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2020. gada 11. oktobrī pirmo reizi
Latvijā novērojām Stejnegera pīli1
Melanitta stejnegeri, kas kļuva par
369. sugu Latvijas putnu sarakstā
(pēc Putni.lv datiem).

pīlei līdzīgu siluetu un garu “ķeksi”
aiz acs. No putnotāju vidū populārās
somu interneta vietnes Tarsiger.com,
kur tiek apkopoti reto putnu no
vērojumi (tai skaitā arī no Baltijas
valstīm), jau zinājām, ka pēdējos ga
dos Igaunijā daudzas reizes novērota
Stejnegera pīle Melanitta stejnegeri
ar raksturīgu knābja formu. Fotogra
fēšanai bija pārāk vēls un apmācies,
turklāt pīle peldēja pārāk tālu. Ar
cerībām, ka to ieraudzīsim rītdien un
labā gaismā, devāmies gulēt.

No Kolkasraga Rīgas līča pusē ar
teleskopu pārskatījām tumšo pīļu
Melanitta fusca baru, kurā bija ap
mēram 50 tēviņi. Starp tiem aptuveni
700 metrus no krasta pamanījām vie
nu dīvainu īpatni – ar parastai pūk

Pirmdienas rīts atausa ar skaidru un
saulainu laiku, bet no Rīgas līča puses
jūras apskati traucēja spilgtā saule, tā
pēc sākumā devāmies putnot uz Irbes
šauruma pusi. Kad saule nogriezās
sānis, aizgājām uz to vietu līcī, kur
vakardien bija uzturējusies dīvainā
pīle. Vairākas reizes ar teleskopu
rūpīgi pārskatot ap 600 tumšās pīles,
meklēto tā arī neizdevās ieraudzīt.
Paejot vēl pāris simtus metru uz ostas
pusi, nolēmām apskatīties vēlreiz un
atradām to starp tālākajām pīlēm.
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Ilgi domājām, uz kurieni doties
putnot brīvdienās (10.–11.10.2020.),
un nonācām pie kopīgās domas,
kā jābrauc uz Irbes šauruma pie
krasti – uz Ovišragu un Kolku, kur
varētu būt laba putnu migrācija.
Turklāt skolā informēja, ka Covid-19
izplatības dēļ visu nākamo nedēļu
nodarbības notiks attālināti, tāpēc
putnošana varēja turpināties ilgāku
laiku. Sestdien agri no rīta devāmies

no Rīgas uz Sātiņu un Skrundas zivju
dīķiem, bet pievakarē iebraucām
Ovišos. Iznākot jūrmalā, ieraudzījām
“tukšu jūru” bez putniem un des
mitiem bušu makšķernieku krastā.
Arī svētdien visu dienu pavadījām
turpat, bet putnu migrācija bija sa
mērā vāja, tāpēc vakarā devāmies uz
Kolku, kur valdīja pilnīgs bezvējš ar
mierīgu jūru.

Viens no putna atradējiem – Edgars Smislovs – Kolkas pludmalē.
1
Lai gan Māra Strazda un līdzautoru publikācijā žurnāla “Putni dabā” zinātniskajā pielikumā 2014. gadā (Strazds u.c.,
2014) suga ir nosaukta par Āzijas pīli, tomēr ornitofaunistikas ekspertu konsultācijās izlemts, ka piedāvātais nosau
kums nav piemērots, jo, lai arī pīle sastopama plašā areālā, tas aptver visai nelielu daļu Āzijas. Citās valodās pārsvarā
lietoti sugas nosaukumi Sibīrijas pīle, kas daudz precīzāk raksturo izplatības areālu, vai Stejnegera pīle, atsaucoties uz
ornitologu Leonardu Stejnegeru, kura vārdā tā nosaukta zinātniskajā nosaukumā un angļu valodā 1887. gadā, kad pirmo
reizi aprakstīta, vai paugurknābja pīle, raksturojot tās izskatu. Žurnāla redkolēģija, tāpat kā ornitofaunistikas eksperti un
pirmā novērojuma Latvijā autori izšķīrušies par labu nosaukumam Stejnegera pīle arī latviešu valodā, kas, cita starpā, arī
atvieglos un veicinās retās sugas latviskā nosaukuma lietošanu, tam sakrītot ar sugas zinātnisko un angļu nosaukumu.
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Novērojumu vajadzēja pienācīgi
dokumentēt, tāpēc apmēram stundu
skatījāmies teleskopā (ar 60x palieli
nājumu) un laiku pa laikam digiskopējām (fotografējām ar mobilo
telefonu caur teleskopu), kā rezultātā
baterija gandrīz izlādējās. Apskatot
iegūtos attēlus, sapratām, ka salīdzi
nājumā ar to, ko redzējām ar acīm
teleskopā, bildēs nekas jēdzīgs nesa
nāk. Pēc neilgām pārdomām pamē
ģinājām filmēt video caur teleskopu,
un tas izrādījās ļoti labs paņēmiens!
Uzfilmējām vairākus desmitus klipu
(katrs vairākas minūtes garš), aizpil
dot gandrīz visu atmiņas apjomu…
Pēkšņi pīle pacēlās spārnos, mazliet
palidoja krasta virzienā un nosēdās
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Jau vakarpusē Kolkas stāvvietā
sameklējām elektrības pieslēguma
vietu, uzlādējām telefonu un vēlreiz
paskatījāmies safilmēto. Domas da
lījās starp divām sugām – Stejnegera
pīle Melanitta stejnegeri vai Deglāna
pīle Melanitta deglandi, vai kā šo
sugu potenciālais hibrīds ar tumšo
pīli, kāda nesen bija novērota Polijā.
Otrdien no rīta aizgājām uz jūru un
tikai īslaicīgi teleskopā pamanījām
šo pīli, jo ūdensputnus iztraucēja
pārlidojošs jūras ērglis. Turpmākajās
dienās šo pīli vairs jūrā pie Kolkas
neredzējām.

