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Oj czy znà ko sko ro by jest Ame ry ka Po ∏u dnio wa, a do k∏ad nie jej po ∏u dnio wo -
-wschod nia cz´Êç, gdzie za miesz ku je brze gi zbior ni ków wod nych i ba gien ne roz -
le wi ska

Koskoroba
Coscoroba coscoroba

(Molina, 1782)
Grzegorz Rolik

Se zon l´ go wy i la to sp´ dza w Chi le
i Ar gen ty nie, zi m´ w po ∏u dnio wo -

-wschod niej Bra zy lii. Jest pta kiem na le ̋ à cym
do rz´ du An se ri for mes, ro dzi ny Ana ti dae,
ma Ênie˝ no bia ∏e upie rze nie z czar ny mi koƒ -
ców ka mi na 6 ze wn´trz nych lot kach.

Ko sko ro ba jest ma ∏o po pu lar na w na szym
kra ju. Obec nie utrzy my wa na tyl ko w dwóch
ogro dach zoo lo gicz nych: w Opo lu i Po zna -

niu. Do 2004 r. nie od no to wa no rów nie˝
przy pad ków roz mno ̋ e nia te go ga tun ku
w pol skich ogro dach zoo lo gicz nych.

Do cha rak te ry stycz nych cech ko sko ro by
na le ̋ à: brak wy raê ne go dy mor fi zmu p∏cio -
we go (sa mi ce sà zwy kle nie co mniej sze
i smu klej sze, wy da jà cha rak te ry stycz ny czte -
ro sy la bo wy dêwi´k: „kos -ko -ro -ba”), ˝y jà
w mo no ga micz nych pa rach, a w okre sie l´ -

go wym sa miec pil nu je te re nu, na któ rym
znaj du je si´ gniaz do i bie rze czyn ny udzia∏
w wy cho wy wa niu pi sklàt.

W wa run kach ho dow la nych ko sko ro by
po trze bu jà tra wia ste go wy bie gu, ze spo rym
udzia ∏em traw ∏à ko wych i zió∏ (ru mia nek,
mni szek le kar ski, krwaw nik, bab ka zwy czaj -
na, bab ka lan ce to wa ta, gwiazd ni ca) oraz
zbior ni ka wod ne go z du ̋ à ilo Êcià ro Êlin no Êci

OÊmiomiesi´czne
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wod nej. W okre sie zi mo wym nie zb´d ne jest
cie p∏e po miesz cze nie o tem pe ra tu rze ok.
+12°C z ba se nem we wn´trz nym. Po 20
kwiet nia pta ki prze no si si´ na wy bieg ze -
wn´trz ny, po wcze Êniej szym za har to wa niu
ich. Ide al ne jest ogrze wa ne po miesz cze nie,
któ re sta no wi schro nie nie dla pta ków przez
ca ∏y rok. Nie ma wte dy ko niecz no Êci ∏a pa nia
i prze no sze nia pta ków, a ju˝ od wcze snej
wio sny pta ki mo gà ko rzy staç w s∏o necz ne
dni z wy bie gu. Do l´ gów przy st´ pu jà od ma -
ja do lip ca, cho cia˝ u pta ków ro bià cych to po
raz pierw szy, okres sk∏a da nia jaj mo ̋ e prze -
su nàç si´ na wet do sierp nia. Ob ser wo wa no
rów nie˝ ch´ç przy stà pie nia do l´ gów póê nà
je sie nià i w zi mie. Ko sko ro by do roz mna ̋ a -
nia po trze bu jà miej sca spo koj ne go, po ro -

Êni´ te go wy so kà ro Êlin no Êcià. Do bu do wy
gniaz da u˝y wa jà ga ∏´ zi, li Êci, ro Êlin wod nych,
dla te go wy ma ga ne jest cià g∏e do star cza nie
bu dul ca na wy bieg. W bu do wie gniaz da
uczest ni czà obo je ro dzi ce. Cz´ sto bu du jà
gniaz do w∏a Êci we, a w po bli ̋ u gro ma dzà
spo re za pa sy ma te ria ∏u, któ re s∏u ̋ à do po -
pra wy je go kon struk cji. Po za koƒ cze niu bu -
do wy gniaz da, któ re sta je si´ po kaê nà ster tà,
sa mi ca za czy na sk∏a daç ja ja. IloÊç znie sio nych
jaj wa ha si´ od 4 do 7. Wy sia du je sa mi ca
przez ok. 35 dni. Pta ki w tym okre sie mo gà
byç agre syw ne, szcze gól nie sa miec, któ ry
pil nu je part ner ki. Wa˝ ne jest wi´c za pew nie -
nie im spo ko ju, a in ge ren cj´ w cza sie l´ gów
na le ̋ y ogra ni czyç do mi ni mum. Pta ki cz´ sto
wy ko rzy stu jà ze sz∏o rocz ne gniaz da, dla te go
nie na le ̋ y ich ca∏ ko wi cie usu waç po se zo nie,

