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Ra niusz ki sà nie Êwia do my mi mi -
strza mi roz czu la nia. Przy -
zna to ka˝ dy, kto choç raz wi -
dzia∏ ich krà g∏y ∏e pek o czar -
nych, by strych oczkach pod ˝ó∏ -
tà po wie kà i ma lut ki dziob -
ek. Z du ̋ à, pu cha tà, bia ∏à g∏ów -
kà, drob nym, 13-15 cm, cia∏ -
kiem o kró ciut kich skrzy de∏ -
kach i ab sur dal nie d∏u -
gim, 9 cm, ogon kiem sà uro cze. 

Ra niu szek
An na Bu ni kow ska

Fot. C. Korkosz
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ZZna nych jest 8 ga tun ków tych wdzi´cz -
nych ptasz ków pó∏ noc nej pó∏ ku -
li, przy czym na ich eu ro pej skà po pu la -

cj´ sk∏a da si´ 20 pod ga tun ków, któ re za sie -
dla jà tak ̋ e roz le g∏e prze strze nie umiar ko wa -
nej stre fy kli ma tycz nej Azji, a˝ po Kam czat -
k´ i Ja po ni´. W Pol sce uwa ̋ a ny jest za pta -
ka nie licz ne go, lecz wia ry god noÊç tych da -
nych jest pod wa ̋ a na ze wzgl´ du na je -
go skry ty tryb ˝y cia; po nad to lo kal na li czeb -
noÊç za le˝ na jest od in wa zyj nych na lo -
tów stad z pó∏ noc ne go wscho du. Na za cho -
dzie kra ju mo˝ na zaÊ spo tkaç ra niusz ki czar -
no bre we (Ae. cau da tus eu ro pa eus), o ciem -
nej brew ce, bie gnà cej od dzio -
ba po kark, upo dab nia jà cej je do m∏o -
dych pta ków pod ga tun ku no mi na tyw ne -
go (Ae. cau da tus cau da tus) o ciem nych bo -
kach g∏o wy. Za rów no no men kla tu ra ∏a ciƒ -
ska (Aegi tha lus cau da tus), jak i an giel ska (Long -
-ta iled tit) oraz nie miec ka (Schwan zme -
ise) na zwa ra niusz ka od no szà si´ do je -
go eks cen trycz nych ste ró wek i su ge ro wa ne -
go po kre wieƒ stwa z si ko ra mi. Cza sa mi ci´˝ -
ko jest uwie rzyç w zwià zek te go ∏a god ne -
go, sub tel ne go ptasz ka z bo jo wy mi, z∏o Êli wy -
mi si ko ra mi.

Ra niusz ki za miesz ku jà naj ch´t niej obrze- -
˝a ∏´ gów i ol sów. Jesz cze na prze ∏o -
mie XX i XXI wie ku spo ty ka no je w miej -
skich par kach i ogro dach, jed nak znik ni´ -
cie po ro stów s∏u ̋ à cych im do ka mu flo wa -
nia gniaz da spra wi ∏o, ˝e po rzu ci ∏y te sie dli -
ska. Gniaz da za k∏a da jà za zwy czaj wy so -
ko w ko ro nach drzew; ale cza sem zda -
rza si´, ˝e z bra ku ta kich miejsc umiesz cza -
jà je ni sko, w cier ni stych krze wach lub ja -
∏owcach. Do ich bu do wy przy st´ pu jà po po -
wro cie z zi mo wisk, w kwiet niu, a pra -
ca nad nie zwy kle mi ster nà kon struk -
cjà trwa 3 ty go dnie. Koƒ co wy efekt jest jed -
nak im po nu jà cy. Owal ne gniazd ko, o wy so -
ko Êci ok. 20 cm, uwi te jest nie mal wy ∏àcz -
nie z mchu, sta ran nie za ma sko wa ne po ro sta -
mi, z wy Êció∏ kà ni czym naj lep sza pie rzyn -
ka; ra niusz ki po tra fià zgro ma dziç na wet 2 ty -
sià ce pió rek do wy Êcie le nia gniaz -
da! W tak przy tul nym miej scu sa micz ka sk∏a -
da za zwy czaj 12 jaj. Na niej spo czy -
wa te˝ g∏ów ny ci´ ̋ ar ich wy sia dy wa -
nia przez ko lej ne 12-13 dni. Pi skl´ ta prze by -
wa jà w gnieê dzie do 16 dni, a po je go opusz -
cze niu po zo sta jà przez pe wien czas w po bli -
˝u i wcià˝ sà do kar mia ne przez ro dzi -
ców. Oka zj´ do od wdzi´ cze nia si´ 
za to przy spa rza im dru gi, czerw co -

