
Anser albifrons
(Scop., 1769)

G´Ê bia∏oczelna
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina: g´si

Status wyst´powania w Polsce

Na pó∏nocy kraju licznie, na po∏udniu bardzo nielicznie
przelotny, zimuje mniej lub bardziej licznie, w zale˝noÊci
od ostroÊci zimy, g∏ównie w dolinie dolnej Odry.

Opis gatunku

G´Ê bia∏oczelna jest mniejsza od gniazdujàcej w Polsce
g´gawy. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a ok. 65–78 cm, rozpi´-
toÊç skrzyde∏ ok. 130 cm (118–165), masa cia∏a
1,3–3,3 kg. Obie p∏cie ubarwione jednakowo. Ogólne
ubarwienie ptaków doros∏ych jest bràzowe. Na brzuchu
i dolnej cz´Êci piersi znajdujà si´ czarne, poprzeczne pr´-
gi. Dziób i nogi sà pomaraƒczowoczerwone. Wokó∏ dzio-
ba widoczna jest bia∏a plama si´gajàca a˝ na czo∏o.
Kszta∏t plamy na g∏owie jest bardzo zró˝nicowany u ró˝-
nych osobników. Pióra pod ogonem sà bia∏e. W locie
w dobrym oÊwietleniu widoczne jest rozjaÊnienie na po-
krywach oraz u nasady lotek 1. rz. Ponadto widoczna jest
równie˝ bia∏a plama wokó∏ dzioba.
M∏ode ptaki sà ∏atwe do odró˝nienia od doros∏ych. Ich no-
gi majà kolor ˝ó∏topomaraƒczowy, nie posiadajà bia∏ej
plamy na g∏owie ani ciemnych pr´g na brzuchu, a dziób
jest bardziej matowy ni˝ u doros∏ych i czerwienieje wraz
z wiekiem; nast´pnej wiosny pojawia si´ bia∏a plama
i pierwsze ciemne pr´gi, z daleka jeszcze niewidoczne.
Ubarwienie ostateczne m∏ode osiàgajà w drugim roku ˝y-
cia, a bywa, ˝e ca∏kowicie pomaraƒczowoczerwone ubar-
wienie dzioba uzyskujà dopiero w trzecim roku.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

G´Ê bia∏oczelna jest mniejsza od g´gawy Anser anser
(A043) i g´si zbo˝owej Anser fabalis (A039). W locie ptak
jest z wierzchu doÊç ciemny, rozjaÊnienia na skrzyd∏ach sà
s∏abiej widoczne ni˝ u g´gawy, ale wyraêniejsze ni˝ u g´si
zbo˝owej. SpoÊród tych trzech gatunków g´si tylko bia∏o-
czelna ma pr´gi na brzuchu. G´Ê bia∏oczelnà od g´si zbo-
˝owej ró˝ni ponadto kolor dzioba, który u tego pierwszego
gatunku jest ca∏y pomaraƒczowoczerwony, a u g´si zbo˝o-
wej jest zazwyczaj pomaraƒczowy z czarnà nasadà i czar-
nym koƒcem. M∏ode ptaki bez bia∏ej plamy wokó∏ dzioba
i czarnych pr´g na brzuchu sà bardzo podobne do g´ga-
wy, ale znacznie od niej mniejsze.
Mo˝liwe jest tak˝e pomylenie g´si bia∏oczelnej z g´sià ma-
∏à Anser erythropus (A042). G´Ê ma∏a jest jednak mniejsza

