
Ciekawostki:

Oboje rodzice potrafią z poświęceniem bronić 
gniazda przed intruzami.
Obserwowano kokoszki pozostające na gnieździe 
nawet wówczas, gdy zasypywano zbiornik wodny.
U kokoszki występuje pasożytnictwo gniazdowe – 
młode samice potrafią pozostawić jaja w gnieździe 
innej kokoszki .
Rodzice uczą młode samodzielnie wybierać 
pokarm – przynosząc im pęki roślin wodnych.
Młode z drugiego lęgu powracają do rodziców by 
opiekować się kolejnymi pisklętami.
Można przywabić młode kokoszki wydając dźwięki 
takie jak ich rodzice, będą się wówczas dopominać 
o nakarmienie.

Pokarm: 
przeważnie zwierzęcy z dużym udziałem 
bezkręgowców (małże i owady), także rośliny 
wodne – ich nasiona, owoce oraz miękkie części.
Waga: 200-450 g
Rozpiętość skrzydeł: 50-60 cm
Ilość jaj: 2-15 szt.
Okres wysiadywania jaj: 19-21 dni
Najlepszy czas obserwacji: wczesna wiosna

KOKOSZKA WODNA
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PARKU KRAJOBRAZOWEGO

„DOLINA BARYCZY”

PTAKI



Kokoszka (Gallinula chloropus)
Moorhen, Teichhuhn, Poule d'eau, Gallinule ordinaire

Łacińskie słowo gallus  oznacza kurę. Jest to więc 
kurka wodna, o zielonych stopach jako, że druga 
część jej nazwy pochodzi z kolei z greki. 
Mianowicie słowo chloros  to kolor zielony, zaś pus 
– to stopa. I jako żywo ptak ten ma zielone nogi. 
Jest pospolity w zbiornikach wodnych – które 
w znacznym stopniu zarosły roślinnością 
bagienną. Odnotowano nawet, że pojawia się w 
miastach – jeżeli tylko warunki są tam dla niego 
sprzyjające. Upierzenie ma ciemne, po bokach 
widoczne są wąskie paski białej barwy. U dorosłych 
charakterystyczna jest pozbawiona piór skór na 
czole – barwy czerwonej. Młode ptaki mają 
upierzenie od ciemnoszarego do popielatego i nie 
posiadają czerwonej blaszki na czole. Samce są 
większe i cięższe niż samice. Kokoszki 
i stosunkowo łatwo przyzwyczajają się do 
obecności człowieka, pływając spokojnie po 
wodzie. Jednak kiedy się przestraszą – na piechotę 
„biegną” po wodzie intensywnie machając 
skrzydłami, aby po chwili skryć się w szuwarach. 
Mogą też nagle zanurkować i płynąc pod wodą, 
machając częściowo rozpostartymi skrzydłami. 
Gdy lecą, mają na początku zwieszone nogi, 
chowają je dopiero po jakimś czasie.

 Na miejsc lęgów przybywa już połączona w pary. 
Swojego terytorium partnerzy zazdrośnie strzegą 
przed innymi kokoszkami, przeganiając 
spóźnialskich. Dosyć głębokie gniazdo 
w gęstwinie roślin budują z łodyg i suchych liści 
trzciny oraz tataraku. Wnętrze jest wyściełane 
zielonymi liśćmi. Gniazdo może się znajdować na 
wodzie, na kępie turzycy a nawet na gałęziach 
nadwodnego krzewu, kilka metrów nad wodą – 
oczywiście tylko wtedy, gdy ptak ma do niego łatwy 
dostęp. Samic składa 2-15 jaj, o długości 43 mm 
i wysiaduje je na zmianę z partnerem przez okres 
około 3 tygodni. Pisklęta po wykluciu pokryte są 
czarnym puchem, głowę mają pstrokato 
ubarwioną, a dziób – żółty. Gniazdo opuszczają już 
po kilku dniach, ale przez 14 dni ogrzewają je 
rodzice. Gdy mają 3 tygodnie zaczynają 
samodzielnie zdobywać pokarm, jednak wciąż są 
dokarmiane przez rodziców – aż do czasu kiedy 
zaczną latać – co następuje w 6 tygodniu od 
wyklucia. Gdy młode zmienią puch na „cieplejsze” 
upierzenie, samica może od razu składać nowej 
jaja. Jeśli warunki są sprzyjające, to para kokoszek 
może się doczekać potomstwa nawet 3-4 krotnie 
w ciągu roku.  

Fot. P. Śnigucki  Fot. P. Śnigucki  

Zaobserwowano też „trójkąty małżeńskie” – jedna 
samica oraz dwa samce. Taka strategia pozwala 
wychować więcej piskląt, niżby udało się to jednej 
parze. Mianowicie panowie opiekują się pisklętami 
z pierwszego lęgu, zaś pani wysiaduje już kolejne 
jaja. Bywa jednak i tak, że szczególnie silny samiec 
ma dwie partnerki, siedzące każda na swoim 
gnieździe – i pomaga obydwu wychowywać 
młode. Kokoszki żerują często o świcie wychodząc 
na ląd – spożywając miękkie części roślin oraz 
drobne bezkręgowce. Jednak sporą część 
pokarmu pozyskują z wody – pływając lub 
nurkując. Kokoszki odlatują w październiku, 
a pojawiają się w kwietniu. Bywa, że gdy zimy są 
łagodne, nieduże grupy kokoszek zimują 
w zachodniej części Polski.
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