
Anser anser
(L., 1758)

G´gawa
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina: g´si

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny gatunek l´gowy gniazdujàcy g∏ównie w zachod-
niej cz´Êci kraju; przelotny, bardzo nielicznie zimujàcy.

Opis gatunku

G´gawa jest najwi´kszà z szarych g´si, nieco mniejszà od
g´si domowej. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 75–90 cm, rozpi´-
toÊç skrzyde∏ 150–180 cm, masa cia∏a samic 2,1–4,1 kg,
samców 2,4–5,0 kg. Ogólny ton upierzenia jest brunatno-
szary. Nogi sà szaroró˝owe, dziób masywny, ró˝owy lub po-
maraƒczowy w zale˝noÊci od podgatunku, z jaÊniejszym
koƒcem. W locie odró˝nia si´ od innych, szarych g´si jasno-
popielatymi pokrywami nad- i podskrzyd∏owymi, które
w dobrym Êwietle wyglàdajà jak bia∏e. Ptaki m∏ode sà po-
dobne do starych, ale nie majà ciemnych plamek na brzu-
chu, które ukazujà si´ dopiero po drugiej zimie. Piskl´ta
oliwkowe, wyraênie ciemniejsze od formy domowej. G∏os
jak u g´si domowej – seria g∏´bokich, chrapliwych i g∏o-
Ênych “geng-ge-ge-ge”. Dymorfizm p∏ciowy s∏abo widoczny.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

G´gaw´ mo˝na pomyliç z g´sià zbo˝owà Anser fabalis
(A039) i g´sià bia∏oczelnà Anser albifrons (A041), które
licznie pojawiajà si´ w okresie w´drówek i doÊç regularnie
zimujà w zachodniej Polsce. Ró˝owe nogi (u obu pozosta-
∏ych gatunków nogi sà pomaraƒczowe) i jasne zabarwie-
nie przedniej cz´Êci wierzchu skrzyde∏ (widoczne w locie)
pozwalajà na pewne odró˝nienie g´gawy od g´si zbo˝o-
wych i bia∏oczelnych. Mo˝liwoÊç pomy∏ki z g´sià ma∏à An-
ser erythropus (A042) i g´sià krótkodziobà Anser brachyr-
hynchus (A040) jest znikoma, gdy˝ obie zalatujà do Polski
wyjàtkowo. Od g´gawy ró˝nià si´ mniejszymi rozmiarami
cia∏a, a szczególnie delikatniejszà g∏owà i dziobem, który
u krótkodziobej jest ciemny z ró˝owà przepaskà, a u ma-
∏ej pomaraƒczowy. G∏os g´gawy zdecydowanie ro˝ni si´
od bia∏oczelnej i ma∏ej, ale mo˝na go pomyliç z g∏osem
g´si zbo˝owej i krótkodziobej.

Biologia

Tryb ˝ycia
Tryb ˝ycia dzienny, chocia˝ przeloty mogà odbywaç si´
równie˝ w nocy. Poza okresem l´gowym tworzà koncentra-
cje na noclegowiskach (np. jeziorach), które opuszczajà

o wschodzie s∏oƒca, kierujàc si´ na ˝erowiska, które
opuszczajà na dwie, trzy godziny przed zachodem s∏oƒca.
Powrót na noclegiwisko nast´puje zaraz po zachodzie
s∏oƒca. Podobny cykl wyst´puje w okresie wysiadywania
jaj, z tym ˝e ptaki udajà si´ wtedy na ˝erowisko parami,
pozostawiajàc gniazdo bez opieki. Samica intensywnie ˝e-
ruje, podczas gdy samiec czuwa. Do gniazda wracajà ra-
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zem, choç doÊç cz´sto samiec ponownie wraca na ˝erowi-
sko. Im bli˝ej wyklucia si´ pisklàt, tym samica rzadziej od-
dala si´ od gniazda. W jesieni cykl ten ulega modyfikacji.
Wi´kszoÊç g´gaw wylatuje na ˝erowisko tak jak wczeÊniej
– o wschodzie s∏oƒca, ale pozostaje na nim a˝ do po∏u-
dnia, po czym wracajà na zbiornik wodny i pozostajà na
nim do nast´pnego rana. Poza okresem wysiadywania jaj
g´gawy najcz´Êciej ˝erujà w mniejszych lub wi´kszych sta-
dach, a ich skupiska w miejscach odpoczynku i nocowania
przekraczajà cz´sto liczb´ 1000 osobników.

