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ptaki wokó∏ nas

Re miz

Re miz (Re miz pen du li nus Lin neus,1758) jest mniej szy
od wró bla, osià ga wiel koÊç 10-11 cm i wa g´ 9-11 g,
a dzi´ ki cha rak te ry stycz nej bar wie upie rze nia trud no po my -
liç go z in nym ma ∏ym ptasz kiem.

Nina Jankowska
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Samiec rozpoczynajàcy budow´ gniazda. Fot. P. Wac∏awik

Gotowe gniazdo. Fot. N. Jankowska

Kie dy pod ko niec kwiet nia prze je˝ d˝a -
∏am nad war ciaƒ skim wa ∏em do S∏oƒ -

ska, na Zlot Rzecz po spo li tej Pta siej, po dzi wia -
jàc z okien sa mo cho du ro dzà cà si´ wio -
sn´ i ws∏u chu jàc si´ w od g∏o sy pta sich za lot ni -
ków, nie przy pusz cza ∏am, ˝e pod czas po wro -
tu od kry j´ gniaz do re mi za. Ze sz∏am z wa -
∏u na pod mo k∏e trzci no wi sko i zo ba czy ∏am mi -
ster nà bu dow l´, jesz cze nie do koƒ czo nà, zwi -
sa jà cà nad trzci na mi na cie niut kiej ga ∏àz ce brzo -
zy. Po d∏u˝ szej ob ser wa cji, pew nie wza jem -
nej, nie za uwa ̋ y ∏am Êla du re mi za. Zro bi ∏am kil -
ka zdj´ç dom ku w bu do wie i po sta no wi -
∏am wró ciç tam za kil ka dni.

W do mu prze stu dio wa ∏am ksià˝ ki o pta -
kach, po szpe ra ∏am w In ter ne cie i oto cze -
go do wie dzia ∏am si´ o ma lut kim, by -
strym ptasz ku.

Re miz (Re miz pen du li nus Lin -
neus,1758), s∏od ko brzmià cy po an giel sku Pen -
du li ne tit i szorst ko Beu tel me ise po nie miec -
ku, na le ̋ y do od dziel nej ro dzi ny Re mi zów (Re -
mi zi dae), rz´ du wró blo wych (Pas se ri for mes).

Za miesz ku je Êrod ko wà i po ∏u dnio wà Eu ro -
p´ oraz pas Azji Ârod ko wej, a˝ po Man d˝u -
ri´, Pó∏ wy sep Ko re aƒ ski i Êrod ko we Chi -
ny. Ârod ko wo eu ro pej ska po pu la cja re mi za zi -
mu je g∏ów nie w pó∏ noc no -za chod niej cz´ -
Êci re jo nu Mo rza Âród ziem ne -
go, ale te˝ w Azji Mniej szej, Ira nie, In diach i po -
∏u dnio wych Chi nach.

W Pol sce ob ser wo wa ny jest naj licz niej na ni -
˝u nad War tà, Wi s∏à i Bie brzà, wy ∏àcz nie na te -
re nach sà sia du jà cych z rze ka mi i je zio ra -
mi, w trzci no wi skach, za ro Êlach wierz -
bowych i to po lo wych oraz nad wod nych ol -
sach. Przy la tu je do Pol ski pod ko niec mar ca, od -
la tu je za zwy czaj na prze ∏o mie sierp nia i wrze Ênia.

Re miz jest mniej szy od wró bla, osià ga wiel -
koÊç 10-11 cm i wa g´ 9-11 g, a dzi´ ki cha rak te -
ry stycz nej bar wie upie rze nia trud no po my -
liç go z in nym ma ∏ym ptasz kiem. 

