
KAZDANGA
PUTNU VĒROŠANAS / PASTAIGU TAKAS

NOKĻŪŠANA: Maršruts atrodas Kazdangas apkārtnē ~10 km no Aizputes (P117 
šoseja). 

TRANSPORTA NOVIETOŠANA: Automašīnu var ērti novietot stāvlaukumos pie 
Kazdangas muzeja, veikala "Top" un Kazdangas pamatskolas, vai citā vietā, kur 
netiek traucēta satiksmes plūsma.

ATTĀLUMS UN LAIKS: Maršruta garums 6,5 km. Pārgājiena ilgums ar kājām 4 
stundas. Ziemā ar slēpēm aptuveni 2 stundas, jo putnu vērošanai nepieciešamais 
laiks ir daudz mazāks. Ar velosipēdu aptuveni 2 stundas.
Īpašas norādes: Kazdangas pils parkā iekārtotas vairākas atpūtas vietas.
Norādes un labierīcības: Kazdangas pilī atrodas muzejs un tūrisma informācijas 
centrs.

TUVĀKIE MARŠRUTI: "Gaiļu dīķis", "Tīdu ezers", "Lažas ūdenskrātuve".
Sezona: Dienas laikā dažādas putnu sugas novērojamas visu gadu. Rīta un vakara 
apmeklējumi iespējami no marta līdz oktobrim, putnu migrācijas un ligzdošanas 
laikā. Naktī maršrutu var apmeklēt sākot ar martu, kad vokāli aktīvas kļūst pūču 
sugas un dzeņi. (Maršrutus meklēt www.visitaizpute.lv)

PĀRVIETOŠANĀS VEIDS: Ziemā maršrutu iespējams apsekot kājām un slēpojot. 
Pavasarī, vasarā un rudenī maršrutu labāk apsekot kājām. Var pārvietoties arī ar 
velosipēdu, tomēr ņemot vērā reljefa īpatnības Valātas parkā, braukšana var būt 
apgrūtinoša.

Kopā maršrutā novērotas 154 putnu sugas. Maršrutā ietilpst veci muižas parki ar 
dažādām svešzemju koku sugām un dižkokiem, zivju dīķi, apbūve, ezers, upīte ar 
akmeņainām sērēm un skujkoku mežs. Liela ligzdojošo putnu sugu daudzveidība. 
Migrācijas laikā novērojami dažādu sugu dziedātājputni.

Svilpis / Pyrrhula pyrrhula Kovārnis / Corvus monedula Lielā zīlīte / Parus major Meža pūce / Strix alu Baltā cielava / Motacilla alba



1. KAZDANGAS ZIVJU DĪĶI. Zivju dīķu komplekss, kurā ietilpst vairāki nelieli ziemas dīķi. 
Atkarībā no ūdens līmeņa un aizauguma pakāpes, sugu sastāvs var ļoti mainīties. Ligzdo mazais 
dūkuris, ziemeļu gulbis, niedru lija, mazais ormanītis, niedru strazds, somzīlīte. Ziemā neaizsalst gar 
dīķiem tekošā Alokstes upe. Līdz ar to iespējams novērot ūdensstrazdu, sarkanrīklīti un meža pīles. 
Ziemā ir konstatēts arī baltvēderis.

2. KAZDANGAS PILS PARKS. Lapu koku parks aizņem visu Kazdangas centrālo daļu. Daudz vecu 
un svešzemju koku, tai skaitā dižkoku. Ligzdo ap 60 dziedātājputnu sugu, meža pūce, ausainā pūce, 
vidējais dzenis, tītiņš, pelēkā dzilna. Lielākā blīvumā ligzdo dzilnītis, mizložņa, erickiņš un zīlītes, jo 
apkārtnē daudz dobumainu koku.

3. VALĀTAS PARKS. Parkveida mežs Kazdangas dzirnavu dīķa krastos. Dominē priede un egle, 
mežaudzē arī ozoli, oši un liepas. Sastopamas visas parastākās Latvijas meža putnu sugas. Sarežģīts 
reljefs un gravas, kas rada piemērotas ligzdošanas vietas zaļajam ķauķītim. Pie Alokstes ietekas 
dzirnavu dīķī atrodas bebraine un neliels zāļu purvs, kurā ligzdo ormanītis, prīkšķe u.c. putnu sugas.
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Citas pastaigu takas Skatu tornis


