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(L., 1758)

Remiz
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: remizy

Status wyst´powania w Polsce
Ptak l´gowy, nieliczny, lokalnie Êrednio liczny na ni˝u;
przelot, zw∏aszcza jesienny, w niektórych rejonach kraju
jest wyraênie zaznaczony. Zdarzajà si´ sporadyczne przypadki zimowania remiza w kraju.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Trudny do pomylenia z jakimkolwiek innym gatunkiem.
Przy krótkotrwa∏ej, pobie˝nej obserwacji mo˝e byç wzi´ty
za sikor´. Po bli˝szym przyjrzeniu si´ pomy∏ka jest raczej
niemo˝liwa. Ptak jest doÊç ∏atwy do obserwacji. Odzywa
si´ d∏ugim „tsiii, tsiii”, które przypomina g∏os potrzosa Emberiza schoeniclus (A381, nieopisany w tej ksià˝ce).

Biologia
Tryb ˝ycia
Dzienny, samotniczy w sezonie l´gowym. W okresie pozal´gowym towarzyski, mo˝e tworzyç stada.
L´gi
Terytorium obejmuje jedynie gniazdo i jego najbli˝sze sàsiedztwo. W dogodnych siedliskach pary mogà gnieêdziç
si´ nawet w odleg∏oÊci 20–30 m od siebie. System kojarzenia par u remiza jest bardzo skomplikowany – mo˝e to byç
zarówno system poliginii, jak i poliandrii. Gniazdo ma
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kszta∏t worka, z krótkim r´kawem wejÊciowym skierowanym w dó∏. Wykonane jest z w∏ókien roÊlinnych, g´sto
przetykanych „puchem” roÊlinnym (np. z pa∏ki wodnej,
wierzby lub topoli). Budowane jest na rozwidleniu cienkiej
ga∏àzki, czasami tak, aby wisia∏o nad wodà. Drzewem najcz´Êciej wybieranym jako miejsce na gniazdo jest wierzba
lub topola. Gniazdo budowane jest wspólnie przez obie
p∏cie. Samiec cz´sto zaczyna budow´ kilku gniazd, a samica przy∏àcza si´ póêniej. Oba ptaki mogà wybudowaç prawie kompletne gniazdo i zaczàç budow´ nowego. Czasami naprawiajà gniazdo z poprzedniego sezonu i u˝ywajà
je ponownie. Poczàtek sk∏adania jaj przypada najwczeÊniej
pod koniec kwietnia, zwykle na poczàtku maja. Zniesienie
najcz´Êciej zawiera 4–5 jaj (1–10). Wysiadywanie trwa
13–14 dni i rozpoczyna si´ po z∏o˝eniu ostatniego jaja.
Bierze w nim udzia∏ zazwyczaj tylko jeden ptak, cz´Êciej samica ni˝ samiec. Ze wzgl´du na skomplikowane uk∏ady
partnerskie du˝y odsetek zniesieƒ jest porzucanych przez
oba ptaki. L´gi, którymi opiekuje si´ tylko samiec, cz´stsze
sà w czerwcu ni˝ w maju. M∏ode karmione sà zazwyczaj
przez jednego rodzica. Opuszczajà gniazdo po ok. 21
dniach. Przez jakiÊ czas po wylocie wracajà na noc do
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Ptak mniejszy od sikory modraszki, sylwetkà przypomina
sikor´. Nale˝y do najmniejszych gatunków ptaków krajowych. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 11 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
16–18 cm, masa cia∏a w okresie l´gowym 10 g. Ma krótki, zaostrzony dziób. Ubarwienie w okresie l´gowym: jasna, szarobia∏a g∏owa z czarnym szerokim pasem przechodzàcym przez oczy i czo∏o, plecy rudobràzowe, spód
cia∏a jasnop∏owy, z rudawym odcieniem wchodzàcym na
boki piersi. S∏abo zaznaczony dymorfizm p∏ciowy. Samica
ma nieco w´˝szy czarny pas przechodzàcy przez oczy,
mniej rudej barwy na piersi i jest generalnie jaÊniejsza.
W okresie pozal´gowym ptaki sà bledsze, z p∏owoszarà
g∏owà. M∏ode ubarwione doÊç jednolicie, nie majà czarnego pasa przechodzàcego przez oczy ani rudej barwy na
piersi, majà p∏owà g∏ow´, niekontrastujàcà kolorystycznie
z ubarwieniem pleców, oraz bia∏awy brzuch.
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gniazda. Drugi l´g po zakoƒczeniu pierwszego zdarza si´
niezbyt cz´sto. Zazwyczaj drugie gniazdo (cz´sto wspólnie
z innym partnerem) budowane jest jeszcze przed wylotem
pisklàt z pierwszego l´gu i koƒczy si´ sukcesem, pod warunkiem ˝e w danym sezonie d∏ugo utrzymujà si´ korzystne warunki pokarmowe i pogodowe.
Sukces l´gowy to przeci´tnie 3–5 m∏odych na wysiadywane
gniazdo. Liczba m∏odych, które opuszczajà gniazdo, uzale˝niona jest od wieku opiekujàcego si´ rodzica. Najcz´stszà przyczynà straty l´gu jest drapie˝nictwo krukowatych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinos-incanae), olsy êródliskowe

