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G´ ga wa
Mi cha∏ „Lo bo” Bu gaj ski

Fo
t. 

A
. K

ru
sz

ew
ic

z

G´ ga wa to du ̋ a, sil na i od por na
g´Ê wy st́  pu jà ca po spo li cie w Eu ro pie
i Azji. Jest je dy nà g´ sià eu ro pej skà,
któ ra w okre sie let nim nie mi gru je
na te re ny ark tycz ne w ce lach
roz rod czych. Gniaz du je w miejscach
trud no do st́ p nych. Z punk tu wi dze nia
ho dow la ne go jest to ga tu nek ma ∏o
atrak cyj ny. G´Ê ta jest po spo li ta
i ∏a two do st´p na, wí c cz´ sto by wa
wy bie ra na przez po czàt ku jà cych.
Nie jest to zbyt do bre po su ní  cie,
bo g  ́ga wa to ga tu nek doÊç ucià  ̋li wy
w ho dow li i mo ̋ e szyb ko znie ch  ́ciç
ho dow c´ do no we go hob by. Na
do da tek jest to kra jo wy ptak ∏ow ny,
wí c trze ba pil no waç, by wszyst kie
osob ni ki by ∏y ob ràcz ko wa ne, 
co uchro ni w∏a Êci cie la przed 
po sà dze niem o k∏u sow nic two.

Na zwa na uko wa: An ser an ser
Na zwa an giel ska: Grey lag go ose
Na zwa nie miec ka: Grau gans



GG´ ga wa to du ̋ a, sil na i od por na g´Ê
wy st´ pu jà ca po spo li cie w Eu ro pie
i Azji. W ob r´ bie ga tun ku An ser

an ser wy ró˝ nia si´ 2 pod ga tun ki: An ser an -
ser an ser oraz An ser an ser ru bri ro stris.
Praw do po dob nà przy czy nà wy od r´b nie nia
si´ dwóch pod ga tun ków by ∏o roz dzie le nie
po pu la cji g´ ga wy w cza sie zlo do wa ceƒ. Là -
do lód po dzie li∏ po pu la cje na wschod nià
i za chod nià, któ re ewo lu owa ∏y nie za le˝ nie.
Po ustà pie niu là do lo du obie po pu la cje po ∏à -
czy ∏y si´ po now nie, a efek tem krzy ̋ o wa nia
jest ró˝ no rod noÊç od cie ni upie rze nia i ko -
lo rów dzio ba. 

U pod ga tun ku A. a. an ser za rów no sa -
miec, jak i sa mi ca ubar wio ne sà jed na ko -
wo. Upie rze nie utrzy ma ne jest w ró˝ nych
od cie niach sza ro Êci. Naj ciem niej szà par tià
cia ∏a sà skrzy d∏a i grzbiet, któ re przy bie ra jà
bar w´ bru nat no -sza rà. Pió ra skrzy de∏ ma jà
do brze wi docz ne ja sno sza re koƒ ców ki.
G∏o wa i szy ja sà rów nie˝ ciem ne, ale utrzy -
ma ne w bar wie sza rej. Spód cia ∏a ja sno sza -
ry. Po bo kach cia ∏a ciem no sza re pió ra two -
rzà, na ja sno sza rym tle, wzór przy po mi na jà -
cy pr´ gi. Brzuch i pod ogo nie bia ∏e. Dziób
oraz ob wód ki wo kó∏ oczu in ten syw nie po -
ma raƒ czo we. No gi ró ̋ o we. Sam ce ma jà za -
zwy czaj ma syw niej sze i szer sze dzio by, ale
do k∏ad ne okre Êle nie p∏ci pta ka mo˝ li we jest
tyl ko przez wy wi ni´ cie klo aki. Pod ga tu nek
A. a. ru bri ro stris ró˝ ni si´ od A. a. an ser tyl -
ko nie znacz nie. Naj ∏a twiej roz po zna wal nym
ele men tem jest bar wa dzio ba i ob wód ki wo -
kó∏ oka, któ re u te go pod ga tun ku sà ja sno ró -
˝o we. Po za tym pta ki te sà tro ch´ wi´k sze
oraz ma jà nie co bled sze upie rze nie i szer sze
pr´ gi na wierz chu cia ∏a. 

