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Ânie˝yca cesarska
(Anser canagicus)

Ânie ̋ y ca ce sar ska jest obec nie sku tecz nie roz mna ̋ a na i licz nie eks po no wa na w wie -
lu za chod nio eu ro pej skich ko lek cjach, a tak ̋ e w du ̋ ych ogro dach i par -
kach. Jest to ptak od por ny na su ro we wa run ki kli ma tycz ne i mo ̋ e u nas prze by waç ca -
∏y rok na dwo rze. Naj od po wied niej sze sà dla niej roz le g∏e wy bie gi z do st´ -
pem do tra wy i przy le ga jà ce do wi´k sze go sta wu.
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Tomasz Doroƒ

Nazwa naukowa:
Anser canagicus (Sevastianov, 1802)
Nazwa angielska: Emperor Goose
Nazwa niemiecka: Kaisergans
Nazwa francuska: Oie empereur
Nazwa rosyjska: Bie∏oszej
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goÊç skrzy d∏a – 380-420 mm, ogo na
– 140-152 mm, dzio ba – 40-51 mm, no gi
– 66-72 mm. U sa mi cy przed sta wia si´ to na -
st´ pu jà co: d∏u goÊç skrzy d∏a
– 350-390 mm, dzio ba – 35-40 mm. Ma sa cia -
∏a sam ca wy no si 2815 g, a sa mi cy – 2765 g.

Ânie ̋ y ca ce sar ska wy da je g∏o Êne, wy so -
kie w to nie g∏o sy brzmià ce jak: „kla -
-ha” lub „kla -ha -ha”.

Ga tu nek ten ma sto sun ko wo nie wiel ki are -
a∏ wy st´ po wa nia. Ogra ni czo ny jest do wy brze -
˝y Mo rza Be rin ga. Gnieê dzi si´ na przy brze˝ -
nych, s∏o nych mo kra d∏ach ark tycz nej i sub ark -
tycz nej cz´ Êci Ala ski i wzd∏u˝ naj bar -
dziej na pó∏ noc ny -wschód wy su ni´ tych wy -
brze ̋ y Ro sji. Po nad 90% ca ∏ej Êwia to wej po pu -
la cji te go ga tun ku (oko ∏o 35 tys. par) przy st´ pu -
je do l´ gów na te re nie del ty rzek Yukon i Ku -
sko kwim, na Ala sce. Znacz na ich cz´Êç (pta -
ki nie doj rza ∏e oraz te, któ re utra ci ∏y l´ gi w se -
zo nie) mi gru je co rocz nie do pó∏ noc nej cz´ -
Êci Pó∏ wy spu Czu koc kie go w Ro sji, aby od -
byç tam pie rze nie. Ma ∏a licz ba pta ków gnieê -
dzi si´ rów nie˝ we wschod niej Azji, g∏ów -
nie na ni zi nie Ana dyr i w po ∏u dnio wej cz´ -
Êci Pó∏ wy spu Czu koc kie go. Nie wiel ka licz -
ba tych g´ si zi mu je w Azji, przede wszyst -
kim na Wy spach Ko man dor skich. Wi´k -
szoÊç na to miast sp´ dza zi m´ na, wol nych od lo -
du, wy brze ̋ ach Wysp Aleuc kich (na pó∏ no -

Ânie˝yca cesarska z kolekcji ptaków Królewskich Ogrodów Botanicznych w Londynie. Fot. T. Doroƒ

TTen ptak, na le ̋ à cy do rz´ du blasz ko dzio -
bych (An ser ti for mes) i pod ro dzi ny g´ si
(An se ri nae), jest jed nym z 10 ga tun ków

za li cza nych do rto dza ju An ser.
Daw niej mia∏ on in ne na zwy ro dza jo -

we: Chen oraz Phi lac te. Nie któ rzy na dal wy ∏à -
cza jà go (oraz dwa bli sko z nim spo krew nio -
ne ga tun ki – Ênie ̋ y ce: du ̋ à – A. ca eru le -
scens i ma ∏à – A. ros sii) do ro dza ju Chen. Na -
uko wo zo sta∏ opi sa ny do pie -
ro w 1802 r. przez ro syj skie go przy rod ni -
ka i zoo lo ga Alek san dra Fio do ro vi cza Se va stia -
no va. Nie wy ró˝ nia si´ u nie go pod ga tun ków.