W´drówki
Migrant krótkodystansowy. W´druje podczas dnia, mniejszymi lub wi´kszymi stadkami (w Wielkopolsce i na Âlàsku
notowano stada do 60 osobników), cz´sto z∏o˝onymi z rodziców i m∏odych lub g∏ównie m∏odych. Koczowanie stadami rozpoczyna si´ ju˝ w lipcu. Stada wiosenne sà mniejsze
i luêniejsze. S∏abo poznane sà terminy przylotu wiosnà
i odlotu jesienià. W´drówka wiosenna trwa od marca do
kwietnia, a jesienna od wrzeÊnia do listopada. NajwczeÊniejszy przylot zanotowano 11 marca nad Zb. ˚ywieckim.
Najpóêniejsze stwierdzenia jesienne mogà dotyczyç osobników, które podejmujà prób´ zimowania: 14 grudnia ko∏o Krakowa, 22 listopada i 15 grudnia w dolinie Noteci.
Ptaki obràczkowane w Polsce jesienià spotykane sà
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, na W´grzech, w S∏owenii,
we W∏oszech, Francji i Hiszpanii.

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝niono 11 podgatunków. W Polsce gniazduje podgatunek nominatywny R. p. pendulinus. Obszar jego gniazdowania w Europie rozciàga si´ od Êrodkowej Szwecji i po∏udniowej Finlandii na pó∏nocy, do Pó∏wyspu Iberyjskiego na po∏udniowym zachodzie, a na wschodzie do Niziny Ocko-Doƒskiej i pó∏nocnej kraw´dzi zachodniego Kaukazu w Rosji.
W Azji Mniejszej l´gowisko tego podgatunku obejmuje jedynie jej zachodnià cz´Êç. Dalej na wschód gniazdujà inne
podgatunki remiza. Zimowiska znajdujà si´ w po∏udniowej
cz´Êci area∏u gniazdowego i w po∏udniowej Azji. Podgatunek nominatywny zimuje od atlantyckiego wybrze˝a Francji,
przez Pó∏wysep Iberyjski, do po∏udniowych W∏och.

Zimowanie
Remizy europejskie zimujà na terenie po∏udniowo-zachodniej Europy. Prawdopodobnie nie zmieniajà miejsca pobytu podczas ca∏ej zimy. Notowane sà coraz cz´stsze próby
zimowania gatunku na terenie Polski. Polskie remizy zimujà g∏ównie we W∏oszech, Francji i Hiszpanii.
Pokarm
Pokarm w sezonie l´gowym stanowià g∏ównie owady
i paj´czaki: pluskwiaki (w tym mszyce, które intensywnie
∏owi póênym latem w trzcinowiskach), motyle (g∏ównie
larwy), muchówki, b∏onkówki, larwy chrzàszczy i pajàki.
Zbiera tak˝e jaja owadów i pajàków. W sezonie pozal´gowym pobiera równie˝ pokarm roÊlinny, który stanowià g∏ównie nasiona wierzby, trzciny, pa∏ki i topoli. ˚eruje na drzewach i krzewach, w trzcinowiskach, a czasami w zio∏oroÊlach.