L´gi
G´gawa osiàga dojrza∏oÊç w 3. lub 4. roku ˝ycia. Gniaz-
duje pojedynczo lub w niewielkich skupieniach, przewa˝-
nie na jeziorach, stawach i zbiornikach zaporowych, rza-
dziej na starorzeczach i terenach zalewowych. Do zachod-
niej Polski powraca z zimowisk z poczàtkiem marca,
a podczas ∏agodnych zim ju˝ nawet na prze∏omie stycznia
i lutego. Gniazda umieszcza w szuwarach i na wysepkach,
czasem na zalanych, og∏owionych wierzbach i krzakach.
Odleg∏oÊç mi´dzy sàsiadujàcymi gniazdami na ziemnych,
zadrzewionych wyspach mo˝e nie przekraczaç 2 m. Wyst´-
puje jeden l´g w roku, po utracie we wczesnym stadium
wysiadywania cz´sto jest powtarzany. W marcu i kwietniu
samice sk∏adajà 2–8, najcz´Êciej 4–6 jaj, które wysiadujà
przez ok. 28 dni. Zniesienia wi´ksze ni˝ 8 jaj pochodzà od
dwóch lub wi´cej samic. M∏ode – zagniazdowniki w∏aÊci-
we, klujà si´ synchronicznie i po kilkunastu godzinach
opuszczajà wraz z rodzicami gniazdo. W miejscach nie-
ucz´szczanych przez ludzi, po∏o˝onych przy wodzie i obfi-
tujàcych w Êwie˝à traw´, cz´sto gromadzi si´ po kilka,
a nawet kilkanaÊcie rodzin. Tam dochodzi nieraz, zw∏asz-
cza podczas ataku drapie˝nika, do adopcji pisklàt przez
obce rodziny. M∏ode zaczynajà lataç mi´dzy 60. a 70.
dniem ˝ycia. Doros∏e osobniki pierzà si´ ca∏kowicie w ma-
ju i czerwcu. Najcz´Êciej w osobnych miejscach pierzà si´
rodziny z m∏odymi, a w osobnych osobniki niel´gowe.
W latach 1988–1996 w dolinie Baryczy liczebnoÊç ptaków
niel´gowych oscylowa∏a w granicach 50–70% frakcji l´go-
wej. Oko∏o 40% gniazd nie produkowa∏o m∏odych. Straty
by∏y spowodowane g∏ównie przez drapie˝niki (kruk, wro-
na, dzik, jenot, lis) oraz porzucanie gniazd. Para, której l´g
zakoƒczy∏ si´ sukcesem, wychowywa∏a Êrednio 3,6 lotnych
m∏odych, co w przeliczeniu na 1 par´ l´gowà wynosi 2
m∏ode. ÂmiertelnoÊç ptaków doros∏ych wynosi∏a przeci´t-
nie 15% rocznie w pierwszych 5 latach od oznakowania,
a w kolejnych 4 latach spada∏a systematycznie od 9% do
3%. Tylko oko∏o 3% g´gaw ˝y∏o d∏u˝ej ni˝ 10–11 lat.

W´drówki
Po pierzeniu cz´Êç g´gaw porzuca tereny l´gowe. Np. g´si
z doliny Baryczy udajà si´ do Niemiec i reszt´ lata sp´dzajà
w Havellandii (Gulpersee) oraz w okolicy Greifswaldu i na
Rugii. W drodze na zimowiska cz´Êç z tych ptaków mo˝e da-
lej w´drowaç przez Holandi´ i pó∏nocnà Francj´, a cz´Êç