W li te ra tu rze pol sko j´ zycz nej ptak ten
daw niej na zy wa ny by∏ g´ sià ce sar skà oraz ce -
sar kà.

Jest to Êred niej wiel ko Êci g´Ê (do rów nu jà -
ca g´ ga wie – A. an ser lub g´ si bia ∏o czel nej
– A. al bi frons) o doÊç cha rak te ry stycz nym, ja -
snym ubar wie niu. Nie wy st´ pu je u niej dy mor -
fizm p∏cio wy. G∏o wa i tyl na cz´Êç szyi jest bia -
∏a. Zda rza jà cy si´ cza sa mi ̋ ó∏ ta wo po ma raƒ czo -
wy na lot tej cz´ Êci cia ∏a (po ja wia jà cy si´ tak -
˝e u in nych ga tun ków Ênie ̋ yc oraz ∏a b´ dzi), po -
cho dzi od roz pusz czo nych w wo dzie zwiàz -
ków ˝e la za. Pod bró dek, gar d∏o i przed -
nia cz´Êç szyi sà czar ne. Czerƒ u na sa -
dy szyi prze cho dzi stop nio wo w nie bie ska wo -
sza ry ko lor pier si. Po zo sta ∏a cz´Êç cia ∏a (∏àcz -
nie z grzbie tem i po kry wa mi na do go no wy -

mi) jest ko lo ru nie bie sko sza re go. Ka˝ de pió -
ro okry wo we po sia da na koƒ cu wà skie, czar -
ne i bia ∏e, pa ski przed koƒ co we (bar dzo do -
brze wi docz ne na ja snym tle g∏ów ne go ubar -
wie nia). Na da je to tej g´ si cha rak te ry stycz -
ny ry su nek ∏u sko wa nia na cie le. Skrzy d∏a sà po -
zba wio ne ja kie goÊ szcze gól ne go ry sun ku. Ste -
rów ki sà bia ∏e o sza rych na sa dach. Ry su -
nek na dzio bie jest nie co zmien ny. Ge ne ral -
nie jest on trój ko lo ro wy. Szcz´ ka dol -
na jest czar na. Na sa da gór nej cz´ Êci dzio -
ba (do noz drzy) jest nie bie ska wo sza ra lub sza -
ro czar na. Âro dek – ró ̋ o wo cie li sty. Ko niec z pa -
znok ciem jest czar ny. T́  czów ka oka – ciem no -
brà zo wa. No gi sà ja skra wo ̋ ó∏ te. 

Ubar wie nie pta ków m∏o dych jest in -
ne. Nie po sia da jà one bia ∏ej bar wy na g∏o -
wie i szyi. Jest ona u nich sza ro czar na. Ubar wie -
nie wierz chu cia ∏a jest sza re z brà zo wym 
od cie niem. ¸u sko wa ny ry su nek jest mniej wy -
raê ny Dziób jest sza ro czar ny, no gi zaÊ oliw ko -
wo sza re. Po wio sen nym pie rze niu m∏o do cia -
ne pta ki sta jà si´ bar dziej po dob ne do do ro -
s∏ych. Na dal jed nak bia ∏e par tie upie rze -
nia na g∏o wie i ty le szyi sà upstrzo ne ciem niej -
szy mi pió ra mi.

Dziób u sam ców jest nie co d∏u˝ szy i ma wi´ -
cej ró ̋ o wo cie li stej bar wy. Krót szy dziób sa -
mic jest cz´ sto w wi´k szej cz´ Êci czar ny.

