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Naszym zagadkowym ptakiem jest ptak szponiasty, i nie ma co ukrywać, że jest to błotniak Circus
sp. Gładki, bez kreskowania spód wskazuje, że ptak jest osobnikiem młodym w pierwszej szacie i
że należy do jednego z dwóch mniejszych gatunków, tzn. jest albo błotniakiem łąkowym C. pygar-
gus, albo stepowym C. macrourus. Dodatkową cechą wskazującą na grupę tych dwóch gatunków
jest szczyt skrzydła, który tworzą trzy najdłuższe „palce”, czyli lotki p7–p9, licząc od wewnątrz
skrzydła. Taka formuła skrzydła stanowi o wąskim i wydłużonym jego kształcie. Oznaczanie błot-
niaków opiera się na cechach ubarwienia głowy wraz z karkiem, rysunku na spodzie skrzydeł oraz
ogona. U ptaków młodych w pierwszej szacie rysunek na lotkach 2. rzędu jest mniej istotny, jako
że duża zmienność i zachodzenie jego cech czyni go mniej przydatnym. Popatrzmy zatem na na-
szego ptaka. Jego głowa wraz z karkiem tworzą najciemniejszą część tułowia. Na boku głowy tylko
niewielka ilość bieli jest dostrzegalna; niewielka plamka pod okiem oraz wąska i krótka brewka.
Przez oko przechodzi wyraźny ciemny pasek oczny. Ciemno brunatna plama uszna tworzy szeroki
„rogal”, który jednak nie łączy się z nasadą dzioba. Za tym ciemnym „rogalem” widoczna jest jaś-
niejsza wąska obroża, która jest długości tejże ciemnej plamy. Barwa tej jasnej obroży jest barwy
reszty tułowia, a więc rdzawa i dość ciemna. Wreszcie widzimy szeroki i ciemny „szal” ograni-
czający od tyłu jaśniejszą obrożę. Takie ubarwienie głowy wraz z jasną obrożą i ciemnym „szalem”
sugestywnie wskazują, oczywiście, na błotniaka stepowego, bo wymieniony zestaw cech odpowia-
da temu właśnie gatunkowi. Musimy mieć jednak na uwadze fakt, że wśród obu gatunków wystę-
puje pewna zmienność indywidualna, a szczególnie duża jest ona u błotniaka łąkowego. Zauwa-
żmy bowiem, że kilka cech tylko ogólnie wyglądają na dobry cechy błotniaka stepowego. Ciemna
plama uszna nie łączy się wyraźnie z nasada dzioba. Jasna obroża jest ciemna i ma kształt dokład-
nie „rogala”, za którym przechodzi, i kończy się równo z nim, zamiast schodzić na pierś i niemal
łączyć na niej w pełną obrożę. Przyjrzyjmy się zatem rysunkowi na skrzydle, który stanowi znacz-
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nie bardziej wiarygodny i jednoznaczny zestaw cech diagnostycznych, niż głowa i kark. Cechami
diagnostycznymi jest ubarwienie „palców”, charakter rysunku na części nasadowej oraz ubarwie-
nie końca wewnętrznych lotek 1. rzędu. Nasz błotniak ma ciemne całe „palce”, cechę, której nie
obserwuje się u błotniaka stepowego, po drugie, ciemne zakończenia wewnętrznych lotek tworzą
wyraźny, ciemny i ostro zaznaczony pasek wzdłuż tylnej krawędzi dłoni, co jest cechą diagno-
styczną błotniaka łąkowego. U błotniaka stepowego końce tych lotek są jasne, jednak u niektórych
osobników pewne zaciemnienie może występować, chociaż nie jest ono tak ciemne i nie tworzy
tak wyraźnego paska. Prążkowanie na części nasadowej lotek dłoni również jest odmienne u obu
gatunków; u błotniaka stepowego prążki są szerokie i nieregularnego kształtu, tzn. zwykle mają
kształt litery „J” czy innego „zawijasa” w przeciwieństwie do błotniaka łąkowego, u którego prążki
te są zazwyczaj wąskie i bardziej regularne, tzn. proste i prostopadłe do stosiny. Należy jednak pa-
miętać, iż również w tym aspekcie istnieje zmienność. Dlatego tak ważny przy identyfikacji trud-
nych gatunków jest cały zestaw cech, a nie tylko pojedyncza, nawet jeśli mówimy o niej, że jest
diagnostyczna. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, patrząc na skrzydła naszego tajemniczego błotnia-
ka, mianowicie na formułę. Widzimy, że lotka p6 jest niemal równa zewnętrznej lotce p10 i tylko
niewiele dłuższa. Dzięki takiej formule szczyt skrzydła jest bardzo wydłużony i wąski, podczas gdy
u błotniaka stepowego p6 jest dłuższa, co w sumie stępia i poszerza sam koniec. Tu warto jednak
zaznaczyć, że lotki pierwszej szaty są zauważalnie krótsze niż u ptaków dorosłych, co czyni (u
wszystkich gatunków błotniaków) skrzydła krótsze, mniej wydłużone i bardziej zaokrąglone.
Wreszcie spójrzmy na ogon. Widzimy na nim trzy pręgi, końcową, najszerszą i najciemniejszą, oraz
dwie na nasadowej części. Te są jaśniejsze i bardziej rozmyte. Zauważmy też, że jasne tło między
nimi jest rdzawe, pomarańczowawe, a całość jest rozmyta. To cecha błotniaka łąkowego, bowiem
na ogonie błotniaka stepowego zauważalne są w zasadzie dwie, przedkońcowa, bardzo szeroka i
niemal czarna oraz druga w części środkowej, która jest niewiele tylko węższa, ale również niemal
czarna, o ostrych krawędziach silnie kontrastujących z bardzo jasnym, płowym czy żółtawym tłem
reszty ogona, przez co rysunek jest znacznie bardziej kontrastowy: ciemne pręgi są ciemniejsze, a
jasne jaśniejsze niż u błotniaka łąkowego. Reasumując, na zdjęciu mamy młodocianego błotniaka

293

Jaki to ptak? Zagadka nr 66 – Mystery bird 66



łąkowego, osobnika ciemniej ubarwionego, u którego rysunek na głowie i karku mocno przypomi-
na błotniaka stepowego. W szczegółach jednak znajdujemy kilka sprzeczności z rysunkiem charak-
terystycznym dla błotniaka stepowego. Rysunek na spodzie skrzydła, na lotkach dłoni, który jest
znacznie bardziej jednoznaczny niż ubarwienie głowy, wyklucza błotniaka stepowego i odpowiada
dokładnie błotniakowi łąkowemu. Zdjęcie wykonał Sylwester Aftyka 31 sierpnia 2011 na Lubelsz-
czyźnie.
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