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Na uko wa na zwa po cho -
dzi z gre ki i ozna cza ko lor ogni -
Êcie czer wo ny (pyr rós). 
D∏u goÊç cia ∏a: 16-17 cm. 
Ma sa cia ∏a bar dzo zmien -
na: 25-30 g.
Sam ce ma jà ja skra wo czer wo -
nà pierÊ. Osob ni ki m∏o do cia -
ne bez czar nej cza pecz ki, sza -
re. 

Gil (Pyr r hu la pyr r hu la)
An drzej G. Kru sze wicz

Na zwa na uko wa: Pyr r hu la pyr r hu la (Lin na eus, 1758)
Na zwa an giel ska: Bul l finch
Na zwa nie miec ka: Gim pel
Na zwa francuska: Bo uvreu il pi vo ine
Na zwa rosyjska: Sni gir

Fot. W∏. Kwiatkowski
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WWksià ̋ ecz kach dla dzie ci gi le sà 
na zy wa ne „zi mo wy mi go Êç -
mi”. Tym cza sem sà to lo kal -

nie doÊç licz ne pta ki l´ go we, pre fe ru jà ce jed -
nak za cisz ne bo ry z du ̋ à do miesz kà Êwier -
ka. ¸a two prze oczyç obec noÊç gila w re wi -
rze l´ go wym, za to zi mà stad ka tych pta -
ków da jà si´ ob ser wo waç z bli ska i po ja wia -
jà si´ na wet w ogro dach. 

Opi sa no a˝ 12 pod ga tun ków gi la, gniaz du -
jà cych w ca ∏ej za chod niej Pa le ark ty ce – g∏ów -
nie w umiar ko wa nej stre fie kli ma tycz -
nej, ale tak ̋ e na Azo rach. Nie któ -
re z nich nie sà na wet czer wo ne, a kil ka ma za -
le d wie Êla dy czer wo nej bar wy. U nas wy st´ -
pu je pod ga tu nek no mi na tyw ny. 

Gi le naj ch´t niej zaj mu jà re wi ry l´ go -
we w upra wach cho inek, Êwier ko -
wych m∏od ni kach lub w bo rach mie sza -
nych z du ̋ à do miesz kà Êwier ka. Ch´t nie zaj -
mu jà tak ̋ e wy so kie ja ∏ow ce i tu je. Ich gniaz -
do jest z re gu ∏y do sko na le ukry te, a sa me pta -
ki za cho wu jà si´ w re wi rze l´ go wym nie zwy -
kle ostro˝ nie i skry cie. Wbrew po zo rom na -
wet bar dzo ja skra wo ubar wio ne go sam -
ca trud no wy pa trzyç w g´ stwi nie ko -
ron Êwier ków. Kto jed nak zna g∏os gi la, mo -
˝e go ∏a two us∏y szeç, a na wet nie udol ne na -
Êla do wa nie po gwiz dy waƒ sam ca mo -
˝e go spro wo ko waç do zbli ̋ e nia si´. 

Gniaz do gi la przy po mi na nie co gniaz -
do gru bo dzio ba, ale jest g∏´b sze, wy s∏a ne 
drob ny mi ko rzon ka mi, mchem i w∏o -

siem. W pod sta w´ gniaz da sà wbu do wa -
ne drob ne Êwier ko we pa tycz ki. Sa mi ca sk∏a -
da zwy kle 5 pi´k nie nie bie skich jaj, skà po na -
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Samiec gila.