wy l´g, kie dy to po ma ga jà do ro s∏ym pta -
kom w od cho wa niu ko lej ne go po tom -
stwa. Wi´ zy ro dzin ne sà nie zwy kle sil ne. Pta -
ki prze by wa jà ra zem na te ry to rium ro dzi -
ców. Pod ko niec la ta ra niusz ki, bez wzgl´ -

du na wiek, przy st´ pu jà do ca∏ ko wi te go pie -
rze nia i przy go to wu jà si´ do je sien nej po dró -
˝y. W´ dru jà na prze ∏o mie paê dzier ni ka i li sto -
pa da, cz´ sto w wi´k szych sta dach, któ re li -
czà na wet do 100 osob ni ków.

Raniuszek czarnobrewy.

Raniuszek podgatunku nominatywnego.
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Z tym okre sem wià ̋ e si´ jed na z mo -
ich naj pi´k niej szych ob ser wa cji.

By∏ ch∏od ny paê dzier ni ko wy ra -
nek, wiatr po ry wa∏ ostat nie li -
Êcie brzóz, a mo rze szu mia ∏o groê nie za pa -
sem wydm, z∏o to -szkar ∏at nych od krze -
wów dzi kiej ró ̋ y. Ra zem z ko le gà wy cià ga li -
Êmy z sie ci pta ki, chwy ta ne pod czas ba -
daƒ na uko wych do ty czà cych ich w´ dró -
wek. Wzdy cha li Êmy i szcze bio ta li Êmy czu -
le do wy cià ga nych ptaszków, gdy˝ oprócz 
mo dra szek i bo ga tek chwy ta ∏y si´ te˝ my si -
kró li ki oraz ra niusz ki. Pra co wa li Êmy szyb -
ko i spraw nie, co raz wi´ cej wo recz ków zwi -
sa ∏o nam przy nad garst kach. Na -
gle wÊród ota cza jà ce go nas pta sie go zgie∏ -
ku za czà∏ wy od r´b niaç si´ je den g∏os. Nie -
spo koj ne, prze stra szo ne wo ∏a nie ra niusz -
ka. Pta szek, ska czàc w ko ro nach so sen, wy -
là do wa∏ nad g∏o wà ko le gi. Obo je znie ru cho -
mie li Êmy, Êle dzàc wy si∏ ki osa mot nio ne go mi -
gran ta. Je go krzyk do cze ka∏ si´ od po wie -
dzi. Je den z wo recz ków roz çwier ka∏ si´ ra -
niusz ka mi. Pta szek ze sku pie niem wy s∏u -
cha∏ ich g∏o sów i po de rwa∏ si´ do lo -
tu. W os∏u pie niu ob ser wo wa li Êmy wy si∏ -
ki ma leƒ kie go w´ drow ca, któ ry, za to czyw -
szy kil ka wà skich kr´ gów, za wis∏ w po wie -
trzu tu˝ przy twa rzy bio lo ga, a na st´p -
nie, trze po czàc szyb ko skrzy d∏a mi, zlu stro -
wa∏ go nie mal od stóp do g∏o wy, za trzy mu -
jàc si´ przy wo recz kach z uwi´ zio ny -
mi krew ny mi. Po tym bez sprzecz nym ak -
cie od wa gi przy siad∏ zm´ czo -
ny tu˝ obok nas. 

