
RANIUSZEK

 
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

„DOLINA BARYCZY”

PTAKI

Pokarm: 
głównie owady i inne drobne stawonogi lądowe, 
także małe owoce i nasiona.

Waga:  7 - 10 g
Rozpiętość skrzydeł: około 18 cm
Ilość jaj: 7 - 10 szt.
Okres wysiadywania jaj: 12 - 13 dni
Najlepszy czas do obserwacji: wiosna, zima

Ciekawostki:
Jego stylizowana sylwetka widoczna jest na 
oficjalnym symbolu (logo) OTOP – Ogólno-
polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
W Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” 
gniazduje nietypowo - w szuwarach 
trzcinowych. 
Często obce raniuszki pomagają opiekować się 
młodymi, które wyleciały już gniazda.
Poza okresem rozrodczym przebywa w dużych 
grupach, łącząc się ze stadami sikor, 
mysikrólików lub pełzaczy – chroni je to przed 
drapieżnikami.
Wyściółka jednego z gniazd raniuszka 
zawierała ponad 2 000 piórek.
W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
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nad okiem Jest bardzo rodzinnym i towarzyskim 
ptakiem, naprawdę rzadko można napotkać 
samotnika. Nie opuszcza na zimę naszego kraju, 
gdy temperatura jest bardzo niska, przenosi się 
w cieplejsze rejony. Na początku marca 
monogamiczna para wybiera swój rewir, 
i zazwyczaj jest to ten sam obszar, w którym   
 

Raniuszek (Aegithalos caudatus)
Long-tailed Tit, Schwanzmeise, Mésange à longue queue

Pierwszy człon (czyli określający przynależność 
rodzajową) łacińskiej nazwy tego ptaka związany 
jest z greką – odnosi się do określenia zwinnego, 
niewielkiego ptaka, najprawdopodobniej chodzi 
o sikorę; z kolei drugi człon nawiązuje do 
łacińskiego „cauda” czyli ogon. Raniuszek jest 
o wiele mniejszy od wróbla, długość jego ciała 
wynosi około 14 cm waży też niewiele – średnio 
tylko 8 g. Ma niezwykle charakterystyczną 
sylwetkę – stosunkowo krótki, kulisty tułów oraz 
wyjątkowo długi w porównaniu do niego ogon.  
Zasięg występowania obejmuje całą Polskę, 
jednakże w górach jest nieliczny. Najlepszymi dla 
niego miejscami są brzegi łęgów i olsów, 
spotykany w lasach liściastych i mieszanych, 
mozaikowato rozmieszczonych mniejszych 
lasach. Samce nie różnią się wyglądem od 
samic. Upierzenie wierzchu ciała oraz skrzydeł 
ma barwy czarnej ,  lotk i  mają barwę 
czarnobrązową z białym obramowaniem; bark 
i kuper mają barwę bladoczerwoną, zaś na 
białym brzuchu widoczny jest lekki nalot barwy 
różowej. Głowa może być biała lub mieć 
dodatkowo szeroką,czarnej barwy pręgę   

ptaki spędziły zimę. Budową gniazda - 
uważanego za kunsztowniejsze niż gniazdo 
remiza – zajmują się oboje partnerzy. 
Wybierają dogodne miejsce na drzewie lub 
gęstym wysokim krzewie oplecionym 
chmielem – i w pionowym rozwidleniu gałęzi 
konstruują owalnego kształtu wydłużoną bryłę, 
wysoką na około 20 cm i szeroką na 12 cm. 
Wejście znajduje się z boku, za główny materiał 
budulcowy służy mech, z rzadka wzmacniany 
włóknami innych roślin. Wnętrze grubo 
wyściela drobnymi piórkami, a z zewnątrz 
maskuje gniazdo oprzędami owadów, 
kawałeczkami kory i porostami. Samica składa 
w połowie kwietnia zazwyczaj tuzin jaj, czasem 
kilka więcej, o białawej skorupce upstrzonej 
drobnymi rdzawymi plamkami. Wysiaduje je 
przez 12 – 13 dni, samiec, przynosi jej 
pożywienie. Po wykluciu pisklęta pozostają 
w gnieździe niewiele ponad 2 tygodnie, a gdy 
z niego wylecą pozostają blisko korzystając 
z opieki rodziców. Niektóre pary wyprowadzają 
drugi lęg wtedy młode z pierwszego lęgu 
pomagają młodszemu rodzeństwu. Ponieważ 
ma mały dziób jego pokarmem są drobne 
bezkręgowce. Ten ruchliwy ptaszek uważnie 
przegląda powierzchnie liści, gałązki, szpary 
i pęknięcia w korze w poszukiwaniu pokarmu. 
Potrafi efektowanie i efektywnie łazić po 
gałęziach, niejednokrotnie zawisając głową 
w dół. Dietę uzupełnia jagodami i nasionami. 
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