
G´Ê ty be taƒ ska
(An ser in di cus)

To masz Do roƒAng.: Bar -he aded Go ose
Niem.: Stre ifen gans
Franc.: Oie ∫ tete barrée
Ros.: Gor nyj gus, In dij skij gus

WÊród du ̋ ej gru py azja tyc kich pta ków blasz ko dzio bych jest kil ka bar dzo cha rak te ry stycz nych i uni kal -
nych. Z pew no Êcià jed nym z nich jest ten ga tu nek. Sk∏a da si´ na to kil ka czyn ni ków. Po za swo istym ubar -
wie niem ptak ten po siad∏ nie zwy k∏à zdol noÊç do ˝y cia w eks tre mal nie trud nych i nie przy ja znych wa run -
kach Êro do wi sko wych – nie do st´p nych dla wí k szo Êci or ga ni zmów. Rów nie nie zwy k∏e sà co rocz ne w´ -
drów ki tej g´ si.
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NNa uko wo opi sa na zo sta -
∏a w 1790 r. przez an giel skie go przy rod ni -
ka Joh na La tha ma. Ba zo wa∏ on na oka -

zach po zy ska nych na Sub kon ty nen cie In dyj -
skim – stàd ∏a ciƒ ska, na uko wa na zwa ga tun -
ku. W li te ra tu rze wy dzie la na jest cza sa -
mi do mo no ty po we go ro dza ju Eu la be -
ia. Nie wy ró˝ nia si´ u niej pod ga tun ków.

W pol skim na zew nic twie cz´ sto wy st´ pu -
je ja ko g´Ê in dyj ska. 

Jest to Êred niej wiel ko Êci g´Ê o ja snym, sre -
brzy sto sza rym ubar wie niu. Tak jak u in -
nych przed sta wi cie li ro dza ju An ser, nie wy st´ -
pu je u niej dy mor fizm p∏cio wy. Jej g∏o wa, gar -
d∏o oraz gór na cz´Êç szyi sà bia -
∏e. Na tym tle Êwiet nie wi docz ne sà dwa sze -
ro kie, czar ne pa sy. Je den cià gnie si´ od tyl -
nej cz´ Êci oka ku po ty li cy, na to miast dru -
gi (rów no le gle po ∏o ̋ o ny) – nie co ni ̋ ej, u na sa -
dy g∏o wy (jest on krót szy od pierw sze -
go). Ciem no sza ry przód szyi od dzie lo -
ny jest od jej czar nej, tyl nej cz´ Êci przez bia -
∏à po d∏u˝ nà pr´ g´, bie gnà cà ku bocz nej na sa -
dzie pier si. PierÊ, bo ki cia ∏a i brzuch sà ja sno -
sza re. Tyl na cz´Êç bo ków cia ∏a jest ciem niej -
sza. Ja Êniej sze kra w´ dzie piór tej cz´ Êci cia -
∏a po wo du jà wra ̋ e nie pr´ go wa nia. Pod brzu -
sze i po kry wy pod ogo no we sà bia -
∏e. Grzbiet i skrzy d∏a – po pie la to sza re z sze ro -
ki mi, bia ∏y mi kra w´ dzia mi piór. Ku -
per jest ciem no sza ry. Po kry wy na do go no -
we sà bia ∏e, ogon – ciem no sza ry o bia ∏ych kra -
w´ dziach. Dziób jest po ma raƒ czo wo ̋ ó∏ -
ty (cza sa mi, za czar nym pa znok ciem, ma od -
cieƒ ró ̋ o wa wy). No gi sà te go sa me go ko lo -
ru co dziób. W lo cie zwra ca jà uwa g´ ja sno sza -
re lub sre brzy ste po kry wy skrzy d∏o we, któ -

re kon tra stu jà z ciem no sza ry mi lot ka -
mi I i II rz´ du. Po dob ny kon trast wy st´ pu -
je na spo dzie skrzy d∏a. 

