w XVIII wie ku. Udo mo wio no tak ̋ e
g´Ê ni lo wà i g´Ê bia ∏o czel nà. Dzi cy pro to pla -
Êci g´ si do mo wych ˝y jà do dziÊ na wol no Êci,
sta no wiàc cen ny ele ment fau ny.

U g´ si gar bo no sych wy st´ pu je rów nie˝
wy raê ny dy mor fizm p∏cio wy w ma sie cia ∏a.
Ró˝ nià si´ one tak ̋ e, tak jak in ne g´ si po cho -
dzà ce od su cho no sa, cha rak te ry stycz nym
trà bià cym g∏o sem. Z po wo du ma ∏ej p∏o chli -
wo Êci g´ si gar bo no se zo sta ∏y ∏a two udo mo -
wio ne.

W wy ni ku udo sko na le nia g´ si gar bo no -
sych wy two rzo no g´Ê chiƒ skà (∏a b´ dzio wà).
Roz po wszech nio na jest ona na ca ∏ym Êwie cie
i wy ko rzy sty wa na do zwi´k sza nia nie Êno Êci
in nych od mian g´ si. Gàsio ry chiƒ skie nie ch´t -
nie kry jà g´ si in nych ras i od mian, po cho dzà -
ce od sza rej g´ si g´ ga wy. Ma to miej sce
szcze gól nie przy du ̋ ej ró˝ ni cy wiel ko Êci
mi´ dzy sam ca mi i sa mi ca mi oraz w przy pad -
ku ró˝ ni cy w bar wie piór. Po zy tyw ny efekt
krzy ̋ o wa nia uwi dacz nia si´ cz´ sto do pie ro
w dru gim lub trze cim po ko le niu mie szaƒ -
ców. W Eu ro pie pre fe ru je si´ g´ si chiƒ skie 
o bia ∏ym upie rze niu, a w Azji sza ro upie rzo -
ne. Od in nych ras ró˝ nià si´ ma ∏ym ot∏usz -
cze niem tu szek i mi´ sa, na to miast wy ma ga -
nia Êro do wi sko we ma jà po dob ne. Po glà dy
kon su men tów co do ja ko Êci mi´ sa sà zró˝ ni -
co wa ne, po nie wa˝ nie jest ono prze ro Êni´ te
t∏usz czem, jak to ma miej sce u g´ si po cho -
dzà cych od sza rej g´ si g´ ga wy.

G´ si chiƒ skie, po dob nie jak in ne po cho -
dzà ce od su cho no sa, ma jà bu do w´ przy po -
mi na jà cà ∏a b´ dzia. Cha rak te ry stycz ne sà:
owal na g∏o wa z wy rost kiem czo ∏o wym i d∏u -
ga szy ja w kszta∏ cie li te ry S. Tu ∏ów jest krót -
ki, za okrà glo ny, pio no wo wy pro sto wa ny.
PierÊ wy pu k∏a, cz´ sto wy so ko osa dzo na.
Grzbiet rów ny, po bo kach za okrà glo ny, ob ni -
˝a si´ w kie run ku ogo na. Bar wa dzio ba jest
he ba no woczar na u g´ si o sza rych pió rach lub
˝ó∏ to- po ma raƒ czo wa u g´ si o pió rach bia -
∏ych. Osob ni ki oboj ga p∏ci ma jà cha rak te ry -
stycz ne zwi sa jà ce pod gar dle, wi´k sze u gà -
sio rów ni˝ u g´ si. D∏u goÊç skrzy de∏ zwi´k -
sza jà d∏u gie lot ki, si´ ga jà ce do koƒ ca ste ró -
wek. Sko ki sà do syç d∏u gie, bar wy ciem no -
po ma raƒ czo wej lub ciem no czer wo nej.

Nie ÊnoÊç g´ si chiƒ skich do cho dzi do 70 jaj
od nio ski. In stynkt wy sia dy wa nia jaj i wo dze -
nia gà siàt prze ja wia si´ w rów nym stop niu 
u gà sio ra i g´ si. Po czàt ko wy okres wy cho wu
jest trud niej szy ni˝ u in nych gà siàt. Ko niecz ne
jest za pew nie nie na po czàt ku wy cho wu tem -
pe ra tu ry wy˝ szej o 2–3o C, ni˝ g´ siom in nych
ras i od mian. Umo˝ li wia to pra wi d∏o wy roz -
wój na rzà dów mo czo wych. G´ si wy ro Êni´ te
sà wy trzy ma ∏e i nie po trze bu jà pod wy˝ szo -
nej tem pe ra tu ry, a tak ̋ e pa stwisk wod nych 
i zie lo nych. W ostat nich la tach pod j´ to se lek -
cj´ g´ si chiƒ skich pod wzgl´ dem ma sy cia ∏a.
Obec nie ma sa do ro s∏e go gà sio ra wy no si
oko ∏o 6 kg, a g´ si oko ∏o 5 kg. Ja koÊç pie rza
g´ si chiƒ skich uwa ̋ a na jest za bar dzo do brà.

