MSAF 2014. gada projekts

LIGZDOJOŠO UN NOMEDĪTO ŪDENSPUTNU IZPĒTE
Godājamais Kolēģi!
Šis ir mēģinājums gūt pilnīgāku priekšstatu par to, ko, cik un kur medījam ārpus lielajiem "putnu ezeriem",
kur vismaz sezonas sākumā tiek veiktas nomedīto putnu pārbaudes. Ko un cik ietver ne tikai nomedīto skaitu
pa sugām, bet arī šo putnu vecumu un dzimumu. To ir svarīgi zināt, lai saprastu, cik sekmīga bijusi pīļu vairošanās,
un meklētu ceļus pīļu skaita lejupslīdes apturēšanai.
Pīlēm un zosīm rudenī vecumu var noteikt pēc astes spalvām - jaunajiem putniem tās ir ar robiņiem
galos (
), vecajiem - nosmaiļotas (
). Vienīgi meža pīlei, kas agri sāk spalvu maiņu, šī
pazīme der tikai sezonas sākumā (līdz septembra vidum), un arī tad jaapskata visas astes spalvas - kaut vienas
robainās astes spalvas klātbūtne liecina, ka Jūsu rokās ir jauns putns (pārējās spalvas tas jau paspējis
nomainīt). Citām sugām šī pazīme ir droša līdz sezonas beigām.

Datums Medību vieta
Suga
9.08.14. Zvirgzdu d., Engures mežn.

21.08.14. Vecumu d., Engures mežn.

Nomedītie putni
Neatrastie putni u.c. piezīmes
Vecums Dzimums

Meža pīle

jauns

tēv.

Meža pīle

jauna

māt.

Krīklis

veca

māt.

Laucis

jauns

?

Meža pīle

veca

māt.

Meža pīle

jauna

māt.

Meža pīle

jauns

tēv.

Prīkšķe

jauna

māt.

24.08.14. Smaidu d., Engures mežn.

Gredzens LATVIA C 98619

Neatrasta 1 pīle

Medīts ar suni

Medības nesekmīgas

17.10.14. Lauka applūdums, Engures mežn. Meža pīle

jauns

tēv.

Meža pīle

jauna

māt.

Baltvēderis

vecs

tēv.

Baltvēderis

jauns

tēv.

Baltvēderis

jauns

māt.

Divi neatrasti baltvēderi

Anketas lūdzam aizpildīt, vadoties no augstāk dotā parauga. Nomedītos putnus rakstiet katru savā rindiņā.
Ja ko neziniet (vecumu, dzimumu) - attiecīgajā ailē ielieciet jautājuma zīmi; ja nomedīto pīli nepazīstat, tā arī
uzrakstiet - "nezināma pīle". Datus par augustā nomedītajām pīlēm lūdzam nosūtīt, kolīdz mēnesis cauri,
par pārējām - pēc pīļu sezonas beigām. Sūtījumu adresējiet:
Jānim Vīksnem
LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils LV-2169
Tel. 67945437; ornlab@latnet.lv
Ne spalvu neredzēt!

