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DRÓB ozdobny

G´ siów ka egip ska
(Alo po chen aegyp tia cus)

Ta Êred niej wiel ko Êci g´Ê na le ̋ y do pod ro dzi ny Ta dor ni nae, do któ rej za li cza my tak -
˝e ka zar ki, ma ge lan ki, en de micz nà etiop k´ (Cy ano chen cy anop te rus) oraz kil ka in nych 
ga tun ków. Re pre zen tu je ro dzaj Alo po chen, do któ re go po za nià w∏à cza my jesz cze 
jed ne go pta ka – g´ siów k´ mau ry tyj skà (Alo po chen mau ri tia nus), któ ra jest ju˝ tak so nem
wy mar ∏ym. Wy st´ po wa ∏a ona do 1698 r. na Mau ry tiu sie, na Oce anie In dyj skim.

To masz Do roƒ

G´ siów ka egip ska 
(Alo po chen aegyp tia cus,
Lin na eus, 1766)

Ang.: Egyp tian Go ose
Niem.: Nil gans
Franc.: Oie d’Egyp te
Ros.: Nil skij gus
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GG´ siów ka egip ska zo sta ∏a opi sa na
w 1766 r. przez Ka ro la Lin ne usza
– szwedz kie go przy rod ni ka, pro fe so -

ra uni wer sy te tu w Up psa li. Nie wy ró˝ nia -
my u niej pod ga tun ków.

In ne spo ty ka ne u nas na zwy to: g´Ê egip -
ska, g´Ê ni lo wa oraz ka zar ka egip ska.

U te go pta ka, po dob nie jak u wi´k szo Êci g´ -
si, nie wy st´ pu je dy mor fizm p∏cio wy. G∏o -
wa i szy ja ma jà ko lor ja sno sza ry. Na tym tle do -
brze wi docz na jest du ̋ a, cze ko la do wo brà zo -
wa pla ma wo kó∏ oka oraz na dol nej cz´ -
Êci szyi. PierÊ, bo ki cia ∏a oraz gór -
na cz´Êç grzbie tu sà gli nia sto brà zo we. Dol -
na cz´Êç grzbie tu i ogon – czar -
ne. Brzuch jest ja sno sza ry z czer wo no brà zo -
wà pla mà o pó∏ ksi´ ̋ y co wa tym kszta∏ cie. Po -
kry wy pod ogo no we sà ciem no ̋ ó∏ te. U dzi -
kich pta ków wy st´ pu je du ̋ e zró˝ ni co wa -
nie ko lo ru grzbie tu (od czer wo no brà zo we -
go do ja sno sza re go) i wiel ko Êci pla my na brzu -
chu. Z te go po wo du wy ró˝ nia si´ dwie for -
my barw ne tej g´ si: o czer wo no bru nat -
nym i o sza rym grzbie cie. U pta ków re pre zen -
tu jà cych dru gà for m´ cz´ sto nie wy st´ pu -
je lub jest bar dzo ma ∏a pla ma na brzu -
chu. Ubar wie nie skrzy de∏ jest po dob ne do te -
go, ja kie ma jà ka zar ki i oha ry. Po kry wy dru go -
rz´ do we (na - i pod skrzy d∏o we) sà bia -
∏e; te znaj du jà ce si´ na wierz chu skrzy -
d∏a ozdo bio ne sà czar nà, po przecz nà li nià. Lot -
ki dru go rz´ do we sà ciem ne z me ta licz -
nym, zie lon ka wym po ∏y skiem. Ze wn´trz -
ne lot ki trze cio rz´ do we (u na sa dy skrzy -
d∏a) sà czer wo no brà zo we. Lot ki i po kry -
wy pierw szo rz´ do we sà czar ne. Dziób jest ja -
snoczer wo ny o ciem nych brze gach i czar -
nym pa znok ciu. No gi sà ró ̋ o wo czer wo na -
we. T́  czów ka oka – ˝ó∏ to brà zo wa.

Pod ko niec lat 60. ze sz∏e go stu le cia wy ho do -
wa no w Eu ro pie Za chod niej ja snà, nie mal bia -
∏à for m´ g´ siów ki egip skiej.