Sa miec ma ja sno sza rà g∏o w´ z sze ro kà czar -
nà ma skà, grzbiet ja skra wokasz ta no wa to brà zo -
wy, spód cia ∏a kre mo wo ̋ ó∏ ta wy. Lot ki i ste -
rów ki czar no-brà zo we o ja Êniej szych brze -
gach. Sa mi ca jest po dob na, z nie co w´˝ szà, bar -
dziej ma to wo czar nà ma skà i mniej kon tra sto -
wym ubar wie niem. M∏o de nie ma jà ma -
ski i sà nie po zor nie sza ro brà zo wa we.

Ty po wym g∏o sem re mi za jest czy sty, wy so -
ki, prze cià g∏y gwizd “tsiiiij” opa da jà cy na koƒ -
cu. Cza sem od zy wa si´ ci -
chym tsi, tsi, tsi, tsi. Pio sen ka sk∏a da si´ z ele -
men tów przy po mi na jà cych g∏os wa bià -
cy oraz krót kich tre li.
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Gniaz do re mi za ma kszta∏t ku li, z bocz -
nym ko ry ta rzem wej Êcio wym, za wie szo -
nej na koƒ cu zwi sa jà cej ga ∏àz ki wierz -
by bàdê brzo zy, na wy so ko Êci od 1 do 10 me -
trów nad po wierzch nià wo dy lub trzci no wi ska.

Bu do wa roz po czy na si´ w kwiet -
niu i trwa 2-3 ty go dnie. Na po czàt ku po wsta -
je szkie let gniaz da. Ptak okr´ ca ga ∏àz k´ w∏ók na -
mi traw, po krzyw, chmie lu bàdê te˝ ela stycz -
nym ∏y kiem lub ko rà z ga ∏à zek wierz bo -
wych. Na st´p nie wy pe∏ nia Êcia ny pu chem ro -
Êlin nym z kwit nà cych to po li, wierzb i ta ta ra -
ku, a tak ̋ e zna le zio nym w∏o siem, ch´t -
nie owczà we∏ nà. Po wsta je bar dzo moc -
ne miesz kan ko o struk tu rze fil cu, za bez pie cza -
jà ce m∏o de re mi zy przed wil go cià, desz -
czem, wia trem, zim nem oraz dra pie˝ ni ka -
mi, któ re ani z wo dy, ani z po wie -
trza, ani te˝ z drze wa do staç si´ do gniaz -

da nie ma jà szans. Budow´ gniazda rozpoczyna
samiec. Samica do∏àcza póêniej.

Zda rza si´, ˝e sa miec na swo im te ry to -
rium bu du je kil ka nie do koƒ czo -
nych gniazd, po czym in ten syw nie wa bi Êpie -
wem sa micz k´, a kie dy ta za ak cep tu je gniaz -
do, ra zem przy st´ pu jà do ,,za mu ro wa nia” jed -
ne go otwo ru i do koƒ cze nia tu ne lu wej Êcio we -
go. Bywa i tak, ˝e sa mi ca sa ma koƒ czy bu do -
w´ gniaz da, gdy˝ w tym cza sie sa miec -po li ga -
mi sta inicjuje bu do w´ na st´p ne go gniaz -
da, dla in nej sa mi cy.

Dziel na re mi zia ma∏ ̋ on ka zno -
si od 5 do 8 bia ∏ych jaj. Inkubacja
trwa 12-15 dni. Kar mià obo je ro dzi -
ce, lub jedno, przez oko ∏o trzy ty go dnie. Po -
karm sta no wià licz nie wy st´ pu jà ce na te re -
nach pod mo k∏ych owa dy: ko ma ry, j´t ki, mu -
chów ki. Re miz zbie ra te˝ drob ne owa dy z ga ∏à -
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zek i li Êci. Nie gar dzi pa jà ka mi. Je sie nià i zi -
mà (je Êli zda rzy mu si´ po zo staç w kra ju) zja -
da rów nie˝ na sio na.