G´ ga wa jest je dy nà g´ sià eu ro pej skà, któ -
ra w okre sie let nim nie mi gru je na te re ny
ark tycz ne w ce lach roz rod czych. Te re ny l´ -
go we g´ ga wy w Eu ro pie znaj du jà si´ we
wschod niej cz´ Êci kon ty nen tu oraz na Is lan -
dii i skan dy naw skich wy brze ̋ ach. Bio to pem
pre fe ro wa nym przez te g´ si sà s∏od ko wod ne
zbior ni ki ze stre fà przy brze˝ nà ob fi cie po ro -
Êni´ tà trzci na mi, pod mo k∏e ∏à ki i ba gna.
Gniaz du je na te re nach trud no do st´p nych. 

Z punk tu wi dze nia ho dow la ne go jest to
ga tu nek ma ∏o atrak cyj ny. G´Ê ta jest po spo li -
ta i ∏a two do st´p na, wi´c cz´ sto by wa wy bie -
ra na przez po czàt ku jà cych. Nie jest to zbyt
do bre po su ni´ cie, bo g´ ga wa to ga tu nek doÊç
ucià˝ li wy w ho dow li i mo ̋ e szyb ko znie ch´ -
ciç ho dow c´ do no we go hob by. Jak ju˝ wspo -
mnia ∏em g´ ga wa jest du ̋ ym i sil nym pta kiem.

Do ro s∏e osob ni ki mo gà wa ̋ yç od 2,5 do 6 kg,
przy d∏u go Êci cia ∏a od 83 do 98 cm. Tak du ̋ y
ptak po trze bu je od po wied niej prze strze ni
˝y cio wej. Naj od po wied niej szym spo so bem
utrzy ma nia by ∏o by udo st´p nie nie im ob szer -
ne go ogro du ze zbior ni kiem wod nym, ale g´ -
ga wy to wy jàt ko wo nisz czy ciel skie pta ki. Na -
wet gdy ma jà ol brzy mi te ren do dys po zy cji,

nisz czà po ra sta jà ce go ro Êli ny z wiel kim
upodo ba niem. ˚a den krzew, pnà cze czy
kwiat nie oprze si´ ich nisz czy ciel skim za p´ -
dom. Chcà spró bo waç ka˝ dej ro Êli ny, któ ra
ro Ênie na ich te re nie. Nie tyl ko cz´ Êci na ziem -
ne ro Êlin na ra ̋ o ne sà na znisz cze nie. Ma syw -
ne dzio by po zwa la jà im na ko pa nie w zie mi
w po szu ki wa niu ko rze ni. Je Êli pod ∏o ̋ e jest
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Portret g´gawy. Fot. G. Reclos

G´gawy muszà mieç dost´p do zbiornika wody. Fot. M. Bugajski.
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mo kre, ko pa nie w nim przy cho dzi pta kom
z ∏a two Êcià. Naj bar dziej na ra ̋ o ne na znisz -
cze nia sà jed nak ro Êli ny wod ne i po ra sta jà ce
brze gi zbior ni ka. Je Êli brzeg zbior ni ka nie jest
za bez pie czo ny, wów czas bar dzo szyb ko zo -
sta je znisz czo ny. Ro Êli ny sà wy ry wa ne, ob ja -
da ne z naj bar dziej war to Êcio wych cz´ Êci i po -
rzu ca ne. War to rów nie˝ wspo mnieç, ˝e tak
du ̋ y ptak wy da la spo rà iloÊç od cho dów. Je Êli
nie b´ dà sys te ma tycz nie usu wa ne, to w krót -
kim cza sie po kry jà traw nik. Spa ce ru jà ce g´ si,
swo imi du ̋ y mi ∏a pa mi, roz gnia ta jà od cho dy,
two rzàc nie prze pusz czal nà sko ru p´, któ ra
unie mo˝ li wia wzrost ro Êlin. Naj bar dziej wi -
docz ne jest to wo kó∏ zbior ni ka wod ne go,
przy któ rym naj cz´ Êciej od po czy wa jà.