wraca, by obraç szlak na po∏udnie. Polskie g´gawy w´drujà
bowiem na zimowiska dwoma szlakami. Jeden z nich, tzw.
atlantycki, wiedzie przez pó∏nocne Niemcy, Holandi´, pó∏-
nocnà Francj´ do Hiszpanii. Szlak drugi, Êródziemnomorski,
wiedzie przez Czechy, Jez. Nezyderskie (Neusiedlersee), Jez.
Balaton, S∏oweni´ i W∏ochy do pó∏nocnej Tunezji i Algerii.
Z dotychczasowych badaƒ metodà obràczkowania wynika,
i˝ g´gawy spod Kostrzynia i znad Dolnej Odry w´drujà
g∏ównie szlakiem atlantyckim. G´si gniazdujàce w dolinie
Baryczy i w okolicach Gop∏a korzystajà z obu szlaków. Nie
wiadomo, jak zachowujà si´ populacje gniazdujàce w Êrod-
kowej i wschodniej Polsce. Najpóêniejsze odloty na zimowi-
ska odbywajà si´ w pierwszej po∏owie grudnia, a najwcze-
Êniejsze powroty z zimowisk do miejsc l´gowych w drugiej
po∏owie stycznia. G´gawy w´drujà zarówno w dzieƒ, jak
i w nocy, stadami i grupami rodzinnymi.
Zimowanie
Tylko niewielka liczba g´gaw, i w dodatku niewiadomego
pochodzenia, podejmuje próby zimowania w Polsce. Spo-
tyka si´ je wtedy w pó∏nocno-zachodniej Polsce, najcz´Êciej
przy ujÊciu Warty i Âwiny. Sà to zwykle stada liczàce kilka-
naÊcie do kilkudziesi´ciu osobników, a tylko podczas ∏a-
godnych zim spotyka si´ zgrupowania liczàce nawet kilka-
set osobników, wtedy tak˝e na Âlàsku i w Wielkopolsce. Zi-
mowiskami g´gaw w´drujàcych szlakiem atlantyckim sà
regiony Coto Doñana i Villafafila w Hiszpanii. Znaczna
cz´Êç g´si jednak˝e usi∏uje zimowaç, i to z powodzeniem,
ju˝ w Holandii i sàsiadujàcych z nià regionach Niemiec.
Szlak Êródziemnomorski koƒczy si´ w rejonach nadmor-
skich Algerii i Tunezji, ale niektóre ptaki zimujà ju˝ na W´-
grzech (Mekszikopuszta, Balaton) i we W∏oszech (ujÊcie
Ombrone). Na zimowiskach najwczeÊniej pojawiajà si´
w paêdzierniku, ale g∏ównie w listopadzie i grudniu,
a opuszczajà je przewa˝nie w lutym, najpóêniej w marcu.
W Polsce zimujàce g´gawy przebywajà na wilgotnych ∏à-
kach, niezaoranych polach (g∏ównie po zbo˝u i rzepaku),
na pszennych oziminach w pobli˝u niezamarzni´tych
akwenów, na których odpoczywajà i nocujà.

Pokarm
G´gawy sà roÊlino˝erne. Wiosnà ˝ywià si´ g∏ównie Êwie˝y-
mi p´dami traw na wilgotnych ∏àkach. Na polach najcz´-
Êciej wybierajà wtedy k∏àcza perzu, ale nie omijajà równie˝
ozimin, zw∏aszcza pszennych i rzepakowych. W okresie roz-
rodu ˝ywià si´ g∏ównie Êwie˝ymi trawami, nie oddalajàc si´
od gniazda wi´cej ni˝ na 2 km. W okresie pierzenia jedzà
to, co mogà znaleêç na zbiorniku, gdzie odbywajà pierze-
nie i w bezpoÊrednim jego sàsiedztwie. Stàd sà to zwykle li-
Êcie trzciny i manny oraz trawy rosnàce na brzegach.
W okresie ˝niw odwiedzajà Êcierniska, zw∏aszcza pszenicy
i owsa, a póênà jesienià najch´tniej penetrujà niezaorane
pola kukurydzy. Zimà w kraju ˝erujà na oziminach pszeni-
cy i rzepaku, polach po kukurydzy oraz na zaoranych po-
lach, na których wyciàgajà k∏àcza perzu. Na zimowiskach
afrykaƒskich i w Hiszpanii przebywajà na terenach bagien-
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nych i ˝ywià si´ g∏ównie bulwami sitowców (Scirpus mariti-
mus i S. litoralis), a w rejonie Doñana, w Hiszpanii, przez
d∏ugi czas korzystajà ze Êciernisk ry˝owych.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje g∏ównie na s∏odkich i s∏onawych wodach, za-
siedlajàc wszelkiego rodzaju akweny oferujàce bez-
pieczne miejsca gniazdowania i po∏o˝one w pobli˝u te-
renów dogodnych do ˝erowania. Sà to zwykle obszer-
niejsze szuwary na: starorzeczach i naturalnych eutro-
ficznych i dystroficznych jeziorach, stawach i stawach
hodowlanych, ujÊciach rzek, jeziorach przymorskich
i zalewach, zbiornikach zaporowych; torfiankach oraz
brzegach rzek i kana∏ów.
Miejscem ˝erowania sà zwykle pola z oziminà, Êcierniska,
pastwiska i ∏àki; w tym tak˝e mokre ∏àki u˝ytkowane eks-
tensywnie oraz ni˝owe i górskie ∏àki u˝ytkowane eksten-
sywnie. W okresie pol´gowym i na zimowiskach istotnym
˝erowiskiem g´gaw sà zaroÊla sitowca nadmorskiego.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
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
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)