Za opa trzo na w ta kà wie dz´, w po ∏o wie ma -
ja wy ru szy ∏am, w po bli ̋ e od kry te go mie -
siàc wcze Êniej gniaz da w bu do wie, po szu ku -
jàc fo to gra ficz ne go szcz´ Êcia i ma jàc na dzie -
j´, ˝e gniaz do zy ska ∏o przy chyl noÊç ma∏ ̋ on -
ki re mi za.

Mia ∏am ma ∏y pro blem ze zlo ka li zo wa -
niem za rów no drze wa, jak i gniaz da, bo -
wiem przez 3 ty go dnie mo jej nie obec no -
Êci wio sna po czy ni ∏a ogrom ne po st´ py i za s∏o -
ni ∏a zie le nià to, co wcze Êniej by ∏o wi docz ne go -
∏ym okiem z nad war ciaƒ skie go wa ∏u. 

Kie dy ju˝ usa do wi ∏am si´ wÊród
trzcin na przy wie zio nym sto ∏ecz ku (szcz´ Êli -
wie wo da opa d∏a), roz ∏o ̋ y ∏am sprz´t fo to gra -
ficz ny i uspo ko i∏am bi cie ser ca, nie bo za snu -
∏o si´ chmu ra mi i ze rwa∏ si´ wiatr, któ ry bu -
ja∏ gniazd kiem, jak sza lu pà na pe∏ nym mo rzu.

Po chwi li nie spo koj ne go ocze ki wa nia - przy -
le ci czy nie przy le ci - ulga. Ma ∏y, ru chli wy pta -
szek bez na my s∏u wÊli zgnà∏ si´ do r´ ka -
wa gniazd ka. Przy kle i∏am si´ do obiek ty wu apa -
ra tu, wpa trzo na w je den punkt. Sko ro wle -
cia∏, mu si wy le cieç! 

I za cz´ ∏a si´ 2-go dzin na za ba wa z kar mià -
cym re mi zem w cho wa ne go. Wi ru jà ce na wie -
trze gniazd ko i wy mu szo na po zy cja cia ∏a po wo -
do wa ∏y, ˝e chwi la mi tra ci ∏am zdol noÊç do re al -
nej oce ny sy tu acji. Gniaz do wy da wa -
∏o mi si´ sie dzà cym mi siem ko ala, ja kàÊ twa -
rzà z baj ki. Przy bli ̋ a ∏o si´, od da la ∏o, fa lo wa -
∏o. Kie dy na ci ska ∏am spust mi gaw ki, ptasz -
ka ju˝ w ka drze nie by ∏o, al bo jesz cze nie by -
∏o! Kie dy sie dzia ∏am w pe∏ nym sku pie -
niu – on te˝. Kie dy ob raz roz my wa∏ si´, a kon -
cen tra cja umy ka ∏a w prze stwo rza, s∏y sza -
∏am frrrrrr i re miz wpa da∏ do gniaz da, al -
bo z nie go wy pa da∏. Za wsze szyb szy o u∏am -
ki se kund. 

Po nie wa˝ fo to gra fu j´ lu strzan kà (Ca -
non EOS 300), nie mia ∏am mo˝ li wo Êci obej rze -
nia na miej scu zro bio nych zdj´ç. Po zo sta wa -
∏o tyl ko mieç na dzie j´, ˝e gdzieÊ tam wÊród te -
go wia tru i bu ja nia, uda ∏o si´ ,,z∏a paç w fo to gra -
ficz ne si d∏a” rów nie˝ re mi za.

Jesz cze chwi l´ sie dzia ∏am bez ru chu, zmar z -
ni´ ta, pa trzàc z za zdro Êcià na de li kat nà ko ∏y -
sk´ dla re mi ziacz ków. Faj nie mu si byç w Êrod -
ku – my Êla ∏am – cie plut ko, mi´ ciut ko, ci chut -
ko i ...su cho. 