Wy mia ry sam ca sà na st´ pu jà ce: d∏u -
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cy Pa cy fi ku). Po za tym sà one wów czas roz -
miesz czo ne od Wy spy Ko diak (u wy brze ̋ y Ala -
ski) po Wy spy Ko man dor skie (na le ̋ à ce do Ro -
sji). Na pod sta wie ob ràcz ko wa nia stwier dzo -
no, ˝e nie któ re ro syj skie Ênie ̋ y ce ce sar skie zi -
mu jà w za chod niej Ala sce. Po je dyn cze, za b∏à ka -
ne osob ni ki stwier dza no tak ̋ e da le ko na po ∏u -
dniu kon ty nen tu pó∏ noc no ame ry kaƒ skie -
go (w Ka li for nii), Ja po nii oraz na Ha wa -
jach. Z te re nu Ro sji zna ne jest stwier dze -
nie z Wy spy Wran gla, na Mo rzu Czu koc -
kim. W Ho lan dii, po dob nie jak ber ni kle, g´ si ty -
be taƒ skie (A. in di cus) i g´ siów ki egip skie (Alo -
po chen aegyp tia cus), two rzy dzi kie po pu la -
cje eu ro pej skie wy wo dzà ce si´ od osob ni -
ków zbie g∏ych z nie wo li. Tak ̋ e i w Pol sce ga tu -
nek ten by∏ stwier dza ny w Êro do wi sku na tu ral -
nym (by li to ucie ki nie rzy z ogro dów zoo lo gicz -
nych).

G´Ê ta jest Êci Êle zwià za na z mor ski mi wy -
brze ̋ a mi, nad któ ry mi prze by wa ca -
∏y rok i skàd nie od da la si´ da le ko. Dla te -
go, m.in. w Sta nach Zjed no czo nych, na zy wa -
na jest cza sa mi po tocz nie „g´ sià pla ̋ o -
wà” (ang.: be ach ge ese). Prze by wa ona g∏ów -
nie w del tach rzek, wzd∏u˝ li nii brze go wej wy -
brze ̋ y oraz na wy spach. Jest mniej to wa rzy -
ska od in nych g´ si i nie two rzy du ̋ ych stad.

W Êro do wi sku na tu ral nym ˝y wi si´ ona po -
kar mem ro Êlin nym i zwie rz´ cym. Zja da Êli ma -
ki, sko ru pia ki, d˝d˝ow ni ce oraz in ne bez kr´ -
gow ce, a tak ̋ e zio ∏a, ja go dy, tra wy i tu rzy -
ce (m.in. Ca rex stans). Z ob ser wa cji w na tu -
rze wy ni ka, ˝e po karm po cho dze nia ro Êlin ne -
go do mi nu je w okre sie la ta i wcze snej je sie -
ni, na to miast bez kr´ gow ce sà zja da ne g∏ów -
nie zi mà.

W dru giej po ∏o wie ma ja g´ si wra ca jà du ̋ y -
mi sta da mi na te re ny l´ go wisk. Se zon l´ go -
wy w Êro do wi sku na tu ral nym ma poczàtek 
w po ∏o wie czerw ca. Wte dy to roz po czy -
na si´ bu do wa gniazd i sk∏a da nie jaj. Ga tu -
nek ten nie two rzy ko lo ni l´ go wych. Po szcze -
gól ne pa ry za cho wu jà si´ wo bec sie bie agre -
syw nie i zaj mu jà sto sun ko wo du ̋ e te ry to ria l´ -
go we. Gniaz do po ∏o ̋ o ne jest po wy ̋ ej li nii p∏y -
wów mor skich, cz´ sto w sà siedz twie wy rzu co -
nych na brzeg ka wa∏ ków drew na, morsz czy -
nów. Nie któ re pa ry bu du jà gniaz da na ba gien -
nych, tor fo wi sko wych frag men tach tun -
dry (przy le ga jà cej do wy brze ̋ y). Gniaz -
do ma for m´ pro stej kon struk cji z su chych cz´ -
Êci ro Êlin nych. We wnàtrz wy Êcie lone jest pu -
chem i po je dyn czy mi pió ra mi okry wo wy -
mi. L´g sk∏a da si´ z 2-9 (naj cz´ Êciej 4-7) ma to -
wo bia ∏ych jaj. Sà one wy sia dy wa ne przez sa mi -