Foto: Annika Forstena

uz ūdens. Ar palikušajiem 10% ba
terijas paspējām uzfilmēt vēl četrus
video. Novērojums iespēju robežās
bija dokumentēts! Kad putns aizpel
dēja tālāk jūrā, devāmies ostas vir
zienā, kur starp dažādu putnu balsīm
izdevās sadzirdēt dīvainus “paceplīša
saucienus”. Kad sameklējām skaņas
avotu, tas izrādījās mūsu iepriekš
neredzētais tumšais ķauķītis Phylloscopus fuscatus, kuru arī izdevās
nofotografēt2.

Stejnegera pīles Melanitta stejnegeri tēviņš (augšā) kopā ar tumšajām pīlēm Melanitta
fusca Pēsaspea ragā (Põõsaspea) Igaunijā, 14.09.2019.

pīle Melanitta stejnegeri. Nosūtījām
šos materiālus arī reto putnu eksper
tam Agrim Celmiņam, kas apstipri
nāja noteiktās sugas pareizību. Tikai
tad varējām ar pārliecību izziņot šo
novērojumu sociālajos tīklos.

Foto: Edgars Smislovs

Atbraukuši mājās piektdien, safilmē
to materiālu apskatījām un izanalizē
jām datorā. Pēc labākajiem kadriem
no video suga noteikta kā Stejnegera

Foto: Edgars Smislovs

Stejnegera pīles Melanitta stejnegeri
tēviņš (pa labi) kopā ar tumšās pīles
Melanitta fusca tēviņu pie Kolkas.
11.10.2020.

Labākais veids, kā dokumentēt
novērojumu, izrādījās uzfilmēt video
caur teleskopu, taču iegūt labākus foto
nebija iespējams.
2

10. novērojums Latvijā. Redakcijas piezīme.
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Stejnegera pīli 1887. gadā aprakstīja
amerikāņu ornitologs Roberts Ridž
vejs (Robert Ridgway, 1850–1929),
to nosaucot par Oidemia stejnegeri,
par godu norvēģu izcelsmes orni
tologam Leonardam Stejnegeram
(Leonhard Stejneger, 1851–1943).
Ilgus gadus tā tika uzskatīta par
pasugu pat divām sugām – tumšajai
pīlei Melanitta fusca stejnegeri un
Deglāna pīlei Melanitta deglandi
stejnegeri – un tikai pēdējos gados
izdalīta kā atsevišķa suga. Tai ir plašs
izplatības areāls (ap 11,7 milj. km²),
kas aptver visu Austrumsibīriju un
Tālos Austrumus no Jeņisejas un
Altaja līdz Kamčatkai, dienvidos
sasniedzot Ķīnas, Mongolijas un
Kazahstānas ziemeļus. Ziemošanas
vietas atrodas Klusā okeāna rietumu
piekrastē no Kamčatkas ziemeļos
līdz Ķīnai, Korejai un Japānai dien
vidos. Populācijas novērtējums –
400 000 līdz 700 000 īpatņu, suga
nav apdraudēta. Stejnegera pīļu mā
tītes no līdzīgo sugu (tumšās pīles,

Deglāna pīles) mātītēm atšķirt dabā
ir ļoti grūti.
Stejnegera pīles nelielā skaitā rude
ņos aizlido ziemot nevis uz austru
miem, bet uz rietumiem un sasniedz
Eiropas valstis. Pēc informācijas
vietnē Tarsiger.com, mūsu kaimiņ
valstīs Stejnegera pīlei visvairāk
novērojumu ir Igaunijā – periodā no
06.09.2019. līdz 17.10.2020. atzīmēta
desmit reizes, visi novērojumi Somu
līcī no Pēsaspea raga (Põõsaspea).
Somijā kopš 1996. gada atzīmēta ti
kai trīs reizes, Zviedrijā no 2012. līdz
2020. gadam – desmit reizes, bet
Lietuvā vēl nav novērota. Novē
rojums pie Kolkas ir 42. Rietumu
Palearktikā.
Liels paldies Annikai Forstenai
(Annika Forsten) par Igaunijā novē
rotās Stejnegera pīles fotogrāfiju.
Summary

Stejneger’s Scoter Melanitta stejnegeri
observation at Kolkasrags /Edgars
Smislovs, Vladimirs Smislovs/

From 11 to 13 October 2020 a male
Stejneger’s Scoter Melanitta stejnegeri was
observed near Kolkasrags (N Latvia) in
the sea in a flock of ca. 600 Velvet Scoters
Melanitta fusca. First record for this species
in Latvia and 42nd for Western Palearctic.
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