Po spiesz nie do koƒ czy li Êmy kon tro l´ sia -
tek, eskor to wa ni przez ma ∏e go bo ha te -
ra, któ ry le cia∏ nad na szy mi g∏o wa mi, nie tra -
càc kon tak tu g∏o so we go z uwi´ zio ny mi. Ra -
niusz ki w´ dru jà w gru pach rodzin nych, dla -
te go te˝ wy pusz cza my je ra zem, sta ra -
jàc si´ u∏a twiç im od na le zie nie po bra tym -
ców w ko ro nach drzew, by zmniej -
szyç stres. Ja ka by ∏a na sza ra doÊç, gdy do wy -

pusz czo nych pta ków, przy g∏o Ênym, ra do -
snym Êwier go cie, do ∏à czy∏ dziel ny ra niu -
szek, któ ry do tych czas w na pi´ ciu ob ser -
wo wa∏ dzia ∏a nie ob ràcz ka rza. Stad ko przy -
sia d∏o jesz cze na ga ∏´ zi, po pra wi ∏o zmierz -
wio ne piór ka i ru szy ∏o w dro g´.

Ba da cze za cho waƒ zwie rzàt, sta ra -
jàc si´ zro zu mieç ich po st´ po wa nie i mo ty -
wa cj´, pa trzà na przy ro d´ przez pry -
zmat eko no mi ki wy bo rów i opty ma li za cji za -
cho waƒ, w któ rych ka˝ dy czyn jest po dyk to -
wa ny ch´ cià prze ̋ y cia i prze ka za -
nia swych ge nów. Czy ta jàc ar ty ku ∏y na te -
mat be ha wio ru pta ków, tra fia my do prze sy -
co ne go ego izmem Êwia ta, gdzie al tru -
izm i po Êwi´ ce nie sà tyl ko bar dziej wy ra fi no -
wa nà for mà wal ki o sie bie. Nie spo sób jed -
nak nie od daç im ra cji czy kwe stio no -
waç osià gni´ cia tej fa scy nu jà cej na uki. Ra -
niusz ki, ja ko ma leƒ kie pta ki, o bar dzo szyb -
kiej prze mia nie ma te rii, sà szcze gól nie na ra -
˝o ne na wy ch∏o dze nie or ga ni zmu, zw∏asz -
cza pod czas je sien nych, mroê nych no cy. Ro -
dzin na w´ drów ka gwa ran tu je po je dyn cze -
mu osob ni ko wi utrzy ma nie sta ∏ej tem pe ra tu -
ry cia ∏a. Przy tu lo ne do sie bie grze jà si´ na -
wza jem, po dob nie jak pin gwi ny i my si kró li -
ki. Mi gra cja w ro dzin nej gru pie zwi´k sza po -
nad to szan s´ prze ̋ y cia ata ku dra pie˝ ni ka.

Âwia do moÊç tych za le˝ no Êci rzu ca od -
mien ne Êwia t∏o na bo ha ter skie za cho wa -
nie wol ne go ra niusz ka. Sam by∏ by ska za -
ny na Êmierç, choç by z wy ch∏o dze nia. Mu -
sia∏ za tem od zy skaç swà ro dzi n´, by prze -
trwaç. De spe rac ka od wa ga i de ter mi na -
cja, ja kà wy ka za∏ si´, prze ∏a mu -
jàc strach przed cz∏o wie kiem, le càc do obo -
zu, na ra ̋ a jàc si´, by od na leêç krew nych, by -
∏a jed nak nie zwy k∏a; god na naj wy˝ sze go po -
dzi wu. „Dzie cin ne” i „s∏od kie” ra niusz -
ki to nie tyl ko uro cze pta sz´ ta, lecz praw dzi -
wi skrzy dla ci bo ha te ro wie, wzo ry lo jal no -
Êci, od wa gi i po Êwi´ ce nia.

Fot. autorki

Portret raniuszka.