c´ w okre sie 24-25 dni. W tym cza sie sam -
ce gro ma dzà si´ w gru py i prze by wa jà na wy -
brze ̋ ach. Wg in nych ba da czy prze by wa -
jà one wów czas w po bli ̋ u gniazd. Po wy klu -
ciu si´ pi sklàt ca ∏a ro dzi na prze no si si´ nad po -
∏o ̋ o ne w tun drze nie wiel kie zbior ni ki wod -
ne. Po mi mo du ̋ ych ilo Êci jaj w l´ gu, suk ces l´ -
go wy u te go ga tun ku jest doÊç ni ski. Po wo -
dem te go jest du ̋ a pre sja dra pie˝ ni ków (g∏ów -
nie li sów po lar nych – Alo pex la go pus) na l´ -
gi i pi skl´ ta oraz ni skie (do cho dzà ce na -
wet do 0°C) tem pe ra tu ry w okre sie wy klu wa -
nia si´ pi sklàt. W koƒ cu lip ca do ro s∏e pta ki od -

by wa jà pie rze nie. Sà wów czas po zba wio -
ne mo˝ li wo Êci la ta nia. Nie gdyÊ fakt ten wy ko -
rzy sty wa li Eski mo si i in ne lu dy za miesz ku jà -
ce pó∏ noc ny Pa cy fik. Pta ki by ∏y za ga nia -
ne do spe cjal nych za gród, gdzie mo˝ na je by -
∏o ∏a two z∏a paç i za biç. W po ∏o wie sierp nia pta -
ki do ro s∏e, oraz te go rocz ne m∏o de, sta jà si´ lot -
ne. Od lot na zi mo wi ska za czy na si´ pod ko -
niec wrze Ênia. 

Ânie ̋ y ca ce sar ska sto sun ko wo póê no po ja -
wi ∏a si´ w Eu ro pie i przez d∏u gi czas by ∏a rzad -
ko Êcià w ko lek cjach. Pierw sze eg zem pla rze po -
ka za no do pie ro w 1908 r. w Ogro dzie Zoo lo -

Fot. T. Doroƒ

Fot. A. Kruszewicz
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gicz nym w Lon dy nie. Kil ka lat póê niej mo˝ -
na jà by ∏o tak ̋ e zo ba czyç w ber liƒ -
skim zoo. Po raz pierw szy roz mno ̋ y -
∏a si´ w Eu ro pie w 1915 r. u ho len der skie go ho -
dow cy Bla auw’a. Ko lej ne przy chów ki uzy ska -
no do pie ro w la tach 1932-1940 w s∏yn nej ko -
lek cji fran cu skie go or ni to lo ga Je ana The odo -
re’a De la cro ur’a w Cléres, we Fran -
cji. Do lat 50. ze sz∏e go stu le cia by ∏a ona trzy ma -
na i roz mna ̋ a na g∏ów nie w ko lek cjach du -
˝ych ogro dów zoo lo gicz nych. Obec -
nie jest sku tecz nie roz mna ̋ a na i licz nie eks po -
no wa na w wie lu za chod nio eu ro pej skich ko lek -
cjach, a tak ̋ e w du ̋ ych ogro dach i par kach. 

