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Wa ka cje
z RUDZIKIEM

Ru dzik (Eri tha cus ru be cu la) jest ro dzi mym pta kiem l´ go wym, licz nie wy st´ pu jà -
cym na ob sza rze ca ∏e go kra ju. W zwiàz ku z tym spo ty ka ∏am go wie le ra zy w trak cie wa -
ka cji w 2007 ro ku, po mi mo ˝e sp´ dza ∏am je w ró˝ nych cz´ Êciach Pol ski. Mnó -
stwo cen nych, choç naj cz´ Êciej przy pad ko wych, ob ser wa cji po zwo li ∏o mi prze Êle -
dziç bio lo gi´ i eko lo gi´ ga tun ku. Dzi´ ki te mu znacz nie le piej po zna ∏am te go ma ∏e -
go, nie po zor ne go ptasz ka. Mi mo i˝ jest po spo li ty i po wszech nie zna ny, pro wa dzi ra -
czej skry ty tryb ˝y cia i wbrew po zo rom wcià˝ wie my o nim bar dzo ma ∏o.

Emi lia Grz´ dzic ka

Fot. ¸. ¸ukasik
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WWdru giej po ∏o wie lip ca dwa fan ta stycz -
ne ty go dnie sp´ dzi ∏am w miej sco wo -
Êci Gaç, na te re nie S∏o wiƒ skie go Par -

ku Na ro do we go. Pew ne go ra zu, pod -
czas pra cy w te re nie, ko le ̋ an ka za uwa ̋ y -
∏a pta ka, któ ry wy le cia∏ spo mi´ dzy ro -
Êlin na le Ênej skar pie. Po pro si ∏a o ozna cze -
nie ga tun ku, wi´c ju˝ na st´p ne go dnia, a by -
∏o to 19 lip ca, uda ∏am si´ tam oko ∏o pià tej ra -
no. Z na szej sta cji ba daw czej, na wsi, po -
sz∏am do la su – naj pierw szla kiem, a póê -
niej Êcie˝ kà nie do st´p nà dla tu ry stów. Dro -
g´ prze bie g∏a mi lo cha dzi ka z pi´ cio ma war -
chla ka mi. Ostro˝ nie we sz∏am do nie wiel kie -
go wà wo zu, któ ry wska za ∏a ko le ̋ an -
ka. Gdy ju˝ by ∏am mi´ dzy dwo ma pa gór ka -
mi, ja kieÊ sie dem me -
trów przede mnà z mchu wy le cia∏ ru -
dzik. Usiad∏ ni sko na po bli skim gra -
bie, po czym za czà∏ wy da waç cha rak te ry -
stycz ne g∏o sy za nie po ko je nia („siii”). 

W po chy ∏o Êci te re nu znaj do wa ∏o si´ gniaz -
do, przy kry te czymÊ w ro dza ju „dasz -
ka” z ro Êlin, a we wnàtrz by ∏y czte ry pi skl´ -
ta po kry te czar nym pu chem. Za cho wy wa -
∏y si´ bar dzo ci cho i ostro˝ nie, nie wy da -
jàc ˝ad nych dêwi´ ków. Sa mi ca nie wra ca -
∏a do nich, do pó ki tam by ∏am. Ode -
sz∏am wi´c na chwi l´, a gdy po wró ci -
∏am po oko ∏o 20 mi nu tach, sy tu acja po wtó -
rzy ∏a si´. Za pew ne zdà ̋ y ∏a na kar miç m∏o -
de pod czas mo jej nie obec no Êci. Ru dzi ki zbie -
ra jà po ̋ y wie nie prze wa˝ nie z zie mi.
Sà to g∏ów nie lar wy owa dów i d˝d˝ow ni -
ce, któ re po da jà rów nie˝ pi skl´ tom. Do pie -
ro je sie nià zja da jà ja go dy, ale to bez kr´ gow -
ce sà po kar mem znacz nie bar dziej ener ge -
tycz nym.
Miej sce z gniaz dem to ty po wy bio top ru dzi -
ka: pi´k ny drze wo stan o wil got nym pod ∏o -
˝u, z g´ stym pod szy tem. Sa ma ob ser wa -
cja pta ka by ∏a na to miast do syç in te re su jà -
ca. Zwy kle stwo rze nie to ukry wa si´ w cie -
ni stych za ro Êlach i ∏a twiej je us∏y szeç ni˝ zo -
ba czyç, a ju˝ zw∏asz cza w se zo nie l´ go -
wym. Jesz cze trud niej zna leêç gniaz do, któ -
re wi je w gàsz czu na zie mi, pod wy wró co -
nym pniem, w ni skiej dziu pli, al bo w po chy -
∏o Êci te re nu – jak w tym wy pad ku. Ru dzi -
ki nie ujaw nia jà je go po ∏o ̋ e nia, a w po bli -
˝u za cho wu jà si´ bar dzo ostro˝ nie. Sa mi -
ca sto sun ko wo szyb ko od cho dzi od m∏o -
dych i przez kil ka me trów ucie ka pie -
szo, a˝ do trze do ja kie goÊ drze -
wa, gdzie si´ ukry wa. Za zwy czaj nie cze -
ka, a˝ wróg za bar dzo si´ zbli ̋ y. Na to -

miast tam te go dnia ptak „zdra dzi∏” ta jem ni -
c´ gniaz da, ula tu jàc z nie go do pie ro wów -
czas, gdy doÊç moc no si´ zbli ̋ y ∏am. Mo -
˝e w le sie pier wot nym, ja kim jest 
tam ta cz´Êç S∏o wiƒ skie go Par ku Na ro do -
we go, zwie rz´ ta za cho wu jà si´ ina -
czej, bo s∏a bo zna jà cz∏o wie -
ka i mniej si´ go bo jà? 