Pta ki m∏o de ma jà ubar wie nie po dob -
ne, ale sà nie co ja Êniej sze. Po sia da jà te˝ in -
ny wzór na g∏o wie. Sk∏a da si´ on z ciem no sza -
re go cie mie nia i ty ∏u szyi. Od oka ku na sa -
dzie dzio ba cià gnie si´ nie wiel ki, brà zo wa -
wy pa sek. Bra ku je, ty po wych dla osob ni -
ków do ro s∏ych, czar nych pa sów z ty ∏u g∏o -
wy. Nie co in ny jest tak ̋ e wzór na tu ∏o -
wiu. Pió ra okry wo we tu ∏o wia po zba wio -
ne sà bia ∏ych za koƒ czeƒ i nie two rzà pr´ go wa -
nia. Dziób i no gi ma jà nie co bled szy, ˝ó∏ ta -
wy od cieƒ. Upie rze nie pta ków do ro s∏ych uzy -
sku jà w cza sie pierw szej zi my. 

Okry wa pu cho wa pi sklàt przy po mi na upie -
rze nie wy st´ pu jà ce u in nych g´ si w∏a Êci -
wych z ro dza ju An ser. Cza pecz ka na g∏o -
wie, pa sek oczny, grzbiet ze skrzy d∏a -
mi sà oliw ko wo zie lon ka we. Po zo sta ∏e par -
tie cia ∏a, zw∏asz cza pierÊ i bo ki brzu cha, sà bla -
do ̋ ó∏ te. Nie ma ostrej gra ni cy mi´ dzy ciem -
ny mi i ja sny mi par tia mi upie rze -
nia. Dziób jest nie bie ska wo sza ry, no -
gi zaÊ – sza ro zie lon ka we. 

Gatunek ten osiàga 71-76 cm d∏ugoÊci i
rozpi´toÊç skrzyde∏ równà 140-160 cm.
Samiec jest nieco wi´kszy od samicy. Jego
wymiary przedstawiajà si´ nast´pujàco:
skrzyd∏o – 450-482 mm, ogon – 140 -170
mm, dziób – 48-63 mm, skok – 70-80 mm. U
samicy: skrzyd∏o – 406-460 mm, ogon – 127-
160 mm, dziób– 47-55 mm, skok – 63-75
mm. Masa cia∏a (u obu p∏ci) wynosi 2000-
3000 g. 

G∏os tej g´ si jest no so wy i trà bià cy. Przy po -
mi na in ne ga tun ki z te go ro dza ju, jest jed -
nak nie co wol niej szy i ni˝ szy. 

G´Ê ty be taƒ ska gnieê dzi si´ w Azji Ârod ko -
wej na doÊç roz le g∏ym ob sza rze o po wierzch -
ni ok. 100 tys. – 1 mln km2. Jej l´ go wi ska po ∏o -
˝o ne sà w Êrod ko wo azja tyc kich re pu bli -
kach by ∏e go Zwiàz ku Ra dziec kie go (gó ry Tien -
-Szan w Kir gi sta nie, Pa mir w Ta d˝y ki sta nie, ro -
syj ski A∏ taj w Re pu bli ce Tu wy), w pó∏ noc no -
-za chod nich In diach (stan La dakh), Ty be -
cie, Mon go lii oraz w pó∏ noc nych i za chod -
nich cz´ Êciach Chin. Zi mo wi ska znaj du -
jà si´ na Sub kon ty nen cie In dyj skim (pó∏ noc no -
-wschod ni Pa ki stan, pó∏ noc ne In die, Ban gla -
desz, Ne pal) i w po ∏u dnio wym Ty be cie. Ja -
ko rzad ki, prze lot ny ga tu nek jest ob ser wo wa -
na tak ̋ e w Azji Po ∏u dnio wo -Wschod -
niej (w Bir mie, Taj lan dii, pó∏ noc nym La -
osie i Wiet na mie). Po je dyn cze osob ni ki (ucie -
ki nie rzy z nie wo li) by ∏y wi dy wa ne na te re -
nie ca ∏ej Eu ro py (od Spits ber ge nu i Is lan -
dii na pó∏ no cy, Hisz pa nii i Mal ty na po ∏u -
dniu, po Ru mu ni´ i za chod nià, eu ro pej -
skà cz´Êç Ro sji na wscho dzie). Stwier dzo -
no tak ̋ e l´ gi zdzi cza ∏ych par: w Nor we -
gii (w 1994 r.), Szwe cji (w la -
tach 30. XX w. nie wiel ka, zdzi cza ∏a po pu la -
cja za miesz ki wa ∏a po ∏u dnio wo -wschod nie wy -
brze ̋ e – Kal mar sund; tak ̋ e i obec nie zda rza -
jà si´ l´ gi), Niem czech (ok.
50 pta ków ˝y je na wol no Êci), Wiel kiej Bry ta -
nii, Cze chach, Ho lan dii (pierw szy l´g stwier -
dzo no w 1973 r., obec nie ˝y je tam zdzi cza -
∏a po pu la cja li czà ca 200-500 osob ni -
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ków) oraz w Bel gii (wol no ˝y jà ca po pu la cja li -
czy te raz ok. 50 pta ków). W Pol sce do koƒ -
ca lat 70. ubie g∏e go stu le cia wi dzia no jà w Êro -
do wi sku na tu ral nym dwa ra zy, na to -
miast od po ∏o wy lat 80. ob ser wo wa na jest nie -
mal co rocz nie. Do koƒ ca 2004 r. stwier dzo -
na by ∏a u nas ok. 35 ra zy. 

