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DRÓB ozdobny

G´si
krajowych odmian pó∏nocnych
Adam Ma za now ski

G´sior i g´Ê suwalska. Fot. M. Adamski

DDo kra jo wych od mian pó∏ noc nych, po -
cho dzà cych od sza rej g´ si g´ ga wy (An -
ser an ser L.), na le ̋ à g´ si kar tu -

skie (Ka), ry piƒ skie (Ry), su wal skie (Su) i po mor -
skie (P11). Na tu ral nym re gio nem wy st´ po wa -
nia g´ si su wal skich by ∏o wo je wódz two war miƒ -
sko -ma zur skie i cz´Êç wschod nia wo je wódz -
twa pod la skie go*. Po zo sta ∏e od mia ny g´ si wy st´ -
po wa ∏y na te re nach pó∏ noc no -wschod nich wo je -

wódz twa war miƒ sko -ma zur skie go oraz w wo je -
wódz twach po mor skim, ku jaw sko -po mor -
skim, ma zo wiec kim i wiel ko pol skim. 

G´ si kra jo we sà bar dzo do brze przy sto so wa -
ne do miej sco wych wa run ków cho wu i od por -
ne na cho ro by. Do brze wy ko rzy stu jà pa -
sze ubo˝ sze w sk∏ad ni ki po kar mo we. Do wy -
two rze nia tych g´ si przy czy ni li si´ za mi ∏o wa -
ni ho dow cy, któ rzy przez wie le lat wy bie ra -
li do cho wu pta ki do syç ci´˝ kie, od zna cza jà -
ce si´ do brym umi´ Ênie niem, ale i sk∏on no -

Êcià do osa dza nia t∏usz czu. Pta ki na da jà si´ do je -
sien ne go tu czu na tzw. g´ si smal co we (na le -
˝à do póê no doj rze wa jà cych). Nie ÊnoÊç g´ -
si trzy ma nych w wa run kach go spo dar stwa rol ne -
go nie jest wy so ka (oko ∏o 30 jaj od nio -
ski), ale w cho wie in ten syw nym sk∏a da jà na -
wet 50 jaj. Pi skl´ ta wy l´ ga jà si´ i od cho wu jà bar -
dzo do brze. 

G´ si kra jo wych od mian pó∏ noc nych sà ci´˝ -
sze od po ∏u dnio wych i ro snà wol niej. W wie -
ku 12. ty go dni g´ sio ry wa ̋ à tyl -* Po da no ak tu al ne na zwy wo je wództw.
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ko 4,0 do 4,9 kg, a g´ si 3,7 do 4,3 kg. Bu do -
wa cia ∏a g´ si nie jest tak kr´ pa, a grze -
bieƒ most ka tak ni ski, jak u g´ si od mian po ∏u -
dnio wych, dla te go ich tusz ki sà go rzej ufor mo -
wa ne. Po tu czu je sien nym umi´ Ênie nie pier -
si i nóg jest do bre, ale ot∏usz cze nie znacz -
ne. Wy daj noÊç i ja koÊç pie rza sà na ogó∏ bar -
dzo do bre. Z uwa gi na wi´k szà nie ÊnoÊç i wy˝ -
szà ma s´ cia ∏a g´ si bia ∏e w∏o skie (na zwa han -
dlo wa bia ∏e ko ∏udz kie) za cz´ ∏y wy pie raç z pro -
duk cji g´ si kra jo we. Ma le jà ce bar dzo szyb -
ko po g∏o wie tych g´ si sk∏o ni ∏o do pod j´ cia dzia -
∏aƒ zmie rza jà cych do ochro ny od mian pta -
ków za gro ̋ o nych wy gi ni´ ciem (Ma za now -
ski, 1986, 2002; Sma lec, 1991). Ochro n´ g´ -
si kar tu skich, ry piƒ skich i su wal skich pod j´ -
to ju˝ w 1974 r., a g´ si po mor -
skich w 1981 r. Na g´ siach po mor skich pro wa -
dzo no od 1963 r. pra c´ ho dow la -
nà (ród P11), któ rej za nie cha no z chwi là li kwi -
da cji fer my w Ma ∏ym Klin czu i za li cze -
nia tych g´ si do sta da za cho waw cze -
go (1981). G´ si kra jo wych od mian pó∏ noc -
nych za ku pio no w la tach 1973–1974 r. u rol ni -
ków we wsiach na wscho dzie i pó∏ no cy Pol -
ski. Wszyst kie g´ si kra jo wych od mian pó∏ noc -
nych, w tym tak ̋ e g´ si ra sy po mor skiej, utrzy -
my wa∏ do 1996 r. Cen tral ny OÊro dek Ba daw -
czo -Roz wo jo wy Dro biar stwa w Za k∏a dzie Ho -
dow li Dro biu Wod ne go Dwo rzy ska (obec -
nie Sta cja Za so bów Ge ne tycz nych Dro -
biu Wod ne go Dwo rzy ska, na le ̋ à ca do In sty tu -
tu Zoo tech ni ki).