Samica gila.
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kra pia nych na t´ pym bie gu nie, i wy sia du -
je je 13-14 dni. Jest w tym cza sie kar mio -
na przez sam ca. Po dwóch ty go dniach pi skl´ -
ta opusz cza jà gniaz do, ale po tem jesz -
cze doÊç d∏u go po zo sta jà pod opie kà ro dzi -
ców – g∏ów nie sam ca. Re gu ∏à sà dwa l´ gi w ro -
ku – w ma ju i czerw cu. Po tem gi le milk nà i po -
zor nie zni ka jà w la sach, by po ja wiç si´ je sie -
nià, w pe∏ nej kra sie no we go upie rze nia. W na tu -
ral nych wa run kach stwier dzo no gi la w wie -
ku 15 lat, a w ho dow li na wet 19 lat. Rocz -
na Êmier tel noÊç tych pi´k nych pta ków wy no -
si oko ∏o 50%. Cie ka wost kà jest wy raê ny nad -
miar sam ców w po pu la cji. Nie sà zna ne przy czy -
ny te go zja wi ska, ale na jed nà sa mi c´ przy pa da -
jà Êred nio dwa sam ce. Nic wi´c dziw ne -
go, ˝e cz´Êç sam ców nie mo ̋ e przy stà piç do l´ -
gu. Ta cy ka wa le ro wie Êpie wa jà naj wy tr wa -
lej, ale – z nie zna nych po wo dów – wi du -
je si´ ich sto sun ko wo rzad ko. 

Oka zu je si´, ˝e gi le nie zno szà sa mot no -

Êci. Rze czy wi Êcie, bar dzo rzad ko wi du -
je si´ je po je dyn czo. Ob ser wa cje nie miec -
kich or ni to lo gów wska zu jà na wet, ˝e m∏o -
dym gi lom nie ro bi ró˝ ni cy p∏eç dru gie go gi -
la, z któ rym si´ za przy jaê nia jà. Pierw sze, cz´ -
sto ho mo sek su al ne, zwiàz ki ju˝ pierw szej je sie -
ni si´ roz pa da jà. W zi mo wych stad kach gi li trud -
no do pa trzyç si´ zwiàz ków po mi´ dzy po szcze -
gól ny mi osob ni ka mi, ale prze la tu jà ce wio -
snà przez nasz kraj nie wiel kie stad ka gi li wy raê -
nie sk∏a da jà si´ z par. Przy odro bi nie szcz´ -
Êcia mo˝ na wcze snà wio snà, na wet w miej -
skim par ku, us∏y szeç Êpiew gi la. Je Êli nie b´ -
dzie s∏y chaç bo ga tej ga my dêwi´ ków, to mo -
˝e si´ oka zaç, ˝e s∏y szy my Êpiew sa mi cy. M∏o -
de sam ce wio snà te˝ nie Êpie wa jà naj pi´k -
niej, gdy˝ do pie ro çwi czà si´ w tej sztu -
ce. Chcàc wi´c us∏y szeç do ro s∏e go sam ca gi -
la w pe∏ nym re per tu arze, trze ba wio snà byç na -
praw d´ bli sko za j´ te go Êpie wem, jesz cze sa -
mot ne go sam ca. To, co zwy kle s∏y szy si´ w te -

re nie, to za le d wie ma ∏a czàst ka mo˝ li wo Êci gi li.
Gi le uwiel bia jà na sio na Êwie ̋ o doj rza -

∏e i to one sta no wià pod sta w´ die ty przy od cho -
wie pi sklàt, cho cia˝, gdy nada rzy si´ oka zja, gi -
le bar dzo ch´t nie zja da jà ma ∏e pa jà ki. 

W eu ro pej skich mu ze ach i fa cho wej li te ra tu -
rze od no to wa no kil ka na Êcie przy pad ków dwu -
p∏ cio wo Êci tych pta ków. Na zy wa si´ to gy nan -
dro mor fi zmem. Zja wi sko po le ga na jed no cze -
snym roz wo ju jaj ni ka i jà dra u jed ne go osob ni -
ka. Ptak do tkni´ ty tà ano ma lià jest na po ∏y sam -
cem, a na po ∏y sa mi cà. U gi li wi daç to jed no -
znacz nie: po ∏o wa pta ka jest czer wo na, a po ∏o -
wa sza ra. Gdy by ktoÊ kie dyÊ zo ba czy∏ ta kie -
go gi la, nie chaj ko niecz nie go sfo to gra fu je!

Frag ment ksià˝ ki „Pta ki Pol ski”, któ rej dru -
gi tom uka za∏ si´ pod ko niec 2006 ro ku.

Fot. M. R´biÊ  