Bio to pem jej ˝y cia sà wy so ko gór skie je zio -
ra, te re ny ba gien ne i do li ny rzecz ne po ∏o ̋ o -
ne na wy so ko gór skich ste pach i p∏a sko wy -
˝ach, na wy so ko Êci od 3000 do
5600 m n.p.m. Cz´ sto je zio ra, nad któ ry -
mi gnieê dzi si´ ta g´Ê, sà s∏o ne. Na zi mo wi -
skach prze by wa na ni zin nych po lach upraw -
nych, pa stwi skach i in nych te re nach tra wia -
stych sà sia du jà cych ze zbior ni ka mi wod ny -
mi. Zna nym miej scem zi mo wa nia te go ga tun -
ku jest m.in. in dyj ski re zer wat Bha rat pur. 

G´Ê ty be taƒ ska du ̋ o cza su przebywa 
na zie mi. Dzi´ ki sto sun ko wo wy so kim no -
gom spraw nie i szyb ko cho dzi oraz bie ga. Pod -
czas pie rze nia wi´k szoÊç cza su sp´ dza na wo -
dzie. W prze ci wieƒ stwie do zi mo -
wisk (gdzie na sku tek prze Êla do waƒ ze stro -
ny lu dzi jest to p∏o chli wy i skry ty ptak), na te -
re nach l´ go wych cza sa mi nie oka zu je bo jaê -
ni wo bec cz∏o wie ka. Daw niej w sto li cy Ty be -
tu – Lha sie swoj skim wi do kiem by ∏y g´ si bez -
tro sko wo dzà ce pi skl´ ta po uli cach. War to do -
daç, ˝e w Chi nach pod j´ to pró by ho dow li fer -
mo wej te go ga tun ku. W miej scach prze Êla do -
waƒ ˝e ru jà one cz´ sto no cà, w cià gu dnia od -
po czy wa jàc nad rze ka mi lub brze ga mi je zior. 

W mar cu i kwiet niu pta ki wra ca jà z zi mo -
wisk na te re ny l´ go we. Przy k∏a do wo: na je zio -
rze Ku ku -Nor (na pó∏ noc y Ty be tu) po ja wia -
jà si´ w po ∏o wie mar ca, nad Orok -Nor (pó∏ -
noc na Go bi) do pie ro na po czàt ku ma -
ja. W tym cza sie wi´k szoÊç je zior jest jesz -
cze za mar z ni´ ta i zda rza jà si´ opa dy Ênie -
gu. Po przy lo cie pta ki sà ju˝ po dzie lo ne na pa -
ry i za czy na jà szu kaç miejsc na gniaz da. G´ -
si te gnie˝ d˝à si´ naj cz´ Êciej w luê nych ko lo -
niach. Gniaz do ulo ko wa ne jest na nie wiel -
kiej, tra wia stej wy sep ce je zio ra lub w po bli -
˝u in ne go êró d∏a wo dy. Z Mon go lii zna -
ne sà na drzew ne gniaz da te go ga tun ku (w sta -
rych gniaz dach pta ków szpo nia stych) – na to -
po lach, na wy so ko Êci 4-6 m. W te re nach gó -
rzy stych spo ty ka si´ gniaz da zbu do wa -
ne na wy st´ pach skal nych. Cz´ sto sà sia du -
jà one z gniaz da mi my szo ∏o wa mon gol skie -
go (Bu teo he mi la sius). Gniaz da w ko lo nii od da -
lo ne sà od sie bie cza sa mi tyl ko o 2-3 m. Na -
ziem ne gniaz da ma jà po staç nie wiel kie go za -
g∏´ bie nia w grun cie, wy Êcie lo ne go su chy -