Ubar wie nie pta ków m∏o do cia nych jest nie -
co bar dziej ma to we i sp∏o wia ∏e w po rów na -
niu do do ro s∏ych. Ma jà one po nad to sza ra wo -
bia ∏à na sa d´ dzio ba. Wierzch g∏o wy jest ja -
sno brà zo wy (a nie bia ∏y). Brak rów nie˝ brà -
zo wej pla my na pier si i wo kó∏ oka. Lot ki dru -
go rz´ do we sà po zba wio ne zie lo ne go po ∏y -
sku, a ich po kry wy sza re. Dziób i no gi sà ˝ó∏ -
ta wo sza re.

Pi skl´ ta sà z wierz chu brà zo we. Ja sne par -
tie na skrzy d∏ach i ku prze sà s∏om ko wo ̋ ó∏ ta -
we. Spód cia ∏a jest bia ∏a wy lub ja sno sza ry.
Ich ogól ny wy glàd jest bar dzo po dob ny do pi -
sklàt ka za rek.

Sa miec jest nie co wi´k szy od sa mi cy. Je -
go wy mia ry to: skrzy d∏o – 400-430 mm, ogon
– 160-170 mm, dziób – 52-56 mm, skok
– 85-90 mm. U sa mi cy przed sta wia si´ to 
na st´ pu jà co: skrzy d∏o – 350-385 mm, ogon
– 160-170 mm, dziób – 49-53 mm, skok 
– 78-80 mm. Ma sa cia ∏a sam ca wy no -
si 1900-2250 g, a sa mi cy – 1500-1800 g.

P∏eç pta ków naj le piej roz po znaç jest po g∏o -
sie. Sa miec od zy wa si´ ci cho, ochry ple i gar d∏o -
wo, na to miast sa mi ca po s∏u gu je si´ g∏o Êny -
mi i dêwi´cz ny mi to na mi. 

G´ siów ka egip ska wy st´ pu je nie mal w ca -
∏ej Afry ce: na po ∏u dnie od Sa ha -
ry oraz wzd∏u˝ do li ny Ni lu si´ ga po wschod -
nie wy brze ̋ e Mo rza Âród ziem ne -
go. W XVIII w. gniaz do wa ∏a na te re nie obec -
nych W´ gier, Bu∏ ga rii i Ru mu nii. W atla sie opi su -
jà cym roz miesz cze nie pta ków l´ go wych w Eu -
ro pie (Ha ge me ijer & Bla ir 1997) ga tu -
nek ten wy st´ pu je w pi´ ciu kra jach. Naj licz niej -
sze po pu la cje sà we wschod niej An glii, Ho lan -
dii oraz Bel gii. W Wiel kiej Bry ta nii, gdzie zo sta -
∏a wpro wa dzo na ju˝ w XVII w., gnieê -
dzi si´ g∏ów nie w hrab stwie Nor folk. Roz sze -
rzy ∏a swój za si´g na te re ny po ∏o ̋ o ne na po ∏u -
dnie i za chód od te go miej sca – do Es -
sex (pierw szy l´g w 1979 r.), So mer -
set (1982 r.) i Cam brid ge shi re (1988 r.). Jej li -
czeb noÊç sys te ma tycz nie wzra -
sta (w 1984 r. – 450, 1991 r. – 906 par). Naj -
wi´k szà po pu la cj´ eu ro pej skà po sia da Ho lan -
dia. Po wsta ∏a ona w 1967 r. z pta ków, któ -
re ucie k∏y z nie wo li. Po czàt ko wo ma ∏o licz -

na, szyb ko roz prze strze ni ∏a si´ po ca ∏ym kra -
ju i w tej chwi li jest tam jed nym z naj po spo lit -
szych pta ków wod nych. W 1994 r. li czeb -
noÊç tej g´ si oce nio no na 1300 par. Z te -
go te˝ te re nu sko lo ni zo wa ∏a sà sied nie ob sza -
ry Bel gii (po nad 250 par na po czàt ku te go stu -
le cia), pó∏ noc no -wschod niej Fran cji oraz Nie -
miec (g∏ów nie w Nor dhe in -West fa len). Za -
chod nio eu ro pej skie po pu la cje sà osia d∏e. Po je -
dyn cze pta ki, któ re wi du je si´ w in nych miej -
scach Eu ro py, sà g∏ów nie ucie ki nie ra mi z nie -
wo li. Tak ̋ e w Pol sce stwier dzo no ten ga tu -
nek kil ku na sto krot nie na wol no Êci. War to do -
daç, ˝e g´ siów ki egip skie wpro wa dzo no tak -
˝e do USA, Au stra lii i No wej Ze lan dii. 