(d∏ugoÊç cia∏a 55 cm), bia∏a plama wokó∏ dzioba si´ga a˝
na wierzch g∏owy, a wokó∏ oka widoczny jest ˝ó∏ty pier-
Êcieƒ. Na brzuchu jest mniej czarnych pasów ni˝ u g´si
bia∏oczelnej. G´Ê ma∏a jest w Polsce rzadkim gatunkiem
przelotnym, zimuje g∏ównie w rejonie Morza Kaspijskiego,
jednak˝e trasa jej przelotu na zimowiska krzy˝uje si´ z tra-
sà w´drówki g´si zbo˝owej i g´si bia∏oczelnej, niekiedy
mo˝na wi´c jà zobaczyç w stadzie innych gatunków.
G´si bia∏oczelne wydajà g´gajàce g∏osy podobne do g´-
gawy czy g´si zbo˝owej, jednak na wy˝szych tonach, po-
dobne do „ang-ang”, „ga-ja-ja” czy „ga-ga”.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek aktywny w ciàgu dnia, choç w ksi´˝ycowe noce
˝eruje tak˝e nocà. Wieczorem powraca z ˝erowisk do
miejsc odpoczynku na otwartej wodzie. Z wyjàtkiem okre-
su l´gowego jest gatunkiem towarzyskim, przebywajàc
w stadach liczàcych od kilku do kilku tysi´cy ptaków. Jesz-
cze kiedy m∏ode sà nielotne, a doros∏e ptaki si´ pierzà,
g´si ∏àczà si´ w stada z innymi rodzinami i osobnikami
niel´gowymi.
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L´gi
Poszczególne pary zak∏adajà gniazda w rozproszeniu. Nie
tworzà kolonii. Ârednie zag´szczenie gniazd wynosi
0,17/km2. Ptaki dobierajà sobie partnerów w 2. roku ˝ycia
i pozostajà „w narzeczeƒstwie” lub zmieniajà partnera, któ-
rego ostatecznie dobierajà sobie zazwyczaj na ca∏e ˝ycie.
Dopiero w 3. roku ˝ycia przyst´pujà po raz pierwszy do l´-
gów. Na l´gowiska przylatujà w koƒcu maja – poczàtku
czerwca, gdy w tundrze zwykle jeszcze le˝y Ênieg. W zale˝-
noÊci od przebiegu wiosennej pogody ptaki czekajà krócej
lub d∏u˝ej na mo˝liwoÊç przystàpienia do l´gów, zbierajàc
si´ na okolicznych wodach wolnych od lodu. Gniazdo bu-
dowane jest przez samca i samic´ w tundrze na ziemi,
a tak˝e w zaroÊlach w pobli˝u wody – rzeki jeziora lub na
wysepce. Ptaki cz´sto u˝ywajà gniazda z poprzedniego ro-
ku. Gniazdo ma postaç wg∏´bienia, wyÊcielonego fragmen-
tami roÊlin i du˝à iloÊcià puchu. Zniesienie sk∏ada si´ z 1–7
jaj (najcz´Êciej z 4–5), które wysiaduje tylko samica. Samiec
zazwyczaj przebywa w pobli˝u gniazda, gotów do obrony
przed pieÊcem – najgroêniejszym dla g´si tundrowym dra-
pie˝nikiem. W razie zaatakowania gniazda przez pieÊca
obie g´si przyst´pujà do aktywnej obrony, ale zdarza si´, ˝e
w walce takiej ginie jeden lub oba ptaki. Ma miejsce jeden
l´g w roku. Po 27–28 dniach wykluwajà si´ m∏ode i po wy-
schni´ciu, tego samego dnia, opuszczajà gniazdo. Piskl´ta-
mi opiekujà si´ oboje rodzice, strzegàc przed drapie˝nika-
mi. M∏ode ptaki od poczàtku pobierajà pokarm samodziel-
nie. Poczàtkowo w nocy sà jeszcze ogrzewane przez matk´.
ZdolnoÊç lotu osiàgajà w wieku oko∏o 40 dni. Wspólnie
z rodzicami w´drujà na zimowiska i pozostajà z nimi a˝ do
wiosny, a niekiedy do∏àczajà do grupy rodzinnej równie˝ po
odchowaniu przez rodziców kolejnego l´gu.

W´drówki
Pod koniec lipca rozpoczyna si´ okres pierzenia g´si bia-
∏oczelnych. Ptaki pierzà si´ na terenach l´gowych lub w´-
drujà na pierzowiska. Proces ten koƒczy si´ pod koniec
sierpnia, przy czym lotki i sterówki zrzucane sà jednocze-
Ênie, wi´c ptaki tracà wtedy zdolnoÊç lotu (na oko∏o 25
dni). Pierzowiska opuszczane sà na poczàtku wrzeÊnia
i ptaki podejmujà w´drówk´ w kierunku zachodnim oraz
po∏udniowo-zachodnim, co trwa do koƒca grudnia. Ptaki
lecà zarówno w dzieƒ, jak i nocà, formujàc klucze w kszta∏-
cie litery V lub skoÊnej linii, cz´sto w towarzystwie innych
gatunków g´si, szczególnie g´si zbo˝owej.
Podczas w´drówki g´si zatrzymujà si´ na rozleg∏ych nizin-
nych ∏àkach i pastwiskach, polach uprawnych, ale tak˝e na
terenach podmok∏ych oraz stepowych.
W´drówka wiosenna zaczyna si´ w marcu, a na tereny l´-
gowe ptaki przybywajà w maju/czerwcu. M∏ode w pierw-
szym roku ˝ycia lecà na zimowiska w stadach rodzinnych
i niekiedy wracajà z nimi nast´pnej wiosny na tereny l´go-
we, jednak˝e wi´kszoÊç m∏odych, niegniazdujàcych pta-
ków, przylatuje w okolice l´gowisk póêniej ni˝ ptaki doro-
s∏e, d∏u˝ej zatrzymujàc si´ na trasie w´drówki.

