
Gęś zbożowa  
(Anser fabalis) 

 

 
 
I. Występowanie i siedlisko 
  
 Gęś zbożowa jest ptakiem wędrownym. Gnieździ się w strefie tundry i tajgi, 
czyli w północnej Skandynawii, w północno-wschodniej Europie i Azji. Ich 
siedliskiem są najczęściej bagniste tereny, śródleśne jeziora, gdzie potrafi przebywać w 
luźnych grupach. W Polsce pojawia się w październiku i listopadzie oraz w lutym i 
marcu, na przelotach. Sporadycznie przy łagodnych zimach potrafi w północno-
zachodniej Polsce przeczekać do wiosny. Jest to gatunek gęsi wyjątkowo lubiący ląd i 
do zimowania wykorzystuje tereny pokryte niską roślinnością. 

  
 
II. Charakterystyka ogólna 

 
Zbożówka jest ptakiem mniejszym od gęgawy. Jest ona również 

zdecydowanie ciemniejsza od swojej kuzynki. Zwłaszcza ciemnoszara głowa i szyja są 
cechą rozróżniającą te ptaki. Poza tym szyja zbożówki jest krótsza. Również wiosła i 
dziób mają inną barwę, są zdecydowanie bardziej pomarańczowe. Dziób posiada 
czarny paznokieć z przodu i czarna obwódkę u nasady, różnej wielkości zależną od 
podgatunku. Nie ma różnic w ubarwieniu samca i samicy, jak i osobników 
młodocianych.  
 
III. Odżywianie 

 Gęsi zbożowe pobierają pokarm zawsze na lądzie, a jedzą wyłącznie rośliny. 
W czasie przelotów żerują na ścierniskach po kukurydzy, na świeżych jesiennych 
zasiewach zbóż, a później na oziminach. 

IV. Rozmnażanie i rozwój 

 Zbożówki dojrzałość płciową osiągają w wieku 2-3 lat i wówczas przystępują 
do lęgów. Budową gniazda nie różnią się od innych gęsi. Starają się je ulokować w 
niedostępnym i mało widocznym miejscu, zawsze wyściełają je puchem. Składają do 6 
jaj, które wysiadują około 4 tygodni. Pisklęta są pokryte gęstym oliwkowo-brązowym  
puchem chroniącym przed przemoczeniem. Młode lotność uzyskują po 6 tygodniach, 
a usamodzielniają się już po 40-50 dniach.  
 
V. Zachowanie 

 
 Są towarzyskim ptakami i tworzą duże stada, w których dość często można 
wypatrzyć gęsi innych gatunków. To właśnie na zbożówki ludzie z reguły mówią 
dzikie gęsi. 
 
VI. Ekologia gatunku 
 
Łowna z czasem ochronnym. 
 
VII. Słowniczek 
 
Ciąg – przelot ptaków określonymi i powtarzalnymi trasami. 
Sady – zbieranie się ptaków na jednym akwenie. 
Tabun – większa liczba gęsi. 
Wiosła – o nogach ptaków posiadających błonę pławną między palcami. 
Zierniki – oczy. 
Pierzenie się –  zmiana upierzenia u ptaków. 
 

 


