
Gallinula chloropus
(L., 1758)

Kokoszka
Rzàd: ˝urawiowe, rodzina: chruÊciele

Status wyst´powania w Polsce

Ârednio liczny gatunek l´gowy oraz regularnie przelotny.
Nielicznie zimuje, lokalnie znane sà wi´ksze zgrupowania
zimowe.

Opis gatunku

Ptak Êredniej wielkoÊci, zbli˝ony rozmiarami do go∏´bia.
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 32–35 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
50–55 cm, masa cia∏a w okresie wiosennym – samica
310–375 g, samiec 327–376 g. Poza okresem l´gowym
masa cia∏a mo˝e wahaç si´ w szerokim zakresie od
146 g do 493 g. Doros∏e osobniki widziane w terenie
wydajà si´ byç niemal˝e ca∏kowicie czarne, ale z bliska
widoczny jest na wierzchu cia∏a bràzowooliwkowy od-
cieƒ. Charakterystyczny jest bia∏y wzór na spodzie ogona
oraz wàski pod∏u˝ny bia∏y pasek na bokach cia∏a. Na
czole wyst´puje rogowa p∏ytka barwy jaskrawoczerwo-
nej; podobnie czerwona jest po∏owa dzioba od strony je-
go nasady. Koƒcówka dzioba jest jaskrawo˝ó∏ta, oko
ciemnoczerwone, nogi intensywnie ˝ó∏tozielone, z bar-
dzo d∏ugimi palcami. Samiec i samica sà jednakowo
ubarwione; nie wyst´puje zmiennoÊç szat mi´dzy okre-
sem letnim i zimowym. Piskl´ta pokryte sà czarnym pu-
chem. Majà czerwony dziób z du˝à ˝ó∏tà koƒcówkà. No-
gi sà czarne. Zwykle jednak obserwuje si´ piskl´ta ko-
koszki p∏ywajàce na wodzie, co uniemo˝liwia okreÊlenie
koloru nóg. M∏ode ptaki sà szarobràzowe, z rozjaÊnie-
niem na bokach g∏owy, podgardlu i brzuchu. Pod
spodem ogona majà czarno-bia∏y wzór, jak u ptaków
doros∏ych. Na boku cia∏a widoczny jest jasny pas. Po-
czàtkowo brak u nich p∏ytki czo∏owej, która pojawia si´
stopniowo i podobnie jak dziób jest barwy rogowej. Pta-
ki w drugim roku ˝ycia, które przyst´pujà do l´gów po
raz pierwszy, wyglàdajà jak ptaki doros∏e, czasem tylko
pozostaje im nieznaczna liczba bràzowawych piór oraz
rozjaÊnione podgardle i brzuch. Wszystkie lotki wymie-
niane sà w lipcu–sierpniu jednoczeÊnie i w tym czasie ko-
koszki tracà zdolnoÊç do lotu na kilka tygodni.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Podobnym gatunkiem jest ∏yska Fulica atra (A125),
która jest w Polsce liczniejsza ni˝ kokoszka, tworzy
wi´ksze zgrupowania i jest mniej skryta. W porówna-
niu z kokoszkà cz´Êciej obserwuje si´ jà na otwartej

wodzie. ¸yska jest wyraênie wi´ksza, ca∏a ubarwiona
jednolicie czarno, a jej dziób i p∏ytka czo∏owa sà bia-
∏e. M∏ode ∏yski sà ciemniej ubarwione od m∏odych ko-
koszek oraz brak im skontrastowanego wzoru na pod-
ogoniu i jasnego pasa na boku cia∏a. Obydwa gatun-
ki dysponujà bardzo bogatà gamà g∏osów. Przy dobrej
znajomoÊci g∏os mo˝e byç cechà diagnostycznà. Naj-
bardziej charakterystyczne dla kokoszki jest: „krrrrrk,
ke-ke-ke-ke”, czasem kilkakrotnie powtarzane. ¸yska
natomiast odzywa si´ g∏oÊnym ostrym „kew, kew” lub
nag∏ym metalicznym „ping”, niekojarzàcym si´ zupe∏-
nie z g∏osem ptaka.