Nie jest to jed nak je dy ny pro blem, ko lej -
nym, rów nie ucià˝ li wym, jest agre sja. Do ro -
s∏e g´ ga wy, zw∏asz cza w se zo nie l´ go wym,
mo gà byç po wa˝ nym za gro ̋ e niem dla
mniej szych pta ków. Wska za ne jest utrzy my -
wa nie na wy bie gu tyl ko jed nej do ro s∏ej pa ry
pta ków. M∏o de osob ni ki mo gà byç utrzy my -
wa ne w sta dzie wie lo ga tun ko wym. G´ ga wa,
tak jak i in ne g´ si, zdo by wa wi´k szoÊç po kar -
mu pa sàc si´, wi´c wy bieg mu si za pew niaç
od po wied nià iloÊç zie lo nek. Sà dwa spo so by,
aby to osià gnàç. Pierw szym jest du ̋ y wy bieg
ob sia ny trwa ∏y mi ro Êli na mi, ta ki mi jak tra wy,
ko ni czy na, lu cer na. Ta ki wy bieg dla jed nej
pa ry po wi nien mieç oko ∏o 100 m2. Dru gim
jest spo sób dwu wy bie go wy. Po le ga on na
po dzia le wy bie gu na 2 cz´ Êci, z któ rych jed -
na jest miej scem sta ∏e go prze by wa nia pta -
ków, a dru ga s∏u ̋ y im tyl ko za pa stwi sko.
Pta ki ma jà do niej do st´p tyl ko przez ogra ni -
czo nà cz´Êç dnia, naj cz´ Êciej po go dzi nie ra no
i wie czo rem. Spo sób ten jest bar dzo do brym
roz wià za niem w przy pad ku ho dow li kil ku
par g´ si, bo z jed ne go du ̋ e go pa stwi ska mo -
gà one ko rzy staç na prze mian i nie wcho dzà
so bie w dro g´. Do dat ko wo cz´Êç ta kie go
pa stwi ska mo˝ na ob sie waç ozi mi na mi, któ re
za pew nia jà pta kom zie lon ki od póê nej je sie -
ni do wio sny, czy li w okre sie, gdy we ge ta cja
po zo sta ∏ych ro Êlin jest za trzy ma na. 

Ro Êli ny pa stwi sko we to nie je dy na ro Êlin -
noÊç, ja ka po win na si´ zna leêç na wy bie gu.
Po win ny tam byç rów nie˝ krze wy i drze wa
za pew nia jà ce cieƒ w upal ne la to oraz miej sce
do za ∏o ̋ e nia gniaz da. Wy bie ra jàc krze wy li -
Êcia ste, na le ̋ y de cy do waç si´ na ro Êli ny, któ -
rych ko ro na za czy na si´ oko ∏o metr nad zie -
mià, w prze ciw nym wy pad ku ni ̋ ej po ∏o ̋ o ne
cz´ Êci (znaj du jà ce si´ w za si´ gu dzio bów)
ule gnà znisz cze niu. Le piej spraw dza jà si´

krze wy igla ste, choç i one mo gà byç ob sku -
by wa ne. 