G´ si kar tu skie ma jà upie rze nie prze wa˝ -
nie bia ∏e, ale wy st´ pu jà te˝ osob ni ki sio d∏a -
te lub ∏a cia te. No gi i dziób sà bar wy po ma raƒ -
czo wo czer wo nej. Szy j´ ma jà sto sun ko wo krót -
kà, do brze umi´ Ênio nà, no gi krót kie, sze ro -
ko roz sta wio ne. Grzbiet jest za okrà glo ny i sze -
ro ki, a tu ∏ów do syç d∏u gi. G´ si kar tu skie ce chu -
je do bra zdro wot noÊç i od por noÊç na nie ko -
rzyst ne wa run ki Êro do wi ska. Po sia da jà bar -
dzo do brze umi´ Ênio nà tusz k´. Po tu -
czu owsem da jà te˝ du ̋ o war to Êcio we go t∏usz -
czu, bo ga te go w nie na sy co ne kwa sy t∏usz czo -
we, cen ne w ˝y wie niu lu dzi. G´ si kar tu skie wy -
ró˝ nia moc na bu do wa cia ∏a i do bre wy ko rzy sta -
nie pa szy na jed nost k´ pro duk cji.

G´ si ry piƒ skie ma jà prze wa˝ nie upie rze -
nie bia ∏e, ale wy st´ pu jà te˝ osob ni ki o po je dyn -
czych sza rych pió rach lub ∏a cia te. No -
gi i dziób sà bar wy po ma raƒ czo wo czer wo -
nej. Szy ja jest krót ka i do brze umi´ Ênio na. G´ -
si ry piƒ skie ma jà nie zbyt d∏u gie, ale moc ne i sze -
ro ko roz sta wio ne no gi, tu ∏ów do syç d∏u -
gi, a grzbiet za okrà glo ny. 

Upie rze nie g´ si su wal skich jest prze wa˝ -
nie bia ∏e, ale zda rza jà si´ te˝ osob ni ki ∏a cia -
te lub sio d∏a te. No gi i dziób ma jà bar w´ po ma -
raƒ czo wo czer wo nà. Szy ja g´ si jest d∏u ga i u na -
sa dy do syç gru ba. G∏o wa g´ si su wal -
skich jest sto sun ko wo ma ∏a, a dziób krót ki. Tu -
∏ów ma jà kr´ py i nie zbyt d∏u gi, a no gi krót -
kie. Pta ki sà od por ne na nie ko rzyst ne wa run -
ki Êro do wi ska. Za le tà g´ si su wal skich jest zdol -
noÊç do do bre go wy ko rzy sta nia pasz gor szej ja -
ko Êci.