Do te go dar mo wa pta sia mu zy ka p∏y nà -
ca nie prze rwa nym stru mie niem z trzcin i po bli -
skich wierzb. Baj ka. Przez du ̋ e B.

Re miz jest jed nym z naj mniej szych
pta ków wy st´ pu jà cych w Pol sce. Je go
obec noÊç na da nym te re nie mo ̋ e zdra -
dziç cha rak te ry stycz ne, wor ko wa te gniaz -
do lub ∏a twy do za pa mi´ ta nia g∏os – prze -
cià g∏e, wy so kie ciiii. Na pierw szy rzut oka
re miz w swo im za cho wa niu nie ró˝ ni si´
zbyt nio od in nych ma ∏ych pta ków wró blo -
wych, któ re mo ̋ e my spo tkaç w te re nie.
War to jed nak wie dzieç, ˝e kszta∏t je go
gniaz da to nie je dy ny szcze gó∏ wy ró˝ nia jà -
cy ten ga tu nek wÊród na szych pta ków.
Naj cie kaw sze, ro dzà ce wie le py taƒ, jest
za cho wa nie tych pta ków w cza sie se zo nu
l´ go we go. Sys tem ko ja rze nia u re mi za jest
nie zwy kle skom pli ko wa ny, a opie kà nad
l´ giem zaj mu je si´ tyl ko je den ro dzic (sa -
mi ca lub sa miec). Jesz cze przed roz po cz´ -
ciem wy sia dy wa nia jaj, je den z ro dzi ców
opusz cza l´g i za czy na po szu ki wa nia no -
we go part ne ra. Dru gi po wi nien pod jàç si´
wy sia dy wa nia i kar mie nia m∏o dych, ale
cz´ sto zda rza si´, ˝e tak ̋ e ucie ka. ¸a two
zgad nàç, ˝e w przy pad ku uciecz ki oboj ga
ro dzi ców l´g zo sta nie stra co ny. Aby móc
ba daç skom pli ko wa ne za cho wa nia roz -
rod cze re mi zów w cza sie se zo nu l´ go we -
go, nie zb´d ne jest za tem in dy wi du al ne
zna ko wa nie osob ni ków i Êle dze nie ich lo -
sów. Ob ser wu jàc ich stra te gie roz rod cze
na Sta wach Mi lic kich, zna ku j´ osob ni ki
kom bi na cjà trzech ko lo ro wych ob rà czek
(u˝y wa jàc 6 ko lo rów, mo˝ na uzy skaç 216
ró˝ nych kom bi na cji) oraz ob ràcz kà me ta -

lo wà z wy t∏o czo nym ad re sem cen tra li
i nie po wta rzal nym ko dem li te ro wo -cy -
fro wym. Od 2003 ro ku uda ∏o si´ schwy -
taç i ozna ko waç w ten spo sób 118 sam -
ców i 76 sa mic re mi za. Za ch´ cam wi´c
oso by pro wa dzà ce ob ser wa cje w miej
scach po ten cjal ne go wy st´ po wa nia re mi -
za, o zwra ca nie uwa gi na te ma ∏e pta ki
i spraw dza nie, czy nie ma jà na no gach ko -
lo ro wych ob rà czek. Na le ̋ y ,,od czy taç“
ko lo ry 3 ob rà czek (zwy kle jed na z nich
znaj du je si´ na le wej no dze nad alu mi nio -
wà i dwie na no dze pra wej). In for ma cje
o miej scu stwier dze nia i ko lo rach pro sz´
prze sy ∏aç na ad res: czyz@biol.uni.wroc.pl

Z gó ry dzi´ ku j´! 
Be ata Czy˝

Za k∏ad Eko lo gii Pta ków
Uni wer sy te tu Wro c∏aw skie go 

ul. Sien kie wi cza 21, 50-335 Wro c∏aw,
tel. (071) 375 40 33, fax. (071) 322 28 17 
http://www.biol.uni.wroc.pl/in st zo ol/zep