Rozmieszczenie geograficzne
Pierwotnie g´gawa gniazdowa∏a prawdopodobnie w ca∏ej
Europie, ale nadmierne polowania w po∏àczeniu z niszcze-
niem siedlisk spowodowa∏y rozerwanie zasi´gu. Obecnie
podgatunek nominatywny A. a. anser gniazduje na Islan-
dii, w Szkocji i Anglii, Belgii i Holandii, pó∏nocnych Niem-
czech, Danii, na wybrze˝ach Norwegii i Finlandii, w Szwe-
cji, Estonii, Polsce, Czechach, Austrii, na W´grzech i nie-
licznie na Ba∏kanach oraz Ukrainie. W europejskiej cz´Êci
Rosji gniazduje na po∏udnie od St. Petersburga oraz przy
ujÊciach Donu i Wo∏gi. Populacja islandzka zimuje w Wiel-
kiej Brytanii, a szkocka i angielska sà osiad∏e. Z kolei po-
pulacje pó∏nocnoeuropejskie (po Finlandi´) zimujà w Hisz-
panii i Holandii, a Êrodkowoeuropejskie i ba∏kaƒskie –
w Algerii oraz Tunezji. W Turcji, w po∏udniowej Rosji, pó∏-
nocnym Kazachstanie a˝ do pó∏nocno-wschodnich Chin
na wschodzie wyst´puje podgatunek A. a. rubrirostris (byç
mo˝e zalatujàcy do Polski), zimujàcy nad Morzem Czar-
nym, Morzem Kaspijskim,w Iranie, w Iraku, a dalej na
wschodzie w pó∏nocnych Indiach a˝ do wybrze˝y Pacyfiku
w po∏udniowych Chinach.

Rozmieszczenie w Polsce
Obecnie g´gawa gniazduje niemal w ca∏ym kraju poza re-
jonami górskimi i podgórskimi. G∏ówne skupiska l´gowe
znajdujà si´ jednak w zachodniej Polsce.
G´gawy zimujà regularnie, choç nielicznie w Polsce, nie-
mal wy∏àcznie w zachodniej cz´Êci kraju. Liczba zimujà-
cych ptaków jest zmienna, zale˝na od ∏agodnoÊci zimy.

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: (V) gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
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

Wi´kszoÊç najwa˝niejszych stanowisk l´gowych g´gawy
w Polsce znajduje si´ w obr´bie parków narodowych, re-
zerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