Zimowanie
G´si bia∏oczelne zimujà od grudnia do marca na terenie
kilku tradycyjnych europejskich zimowisk w krajach przy-
ba∏tyckich (w tym w Polsce) i na wybrze˝ach Morza Pó∏noc-
nego, a tak˝e w okolicach Morza Âródziemnego, Morza
Czarnego i Morza Kaspijskiego. Zimà g´si bia∏oczelne wy-
korzystujà obszary podobne, jak podczas w´drówki – tere-
ny podmok∏e, pola uprawne, ∏àki i pastwiska.

Pokarm
G´si bia∏oczelne sà roÊlino˝erne. ˚erujà na làdzie, odry-
wajàc dziobem fragmenty roÊlin lub zbierajàc nasiona. Zi-
mà oko∏o 90% czasu w ciàgu dnia sp´dzajà, pobierajàc
pokarm. ˚erujà w odleg∏oÊci do 15 km od miejsc odpo-
czynku. G∏ównym sk∏adnikiem pokarmu sà zielone cz´Êci
roÊlin. Podczas w´drówek i zimowania ˝erujà na uprawach
pszenicy, owsa, ry˝u, trzciny cukrowej, koniczyny, ziemnia-
ków, a tak˝e zjadajà trawy, skrzypy, korzonki roÊlin i jago-
dy. Dzienna porcja po˝ywienia równa jest oko∏o 25% ma-
sy cia∏a (650–800 g). Piskl´ta, poza pokarmem roÊlinnym,
pobierajà tak˝e pokarm zwierz´cy, na który sk∏adajà si´
drobne bezkr´gowce ˝yjàce w wodzie i na làdzie (mi´cza-
ki, skorupiaki, owady i inne).

Wyst´powanie

Siedlisko
G´Ê bia∏oczelna gniazduje w Holarktyce, na pó∏noc od
granicy lasów, do wysokoÊci 1000 m n.p.m. Zamieszkujàc
ró˝ne typy tundry, gniazdo umieszcza zazwyczaj w nieda-
lekim sàsiedztwie wody lub b∏otnistych obszarów poroÊni´-
tych trawà, zarówno na terenach zabagnionych, jak i na
suchych wzniesieniach.
Zimà zatrzymuje si´ na terenach otwartych – polach upraw-
nych i ∏àkach po∏o˝onych w sàsiedztwie zbiorników wodnych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝nionych jest kilka podgatunków g´si bia∏oczelnej.
Grenlandi´ zasiedla podgatunek A. a. flavirostris zimujàcy
w Irlandii, zachodniej Szkocji i Walii. W pó∏nocnej Rosji od
Pó∏wyspu Kanin na zachodzie do rzeki Ko∏ymy na wscho-
dzie gniazduje podgatunek nominatywny A. a. albifrons; te
ptaki zimujà przede wszystkim w rejonie Morza Pó∏nocne-
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go, Morza Âródziemnego, Morza Czarnego i Morza Ka-
spijskiego, a ptaki ze wschodniej cz´Êci area∏u gniazdowe-
go zimujà w po∏udniowo-wschodniej Azji. Na wschód od
Ko∏ymy po arktycznà Kanad´, pó∏nocno-zachodnià Kana-
d´ oraz Alask´ zamieszkujà inne podgatunki. Zimujà one
w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci kontynentu pó∏nocno-
amerykaƒskiego.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce jest gatunkiem niel´gowym, przelotnym. W trak-
cie jesiennej migracji g´si bia∏oczelne widywane sà przede
wszystkim na pó∏nocy Polski, g∏ównie wzd∏u˝ wybrze˝a
i w dolinie Odry. Najliczniej zatrzymujà si´ w ujÊciu Warty
i w dolinie dolnej Odry, ale licznie gromadzà si´ równie˝
na niektórych stanowiskach Êródlàdowych.
Zimà gatunek spotykany jest g∏ównie w zachodniej i pó∏-
nocnej cz´Êci kraju. Przelot wiosenny przebiega przede
wszystkim przez Pomorze, dolin´ Noteci, Pojezierze Ma-
zurskie i Bagna Biebrzaƒskie. W po∏udniowej cz´Êci Polski
gatunek wyst´puje w rozproszonych stadach, po kilkana-
Êcie osobników.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek ∏owny (Dz U
z 2001 r. Nr 43, poz. 488 z póên. zm.; Dz U z 2004 r.
Nr 76, poz. 729)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -

Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Ochronie prawnej podlegajà niektóre tereny odpoczynku
i zimowania g´si bia∏oczelnej. Miejscami najwi´kszych
koncentracji tego gatunku w Polsce sà PN UjÊcie Warty i PK
UjÊcie Warty. Wa˝nym miejscem postoju na wybrze˝u jest
te˝ S∏owiƒski PN, a na Êródlàdziu Stawy Milickie.

Rozwój i stan populacji

W koƒcu lat 90. liczebnoÊç populacji podgatunku A. a. albi-
frons zimujàcej w pó∏nocno-zachodniej Europie oceniono na
oko∏o 1 000 000 os., populacji zimujàcej w Europie Ârod-
kowej na 10 000–40 000 os., populacji zimujàcej w po∏u-
dniowo-wschodniej Europie na 350 000–700 000 os.
– w sumie liczebnoÊç tego podgatunku ocenia si´ na 
1 400 000–1 800 000 os. Populacja zimujàca w pó∏noc-
no-zachodniej Europie wyraênie zwi´kszy∏a swà liczebnoÊç
w ostatnich dziesi´cioleciach, lecz nie jest wiadome, czy

wzrost ten oznacza rzeczywisty wzrost liczebnoÊci gatunku,
czy te˝ odby∏ si´ kosztem zmniejszenia si´ liczebnoÊci g´si zi-
mujàcych w innych cz´Êciach kontynentu. Populacja gniazdu-
jàcego na Grenlandii podgatunku A. a. flavirostris zosta∏a
oceniona w roku 2002 na 27 000 os., co oznacza wyraêny
spadek liczebnoÊci w porównaniu z koƒcem lat 90.
Do niedawna w Polsce jesienià g´Ê bia∏oczelna pojawia∏a
si´ nielicznie, ale w ostatnim dziesi´cioleciu jej liczebnoÊç
znacznie wzros∏a. Najwi´ksze iloÊci w´drujàcych g´si bia-
∏oczelnych stwierdzono w PN UjÊcie Warty do 60 000 pta-
ków (w 1997 r.). Do 36 000 g´si bia∏oczelnych gromadzi
si´ na Mi´dzyodrzu (lata 90.), do 15 000–18 000 na jez.
Ptasi Raj przy ujÊciu Wis∏y (1998), do 10 000 na Zalewie
WiÊlanym i na jez. Dru˝no (1996), do 8000 na jez. Âwi-
dwie (1993), do 6500 w S∏owiƒskim PN (1991–1995) i do
6000 na terenie ostoi ptasiej Bagienna Dolina Drw´cy
(1997) oraz do 5000 na Zb. Mietkowskim (1996). W du-
˝ych iloÊciach, trudnych do dok∏adnego okreÊlenia, g´si te
gromadzà si´ równie˝ na innych terenach, wyst´pujàc
w stadach mieszanych, najcz´Êciej z g´siami zbo˝owymi,
np. na jez. Miedwie, w rejonie ujÊcia Wis∏y, w dolinie dol-
nej Noteci, przy ujÊciu Warty czy w dolinie Baryczy (stada
od 7000 do powy˝ej 100 000 ptaków).
Najliczniejsze zimowe stwierdzenia dotyczà doliny dolnej
Odry – do 5000 (1990–2002), ujÊcia Warty, i jez. Gop∏o –
do 6000 (1995) g´si bia∏oczelnych. Gatunek ten zimuje
równie˝ w mniejszych iloÊciach na innych obszarach,
w stadach jednogatunkowych i mieszanych.