W cià gu ro ku ru dzi ki wy pro wa dza jà l´ -
gi dwu krot nie: pierw szy raz w koƒ cu kwiet -
nia lub w ma ju, a dru gi w lip cu. Za ob ser wo -
wa ∏am za tem dru gi l´g w se zo nie, oczy wi -
Êcie o ile pierw szy nie zo sta∏ znisz czo ny. Ja -
ja wy sia du je tyl ko sa mi ca, przez 14 dni, a na -
st´p nie opie ku je si´ pi skl´ ta mi. Istot nie, kie -
dy wy bra ∏am si´ do skar py 26 lip ca, by -

Doros∏y rudzik. Ptaki zaobràczkowano na obozie Siemianówka, sierpieƒ 2007 r. Fot. E. Grz´dzicka
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∏o ju˝ po wy lo cie m∏o dych. Zaj rza -
∏am do wn´ trza gniaz da – znaj do wa -
∏o si´ tam kil ka piór pu cho -
wych, a tu˝ pod wy lo tem: ka wa ∏ek ode rwa -
ne go mchu z po ro sta mi.

W dal szej cz´ Êci wa ka cji, w sierp niu, sp´ -
dzi ∏am trzy ty go dnie na obo zie ob ràcz kar -
skim nad zbior ni kiem Sie mia nów ka. Ru -
dzik by∏ jed nym z naj cz´ Êciej chwy ta jà -
cych si´ w sie ci pta ków. Pod czas prze lo -
tów istot nie mo ̋ e gro ma dziç si´ w wi´k -
szych ilo Êciach, nie sku pia si´ jed nak w re gu -
lar ne sta da. W´ dru je no cà – naj cz´ Êciej znaj -
do wa li Êmy go na pierw szych ob cho -
dach, o go dzi nie pià tej i szó stej ra no. Po za -
ob ràcz ko wa niu pta ki szyb ko od la ty wa ∏y, cz´ -
sto sia da jàc jesz cze na ga ∏´ ziach po bli -
skich drzew i zna mien nie „dy ga jàc”. „Ki wa -
nie si´” i po ru sza nie ogo nem w ta ki spo -
sób sy gna li zu je zwy kle za nie po ko je nie pta -
ka. Za pew ne stre so wa∏ je kon takt z cz∏o wie -
kiem, bo z na tu ry sà bar dzo p∏o chli we. Mia -
∏am te˝ oka zj´ zo ba czyç ró˝ ni ce mi´ dzy ru -
dzi ka mi w ró˝ nym wie ku. 

W ubar wie niu osob ni ka do ro s∏e go naj bar -
dziej wi docz na jest du ̋ a, rdza wo czer wo -
na pla ma, któ ra po kry wa czo ∏o, oko li -
c´ oczu, pod gar dle i si´ ga do po ∏o wy pier -
si. Ca ∏y wierzch skrzy d∏a i ogon sà oliw ko -
wo -sza re, brzuch i pió ra pod ogo no we czy -
sto bia ∏e. Do oko ∏a rdza wej pla my za zna -
cza si´ de li kat ne, nie bie sko -sza re przej -
Êcie. Oko jest pi´k ne, ciem no brà zo we, a no -
gi cien kie i de li kat ne. Nie ma dy mor fi -
zmu p∏cio we go: sa mi ca i sa miec sà ubar wio -
ne tak sa mo. Na to miast gdy by nie cha rak te -
ry stycz na po staç oraz kszta∏t dzio ba i du -
˝e oczy u pta ka m∏o de go, mo˝ na by go chy -
ba po my liç z in nym ga tun kiem. Nie doj rza -
∏y ru dzik nie po sia da czer wo nej pier -
si, ani czy sto bia ∏e go brzu cha. Jest oliw ko wo -
-brà zo wy, ob fi cie upstrzo ny ja Êniej szy -
mi plam ka mi na wierz chu, a ciem niej szy -
mi chmur ka mi na spo dzie. W sie ci ∏a pa -
∏y si´ rów nie˝ ta kie, któ re by ∏y jesz cze lek -
ko brà zo we, ale ju˝ mia ∏y czer wo nà pierÊ. 

Ru dzi ki od la tu jà z kra ju w paê dzier ni -
ku lub li sto pa dzie. Co ro ku cz´Êç pta ków po -
zo sta je jed nak na zi m´ i mo˝ na je spo -
tkaç na te re nie ca ∏ej Pol ski. W´ drow ne po -
wró cà w mar cu lub na po czàt ku kwiet -
nia. Mo ̋ e w przy sz∏ym ro ku znów da -
ne mi b´ dzie prze ̋ yç wa ka cje, ob ser wu -
jàc te go ma ∏e go, nie po zor ne go ptasz ka z ce -
gla stym pod gar dlem? Kto wie?...

Piskl´. Fot. M. Matysiak
M∏ody rudzik. Fot. E. Grz´dzicka



Fot. M. Matysiak

Bio top ru dzi ka – skar pa na te re nie S∏o wiƒ skie go
Par ku Na ro do we go, gdzie zna le zio no gniaz do 
ru dzi ka z m∏o dy mi, li piec 2007 r.
Fot. E. Grz´dzicka