Wyst´powanie
Siedlisko
Zwiàzany z zakrzewieniami wzd∏u˝ rzek, wokó∏ jezior i innych zbiorników wodnych. Preferuje wody eutroficzne,
z du˝à iloÊcià pokrzyw w pasie nadbrze˝nym. Dla za∏o˝enia gniazda istotne jest wyst´powanie w siedlisku drzew
i krzewów ze zwisajàcymi spr´˝ystymi ga∏àzkami (wierzba,
brzoza, topola, olcha).
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Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce remiz jest rozpowszechniony na terenie ca∏ego
kraju. W Sudetach dochodzi do wysokoÊci 450 m n.p.m.,
a w Karpatach do 400 m n.p.m. Najmniej liczny na Pomorzu, zw∏aszcza w g∏´bi tego regionu, podobnie niezbyt liczny jest na Mazurach. W Kotlinie Biebrzaƒskiej skupia si´
g∏ównie w Basenie Po∏udniowym. Liczny w dolinie górnej
Narwi. Najwy˝szà liczebnoÊç osiàga w dolinach rzek Wielkopolski, szczególnie w dolinie Êrodkowej Warty, nad Notecià i w rejonie Nadgopla. Licznie gniazduje równie˝ na
Âlàsku, szczególnie w dolinie Odry, dolinie Baryczy, w dolnym odcinku Nysy K∏odzkiej. W dolinie Nidy liczebnoÊç remiza szacowana jest na oko∏o 100 p.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek niezagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Wyst´puje na wszystkich obszarach chronionych obejmujàcych siedliska podmok∏e, zw∏aszcza tam, gdzie wyst´pujà
zakrzewienia wierzbowe porastajàce brzegi rzek. Gniazdu-
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je na terenie Biebrzaƒskiego PN, Narwiaƒskiego PN
i OChK Dolina Górnej Narwi. Liczny na terenie PK Nadgoplaƒski Park Tysiàclecia i na obszarach chronionych Wielkopolski i Âlàska, mi´dzy innymi w PK Doliny Baryczy,
Nadwarciaƒskim PK.

Rozwój i stan populacji

Zagro˝enia
G∏ównym zagro˝eniem dla gatunku w Polsce jest:
• likwidacja zadrzewieƒ – wierzbowych, olchowych i topolowych, rosnàcych wzd∏u˝ rzek i wokó∏ zbiorników
wodnych, a tak˝e wzd∏u˝ rowów w otwartym krajobrazie rolniczym;
• likwidacja starorzeczy, cieków i zbiorników wodnych
wraz z ich naturalnymi zbiorowiskami roÊlinnymi.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• objàç obszary rolne, stanowiàce ostoje remiza, programami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi zachowanie bogatego i zró˝nicowanego strukturalnie krajobrazu rolniczego, szczególnie zachowujàcego w naturalnym stanie cieki i zbiorniki wodne oraz wyst´pujàcà wokó∏ nich roÊlinnoÊç.

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji
l´gowej;
• zakres i kierunek, tak przestrzenny, jak i siedliskowy, ekspansji gatunku;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej.
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Monitoring
• nale˝y opracowaç metod´ oceny liczebnoÊci gatunku,
uwzgl´dniajàcà specyfik´ zajmowanych przez niego siedlisk oraz skomplikowanà biologi´ rozrodu.
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WielkoÊç populacji europejskiej szacowana jest na
140 000–750 000 p. Najliczniej remiz gniazduje na terenie Turcji (50 000–500 000 p.), Rosji (10 000–100 000 p.)
i W∏och (20 000–30 000 p.).
Od II Wojny Âwiatowej obserwowany jest w Polsce sta∏y
wzrost liczebnoÊci remiza po∏àczony z ekspansjà na tereny mniej zasobne w wod´. Na obszarach zajmowanych od dawna zaznacza si´ wyraêny wzrost zag´szczenia stanowisk. Remiz zasiedla szczególnie licznie rozleg∏e doliny wi´kszych rzek, osiàgajàc najwy˝szà liczebnoÊç nad rzekami Wielkopolski. I tak w dolinie Êrodkowej Warty liczebnoÊç szacowana jest na ok. 300 p.,
a w dolinie dolnej Warty (mi´dzy Santokiem a ujÊciem
Prosny – ok. 160 stanowisk. W dolinie Noteci stwierdzono ponad 900 p., a na obszarze Nadgopla –
86–128 p. Poza tym w dolinie Êrodkowej Odry w latach
1999–2001 zanotowano do 100 p. W dolinie Baryczy
wraz ze Stawami Przygodzickimi w latach 90. gnieêdzi∏o si´ ponad 200 p. W dolinie górnej Narwi w 1988
stwierdzono 131–145 p., a w dolinie dolnej Narwi –
88–90 p. W dolinie Nidy w latach 1996–1997 stwierdzono ok. 100 p. Dok∏adna liczebnoÊç krajowej populacji nie jest znana, szacowana jest na 7000–20 000 p.,
lecz sà to prawdopodobnie zani˝one dane.

Propozycje badaƒ
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