Ko lej nym nie odzow nym ele men tem wy -
bie gu jest zbior nik wod ny. Nie mu si byç on
du ̋ y, ale po wi nien za pew niaç pta kom mo˝ li -
woÊç kà pie li. Je Êli upie rze nie nie jest pie l´ -
gno wa ne, tra ci swo jà wo do od por noÊç.
Zbior nik jest te˝ po trzeb ny pta kom do ko -
pu la cji, któ ra od by wa si´ w∏a Ênie w wo dzie.
Trze ba za dbaç, aby kon struk cja i ma te ria ∏y
zbior ni ka by ∏y przy sto so wa ne dla g´ si. Nie
mo ̋ e byç to fo lia, bo bar dzo szyb ko zo sta nie
po dziu ra wio na przez g´ sie pa zu ry. Ko niecz -
ne jest rów nie˝ od po wied nie za bez pie cze nie
ob sza ru wo kó∏ zbior ni ka, np. ka mie nia mi,
gdy˝ roz chla pa na ze zbior ni ka wo da za ch´ ca
g´ si do ko pa nia w zie mi. W mo krej zie mi
szyb ko po ja wià si´ dziu ry. 

Ostat nim ele men tem wy bie gu jest po -
miesz cze nie zi mo we. Cho cia˝ g´ ga wa jest
od por nym pta kiem, to uwa ̋ am, i˝ po win na

mieç mo˝ li woÊç schro nie nia si´ pod czas z∏ej
po go dy w po miesz cze niu. Nie jest prze cie˝
tak od por na jak Ênie ̋ y ce. G´ ga wom wy star -
czy drew nia na szo pa, któ ra b´ dzie chro niç
przed opa da mi i sil nym wia trem. Zi mà wy -
k∏a da si´ w niej war stw´ s∏o my. Na po czàt ku
g´ si nie ch´t nie wcho dzà do po miesz cze nia,
wi´c trze ba je tam za ga niaç. Po pew nym cza -
sie na uczà si´ i sa me b´ dà z nie go ko rzy staç.
Zi mà w po miesz cze niu usta wia si´ po jem nik
z kar mà. 

˚y wie nie g´ gaw nie jest k∏o po tli we ani
skom pli ko wa ne. Pod sta wà die ty sà ró˝ ne
cz´ Êci ro Êlin. W wa run kach ho dow la nych sà
to ró˝ ne tra wy, ko ni czy na, lu cer na, zbo ̋ a
i in ne ro Êli ny pa stwi sko we. W okre sie let nim
pa stwi sko po win no do star czaç pta kom
wi´k szoÊç po kar mu. Na sio na zbó˝ sà w tym
cza sie tyl ko uzu pe∏ nie niem die ty. W ˝y wie niu
g´ si wy ko rzy stu je si´ owies i psze ni c´. Zbo -
˝a te naj le piej po da waç roz gnie cio ne lub

G´gawy najch´tniej pasà si´ tam, gdzie jest wiele gatunków zió∏. Fot. M. Bugajski.
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w po sta ci p∏at ków, bo sà wów czas ∏a twiej
przy swa jal ne. Z na sta niem je sie ni udzia∏ zbó˝
na le ̋ y zwi´k szyç, a gdy tem pe ra tu ry za cznà
spa daç po ni ̋ ej ze ra, trze ba wpro wa dziç do
die ty ro Êli ny ole iste. Naj le piej spraw dza si´
w tej ro li s∏o necz nik. Nie na le ̋ y jed nak prze -
sa dzaç, bo szyb ko mo˝ na za tu czyç g´ si. Ku -
ku ry dzy w ˝y wie niu g´ si ra czej si´ nie sto su -
je. Uzu pe∏ nie niem zi mo wej die ty zbo ̋ o wej
sà tar te wa rzy wa. Naj le piej spraw dza si´ tar -
ta na gru be wió ry mar chew, ka pu sta, bu ra ki,
a tak ̋ e in ne wa rzy wa, któ re mo˝ na w ten
spo sób roz drob niç. Wio snà na sio na zbó˝ po -
da je si´ w for mie skie∏ ko wa nej. Do ro s∏ym
pta kom, go to wym do l´ gów, po da je si´ do -
dat ko wo gra nu lat dla g´ si lub dla kur nio sek. 