G´Ê ku baƒ ska po cho dzi od g´ si chiƒ skiej
(∏a b´ dzio wej), do któ rej jest bar dzo po dob -
na. G´ si ku baƒ skie spro wa dzo no do Pol ski 
w 1977 r. z daw ne go ZSRR i umiesz czo no 
w re zer wie ge ne tycz nej. Nie ÊnoÊç tych g´ si
wy no si ∏a 40–60 jaj, a zdol noÊç kom bi na cyj na
z g´ sia mi bia ∏y mi w∏o ski mi i g´ sia mi kra jo -
wych od mian re gio nal nych, po cho dzà cy mi
od sza rej g´ si g´ ga wy, by ∏a bar dzo do bra.
Za p∏od nie nie jaj u g´ si ku baƒ skich do cho dzi -
∏o do 93,3%, wy l´g z jaj na ∏o ̋ o nych do
75,1%, a z jaj za p∏od nio nych do 80,4%.
Prze ̋ y wal noÊç gà siàt do 12. ty go dnia ˝y cia
prze kra cza ∏a 97%. Gà sio ry ku baƒ skie w tym
wie ku sà lek kie i wa ̋ à 4–4,2 kg, a g´ si
3,5–3,7 kg, ale tusz ki tych g´ si sà do syç do -
brze umi´ Ênio ne i nie ot∏usz czo ne. Upie rze -
nie g´ si ku baƒ skich jest sza re, dziób czar ny,
no gi ciem no czer wo ne. Po dob nie jak g´ si
chiƒ skie, ku baƒ skie ma jà owal nà g∏o w´, 
a u na sa dy dzio ba w kie run ku czo ∏a znaj du je
si´ wy ro stek czo ∏o wy. G´ si ku baƒ skie ma jà
wy raê nie za zna czo ne zwi sa jà ce pod gar dle.
Po za tym cha rak te ry zu je je d∏u ga szy ja 
w kszta∏ cie li te ry S i syl wet ka po dob na do ∏a -
b´ dzia. Tu ∏ów jest krót ki, pio no wo wy pro -
sto wa ny.

Se lek cja g´ si ku baƒ skich pod wzgl´ dem
cech re pro duk cyj nych da ∏a do bre wy ni ki.
Nie ÊnoÊç od jed nej g´ si prze kro czy ∏a 64 ja ja,
a od mie szaƒ ców z bia ∏à w∏o skà 100 jaj. G´ -
si ku baƒ skie od zna cza jà si´ wy trwa ∏o Êcià 
w nie Êno Êci (183 dni) i ma ∏ym zu ̋ y ciem pa -
szy. Dzi´ ki du ̋ ej p∏od no Êci mo˝ na od 1 g´ si 
i jej po tom stwa uzy skaç rocz nie prze sz∏o
180 kg mi´ sa. Ce chà cha rak te ry stycz nà tych
g´ si jest ma ∏a zdol noÊç do osa dza nia t∏usz czu
(nie da si´ ich utu czyç), ale wy daj noÊç rzeê na
jest do bra, bo wy no si 66%. Ogól na iloÊç
mi´ Êni pier sio wych jest wi´k sza w ma sie

paêdziernik 2006

G´si kubaƒskie na wybiegu s∏omiastym.

Gàsior i g´Ê kubaƒska.



tusz ki z szy jà o 2,2%, ni˝ u g´ si bia ∏ych w∏o -
skich. Na to miast iloÊç skó ry z t∏usz czem
pod skór nym wy no si w ma sie tusz ki pa tro -
szo nej z szy jà tyl ko 21%. Po tom stwo gàsio -
rów bia ∏ych ko ∏udz kich i g´ si ku baƒ skich 
wy ko rzy stu je si´ ja ko ma te ria∏ ˝eƒ ski do
two rze nia mie szaƒ ców to wa ro wych z gàsio -
ra mi z kra jo wych stad za cho waw czych g´ si
od mian po ∏u dnio wych (lu bel skich, kie lec -
kich, pod kar pac kich) i pó∏ noc nych (kar tu -
skich, ry piƒ skich, su wal skich). Uzy sku je si´
du ̋ à licz b´ po tom stwa, do brze umi´ Ênio ne -
go i nie ot∏usz czo ne go.