mi cz´ Êcia mi ro Êlin i pu chem. Na po czàt -
ku ma ja (na wi´k szo Êci ob sza rów) za czy -
na si´ zno sze nie jaj. L´g sk∏a da si´ z 4-6 (rzad -
ko do 8) bia ∏ych jaj o ma to wym od cie niu. Wy -
sia du je je sa mi ca przez 27-30 dni (sa -
miec w tym cza sie prze by wa w po bli ̋ u gniaz -
da). Wkrót ce po wy klu ciu si´ pi sklàt, ca ∏a ro -
dzi na po rzu ca gniaz do i prze no si si´ nad naj -
bli˝ szy zbior nik wod ny. W przy pad -
ku gniazd skal nych i na drzew nych pi skl´ -
ta zmu szo ne sà ska kaç ze znacz nych nie -
raz wy so ko Êci (zna na jest np. ob ser wa cja z Ty -
be tu, gdy jed no go dzin ne g´ si´ ta ska ka ∏y z na -
skal ne go gniaz da z wy so ko Êci 25 m!). Oba pta -
ki two rzà ce pa r´ bar dzo sta ran nie opie ku -
jà si´ l´ giem. Nie ste ty, w wi´k szo Êci przy pad -
ków, je dy nie 1-3 m∏o dych na pa r´ do ̋ y -
wa wie ku 60 dni i osià gni´ cia lot no Êci. Przy pa -
da to na sier pieƒ. Pie rze nie pta ków do ro -
s∏ych ma miej sce (u par, któ re wy cho wu jà pi -
skl´ ta) w po ∏o wie lip ca, u par nie l´ go -
wych – pod ko niec czerw ca. We wrze Êniu g´ -
si od la tu jà na zi mo wi ska. Po ko nu jà w tym cza -
sie naj wy˝ szy ma syw gór ski Êwia ta – Hi ma la -
je, le càc na wy so ko Êci pra wie 9 tys. m n.p.m.

Jest to, po afry kaƒ skich s´ pach pla mi -
stych (Gyps ru ep pel lii), pta si re kord pod wzgl´ -
dem naj wy˝ szej wy so ko Êci lo tu. 

Ich po ̋ y wie nie sta no wià g∏ów nie zie lo -
ne cz´ Êci ro Êlin. Sà to ró˝ ne tra wy, tu rzy ce, na -
sio na traw i ro Êlin stràcz ko wych. Na zi mo wi -
skach pa sà si´ tak ̋ e na za sie wach zbó˝. Cz´ -
sto mo˝ na zo ba czyç g´ si ˝e ru jà ce na przy -
brze˝ nych pa sach je zior. Po szu ku jà tam wo do -
ro stów, sko ru pia ków i in nych drob nych bez -
kr´ gow ców.