G´ ga wy, tak jak wi´k szoÊç g´ si, doj rza -
∏oÊç osià ga jà w trze cim ro ku ˝y cia. Do bra na
pa ra przed przy stà pie niem do gniaz do wa nia
sta je si´ agre syw na. W tym cza sie sam ce za -
cie kle bro nià swo je go te ry to rium. Cz´ sto
te˝ mo˝ na ob ser wo waç ko pu la cje pta ków.
Sa mi ca za zwy czaj za k∏a da gniaz do w ustron -
nym miej scu wy bie gu, pod krze wem. Je Êli
wy bieg nie do star cza na tu ral nych miejsc do
gniaz do wa nia, po win no si´ usta wiç na nim
kil ka dasz ków, pod któ ry mi pta ki mo g∏y by
za ∏o ̋ yç gniaz do. Rzad ko, ale zda rza si´, ˝e
pta ki za k∏a da jà gniaz do w po miesz cze niu,
w któ rym zi mo wa ∏y, je Êli przy le ga ono bez -
po Êred nio do ich wy bie gu. Tu˝ przed za ∏o ̋ e -

niem gniaz da na le ̋ y pta kom do star czyç ma -
te ria∏ ro Êlin ny, któ ry po s∏u ̋ y do je go bu do -
wy. Mo ̋ e to byç trzci na, s∏o ma, cien kie ga -
∏àz ki wierz bo we i brzo zo we. Pierw sze jaj ka
po ja wia jà si´ zwy kle w kwiet niu. G´Ê, po z∏o -
˝e niu pierw sze go jaj ka, za czy na stop nio wo
wy Êcie laç gniaz do w∏a snym pu chem. Znie -
sie nie li czy za zwy czaj od 4 do 8 kre mo wo -
-bia ∏ych jaj. Po znie sie niu ostat nie go g´Ê za -
czy na ich wy sia dy wa nie, któ re trwa 27-30
dni. W tym cza sie sa miec pil nu je wy sia du jà -
cej sa mi cy. M∏o de wy klu wa jà si´ do brze roz -
wi ni´ te. W kil ka go dzin po uro dze niu i wy -
schni´ ciu opusz cza jà gniaz do i w to wa rzy -
stwie oboj ga ro dzi ców ru sza jà w Êwiat. Pi -
skl´ ta ma jà puch w ko lo rze ˝ó∏ to -brà zo -
wym. No gi i dziób sà czar ne. W po czàt ko -
wym okre sie ˝y cia sà pil nie strze ̋ o ne przez
ro dzi ców, ogrze wa ne i chro nio ne przed wil -
go cià.

M∏o de gà ski naj le piej ˝y wiç gra nu la tem
dla g´ si i udo st´p niç im pa stwi sko. Od cho -
wy wa ne w ten spo sób ro snà szyb ko i nie
stwa rza jà pro ble mów. Ro dzi ce zna ko mi cie
zaj mu jà si´ swo im po tom stwem. Po ukoƒ -
cze niu 15 dni na le ̋ y gà ski za ob ràcz ko waç
(ob ràcz ka o roz mia rze 18 mm). Po 55-60
dniach m∏o de g´ ga wy uzy sku jà zdol noÊç lo -
tu. W upie rze niu m∏o dzieƒ czym g´ si sà po -
dob ne do osob ni ków do ro s∏ych, ale ich pió -
ra sà bar dziej ma to we, bez wi docz ne go pr´ -

go wa ne go wzo ru. Dziób i no gi nie tak in ten -
syw nie wy bar wio ne jak u osob ni ków do ro -
s∏ych. 

