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Jaki to ptak? – 82

Siedzący tyłem niewielki ptaszek o kreskowanym wierzchu i gładkim spodzie jest naszą zagadką. 
Rysunek na wierzchu i smukłe nogi (wykluczające np. kreskowane trznadle Emberiza sp.) wska-
zują na ptaka z  rodziny pokrzewkowatych Sylviidae. To ptak w  typie rokitniczki Acrocephalus 
schoenobaenus. Ale czy może być nią? Wierzch głowy u naszego ptaka jest ciemny z  leciutko 
zaznaczonym wąskim paskiem ciemieniowym. Taki wierzch odpowiada rokitniczce, ale już nie 
wodniczce A. paludicola, która ogólnie również może być wzięta pod uwagę, u której jednak pa-
sek ciemieniowy jest jasny i bardzo wyraźny. Wracając do rokitniczki musimy zwrócić uwagę, że 
ma ona wyraźnie zaznaczoną szeroką i „świecącą” brew, której przynajmniej końcówka powinna 
być zauważalna na naszym zdjęciu, mimo odwróconej głowy. Ponadto rokitniczka ma brązowy 
wierzch z ciemnym kreskowaniem, podczas gdy nasz ptak jest raczej ciemny, wręcz czarniawy, 
z jasnym kreskowaniem. Zwróćmy uwagę jeszcze na dwa bardzo ważne szczegóły. Otóż ptak na 
zdjęciu ma bardzo krótkie skrzydło z niemal niewystającymi lotkami dłoni. U rokitniczki projekcja 
tych lotek jest bardzo wyraźna. I drugi szczegół, który dotyczy ubarwienia ogona. Zauważmy, że 
prawa skrajna sterówka wystająca spod reszty ogona jest czarna z kontrastowym białym zakoń-
czeniem. Takiego wzoru nie ma żaden przedstawiciel trzciniaków Acrocephalus sp. Ale już wśród 
świerszczaków Locustella sp. taki gatunek znajdziemy. To świerszczak melodyjny L. certhiola, który 
ma właśnie czarniawy ogon z białym zakończeniem. Ma on też ciemną czapeczkę z delikatnym 
jaśniejszym kreseczkowaniem. Zauważmy jednak u naszego ptaka, że nasada ogona jest bardzo 
wąska, podczas gdy wszystkie świerszczaki charakteryzują się najdłuższymi i najbardziej obfitymi 
pokrywami nad-, a  szczególnie podogonowymi. Mimo że na zdjęciu mamy skrót, to ogon robi 
wrażenie krótkiego, podczas gdy świerszczaki mają tył dość mocno wydłużony, co wybitnie róż-
ni sylwetkę. Ponadto świerszczak melodyjny, podobnie jak rokitniczka, jest brązowy z wierzchu, 
z ciemnym i raczej delikatnym kreskowaniem. Wreszcie formuła skrzydła u niego jest zbliżona do 
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tej u trzciniaków, z wyraźną projekcją lotek dłoni. Ptak z czarniawym ogonem, który na końcu ma 
białe zakończenia, z bardzo krótkim skrzydłem, ciemnym wierzchem z jasnym rysunkiem, gładkim 
spodem i różowymi nogami mógłby być prinią Prinia gracilis, ale ma ona długi i wachlarzowaty 
ogon. Natomiast ptakiem podobnym, ale z krótkim ogonem może być chwastówką Cisticola junci-
dis. I to jest chwastówka, a ciemna czapeczka wskazuje na samca w szacie godowej. Tę chwastów-
kę sfotografował w sierpniu 2015 roku Marcin Faber w Grecji.
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