Biologia

Tryb ˝ycia
Aktywna zarówno w dzieƒ, jak i w nocy. Niezbyt towarzy-
ska. Prowadzi skryty tryb ˝ycia, wi´kszoÊç czasu sp´dzajàc
w przybrze˝nych szuwarach. W´druje przede wszystkim
w nocy, pojedynczo, ewentualnie w grupach kilku osobni-
ków. Rzadko podczas w´drówek mogà byç widywane
zgrupowania liczàce kilkanaÊcie ptaków. Zimà mo˝e prze-
bywaç w wi´kszych stadach.
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L´gi
Gatunek terytorialny, monogamiczny. Do l´gów przyst´-
pujà ju˝ ptaki jednoroczne. Wiosnà do Polski przylatuje
w zale˝noÊci od pokrywy lodowej – od marca do pierw-
szej po∏owy maja. ¸àczy si´ w pary po powrocie na l´go-
wiska, ale czasem mo˝e tworzyç pary ju˝ zimà i wówczas
partnerzy przylatujà na l´gowiska razem. Samiec i sami-
ca tworzà par´ na jeden sezon, ale gdy corocznie gnie˝-
d˝à si´ na tym samym zbiorniku, pary mogà trwaç kilka
lat. Po zaj´ciu terytorium samiec i samica bronià go ak-
tywnie przed innymi osobnikami swojego gatunku. Rów-
nie˝ razem budujà gniazdo, choç wydaje si´, ˝e samiec
cz´Êciej przynosi materia∏ do jego budowy, a samica cz´-
Êciej buduje gniazdo. Jest ono usytuowane w przybrze˝-
nych szuwarach lub w krzaku wierzby rosnàcym w wo-
dzie, czasem wysoko nad taflà wody. Sk∏adanie jaj pierw-
szego l´gu rozpoczyna si´ w maju. Jaja znoszone sà co-
dziennie po jednym, a pe∏ne zniesienie to 5–9 jaj, rza-
dziej 2–13. Jaja wysiadywane sà przez oboje rodziców
na zmian´, przez 21–22 dni. Kokoszki regularnie odby-
wajà dwa l´gi w roku, czasem nawet 3. W pierwszym l´-
gu zwykle wysiadywanie rozpoczyna si´ po zniesieniu
ostatniego jaja i wówczas klucie jest synchroniczne.
W drugim l´gu ptaki rozpoczynajà wysiadywanie ju˝ po
zniesieniu po∏owy jaj i wtedy wykluwanie trwa kilka dni.
Piskl´ta sà zagniazdownikami. Opiekujà si´ nimi oby-
dwoje rodzice. Je˝eli potomstwo klu∏o si´ asynchronicz-
nie, wówczas jedno z rodziców wysiaduje dalej, a drugie
sprawuje opiek´ nad wyklutym potomstwem. Podczas
drugich l´gów w opiece nad piskl´tami mo˝e równie˝
braç udzia∏ rodzeƒstwo z pierwszego l´gu. W wieku 25
dni piskl´ta zaczynajà same pobieraç pokarm, choç do-
karmianie przez rodziców trwa a˝ do ok. 45 dnia ˝ycia.
M∏ode zaczynajà lataç w wieku 40–50 dni, wkrótce po-
tem mogà staç si´ w pe∏ni niezale˝ne od rodziców, choç
cz´sto pozostajà wraz z nimi na terytorium gniazdowym
przez kolejnych kilka tygodni.

W´drówki
Gatunek osiad∏y (populacje zachodnio- i po∏udniowo-
europejskie) lub w´drowny (populacje pó∏nocno-
i wschodnioeuropejskie). W´drowne sà niemal wszystkie
kokoszki gniazdujàce w Skandynawii, Polsce, Niem-
czech oraz na wschód od naszych granic. Pozosta∏a
cz´Êç populacji europejskiej pozostaje na zim´ blisko
miejsc gniazdowania. M∏ode zaczynajà opuszczaç sta-
nowiska l´gowe ju˝ w lipcu, choç wówczas rozpraszajà
si´ tylko na niewielkie odleg∏oÊci. W∏aÊciwà w´drówk´
podejmujà znacznie póêniej, od wrzeÊnia do listopada.
Przelot wiosenny ma miejsce w marcu i kwietniu, z nasi-
leniem w po∏owie kwietnia. Podczas w´drówki nigdzie
nie tworzà du˝ych koncentracji, przekraczajàcych kilka-
naÊcie lub kilkadziesiàt osobników. Sà skryte, podobnie
jak w okresie l´gowym. Lecà nocà pojedynczo lub
w grupach liczàcych kilka osobników.