G´ si ra sy po mor skiej ma jà upie rze nie bia -
∏e, a no gi i dziób bar wy po ma raƒ czo wo czer wo -
nej. Szy ja g´ si jest do syç d∏u ga, pierÊ pe∏ na, do -
brze umi´ Ênio na, ku li sta i sze ro -
ka. Grzbiet jest d∏u gi, sze ro ki i za okrà glo -
ny, brzuch pe∏ ny z po je dyn czym fa∏ dem t∏usz -
czo wym. G´ si po mor skie ma jà moc ne, nie -
zbyt d∏u gie, sze ro ko roz sta wio ne no gi. 
Wy ró˝ nia je od por noÊç na nie ko rzyst ne wa run -
ki Êro do wi ska. Wskaê ni ki re pro duk cji ma jà do -
bre. G´ si po mor skie, po dob nie jak in ne kra jo -
we od mia ny g´ si pó∏ noc nych, na da jà si´ do cho -
wu w du ̋ ych i ma ∏ych sta dach (ok. 30% g´ si po -
mor skich nie kwo czy). 

Jed nà z pierw szych prac cha rak te ry zu jà -
cych war to Êci cech mi´ snych g´ si kra jo -
wych wy ko na li: K∏o so wicz i Ku kie∏ -
ka (1958). Przed mio tem tych ba daƒ by ∏y mi´ -
dzy in ny mi ce chy g´ si kar tu skich, ry piƒ -
skich i su wal skich. Ma sa cia ∏a 22-ty go dnio -
wych g´ si od mian pó∏ noc nych wy no si -
∏a od 4563 (Ry) do 4872 g (Ka), a po tu -
czu owsem od 5720 (Ry) do 6529 g (Ka). We -
d∏ug tych ba daƒ mi´ so g´ si su wal skich jest nie -
prze t∏usz czo ne, a po zo sta ∏ych od mian t∏u Êciej -
sze. 

W ba da niach nad ja ko Êcià su row ców stwier -
dzo no (Pu chaj da i Fa ru ga, 1980), ˝e mi´ so g´ -
si kar tu skich jest do brej ja ko Êci, za wie ra bo -
wiem nie wiel kà iloÊç t∏usz czu i do syç du -

˝à iloÊç bia∏ ka (20,8%). Ja koÊç mi´ sa za le ̋ a -
∏a od wie ku g´ si. Naj mniej szà war toÊç mi´ -
sa stwier dzo no u 8-ty go dnio wych g´ si, na to -
miast naj bar dziej war to Êcio we oka za ∏o si´ mi´ -
so pta ków 16-ty go dnio wych. Oce nio no tak -
˝e war toÊç rzeê nà g´ si kar tu skich i su wal -
skich (Ma jew ska i Fa ru ga, 1982). Po re pro duk -
cji g´ si kar tu skie wa ̋ y ∏y 5433 g, a su wal -
skie 4932 g. Za war toÊç bia∏ ka w mi´ Êniach pier -
sio wych wy no si ∏a u g´ si kar tu skich i su wal -
skich po 22%, a t∏usz czu su ro we -
go 2,7 (Su) i 2,9% (Ka). W ogól nej oce nie war -
toÊç rzeê na g´ si kar tu skich by ∏a wy˝ sza ni˝ su -
wal skich.

Pierw szà kom plek so wà cha rak te ry sty -
k´ rocz nych g´ si kra jo wych od mian pó∏ noc -
nych prze pro wa dzo no w la tach 1983–84 (Ma za -
now ski, 1986). Licz ba jaj od jed nej g´ si wy no si -
∏a wte dy od 22 do 34 sztuk i by ∏a naj wi´k -
sza u g´ si po mor skich. Na to miast ma sa jaj by -
∏a naj wi´k sza u g´ si kar tu skich (159 g). Ma sa cia -
∏a 12-ty god nio wych g´ si wy no si -
∏a 4490 do 4850 g i by ∏a naj wi´k sza u g´ si su wal -
skich. Wy daj noÊç rzeê na mia ∏a naj wi´k szà war -
toÊç u g´ si su wal skich (65,6%), a naj mniej -
szà u po mor skich (62,3%). Udzia∏ mi´ Êni pier -
sio wych w tusz kach pa tro szo nych z szy -
jà u 12-ty go dnio wych g´ si sta no -
wi∏ 15,8 do 17,3%, nóg 15,7 do 17,3%, a skó -
ry z t∏usz czem tyl ko 14,3 do 15,9%.