W swo jej afry kaƒ skiej oj czyê nie g´ siów ki za -
miesz ku jà nie mal wszyst kie ro dza je zbior ni -
ków wod nych. Spo ty ka si´ je do wy so ko Êci na -
wet 4 tys. m n.p.m. Naj licz niej wy st´ pu -
jà w Afry ce Wschod niej i Po ∏u dnio wej. Naj ch´t -
niej prze by wa jà nad brze ga mi du ̋ ych rzek. ˚e -
ru jà g∏ów nie na wod nych p∏y ci znach oraz te re -
nach tra wia stych. W okre sie ˝niw (cz´ sto wie -
czo ra mi i no cà) po szu ku jà po kar mu na po -
lach i upra wach, gdzie mo gà po wo do waç nie -
wiel kie szko dy. W Za chod niej Eu ro pie za miesz -
ku jà ma ∏e je zio ra, sta wy, pod mo k∏e te re ny za -
drze wio ne, ∏à ki, pa stwi ska, ni zin ne te re ny rol ni -
cze oraz par ki.

Pta ki trzy ma jà si´ po je dyn czo, pa ra -
mi lub te˝ two rzà (po za se zo nem l´ go -
wym) mniej sze i wi´k sze zgro ma dze nia.

Jest to ga tu nek osia d∏y. Je dy nie na te re -
nach, gdzie pod czas po ry su chej wy sy cha -

Fot. T. Doroƒ
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jà zbior ni ki wod ne i bra ku je po ̋ y wie nia, pta -
ki po dej mu jà w´ drów ki. Zna ne sà m.in. ob ser -
wa cje g´ sió wek w po rze desz czo -
wej z oaz Afry ki Pó∏ noc nej (Al gie ria, Tu ne -
zja, del ta Ni lu). G´ si mo gà tak ̋ e ko czo -
waç i two rzyç wi´k sze zgro ma dze nia w okre -
sie pie rze nia si´.

Se zon l´ go wy trwa od mar ca do kwiet -
nia (w Eu ro pie); w Afry ce Wschod niej i Po ∏u -
dnio wej – od lip ca do grud nia. W tym okre -
sie pa ry trzy ma jà si´ ra zem i zaj mu jà sto sun ko -
wo du ̋ y re wir l´ go wy. Sà one wów czas bar -
dzo agre syw ne w sto sun ku do in nych, zw∏asz -
cza mniej szych, pta ków. G´ siów ki s∏y nà z te -
go, ˝e gnie˝ d˝à si´ w ró˝ nych miej -
scach. Gniaz do mo ̋ e byç umiesz czo ne na zie -
mi wÊród ro Êlin no Êci, w otwo rach skal -
nych, bu dyn kach, dziu plach bàdê na drze -
wach, w gniaz dach in nych pta ków. W Afry -
ce cz´ sto ko rzy sta jà ze sta rych gniazd wa ru -
gi (Sco pus um bret ta) oraz cza pli ol brzy -
miej (Ar dea go liath). Gniaz do na ziem -
ne ma for m´ kop ca z traw i trzci ny, któ re we -
wnàtrz wy Êcie lo ne jest sza rym pu chem. Je -
go bu do wà zaj mu je si´ tyl ko sa mi ca. L´g sk∏a -
da si´ z 8–10 kre mo wo bia ∏ych jaj o s∏a bym po -
∏y sku. Wy sia dy wa ne sà one, tyl ko przez sa mi -
c´, 28–30 dni. W cza sie in ku ba cji jaj sa -
miec prze by wa w po bli ̋ u gniaz da. Po wy klu -
ciu si´ pi sklàt ca ∏a ro dzi na prze no -
si si´ nad brze gi zbior ni ków wod -

nych. Gdy m∏o de pta ki ukoƒ czà 9–10 ty go -
dni, sà ju˝ ca∏ ko wi cie opie rzo ne i lot ne. 

