
Maršruts 9

APRIĶI

Nokļūšana: Maršruts Aizpute – Apriķi (V1199 autoceļš) līdz Apriķiem. Pa ceļam Lāču un Elku dīķi. Pēc Apriķu parka
apmeklējuma maršruts nogriežas pa Apriķu – Cīravas autoceļu V1192. Pēc Krievpurva un Mazdzērves dīķu apskates
jānogriežas uz Ģibortu kapiem (Neredzīgā Indriķa kapa vietu) un dodas atpakaļ uz Aizputi.

Transporta novietošana: Apmeklējot Lāču un Mazdzērves dīķus, auto var novietot dīķu ceļgalā un tālāk doties ar
kājām. Apriķu parkā pie muižas izveidots stāvlaukums. Citās maršruta vietās auto, pēc vajadzības, novieto ceļmalā
(skatīt zilos punktus kartē).

Attālums un laiks:  Maršruta  garums 34 km. Pārvietojoties  ar  velosipēdu nepieciešamas  9-10 stundas.  Maršruta
garumu un laiku pēc nepieciešamības var koriģēt.

Īpašas norādes: Apmeklējot privātos zivju dīķus, saskaņot to ar dīķu īpašniekiem. Pārvietojoties ar velosipēdu pa
autoceļu V1199, pastiprinātu uzmanību pievērst satiksmes drošībai.

Norādes un labierīcības: Apriķu muižas parkā iekārtota atpūtas vieta un atrodas Rūķu muzejs.

Sabiedriskais transports: Autobuss Aizpute-Apriķķ i 8:35 (P-S), 13:00 (P-P) un 17:10 (P-Sv).

Tuvākie maršruti: "Padures  priediens",  "Pleces  purvs".  Dzintarnieku dīķis,  Dzeērves  sķolas parķs  un Dzeēķainķ a
apķaē rtne.

Sezona: Dienas laiķaē  dazžaēdas putnu sugas noveērojamas visu gadu. Siltaēķaē s ziemaē s sastopamas ķķ īēvīētes, maē jas
strazdi  un  gulbji.  Rīēta  un  vaķara  apmeķleē jumi  iespeē jami  no  marta  līēdz  oķtobrim,  putnu  migraēcijas  un
ligzdosžanas laiķaē . Naķtīē marsžrutu var apmeķleē t saēķot ar marta beigaēm līēdz juē lija vidum.

Rīēts
Diena
Vaķars
Naķts

jan feb mar apr mai juē n juē l aug sep oķt nov dec

Pārvietošanās veids: Vispiemeērotaēķais paē rvietosžanaē s veids ir ar velosipeēdu un automasžīēnu.
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Sleēpes
Velosipeēds
Auto
Laiva



Kopaē  marsžrutaē  noveērotas 190 putnu sugas.  Marsžruts  lķoti  ainavisķs ar daudzveidīēgiem biotopiem. Teritorijaē
atrodas zivju dīēķķ i,  niedraē js, ganīēbas, plķavas, muizžas parķs, upe, lauķsaimniecīēbas zemes (labīēba un rapsis) un
jauķtu ķoķu mezžs ar apseēm un ozoliem. Teritorija ir nozīēmīēga atpuē tas vieta migreē josžaēm putnu sugaēm rudenīē un
pavasarīē.

1. Laē cžu  dīēķķ is.  Videē ja  lieluma  zivju  dīēķķ is  ar  niedraē ju.  Apķaē rtneē  ķruē mainas  plķavas  un  eglķu  jaunaudze.
Ligzdosžanas laiķaē  iespeē jams noveērot lielo dumpi, mazo duē ķuri, bruē no cžaķsti, purva ķķ auķķ i.

2. Elķu  dīēķķ is.  Migraēcijas  laiķaē  ķaē  atpuē tas  vietu  izmanto  dazžaēdas  peldpīēlķu  sugas.  Dīēķķ a  perifeērijaē  plasžs
niedraē js, ķuraē  ligzdo lielais dumpis, mezža zoss, mazais ormanīētis, seivi ķķ auķķ is un niedru strazds. Otrpus
celķam jauķtu ķoķu mezžs, ķuraē  domineē  ozoli. Ligzdo dazžaēdas mezža sugas, t. sķ. videē jais dzenis.

3. Apriķķu muizžas parķs. Lapķoķu parķs ar veciem ķoķiem un apstaēdīējumiem. Netaē lu atrodas Tebras upes,
ķuras straujteceēs ziemo uē densstrazds un zivju dzenīētis. Apķaē rtneē  ligzdo lauķu pieķuē ns, plķavu lija, ķaē rķlu
ķķ auķķ is, upes tilbīēte.



4. Krievpurva dīēķķ is. Liels zivju dīēķķu ķompleķss. Rudenķ os regulaē ri tieķ nolaists, līēz ar to iespeē jams noveērot
dazžaēdas brideē jputnu sugas ķaē  gugatnis, parastais sžnķ ibīētis, dzeltenais taē rtinķ sž , juē ras ķķ īēvīēte, tumsžaē  tilbīēte
u.c.. Ligzdosžanas laiķaē  noveērots ragainais duē ķuris, baltspaē rnu zīērinķ sž  un baltvaigu zīērinķ sž . Ligzdo niedru
lija, ceķulduē ķuris, ezera ķķ auķķ is, dzeltenaē  cielava, upes zīērinķ sž . 

5. Mazdzeērves  dīēķķ is.  Videē ja  lieluma  zivju  dīēķķ is.  Laba  uē densputnu  veērosžanas  vieta  pavasarīē  un  rudenīē.
Rudenīē var noveērot līēdz pat 50 lielajiem baltajiem gaē rnķ iem. Ligzdo vairaēķi paē ri laucžu, peē leēķvaigu duē ķuru
un mazo duē ķuru. Kaē  barosžanaē s vietu izmanto juē ras eērglis un zivju eērglis.

