
 

Izabela Banaszczyk: Zacznijmy może od pytania geograficznego: Gdzie żyją 

renifery?

Agata Weydmann – Zwolicka: Renifery żyją w zimnych rejonach półkuli 

północnej: arktycznej tundrze i w lasotundrze, zarówno w Europie, Azji, jak 

i Ameryce Północnej. W zależności od miejsca występowania, różnią się 

wielkością, a w tej ostatniej nie są nazywane reniferami, ale karibu, 

jednak wciąż są zaliczane do tego samego gatunku.

 

Każdy mały i duży człowiek mniej więcej wie jak wyglądają renifery, a to za 

sprawą filmów i opowieści o Św. Mikołaju. Jednak ja spytam przewrotnie: Czy 

renifery mają rogi?

 Renifery nie mają rogów, mają za to poroże, które co roku zrzucają. Co 

ciekawe natomiast, w przeciwieństwie do swoich kuzynów np. jeleni, również 

samice reniferów posiadają poroże, chociaż nieco mniejsze niż samce.

 

Wracając do obrazka, który mam przed oczami: Św. Mikołaj, sanie pełne 

prezentów i renifery. Ciekawi mnie czy tak naprawdę renifery mają coś 

wspólnego z zaprzęgami?

Jak najbardziej mają! Renifery są wszechstronnie wykorzystywane przez ludy 

północne, głównie Eurazji, takie jak Samowie (Lapończycy) i mieszkańcy 

Syberii, również do ciągnięcia sań, nie tylko z prezentami, ale podczas 

corocznych wędrówek - także z całym dobytkiem tych ludów.

 

 Skoro renifer to takie silne zwierzę, to czym on się żywi?

Jak większość dużych i silnych zwierząt lądowych, renifery są roślinożerne. 

Żywią się głównie trawami, mchami, porostami oraz liśćmi, czyli w zasadzie 

wszystkim co są w stanie znaleźć w stosunkowo ubogim w rośliny środowisku, 

w którym żyją. Zwłaszcza długie i śnieżne zimy są trudnym czasem dla 

reniferów, wtedy też głównym składnikiem ich diety są porosty.

 

 

Z życia reniferów.

Kilka pytań do eksperta.

Odpowie na nie badaczka Arktyki, dr hab. Agata Weydmann – Zwolicka



Wspominałaś kiedyś, że miałaś okazję próbować potrawy przyrządzonej z mięsa 

renifera. Jak ono smakuje i czy często się je jada?

Mięso renifera ma bardzo charakterystyczny smak i zapach, ale ponieważ nie 

gustuję w dziczyźnie, to trudno mi porównać smak mięsa renifera np. do 

jeleniego. Natomiast dla ludów, które swój byt opierają o hodowlę 

reniferów, jest to główny rodzaj zjadanego mięsa. Jest ono także bardzo 

popularne np. w Norwegii, a sposób przyrządzenia zależy od inwencji 

kucharza.

 

 Zaczął się grudzień, wszędzie widzimy świąteczne dekoracje, a wśród nich 

te sympatycznie wyglądające  czteronożne zwierzęta, czy tak jest w 

rzeczywistości? Jaka jest prawdziwa natura renifera?

Renifery żyjące na wolności są dzikimi zwierzętami, więc trudno powiedzieć, 

czy są sympatyczne. Natomiast te hodowane przez człowieka, chociaż uważa 

się, że renifer nie jest gatunkiem w pełni udomowionym, muszą być na tyle 

sympatyczne, żeby można było je trzymać i pracować z nimi.

 

Czy te zwierzęta mają jakieś swoje wyjątkowe zwyczaje zależne np. od pory 

roku?

Do charakterystycznych zwyczajów reniferów, związanych z porami roku, 

należą ich wędrówki: jesienią w kierunku lasotundry, gdzie łatwiej znaleźć 

pożywienie w czasie mroźnej i śnieżnej arktycznej zimy, a wiosną w miejsca, 

w których panują korzystne warunki do wydania na świat i odchowania 

młodych. Renifery, a zwłaszcza północnoamerykańskie karibu, są zaliczane do 

najdalej migrujących ssaków lądowych, a ich wędrówki mogą sięgać kilku 

tysięcy kilometrów, w stadach liczących nawet kilkanaście tysięcy 

osobników.

 

 



W świecie ludzi,  zawsze tematy miłosne budzą zainteresowanie i emocje. 

Opowiedz jak to jest w świecie reniferów. Czy są stałe w uczuciach? Jak 

zajmują się swoimi dziećmi?

Można powiedzieć, że renifery są do pewnego stopnia stałe w uczuciach, ale 

inaczej niż byśmy się spodziewali przykładając do nich naszą, ludzką, 

miarę, bo na jednego samca przypada wiele samic. Samice rodzą młode późną 

wiosną, za to – co ciekawe – prawie wszystkie w danym stadzie mniej więcej 

w tym samym czasie. Cielęta odżywiają się mlekiem matki przez około półtora 

miesiąca, a potem zaczynają stopniowo odżywiać się pokarmem roślinnym.

 

Widziałaś te zwierzęta w ich naturalnym środowisku, dziko żyjące, piękne i 

wolne. Czy jest coś, albo ktoś, kto im zagraża?

Poza naturalnymi zagrożeniami takimi jak drapieżniki, czy pasożyty, 

renifery, jak wszystkie zwierzęta Arktyki, narażone są na ryzyko związane z 

ociepleniem klimatu, którego skutki są szczególnie widoczne w rejonach 

polarnych. Z powyższych powodów, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody 

zaklasyfikowała renifera tundrowego do gatunków narażonych na wyginięcie, 

pomimo jego wciąż dużej liczebności.

 

I jeszcze jedno pytanie na koniec. Jest bajka o Rudolfie Czerwononosym. Czy 

bywają renifery z czerwonymi nosami?

Ja nie widziałam. Ale Rudolf był zupełnie nietypowy, więc może gdzieś można 

spotkać takiego wyjątkowego renifera? ;)

 

Dziękuję bardzo za rozmowę.


