DRUGIE STWIERDZENIE TAMARYSZKI
ACROCEPHALUS MELANOPOGON W POLSCE
W dniu 23 V 95 podczas liczeń ptaków wodno-błotnych na terenie
kompleksu stawowego w Nazieleńcach (gm. Brzeszcze, woj. katowickie)
obserwowałem i słyszałem śpiewającego samca tamaryszki. Ptak przebywał na skraju dużego trzcinowiska otoczonego szuwarami, na dużym stawie Granicznik. Ptaka obserwowałem przez około 10 minut w godzinach
porannych, przy słonecznej pogodzie i dobrej widoczności. Minimalna
odległość wynosiła około 35 m. Widziany osobnik bardzo przypominał
rokitniczkę Acrocephalus schoenobaenus, której dwa samce śpiewały równocześnie w pobliżu. Zwracał on jednak uwagę głównie wyraźnie odmiennym śpiewem. Ptak cały czas utrzymywał postawę poziomę i nie wzlatywał do góry, jak to czynią samce rokitniczek. Przy bezpośrednim porównaniu odnosiło się wrażenie, że obserwowany ptak ma nieco krótsze skrzydła i wyraźniej zaznaczone czoło. Ubarwienie głowy było bardzo
kontrastowe: ciemię jednolicie czarne bez pasków, pasek oczny czarniawy, pokrywy uszne ciemnobrązowe, natomiast podgardle i brew czystobiałe. Brew bardzo szeroka i dodatkowo rozszerzająca się okiem, zakończona prostokątnie tuż za pokrywami usznymi. Grzbiet rdzawobrązowy,
ciemno strychowany na plecach, skrzydła ciemne. Ubarwienia ogona
i kupra nie ustalono. Spód ciała białawy, jednak boki piersi i ciała z wyraźnym odcieniem rdzawym.
Śpiew obserwowanego ptaka wyraźnie różnił się od śpiewu rokitniczki. Był on miękki, podobny raczej częściowo do śpiewu trzcinniczka
A. scirpaceus, z obecnością fraz, jakie występują u słowika rdzawego Luscinia megarhynchos. Śpiew zaczynał się ostro jaku trzcinniczka, poczym
następowało szybkie, wyniosłe podniesienie „di di di di di".
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Materiały do awifauny Śląska

Obserwacja ta uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej, a prawidłowość oznaczenia potwierdził również niemiecki specjalista dr K. SchulzeHagen. Jest to drugie stwierdzenie tamaryszki w Polsce oraz pierwsze na
Śląsku (Dyrcz i in. 1991; Komisja Faunistyczna 1996). Wcześniej gatunek ten był widziany 28 V 89 nad Zb. Zywieckim (Faber 1992), tj. ok. 30
krn na południe od miejsca niniejszej obserwacji.
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The second record of the Moustached Warbler
Acrocephalus melanopogon in Poland
On 23th May 1995 a singing male of the Moustached Warbler was observed near Nazieleńce (Katowice province). The record was accepted by the Avifaunistic Commission as
the second record for Poland.
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