6. Grabstes lauķi. Nozīēmīēga atpuē tas vieta migreē josžajiem putniem pavasarīē un rudenīē. Pavasarīē uzturas līēdz
500 ziemelķu gulbju, mazo gulbju, seē jas un baltpieres zosis. Retaēķ tieķ noveērotas baltvaigu zosis, t. sķ.
vienu reizi arīē  Kanaēdas zoss. Rudenīē var noveērot dzeērves, ķķ īēvīētes, dzeltenos taē rtinķ us un gugatnķ us. No
retaēķaēm putnu sugaēm ķonstateē ts cžusķeērglis un tundras taē rtinķ sž  (3. noveērojums Latvijaē )

Apriķu putnu sugu saraksts

Paugurķnaēbja 
gulbis

Dumbrcaē lis Lauķu cīērulis Garastīēte

Ziemelķu gulbis Ormanīētis Sila cīērulis Bārdzīlīte

Mazais gulbis Mazais ormanīētis Krastu cžurķste Somzīēlīēte

Baltpieres zoss ŪŪ densvistinķ a Bezdelīēga Dzilnīētis

Seē jas zoss Laucis Maē jas cžurķste Mizlozžnķ a

Baltvaigu zoss Dzeērve Plķavu cžipste Lielaē  cžaķste

Mezža zoss Ūpes taē rtinķ sž Koķu cžipste Bruē naē  cžaķste

Kanādas zoss Smilsžu taē rtinķ sž Sarkanrīkles čipste ZŽ agata

Mezža pīēle Jūras ķīvīte Baltaē  cielava Sīēlis

Peleēķaē  pīēle Dzeltenais taē rtinķ sž Dzeltenaē  cielava Rieķstrozis

Garķaķlis Kķ īēvīēte Ūdensstrazds Kovaē rnis

Platķnaēbis Parastais sžnķ ibīētis Zīēdaste Krauķķ is

Baltveēderis Purva tilbīēte Pelķķaē jīēte Peleēķaē  vaē rna

Krīēķlis Mezža tilbīēte Sarķanrīēķlīēte Krauķlis

Prīēķsžķķ e Ūpes tilbīēte Laķstīēgala Maē jas strazds

Bruē nķaķlis Plķavu tilbīēte Ericķinķ sž Vaē lodze

Ceķulpīēle Tumsžaē  tilbīēte Melnais ericķinķ sž Maē jas zvirbulis

Gaigala Lielaē  tilbīēte Aķmenķ cžaķstīēte Lauķu zvirbulis

Mazaē  gaura Melnaē  pusķuitala Luķstu cžaķstīēte ZŽubīēte

Lielaē  gaura Kuitala Dziedaē taē jstrazds Ziemas zžubīēte

Rubenis Lietuvainis Pluķsžķķ is Kanķ epīētis

Mezž irbe Sloķa Sila strazds Parastais ķķ egģ is

Lauķirbe Meērķazinķ a Peleēķais strazds Dadzīētis

Paipala Gugatnis Melnais mezža strazds Zalķzžubīēte

Grieze Tundras šņibītis Svīētrainais ķķ auķķ is Kķ ivulis

Ragainais dūkuris Lielais ķķ īēris Melngalvas ķķ auķķ is Ģirlicis

Mazais duē ķuris Kajaķs Daē rza ķķ auķķ is Svilpis

Ceķulduē ķuris Sudrabķaija Bruē nspaē rnu ķķ auķķ is Dizžķnaēbis

Peleēķvaigu duē ķuris Mazais ķķ īēris Gaisžais ķķ auķķ is Eglķu ķrustķnaē bis

Juē ras ķrauķlis Ūpes zīērinķ sž Ceru ķķ auķķ is Mazais svilpis

Lielais dumpis Melnais zīērinķ sž Kaē rķlu ķķ auķķ is Niedru steē rste

Lielais baltais gaē rnis Baltspārnu zīriņš Ūpes ķķ auķķ is Sniedze

Zivju gaē rnis Baltvaigu zīriņš Seivi ķķ auķķ is Daē rza steē rste

Baltais staē rķķ is Maē jas balodis Ezeru ķķ auķķ is Dzeltenaē  steē rste

Melnais staē rķķ is Mezža balodis Purva ķķ auķķ is

Juē ras eē rglis Lauķu balodis Kruē mu ķķ auķķ is

Zivju eē rglis Gredzenuē bele Niedru strazds

Mazais eē rglis Parastaē  uē bele Iedzeltenais ķķ auķķ is



Čūskērglis Dzeguze Vīētīētis

Melnaē  ķlija Ausainaē  puē ce Svirlīētis

Niedru lija Mezža puē ce CŽunķ cžinķ sž

Lauķu lija Vaķarleēpis Zeltgalvīētis

Plķavu lija Svīēre Paceplīētis

Pelķu ķlijaēns Pupuķķ is Peleēķais musžķķ eē raē js

Biķsžainais ķlijaēns Zivju dzenīētis Mazais musžķķ eē raē js

Kķ īēķķ is Melnaē  dzilna Melnais musžķķ eē raē js

Zvirbulķu vanags Peleēķaē  dzilna Lielaē  zīēlīēte

Vistu vanags Dizžraibais dzenis Mezža zīēlīēte

Lauķu pieķuē ns Videē jais dzenis Zilzīēlīēte

Bezdelīēgu pieķuē ns Baltmugurdzenis Ceķulzīēlīēte

Lielais piekūns Mazais dzenis Purva zīēlīēte

Purva pieķuē ns Tīētinķ sž Peleēķaē  zīēlīēte