Jest to ptak od por ny na su ro we wa run ki kli -
ma tycz ne i mo ̋ e u nas prze by waç na dwo -
rze ca ∏y rok. Naj od po wied niej -
sze sà dla niej roz le g∏e wy bie gi z do st´ -
pem do tra wy i przy le ga jà ce do wi´k sze go sta -
wu. Doj rza ∏oÊç p∏cio wà pta ki uzy sku jà pod ko -
niec dru gie go ro ku ˝y cia. Gniaz do ulo ko wa -
ne jest w prze stron nej bud ce, sza ∏a sie lub koj -
cu gniaz do wym, cza sa mi tak ̋ e na wy -
spie wÊród traw i za ro Êli. Bu do waç gniaz do sa -
mi ca za czy na po z∏o ̋ e niu pierw sze go lub dru -
gie go ja ja. Zno si je od ostat niej de ka dy kwiet -
nia,a naj cz´ Êciej na po czàt ku ma -
ja (w 30- lub 48-godzin nych prze rwach). Wy -
sia du je je sa mo dziel nie, wy trwa le i spo koj -
nie. W przy pad ku za bra nia jej jaj do sztucz -
nej in ku ba cji, zno si, naj cz´ Êciej w czerw cu, ko -
lej ne. Spo rym pro ble mem w ho dow li te go ga -
tun ku jest doÊç du ̋ a iloÊç nieza p∏od nio -
nych jaj. Pi skl´ tom, tu˝ po wy klu ciu, po win -
no si´ po daç de li kat ne, m∏o -
de êdêb∏a traw oraz nie wiel kie ilo Êci mie sza -
nek pa szo wych prze zna czo nych dla ka -

czek i g´ si. Trze ba je chro niç przed nad mier -
nym na s∏o necz nie niem w cià gu dnia, a no -
cà przed sil nym och∏o dze niem. M∏o de pta -
ki, w wie ku 2 mie si´ cy, sà ju˝ w pe∏ ni wy ro Êni´ -
te i za czy na jà zmie niaç upie rze nie. 

Pta ki trzy ma ne po je dyn czo z in ny mi 
blasz ko dzio by mi (lub te˝ te, któ re nie ma -
jà part ne ra) cz´ sto krzy ̋ u jà si´ z in ny mi ga tun -
ka mi z ro dza ju An ser. Zna ne sà tak ̋ e jej mie -
szaƒ ce z ber ni klà ob ro˝ nà (Bran ta ber nic -

la) oraz ma ge lan kà zmien nà (Chlo epha ga pic ta).
Ga tu nek ten wpi sa ny jest na „Czer wo nà Li -

st´ Za gro ̋ o nych Zwie rzàt” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go -
ry). Od 2004 r. ma sta tus tak so nu nie mal za gro -
˝o ne go (NT – ne ar thre ate ned). Ptak ten wpi -
sa ny jest tak ̋ e do ro syj skiej „Czer wo nej Ksi´ -
gi”. W Fe de ra cji Ro syj skiej jest to ga tu nek ob j´ -
ty praw nà ochro nà. 

W po∏owie lat 80. zesz∏ego stulecia
liczebnoÊç tej g´si w Rosji by∏a oceniana na 12-
15 tys. osobników. Populacja Ênie˝yc cesarskich
na Alasce zmniejszy∏a si´ ze 139 tys. osobników
w 1964 r., do 42 tys. sztuk w 1986 r. Po 1984
r., w wyniku intensywnych poszukiwaƒ nowych
stanowisk l´gowych i rozpocz´ciu programu
ochronnego, ich liczba nieco wzros∏a – w 1993
r. do 71 tys., a w 2002 r. kszta∏towa∏a si´ na
poziomie oko∏o 84500 osobników. Czynniki,
które majà wp∏yw na fluktuacje ich liczebnoÊci,
nie sà dobrze znane. Jednak˝e z pewnoÊcià
majà na to wp∏yw polowania na te ptaki na
Alasce oraz przypadki ska˝enia wybrze˝y
produktami ropopochodnymi. Niekorzystne
oddzia∏ywanie ma równie˝ post´pujàca zmiana
klimatu i zwiàzane z tym zmiany w biotopie
l´gowym tej g´si. 

Ânie˝yca z Attyckiego Ogrodu Zoologicznego w Atenach. Fot. G. Reclos
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