Naj wi´k sza nie ÊnoÊç (38 do 39 jaj) ce cho wa -
∏a g´ si po mor skie, se lek cjo no wa -
ne przez 18 lat pod wzgl´ dem cech re pro duk -
cyj nych, a naj mniej sza g´ si kar tu -
skie (23 do 29 jaj), nie ob j´ te pro gra mem se lek -
cji. Pro cent jaj za p∏od nio nych by∏ w po szcze gól -
nych la tach zró˝ ni co wa ny. Na to miast pro -
cent wy l´ ̋ o nych pi sklàt z jaj za p∏od nio nych wy -
no si∏, w za le˝ no Êci od od mia -
ny, 63,2 do 80,9%. Naj wi´k sza ma sa cia ∏a wy -
ró˝ nia ∏a g´ sio ry (4,4 do 4,9 kg) i g´ -

G´sior i g´Ê rypiƒska. Fot. M. Adamski
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si (3,8 do 4,3 kg) kar tu skie. Po zo sta ∏e od mia -
ny g´ si mia ∏y mniej szà ma s´ cia ∏a. 

Oce ny prze pro wa dzo ne przez Ca -
lik i in. (2005) wy ka za ∏y, ˝e g´ si kar tu skie, ry piƒ -
skie i su wal skie uzy ska ∏y w ostat nich la tach wy -
so kà nie ÊnoÊç, wy no szà cà 40 do 43 jaj od nio -
ski, oraz do syç do bre za p∏od nie -
nie jaj (56 do 89%) i wy l´g pi sklàt z jaj za p∏od -
nio nych (82 do 86%). Na zwi´k sze nie wskaê ni -
ków re pro duk cji mia ∏y wp∏yw lep sze wa run -
ki Êro do wi sko we, uzy ska ne po wpro wa dze -
niu g´ si do po miesz czeƒ z mo˝ li wo Êcià ko rzy sta -
nia na dwo rze ze s∏o mia stych wy bie gów, a tak -
˝e sto so wa ny przez wie le lat spo sób ko ja rze -
nia g´ si (Ma za now ski i in., 1999), prio ry te tu jà -
cy osob ni ki o du ̋ ej p∏od no Êci. Naj wi´k szà ma -
s´ cia ∏a i naj d∏u˝ szy mo stek stwier dzo no
u 12-ty go dnio wych g´ sio -
rów (5162 g, 17,7 cm) i g´ -
si (4322 g, 16,7 cm) kar tu skich. Na to miast ma -
sa cia ∏a i d∏u goÊç most ka u g´ si su wal -
skich oraz ry piƒ skich by ∏y mniej sze i po dob ne.

Oce nia no tak ̋ e ma s´ jaj g´ -
si (147,2 do 150,0 g) w pierw szym okre sie pro -
duk cji oraz pro por cje w ja jach ˝ó∏t ka, bia∏ -
ka i sko ru py (Ma za now ski i in., 2005). Naj wi´k -
szy udzia∏ ˝ó∏t ka (34,7%) i sko ru -
py (12,3%), a naj mniej szy bia∏ -
ka (53,0%), stwier dzo no w ja jach g´ si su wal -
skich. Na to miast naj mniej szy udzia∏ ˝ó∏t -
ka (32,0%) i sko ru py (11,8%), a naj wi´k szy bia∏ -
ka (56,2%), ce cho wa∏ ja ja g´ si kar tu skich. 

W ba da niach che micz nych tre Êci jaj stwier -
dzo no, ˝e naj wi´ cej bia∏ ka (17,2%) i po pio -
∏u (2,9%), a naj mniej wo dy (48,0%), mia ∏y ˝ó∏t -
ka jaj g´ si su wal skich, na to miast bia∏ -
ko jaj tych g´ si mia ∏o naj wi´ cej wo -
dy (86,6%) i naj mniej bia∏ ka (10,1%). Ki -
siel i Ksià˝ kie wicz (2004) w pro cen to wym udzia -
le ˝ó∏t ka i bia∏ ka nie stwier dzi li sta ty stycz -
nie istot nych ró˝ nic mi´ dzy od mia na mi g´ si.