Rozwój i stan populacji

L´gowa populacja europejska g´gawy liczy oko∏o 
67 000–84000 p. Najwi´cej ptaków gniazduje na Islan-
dii (25 000 p.), w Rosji (8500–13 000 p.), Norwegii
i Niemczech (po 7000–10 000 p.), w Szwecji 
(4000–6000 p.) i Danii (3500–4000 p.). LiczebnoÊç g´-
gaw zimujàcych w pó∏nocno-zachodniej i po∏udniowo-
zachodniej Europie, pochodzàcych z l´gowisk w pó∏noc-
no-zachodniej Europie, jest szacowana na ok.
400 000 os. Zimowisko w pó∏nocnej Afryce, skupiajàce
ptaki l´gowe z Europy centralnej (w tym z po∏udniowej
cz´Êci Polski), liczy ok. 25 000 os.
W ciàgu ostatnich 35 lat populacja krajowa g´gawy wzrasta-
∏a liczebnie od ok. 770 p. w 1968, poprzez 1150 p. w 1979,
1500–1600 p. w 1983 do 2400 w 1995. Obecny jej stan
oceniany jest na 2800–3000 p. Na g∏ównych l´gowiskach li-
czebnoÊç w ostatnich latach mo˝na uznaç za ustabilizowanà,
z g∏´bokimi nieraz fluktuacjami. Spadek liczebnoÊci wystàpi∏
w dolinie Baryczy. Wzrost wyst´puje na stanowiskach
wschodnich, zasiedlonych od niedawna.
Najwi´cej g´gaw gniazduje na Pomorzu Zachodnim, gdzie
inwentaryzacja w latach 1991–1992 wykaza∏a 161 stano-
wisk, na których gniazdowa∏o 868–1036 p. Znaczniejsze
skupienia znajdowa∏y si´ nad Zalewem Szczeciƒskim (ok.
100 p. wraz z deltà Âwiny w latach 1995–1996), na jez.
Âwidwie (30–40 p. w 1998), jez. Miedwie (35–40 p. w la-
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tach 1990–2002), Jez. We∏tyƒskich (25–40 p. w latach
1998–2002) oraz na Mi´dzyodrzu (50–60 p. w 1995). Po-
nadto znaczne iloÊci gnie˝d˝à si´ w dwóch ostojach ptaków
– w Ostoi Iƒskiej(40–50 p. w 2002) i w Ostoi Witnicko-D´b-
nieƒskiej (35–50 p. w latach 1995–2002). W Wielkopolsce
do 1995 r. zlokalizowano 104 stanowiska z liczbà 680–750
p. Najwa˝niejszymi by∏y: jez. Gop∏o (120–180 p. w latach
1996–2001), dolina Êrodkowej Warty (240–255 p. w latach
1995–1997), Zb. WonieÊç (65–70 p. w latach 1999–2002),
dolina Neru k. Dàbia (ponad 30 p.), ostoja ptaków Pojezie-
rze S∏awskie (26–30 p. w roku 2002) i Jez. Zgierzynieckie
(powy˝ej 30 p. w latach 1992–2002). Na Kujawach do 40
p. gnieêdzi si´ na B∏otach Rakutowskich (w latach
1989–1995) oraz 30–50 p. w ostoi ptaków Bagienna Doli-
na Drw´cy (w latach 1990–1997). Na Ziemi Lubuskiej
g∏ównym l´gowiskiem jest PN UjÊcie Warty, gdzie gniazdo-
wa∏o 240–255 p. w latach 1995–1997. Na Âlàsku na 69
stanowiskach zarejestrowano 750–800 p. G∏ównym l´go-
wiskiem dla ok. 500–600 p. sà stawy w dolinie Baryczy
(wraz ze Stawami Przygodzickimi, lata 90.). Na Stawach
Przemkowskich gnieêdzi∏o si´ 20–34 p. w latach
1995–1997. Na Warmii i Mazurach najwi´cej g´gaw
gnieêdzi si´ na jez. Dru˝no – 50–100 p. w 1996. W base-
nie dolnym Biebrzy w latach 90. widywano 60–90 rodzin.
W Ma∏opolsce g´gawa wyst´puje w rozproszeniu i nielicz-
nie, a tylko w dolinie Nidy, g∏ównie na stawach w Górkach,
gniazduje ok. 60 p. (w latach 1996–1997). Podobnie na Lu-
belszczyênie, gdzie na stawach w Siemieniu wyst´powa∏o
30–40 p. W ostatnich latach pojedynczo lub po kilka p. za-
cz´∏o gniazdowaç w Zamojskiem i Przemyskiem.
W Polsce wi´ksze pierzowiska znajdujà si´ na Wybrze˝u
Trzebiatowskim, nad Zalewem Kamieƒskim, na S∏oƒsku,
na jez. Gop∏o i Stawach Milickich. Najwi´ksze koncentra-
cje – 3000–3500 g´gaw w okresie dyspersji pol´gowej
i w´drówki jesiennej znajdowa∏y si´ na jez. Gop∏o,
w Szczeciƒskim i w dolinie Baryczy, a w S∏oƒsku nawet ok.
6000 ptaków. Z kolei znaczàce koncentracje zanotowano
w Ostoi Cedyƒskiej (do 1000 os. w latach 1998–2002)
i na jez. Dru˝no (1000–2000 os. w 1996). Podczas ostrych
zim pozostajà zazwyczaj tylko pojedyncze osobniki. W cza-
sie ∏agodniejszych zim notowano od 135 g´gaw na Âlà-
sku, do 200 w dolinie Warty i 276 w delcie Âwiny, gdzie
wyjàtkowo zanotowano nawet 4500 os. (w styczniu 2000)
oraz do kilkuset w S∏oƒsku.
Mo˝liwe jest wyst´powanie na Dolnym Âlàsku ptaków na-
le˝àcych do podgatunku A. a. rubrirostris (opisany w roz-
dziale „Rozmieszczenie geograficzne”), jednak˝e zagad-
nienie to nie jest dostatecznie rozpoznane.