G´Ê ty be taƒ ska po ja wi ∏a si´ pierw -
szy raz w Eu ro pie w 1845 r., w lon dyƒ -
skim zoo. W 1872 r. po ka za no jà w ber liƒ -
skim zoo, gdzie w 1880 r. uzy ska -
no po raz pierw szy przy chó -
wek. Osiem lat póê niej suk ces ten po wtó -
rzy∏ Ogród Zoo lo gicz ny w Pa ry ̋ u. Obec -
nie jest doÊç cz´ sto spo ty ka na i sku tecz -
nie roz mna ̋ a na za rów no w ko lek cjach ogro -
dów zoo lo gicz nych, jak i u pry wat nych ho -
dow ców. Trzy ma na jest w gru pach, cz´ -
sto ró˝ no ga tun ko wych, na tra wia stych wy bie -
gach z do st´ pem do wo dy. W Eu ro pie Za -
chod niej cza sa mi spo ty ka si´ je w par -
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kach, gdzie po win ny mieç tak ̋ e do dys po zy -
cji nie wiel ki na wet zbior nik wod ny. Do -
brze zno si nasz kli mat. Nie wy ma ga zi -
mà ogrze wa nych po miesz czeƒ i mo ̋ e prze -
by waç na ze wnàtrz. W nie wo li mu si mieç tra -
wia sty wy bieg, ob sia ny mie szan -
kà traw i zbó˝. Do sko na le to le ru je tak ̋ e gra -
nu la ty sto so wa ne w kar mie niu in nych g´ si.
Jej roz ród nie stwa rza pro ble mu. Pta ki m∏o -
de osià ga jà doj rza ∏oÊç p∏cio wà w wie -
ku dwóch lub trzech lat. W pa ry ∏à czà si´ jed -
nak wcze Êniej – w pierw szym lub dru gim ro -
ku ˝y cia. Gniaz do bu do wa ne jest wÊród ro -
Êlin no Êci na ziem nej, cz´ sto na wy sep -
kach lub w spe cjal nie przy go to wa -
nych im w tym ce lu bud kach l´ go wych al -
bo sza ∏a sach. W wa run kach za chod nio eu ro -
pej skich sa mi ca za czy na sk∏a daç ja ja mi´ -
dzy 15 a 25 kwiet nia. Po win no si´ po zwo -
liç sa mi cy na sa mo dziel nà in ku ba cj´ jaj i póê -
niej pa rze na wy chów pi sklàt. Po 12 ty go -
dniach m∏o de sà ca∏ ko wi cie opie rzo -
ne, a w wie ku 8 mie si´ cy uzy sku jà upie rze -
nie pta ków do ro s∏ych.

Du ̋ ym pro ble mem w ho dow li mo -
gà byç cz´ ste przy pad ki krzy ̋ o wa -
nia si´ tych pta ków z in ny mi g´ sia mi z ro dza -
ju An ser (zw∏asz cza z g´ ga wà – A. an -
ser) oraz z ber ni kla mi i ka zar ka mi. Do ty -
czy to nie spa ro wa nych lub te˝ trzy ma -
nych po je dyn czo osob ni ków. 

Ga tu nek ten znaj du je si´ na „Czer wo nej Li -
Êcie Za gro ̋ o nych Zwie rzàt” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go -
ry). Od 1994 r. ma sta tus LC (le ast con -
cern) – jest to ka te go ria za gro ̋ e nia prze zna -
czo na dla ga tun ków, któ re w tej chwi -
li nie sà po wa˝ nie za gro ̋ o ne i uza le˝ nio -
ne od pro gra mu za bie gów ochron nych. Wpi -
sa ny jest tak ̋ e do ro syj skiej „Czer wo nej Ksi´ -
gi”, jest tam ga tun kiem ob j´ tym praw -
nà ochro nà. Wg Mi´ dzy na ro do wej Ra -
dy Ochro ny Pta ków (Bir dLi fe In ter na tio -
nal) ca∏ ko wi ta li czeb noÊç te go pta ka oscy lu -
je w gra ni cach 52-60 tys. osob ni ków. Obec -
nie no tu je si´ spa dek je go li czeb no Êci. Za gro -
˝e niem sà nie kon tro lo wa ne po lo wa nia na zi -
mo wi skach, wi rus H5N1 (w ma -
ju 2006 r. w chiƒ skiej pro win cji Qin ghai zna le -
zio no po nad 120 pa d∏ych g´ si ty be taƒ skich za -
ra ̋ o nych tym pa to ge nem) oraz zmia ny w Êro -
do wi sku na tu ral nym (m.in. bu do wa li nii ko le -
jo wych w Ty be cie i zwià za na z tym urba ni za -
cja kra jo bra zu).
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