Po rów na no tak ̋ e war to Êci Êred nie 

wy mia rów cia ∏a 12-ty go dnio wych g´ si kra jo -
wych od mian pó∏ noc nych. Naj wi´k szà d∏u -
goÊç cia ∏a stwier dzo no u g´ si kar tu -
skich (53,9 cm), od zna cza jà cych si´ te˝ naj -
wi´k szà d∏u go Êcià most ka (15,8 cm) i naj wi´k -
szà gru bo Êcià war stwy mi´ Êni pier sio -
wych ze skó rà i t∏usz czem (1,9 cm). Ma sa tusz -
ki pa tro szo nej z szy jà by ∏a naj wi´k sza u 17-ty -
go dnio wych g´ si kar tu skich (2801 g), a naj -
mniej sza u ry piƒ skich (2604 g). Udzia ∏y mi´ -
Êni pier sio wych i skó ry z t∏usz czem by ∏y naj -
wi´k sze u g´ si kar tu -
skich (19,9% i 20,8%), a mi´ Êni nóg u su wal -
skich (16,3%). War to Êci Êred nie sk∏ad ni -
ków che micz nych w mi´ Êniach pier sio -
wych 24-ty god nio wych g´ si kra jo wych od -
mian pó∏ noc nych wy no si ∏y 21,0 do 21,5% bia∏ -
ka, 3,5 do 3,8% t∏usz czu i 3,7 do 4,1% po pio -
∏u.

Jed nà z mo˝ li wo Êci wy ko rzy sta nia g´ si kra jo -
wych ze stad za cho waw czych jest two rze -

nie mie szaƒ ców do pro duk cji to wa ro -
wej lub do ho dow li. Przy k∏a dem uda ne go mie -
szaƒ ca by ∏y g´ si uzy ska ne w wy ni ku krzy ̋ o wa -
nia g´ sio rów bia ∏ych w∏o skich i g´ si ku baƒ -
skich. Âred nia licz ba jaj od tych mie szaƒ ców wy -
no si ∏a 94 sztu ki, a ma sa jaj 166 g. Naj lep sze za -
p∏od nie nie jaj (71,4 do 73,3%) i wy l´g pi -
sklàt z jaj za p∏od nio -
nych (75,0 do 82,1%) stwier dzo no po g´ sio -
rach mie szaƒ cach su wal skich lub kar tu -
skich z bia ∏y mi w∏o ski mi. Po tom stwo po tych g´ -
sio rach i g´ siach mie szaƒ cach bia ∏ych w∏o -
skich z ku baƒ ski mi wa ̋ y ∏o w 12. ty go dniu ˝y -
cia Êred nio 5121 g, w 17. ty go -
dniu 5843 g, a w 24. ty go dniu 6458 g (Ma za now -
ski i Szu kal ski, 2000). 

Na za koƒ cze nie trze ba pod kre Êliç, ˝e ko -
niecz noÊç ochro ny g´ si kra jo wych od mian pó∏ -
noc nych wy ni ka z ma ∏ej li czeb no Êci tych po pu -
la cji, co stwa rza za gro ̋ e nie dla ich prze trwa -
nia. G´ si te ce chu je do bra zdro wot noÊç i od -
por noÊç na nie ko rzyst ne czyn ni ki Êro do wi -
ska, bar dzo do bre umi´ Ênie nie tusz ki, a tak -
˝e moc na bu do wa cia ∏a i do bre wy ko rzy sta -
nie pa szy na jed nost k´ pro duk cji. Stwa -
rza to mo˝ li wo Êci wy ko rzy sta nia g´ si kra jo -
wych od mian pó∏ noc nych, te raz i w przysz∏o -
Êci, do two rze nia mie szaƒ ców to wa ro -
wych, ale przede wszyst kim w ho dow li. Mo -
gà rów nie˝ ode graç du ̋ à ro l´ w za cho wa -
niu cen nej tra dy cji i kul tu ry re gio nu Pol ski pó∏ -
noc nej i Êro do wi ska przy rod ni cze go.

G´sior i g´Ê kartuska. Fot. M. Adamski

G´sior i g´Ê pomorska. Fot. M. Adamski
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