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INTERESANTĀKIE NOVĒROJUMI

Rudsānu zilastīte beidzot Latvijā
Septembra otrajā pusē savu divu
nedēļu atvaļinājumu nolēmu veltīt putnu gredzenošanai laukos.
Kopumā apgredzenoju 29 sugu
605 putnus. 25. septembrī plkst.
9.00, kad tikko izklīda migla un
bija bezvējš un kluss laiks, gāju
pārbaudīt tīklus. Tie bija izlikti kārklu krūmos. Pēkšņi starp
sarkanrīklītēm, peļkājītēm un
dažādu sugu ķauķiem, kuri bija
tīklā, pamanīju interesantu un vēl
neredzētu putnu. Tam bija rudi
sāni un zila aste. Putns atgādināja
kādu no mušķērājiem, taču bija
citādāks. Sameklējot putna zīmējumu Kollinsa noteicējā (Collins Bird
Guide), konstatēju, ka tā ir rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus!
Jauna putnu suga Latvijā!
Zilastītes ligzdošanas areāla rietumu
daļa sasniedz Krievijas ziemeļrietumus un nedaudz iesniedzas arī Somijas centrālajā daļā. Vairāki simti
pāru ligzdo Somijas centrālajā un
ziemeļu daļā tuvāk Krievijas robežai. Vienlaidu areāls plešas Sibīrijā
no Urālu kalniem līdz Kamčatkai,
dienvidos sasniedzot Mongolijas ziemeļu daļu, Ķīnas ziemeļaustrumus

un Japānu. Ziemu pavada dienvidu
un dienvidaustrumu Āzijā. Rudens
migrācijas laikā šīs sugas pārstāvji
mēdz ieklejot Rietumeiropā. Kaimiņvalstīs tā novērota vairākas reizes: Lietuvā seši novērojumi, Igaunijā pieci, tostarp viens ligzdošanas
gadījums.
Tāds, lūk, jautrs un negaidīts man
sanāca atvaļinājums.
Kopš 2013. gada rudens visu brīvo
laiku pavadu savā nelielajā lauku
īpašumā Ķeguma novadā netālu
no Birzgales. Sākot ar 2014. gada
pavasari paralēli lauku darbiem šajā
vietā arī gredzenoju putnus. Pērn
apgredzenoju 37 sugu 611 putnu,
šogad (līdz 30.10.2015.) – 44 sugu
1095 putnus. Putnus ķeru ar speciāliem tīkliem, kurus drīkst iegādāties
tikai valstu gredzenošanas centri.
Latvijā putnus gredzeno apmēram 50 cilvēku. Es to daru kopš
1999. gada.
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Summary
Red-ﬂanked Bluetail ﬁnally in Latvia
/Dmitrijs Boiko/
On September 25, 2015 a new bird species
was recorded – the Red-flanked Bluetail
Tarsiger cyanurus. Dmitrijs Boiko caught it
in his bird net for ringing in Birzgale parish,
Ķegums municipality.

BĒRNIEM

Izveido putnu bariņu uz saviem pirkstiem
Tev vajadzēs: līmlenti, šķēres,
mājas strazdu paraugus (skati
blakus lapā).

Darbības soļi:
1. Izgriez mājas strazdus.
2. Izgriez papīra strēmeli apmēram
1,5 x 10 cm lielumā.
3. Palūdz pieaugušajam, lai tev
palīdz aplikt papīra strēmeli ap
pirkstu un salīmēt ar līmlenti.
4. Pielīmē sarullēto papīra strēmeli
pie izgrieztā mājas strazda.
5. Gatavs!
Avots: www.rspb.org.uk
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