Od g´ si chiƒ skiej po cho dzà tak ̋ e g´ si gor -
kow skie, spro wa dzo ne do Pol ski w 1978 r. 
z daw ne go ZSRR i umiesz czo ne w re zer wie
ge ne tycz nej. G´ si ma jà bia ∏e upie rze nie, 
a dziób i no gi bar wy czer wo no -po ma raƒ czo -
wej. G∏o wa g´ si jest owal na, a u na sa dy dzio -
ba w kie run ku czo ∏a znaj du je si´ wy ro stek
czo ∏o wy. Du ̋ e, zwi sa jà ce pod gar dle jest wy -
raê nie za zna czo ne. Syl wet ka g´ si gor kow -
skich jest po dob na do ∏a b´ dzia. Szy j´ ma jà
d∏u gà, w kszta∏ cie li te ry S, tu ∏ów za okrà glo ny,
sto sun ko wo krót ki, pio no wo wy pro sto wa ny,
pierÊ wy pu k∏à, prze wa˝ nie wy so ko osa dzo -
nà, grzbiet po bo kach za okrà glo ny, ob ni ̋ a si´
w kie run ku ogo na.

G´ si ce chu je do syç du ̋ a nie ÊnoÊç, wy no -
szà ca 45–47 jaj od nio ski, do bre za p∏od nie nie
jaj sta no wi 76,9–91,0%, a wy l´g pi sklàt z jaj
za p∏od nio nych 61,4–74,2%. Pta ki ma jà moc -
nà bu do w´ cia ∏a. Gà sio ry w 12. ty go dniu ˝y -
cia wa ̋ à 4,4–5,0 kg, a g´ si 3,8–4,3 kg. Tusz ki
sà do brze umi´ Ênio ne i w nie wiel kim stop niu
ot∏usz czo ne. G´ si gor kow skie wy ró˝ nia du ̋ a
od por noÊç na nie ko rzyst ne wa run ki Êro do -
wi ska. Na da jà si´ bar dzo do brze do cho wu
w du ̋ ych sta dach i do two rze nia mie szaƒ -
ców to wa ro wych.

Kra jo we g´ si gar bo no se wy st´ pu jà w po -
∏u dnio wo -wschod niej Pol sce. Zo sta ∏y wy -
two rzo ne w wy ni ku krzy ̋ o wa nia miej sco -
wych g´ si re gio nal nych z g´ sià chiƒ skà. Ma jà
upie rze nie prze wa˝ nie bia ∏e, ale wy st´ pu jà
te˝ osob ni ki sio d∏a te i ∏a cia te. No gi i dziób sà
bar wy czer wo no -po ma raƒ czo wej. W 1977 r. 
g´ si te zo sta ∏y za li czo ne do re zer wy ge ne -
tycz nej. Po dob nie jak in ne od mia ny po cho -
dzà ce od su cho no sa, kra jo we g´ si gar bo no se
ma jà g∏o w´ owal nà, u na sa dy dzio ba wy ro -
stek czo ∏o wy i sil nie za zna czo ne pod gar dle.
Tu ∏ów jest za okrà glo ny, sto sun ko wo krót ki,
wy pro sto wa ny, pierÊ wy pu k∏a, cz´ sto wy so -
ko osa dzo na. Grzbiet tych g´ si jest za okrà -
glo ny i ob ni ̋ o ny w kie run ku ogo na. G´ si wy -

ró˝ nia do bra zdro wot noÊç i od por noÊç na
nie ko rzyst ne wa run ki Êro do wi ska. Ce chu jà
si´ do bry mi wskaê ni ka mi za p∏od nie nia jaj
(84,8–89,5%) i wy l´ gu pi sklàt z jaj za p∏od -
nio nych (52,9–73,6%). Ma sa cia ∏a 12-ty go -
dnio wych gà sio rów wy no si 4,1–4,4 kg, a g´ -
si 3,6–3,9 kg. Tusz ki nie sà ot∏usz czo ne. 

Kra jo we g´ si gar bo no se na da jà si´ do cho -
wu w ma ∏ych i du ̋ ych sta dach. Po sia da jà du -
˝à zdol noÊç kom bi na cyj nà z in ny mi ra sa mi 
i od mia na mi g´ si, dla te go mo gà byç u˝y wa ne
do two rze nia mie szaƒ ców u˝yt ko wych. Prof.

H. Bàcz kow ska (1967) wy ko rzy sta ∏a g´ si
gar bo no se do wy two rze nia g´ si ra sy za tor -
skiej. Kra jo we g´ si gar bo no se mo gà te˝ ode -
graç zna czà cà ro l´ w za cho wa niu cen nej, tra -
dy cyj nej kul tu ry re gio nu po ∏u dnio wo -
-wschod niej Pol ski i Êro do wi ska na tu ral ne go.
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G∏owa g´si garbonosej 
z wyrostkiem czo∏owym.

Gàsior i g´Ê gorkowska.

G∏owa g´si kubaƒskiej z wyrostkiem czo∏owym.