Zagro˝enia

Do najwa˝niejszych zagro˝eƒ nale˝à:
• likwidowanie lub radykalne zmniejszanie area∏u trzci-

nowisk (wykaszanie, wypalanie), zw∏aszcza na stawach
i jeziorach;

• zamienianie terenów wilgotnych na inne u˝ytki (np. za-
lesienia podmok∏ych ∏àk i pól sàsiadujàcych ze zbiorni-
kami wodnymi w pobli˝u l´gowisk);

• presja lisa, jenota i norki amerykaƒskiej, drapie˝ników
groênych zarówno dla pisklàt, jak i dla ptaków doros∏ych;

• wybieranie jaj dla domowego chowu;
• niepokojenie ptaków w okresie l´gowym (powoduje po-

rzucanie l´gów);
• nielimitowane polowania;
• mo˝liwoÊç krzy˝owania si´ z berniklà kanadyjskà

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

G´gawa jest w Polsce gatunkiem ∏ownym, ma wi´c zapew-
nionà ochron´ prawnà w okresie rozrodu. Okres polowaƒ
jest racjonalny, ale liczba osobników przewidzianych do
pozyskania powinna byç limitowana.
Poza tym nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania eks-

tensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych;
• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozy-

skiwania trzciny na zbiornikach wodnych;
• przy przebudowie stawów tworzyç sztuczne, ziemne wy-

spy i zachowywaç rozleg∏e p∏aty szuwarów;
• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amery-

kaƒskiej i jenota;
• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• nie dopuÊciç do zadomowienia si´ w Polsce l´gowej po-

pulacji bernikli kanadyjskiej.

Propozycje badaƒ

Rozmieszczenie i liczebnoÊç l´gowych g´gaw w Polsce zosta∏y
stosunkowo dobrze poznane. Istniejàce luki wiedzy o polskiej
populacji l´gowej g´gawy dotyczà nast´pujàcych zagadnieƒ:
• biologia rozrodu na terenach poza dolinà Baryczy;
• strategia w´drówkowa ptaków spoza obszaru doliny Ba-

ryczy i okolic S∏oƒska;
• wszelkie badania biologii ptaków gniazdujàcych we

wschodniej cz´Êci kraju.

Monitoring

• coroczne liczenie par l´gowych na stanowiskach liczà-
cych ponad 100 par. Metodyka do ustalenia;

• co 3 lata liczenie par l´gowych na stanowiskach liczà-
cych poni˝ej 100 par. Metodyka do ustalenia;

• co 5 lat dokonywanie inwentaryzacji stanowisk l´gowych
i liczebnoÊci par w ca∏ej Polsce. Metodyka do ustalenia.
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