Zagro˝enia

G´Ê bia∏oczelna nie nale˝y do gatunków zagro˝onych i jest
obecnie najliczniejszà g´sià Palearktyki Zachodniej.
Na terenach, na których zatrzymuje si´ podczas w´drówki
i zimowania, wymaga zasobnych i spokojnych ˝erowisk.
Z racji rosnàcej liczebnoÊci w miejscach koncentracji pta-
ków zagro˝eniem mo˝e byç niedobór odpowiednich natu-
ralnych zasobów pokarmu.
Poniewa˝ g´Ê bia∏oczelna jest w Polsce gatunkiem ∏ownym,
zagro˝enie mogà te˝ stanowiç intensywne polowania.
Miejsca przelotu i koncentracji g´si sà atrakcyjne dla my-
Êliwych, polowania w takich miejscach sà wi´c szczególnie
intensywne i powtarzajà si´ corocznie. W wyniku odstrza∏u
ginie stosunkowo niewielka cz´Êç populacji, natomiast
bardzo niebezpieczne w skutkach sà uboczne efekty polo-
waƒ. W nast´pstwie polowaƒ ogromna masa Êrucin o∏o-
wianych opada do wody i w roÊlinnoÊç szuwarowà, na
miejsca ˝erowania. Cz´Êç ptaków po∏yka Êruciny jako ga-
strolity. Wiele ptaków zostaje postrzelonych, lecz prze˝ywa
z wstrzelonymi Êrucinami. W nast´pstwie dostania si´ Êru-
tu o∏owianego do cia∏a dochodzi do powolnego zatrucia
o∏owiem, który odk∏ada si´ w organach wewn´trznych pta-
ków: wàtrobie, nerkach, koÊciach, mi´Êniach i tkance ner-
wowej. Po po∏kni´ciu ju˝ tylko jednej Êruciny w wyniku za-
trucia pada 70% ptaków, natomiast w przypadku po∏kni´-
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cia dwóch kulek Êrutu ÊmiertelnoÊç si´ga 90%. ObecnoÊç
Êrutu o∏owianego w Êrodowisku pociàga za sobà bardzo
negatywne skutki nie tylko dla samych postrza∏ków, ale
równie˝ dla drapie˝ników i padlino˝erców, które spo˝ywa-
jà zatrute ptaki, a tak˝e dla innych blaszkodziobych, które
zjadajà o∏owiane Êruciny jako gastrolity.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

W miejscach du˝ych koncentracji g´si podczas w´drówek
i zimowania wskazane jest:
• zapewnienie alternatywnych ˝erowisk, odpowiednio za-

sobnych i bezpiecznych. U˝ytkowane ∏àki i pastwiska po-
roÊni´te krótkà roÊlinnoÊcià stanowià atrakcyjnà baz´
˝erowiskowà, a przy tym zmniejszajà zagro˝enie po-
wstania szkód w uprawach. ¸àki nieu˝ytkowane, poro-
Êni´te wysokà roÊlinnoÊcià, nie sà dla ptaków odpowied-
nie, poniewa˝ ograniczajàc widocznoÊç, nie zapewniajà
bezpieczeƒstwa;

• utworzenie stref, w których obowiàzuje zakaz polowaƒ,
wokó∏ ostoi o szczególnym znaczeniu dla g´si. Istnienie
takich stref ograniczy dostawanie si´ Êrucin do Êrodowi-
ska, co zagra˝a nie tylko ptakom ∏ownym, ale tak˝e pta-
kom i ssakom drapie˝nym. Zaprzestanie lub ogranicze-
nie polowaƒ w takich miejscach zapewni ptakom spokój
w nielicznych chronionych ostojach, gdy˝ poza terenami
chronionymi g´si sà gatunkami ∏ownymi praktycznie na
ca∏ej trasie przelotu z terenów l´gowych na zimowiska;

• ograniczenie u˝ycia Êrutu o∏owianego w amunicji myÊliw-
skiej, stosowanej do polowaƒ na ptaki wodno-b∏otne.

G´Ê bia∏oczelna, ze wzgl´du na szkody, jakie mo˝e czyniç
w uprawach w miejscach du˝ych koncentracji, powinna zo-
staç uznana za gatunek, za który odpowiedzialnoÊç pono-
si Skarb Paƒstwa.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• stopieƒ zatrucia g´si w´drownych i zimujàcych metalami

ci´˝kimi.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji przelotnej i zimu-
jàcej, prowadzona w najwa˝niejszych miejscach koncen-
tracji g´si, oparta o liczenie ptaków wylatujàcych rano
z noclegowisk. Liczenia nale˝y prowadziç w listopadzie
(w´drówka jesienna), styczniu (zimowanie) i marcu (w´-
drówka wiosenna);

• sta∏e prowadzenie rejestru ptaków odstrzelonych.
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