Zimowanie
Kokoszki gniazdujàce w Polsce stwierdzono zimà we Fran-
cji, Hiszpanii, Grecji i we W∏oszech. Nieliczne ptaki mogà
pozostawaç na terenie ca∏ego kraju na nie zamarzajàcych
zbiornikach wodnych, choç zimowanie zdecydowanie cz´-
Êciej zdarza si´ w zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kraju.
Liczniejsze zimowiska znane sà z Górnego Âlàska. Cz´sto-
tliwoÊç pozostawania na zim´ w kraju w ostatnich latach
wzrasta. Gatunek jest wra˝liwy na silne mrozy, nawet przy
dostatku pokarmu. W skrajnych przypadkach redukcja li-
czebnoÊci podczas niskich temperatur mo˝e osiàgaç nawet
kilkadziesiàt procent zimujàcych ptaków. Pozostajà na zi-
mowiskach do lutego.

Pokarm
Pobiera pokarm roÊlinny i zwierz´cy w proporcjach uzale˝-
nionych od pory roku i jego dost´pnoÊci. ˚eruje p∏ywajàc,
chodzàc po ziemi lub po p∏ywajàcej roÊlinnoÊci, ch´tnie po
terenie b∏otnistym, zalanych ∏àkach. Mo˝e poszukiwaç po-
karmu pod wodà, zanurzajàc g∏ow´ lub rzadko nurkujàc.
Potrafi wspinaç si´ po ga∏´ziach krzewów. Na pokarm ro-
Êlinny sk∏adajà si´: rz´sa, rdestnica, cz´Êci zielone trzciny,
situ, traw; nasiona: turzyc, traw, pa∏ki, szczawiu, grzybie-
nia, grà˝ela oraz owoce: ró˝y, g∏ogu, bzu czarnego. Po-
karm pochodzenia zwierz´cego stanowià: owady, mi´cza-
ki, pierÊcienice, paj´czaki, drobne ryby, a okazjonalnie na-
wet jaja innych gatunków ptaków.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje na zbiornikach wodnych z szerokim pasem szu-
waru lub zaroÊlami wierzbowymi – ma∏ych Êródpolnych lub
ÊródleÊnych oczkach, torfiankach, gliniankach, kana∏ach,
wolno p∏ynàcych rzekach, stawach rybnych, jeziorach, te-
renach zalewowych, odstojnikach i sadzawkach w parkach
miejskich. Unika jednak˝e zbiorników oligotroficznych
oraz s∏onowodnych. W Êrodkowej Europie zimuje zwykle
na terenach przemys∏owych, na zbiornikach mocno zanie-
czyszczonych, które najpóêniej zamarzajà.

Siedliska z za∏àcznika 1 Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek szeroko rozpowszechniony. Wyró˝niono na
Êwiecie 12 podgatunków. Zasi´g wyst´powania podga-
tunku nominatywnego G. ch. chloropus, gniazdujàcego
w Polsce, obejmuje ca∏à Europ´ i Êrodkowà Syberi´ na
po∏udnie od równole˝nika 60° N, wzd∏u˝ wybrze˝a Nor-
wegii, dochodzàc wyjàtkowo do 65° N, ca∏à po∏udniowà
cz´Êç Azji wraz z Malezjà, pó∏nocnà Afryk´ oraz Azory
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i Wyspy Kanaryjskie. Obszar zimowania europejskich ko-
koszek rozciàga si´ na Wyspach Brytyjskich, w ca∏ej Eu-
ropie Po∏udniowej i Zachodniej, si´gajàc a˝ do pó∏nocnej
cz´Êci Afryki. Zimowanie nielicznych osobników stwier-
dzono nawet w po∏udniowo-zachodniej Norwegii, po∏u-
dniowej Szwecji, Danii i Niemczech.
Pozosta∏e podgatunki kokoszki zamieszkujà Ameryk´ Pó∏-
nocnà i Po∏udniowà, Êrodkowà i po∏udniowà Afryk´ oraz
liczne wyspy na Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim.

Rozmieszczenie w Polsce
L´gowa i przelotna na terenie ca∏ego kraju, z wyjàtkiem
wy˝szych partii gór. Sporadyczne zimowanie pojedynczych
osobników cz´Êciej notowane w cz´Êci zachodniej kraju.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
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

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Gatunek szeroko rozpowszechniony w kraju, wi´c na ob-
szarach chronionych gniazduje tylko niewielki odsetek po-
pulacji. L´gowy przypuszczalnie w zdecydowanej wi´kszo-
Êci parków narodowych i rezerwatów, w granicach których
wyst´pujà s∏odkowodne zbiorniki wodne. Wi´ksze liczeb-
noÊci ptaków l´gowych dotyczà Biebrzaƒskiego PN oraz
rezerwatów: Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, Âwidwie.