a je dy nie oczy Êciç na wio sn´ ze zbu twia ∏ej
ma te rii or ga nicz nej. Po wy klu ciu m∏o de po -
zo sta jà w gnieê dzie przez oko ∏o 2 do by. Na -
st´p nie, gdy po go da jest sprzy ja jà ca, ro dzi ce
po raz pierw szy wy pro wa dza jà m∏o de na
staw. Ro dzi na ca ∏y dzieƒ sp´ dza po za gniaz -
dem, wra ca jàc do nie go je dy nie na noc
i w ra zie nie sprzy ja jà cej po go dy. Pta ki cz´ -
sto, po wy klu ciu m∏o dych, bu du jà dru gie
gniaz do od da lo ne od w∏a Êci we go, gdzie od -
po czy wa jà z pi skl´ ta mi w cià gu dnia, a na wet
no cu jà. Bar dzo wa˝ ne jest od po wied nie kar -
mie nie m∏o dych w okre sie wzro stu i roz wo -
ju; oko ∏o 30% kar my sta no wi rz´ sa wod na,
do star cza na na staw 3 ra zy dzien nie, oprócz
te go otrzy mu jà do ku we ty ry˝ go to wa ny,
p∏at ki owsia ne, ka sz´ ku ku ry dzia nà, mar -

Rodzina zaraz po opuszceniu gniazda

3-dniowe piskl´ta

Gniazdo przed inkubacjà
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chew tar tà, ja jo go to wa ne, sie ka nà zie lon k´,
po karm wy so ko bia∏ ko wy dla ryb, wi ta mi ny.
Mu si my pa mi´ taç, i˝ spo ry udzia∏ w die cie
po win ny sta no wiç tra wy oraz ro Êlin noÊç
wod na, fi to i zoo plank ton, drob ne bez kr´ -
gow ce, ikra ry bia, dla te go staw i wy bieg po -
win ny byç w mia r´ na tu ral ne i do brze utrzy -
ma ne. Ko sko ro by w okre sie wo dze nia pi -
sklàt sà bar dzo opie kuƒ cze, tro skli we, ni gdy
nie opusz cza jà swo ich m∏o dych, a w sto sun -
ku do cz∏o wie ka sà bar dzo nie uf ne i agre syw -
ne. Wraz z na sta niem pierw szych przy mroz -
ków, ok. 15 paê dzier ni ka, pta ki po win ny tra fiç
do zi mo wi ska z ba se nem. Przy cie p∏ej je sie ni
prze by wa nie w po miesz cze niu mo˝ na ogra -

ni czyç je dy nie do no cy, da jàc pta kom mo˝ li -
woÊç ko rzy sta nia z ostat nich pro mie ni s∏o -
necz nych. W okre sie zi mo wym nie ma ∏ym
pro ble mem mo ̋ e oka zaç si´ ˝y wie nie m∏o -
dych; pta ki przy zwy cza jo ne do na tu ral ne go
po kar mu, po cho dzà ce go z wy bie gu i sta wu,
nie ch´t nie ko rzy sta jà z kar my ubo giej w tra -
wy, plank ton i rz´ s´. Na le ̋ y wi´c mro ziç
po sie ka nà zie lon k´ i rz´ s´ wod nà, któ re po -
win ny sta no wiç oko ∏o 40% daw ki ˝y wie nio -
wej w cza sie zi my. Po nad to pta ki po win ny
otrzy my waç: Êwie ̋ à zie lon k´ z psze ni cy
w fa zie strze la nia w êdêb∏o, tar tà mar chew,
ma ∏e ilo Êci ka pu sty pe kiƒ skiej, go to wa ny ry˝,
p∏at ki owsia ne, kie∏ ko wa ne ziar na, wi ta mi ny,
mie szan ki mi ne ral ne. W mia r´ roz wo ju pi -
sklàt mo˝ na stop nio wo zwi´k szaç udzia∏
w daw ce pasz tre Êci wych – np. ziar na zbó˝,
ale nie mo˝ na do pu Êciç do za tu cze nia m∏o -

dych. Przy sto sun ko wo ma ∏ej po wierzch ni
zi mo wi ska, ogra ni czo nym ru chu pi sklàt, mo -
˝e do cho dziç do szyb kie go przy ro stu tkan ki

mi´ Ênio wej i t∏usz czo wej, przy wol niej szym
przy ro Êcie tkan ki kost nej, co mo ̋ e do pro -
wa dziç do po wa˝ nych pro ble mów z koƒ czy -
na mi. Po nad to w okre sie je sien no -zi mo wym
po win no si´ za sto so waç lam py UV, któ re
do star cza jà wa˝ nych dla zwie rzàt pro mie ni
ul tra fio le to wych, a któ re, po za dzia ∏a niem
zdro wot nym, przy czy nia jà si´ do opty ma li -
za cji ota cza jà ce go Êro do wi ska, po przez ob -
ni ̋ e nie w nim za war to Êci mi kro or ga ni zmów,
szko dli wych ga zów, py ∏ów.

Je ̋ e li za pew ni my pta kom wszyst kie wa -
run ki, to ho dow la te go ga tun ku nie po win na
sta no wiç wi´k sze go pro ble mu. Po za okre -
sem l´ go wym ko sko ro by sà bar dzo przy ja -
zny mi pta ka mi, sto sun ko wo ∏a two oswa ja jà
si´ i przy zwy cza ja jà do opie ku nów. Mo gà
byç spo rà atrak cjà i ozdo bà ogro dów zoo lo -
gicz nych i przy do mo wych sta wów.

Fot. G. Rolik 
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W´drówki po stawie
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