Po ̋ y wie niem te go ga tun ku sà ro Êli ny. Je -
dzà tra w´, li Êcie oraz in ne zie lo ne cz´ Êci ro -
Êlin i na sio na. Cz´ sto ˝e ru jà na wscho dzà -
cych upra wach oraz Êcier ni skach (po ku ku ry -
dzy, psze ni cy, orzesz kach ziem nych, ba ta -
tach). Ch´t nie od wie dza jà pa stwi ska. Pa -
sà si´ gru pa mi lub two rzà wi´k sze sta da. 

G´ siów ki egip skie by ∏y zna ne ja ko pta ki par -
ko we ju˝ przez sta ro ̋ yt nych Egip cjan, Gre -
ków i Rzy mian. Do Eu ro py Za chod niej tra fi -
∏y w XVII i XVIII wie ku. Po czàt ko wo trzym -
ano je w par kach i me na ̋ e riach, a póê -
niej w two rzà cych si´ ogro dach zoo lo gicz -
nych. Jed nak ̋ e du ̋ a agre syw noÊç pta -
ków w sto sun ku do in nych wspó∏ miesz kaƒ -
ców wy bie gów i wo lier oraz ich do no -
Êny g∏os spo wo do wa ∏y sto sun ko wo szyb ki spa -
dek za in te re so wa nia ho dow ców tym ga tun -
kiem. Obec nie g´ siów ki trzy ma ne sà w nie wiel -
kich zwie rzyƒ cach, na par ko wych sta wach (ra -
zem z ∏a b´ dzia mi niemy mi) oraz w ogro -
dach zoo lo gicz nych. Mi mo swo je go eg zo tycz -
ne go po cho dze nia, sà to pta ki wy trzy ma -
∏e na zim no. Je Êli ma jà do st´p do otwar te go lu -
stra wo dy, nie po trze bu jà ogrze wa nych po -
miesz czeƒ. Sà zgod ne w sto sun ku do in -
nych pta ków, któ re w wi´k szej licz bie zi mu -
jà nad po je dyn czym sta wem. Nie sà rów -
nie˝ wy ma ga jà ce co do po ̋ y wie nia. Ga tu -

nek osià ga doj rza ∏oÊç p∏cio wà w wie -
ku 2–3 lat. Ja ko miej sce na gniaz do war to przy -
go to waç pta kom kosz lub sza ∏as z wi kli ny. Ja -
ja sk∏a da ne sà co dwa dni. Sa mi ca wy sia du -
je je spo koj nie i pew nie. M∏o dy mi opie ku -
jà si´ obo je ro dzi ce. 

Ho dow la g´ sió wek nie jest trud na, nie -
co wi´ cej pro ble mów stwa rza je dy nie ja -
sna for ma ho dow la na. 

Bar dzo wa˝ ne jest do bre za bez pie cze -
nie pta ków przed mo˝ li wo Êcià uciecz ki z nie -
wo li. Ga tu nek ten ma mo˝ li woÊç ada pta -
cji do Êrod ko wo eu ro pej skich wa run ków kli ma -
tycz nych i w przy sz∏o Êci mo ̋ e po wo do -
waç szko dy eko lo gicz ne, jak np. w Ho lan -
dii, gdzie wy pie ra z l´ go wisk ro dzi me pta -
ki wod ne.

Nie po win no si´ trzy maç po je dyn czych pta -
ków ra zem z in ny mi ka zar ka mi i oha ra -
mi, gdy˝ bar dzo ∏a two si´ z ni mi krzy ̋ u jà. Zna -
ne sà tak ̋ e jej mie szaƒ ce z pi˝ mów kà ame ry -
kaƒ skà (Ca iri nia mo scha ta), ma ge lan kà zmien -
nà (Chlo epha ga pic ta), grzy wien kà (Che no net -
ta ju ba ta) oraz g´ Ê cem (Plec trop te rus gam ben -
sis). 

Jest to ga tu nek w wie lu re jo nach doÊç licz -
ny i nie za gro ̋ o ny. W miej scach na tu ral ne -
go wy st´ po wa nia jest cza sa mi po zy ski wa ny ja -
ko ptak ∏ow ny, dla spor tu oraz za po bie gaw -
czo w ce lu ochro ny upraw.

Fot. C. Korkosz (galeria autora – http://www.cezarykorkosz.pl).