Rozwój i stan populacji

W XIX wieku zasi´g wyst´powania kokoszki w Europie
przesunà∏ si´ w kierunku pó∏nocnym. W Finlandii, Norwe-
gii i Danii kokoszka jest stosunkowo nowym gatunkiem l´-
gowym. Pierwsze l´gi odnotowano tam dopiero w latach
1850–1865. W ca∏ej Europie liczebnoÊç podlega znacz-
nym fluktuacjom, zwiàzanym z temperaturami podczas zi-
my. Po mroênych zimach i du˝ym spadku liczebnoÊci popu-
lacja odbudowuje si´ w ciàgu najbli˝szych kilku sezonów.
Ca∏a populacja europejska szacowana jest na oko∏o
1 000 000 p. SpoÊród krajów europejskich najwi´kszà li-
czebnoÊç kokoszki podaje si´ dla Wielkiej Brytanii, Francji,
W∏och i Hiszpanii (100 000–250 000 p.).
LiczebnoÊç l´gowych kokoszek w kraju nie jest znana,
a szacunki podawane w literaturze europejskiej dla Polski
(2000–4000 p.) nie wydajà si´ wiarygodne i sà prawdopo-
dobnie mocno zani˝one. Szacunkowe dane dla Wielkopol-
ski mówià o 600–750 l´gowych parach. I tu tak˝e wydaje

si´, ˝e liczebnoÊci te sà zani˝one, gdy˝ kontrolami obejmo-
wano g∏ównie jeziora i stawy rybne, a nie ma∏e Êródpolne
oczka. Znacznà liczb´ par (200–400 p.) podaje si´ dla Pod-
karpacia. Jedne z wi´kszych liczebnoÊci w Polsce odnoto-
wano tak˝e w dolinie Sanu, pomi´dzy jego ujÊciem do Wi-
s∏y a ujÊciem Wis∏oka (ok. 72 p.), oraz w dolinie Nidy
(75–115 p.). SpoÊród ostoi kokoszka najliczniej zasiedla:
Dolin´ Górnej Wis∏y (86 p.), Stawy w Brzeszczach (56 p.),
Dolin´ Dolnej Skawy (48 p.), Dolin´ Ma∏ej We∏ny pod Kisz-
kowem (ok. 25 p.) oraz Jezioro Âwidwie (20–40 p.).
Jedyne trwa∏e i znaczàce zimowiska tego gatunku w Polsce
znane sà z terenów przemys∏owych Górnego Âlàska i sku-
piajà do 500 os. na kilkunastu stanowiskach. Wyjàtkowo
du˝e zgrupowanie liczàce 15 zimujàcych kokoszek odno-
towano tak˝e pod Szczecinem.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji go-

spodarki stawowej, po∏àczonej z pog∏´bianiem stawów,
niszczeniem roÊlinnoÊci wynurzonej i likwidacjà wysp na
stawach hodowlanych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-
logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych;

• utrata siedlisk gniazdowych w miastach w wyniku usuwania
roÊlinnoÊci szuwarowej ze stawów i sadzawek w parkach.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

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;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amery-
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kaƒskiej, jenota, wrony siwej i sroki, a na zachodzie kra-
ju równie˝ szopa pracza.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popu-

lacji l´gowej.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych po-
wierzchniach rz´du 100 km2. Metodyka do ustalenia.

Liczeniem powinny zostaç obj´te wszystkie zbiorniki wodne
znajdujàce si´ w granicach wyznaczonych powierzchni.
Wskazane sà dwukrotne wizyty na powierzchniach:
w okresach 10–20 maja oraz 10–20 czerwca. Konieczne
jest stosowanie stymulacji magnetofonowej. Liczenia po-
winny odbywaç si´ w godzinach wieczornych (19–23), jed-
nak˝e ma∏e zbiorniki, na których mo˝na spodziewaç si´
maksymalnie jednej pary kokoszek, mogà byç kontrolowa-
ne równie˝ w dzieƒ. Je˝eli kokoszki na takim zbiorniku nie
zostanà stwierdzone, nale˝y wykonaç w zbli˝onym terminie
dodatkowà kontrol´ wieczornà.
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