W pa ry kom ple tu je si´ pta ki m∏o de, jed no -
rocz ne. Pró by ∏à cze nia pta ków do ro s∏ych,
a zw∏asz cza ta kich, któ re mia ∏y ju˝ part ne ra
i gniaz do wa ∏y, mo gà za koƒ czyç si´ nie po wo -
dze niem, gdy˝ pta ki si´ ni gdy nie za ak cep tu jà.
Pro ble my z do bie ra niem si´ pta ków w pa ry
wy ni ka jà rów nie˝ ze sztucz ne go od cho wu.

Choç sztucz ny od chów nie jest trud ny, to
jed nak po mi n´ szcze gó ∏y do ty czà ce te go za -
gad nie nia. Uwa ̋ am bo wiem, ˝e ta ki spo sób
ho dow li w przy pad ku blasz ko dzio bych nie
po wi nien byç pro pa go wa ny. Je Êli ho dow ca nie
po tra fi do pro wa dziç do na tu ral nych l´ gów, to
nie po wi nien zaj mo waç si´ tà gru pà pta ków.

Od cho wa ne przez cz∏o wie ka g´ si za tra ca -
jà ce chy dzi kich osob ni ków. Nie kie dy tak
bar dzo oswa ja jà si´ i przy zwy cza ja jà do opie -
ku na, ˝e w star szym wie ku nie to le ru jà in -
nych g´ si, prócz tych, z któ ry mi si´ wy cho -
wa ∏y. Szcze gól nie nie wska za ny jest sztucz ny
od chów g´ si ró˝ nych ga tun ków pro wa dzo ny
w jed nym sta dzie. Pta ki ta kie stwa rza jà wie -
le pro ble mów. Nie uto˝ sa mia jà si´ z ga tun -
kiem, do któ re go na le ̋ à i ∏à czà si´ w pa ry
mi´ dzy ga tun ko we.

Ta kie pta ki nie przed sta wia jà ˝ad nej war -
to Êci ho dow la nej.

G´ ga wa jest ga tun kiem po dat nym na hy -
bry dy za cje. Za rów no na wol no Êci, jak
i w ho dow lach ob ser wo wa no wie le ba star -
dów g´ ga wy z in ny mi ga tun ka mi g´ si. Zna ne
mi sà hy bry dy g´ ga wy z: ber ni klà ka na dyj skà
(Bran ta ca na den sis), ber ni klà ma ∏à (Bran ta
hut chin sii), g´ sià ∏a b´ dzio no sà (An ser cy gno -
ides), Ênie ̋ y cà ce sar skà (An ser ca na gi ca).

Oko ∏o 1000 lat p.n.e. g´Ê g´ ga wa zo sta ∏a
udo mo wio na i da ∏a po czà tek wie lu ra som.
Nie któ re z nich w nie wiel kim stop niu przy -
po mi na jà swo ich dzi kich ku zy nów, in ne na to -
miast za cho wa ∏y wie le cech pier wot nych.
Udo mo wio ne g´ si bez pro ble mu krzy ̋ u jà
si´ z g´ ga wa mi, rów nie˝ ra sy wy wo dzà ce si´
od g´ si ∏a b´ dzio no sej. 

Sko ro jest ty le ras g´ si do mo wych, mo ̋ e
le piej niech dzi kie g´ ga wy po zo sta nà dzieç mi
na tu ry. Kie dyÊ ju˝ je znie wo li li Êmy, wi´c nie
ma po trze by, by czy niç to po now nie. 

Za wsze przy gn´ bia∏ mnie wi dok je sien -
nych i wio sen nych prze lo tów g´ si, gdy za -
mkni´ te na wy bie gu g´ ga wy przy glà da ∏y si´
klu czom prze mie rza jà cym nie bo i z ca ∏ych si∏
chcia ∏y wzbiç si´ w po wie trze, by do nich
do ∏à czyç.
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M∏ode ptaki ch´tnie ˝erujà tak˝e w wodzie. Fot. M. Bugajski.


