
Atsevišķas putnu vērošanas vietas

1.BUDRU LAUKI

Nokļūšana: Budru lauki  atrodas  Cīravas  pagastā.  Uz Liepājas-Aizputes  autoceļa  P112 7 kilometrus  no Aizputes
jānogriežas uz Vecpili. Pēc tam vēl 7 kilometri pa zemes ceļu. Auto var novietot piemērotā vietā ceļa malā.

Sezona: Laba  putnu  vērošanas  vieta  migrācijas  laikā  rudenī  un  pavasarī.  Kā  atpūtas  vietu  izmanto  sējas  zosis,
baltpieres zosis, mazie gulbji un ziemeļu gulbji. Sezonās ar lielāku nokrišņu daudzumu laukos veidojas peļķes, kurās
var novērot gugatņus, mērkaziņas, dzeltenos tārtiņus un ķīvītes. Vienu reizi rudenī novērota stepes lija.

Īpašas norādes: Nav. Norādes un labierīcības: Nav

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec

2.STROĶU ACS

Nokļūšana: Izbraucot no Aizputes pa Liepājas-Aizputes autoceļu P112 Rokasbirzī jānogriežas uz Vecpili. Pēc tam 7
kilometri jābrauc pa zemes ceļu. Autotransportu var novietot piemērotā vietā ceļa malā, bet ne krustojumā.

Sezona: Ūdensputnu  vērošanas  vieta  pavasarī  un  vasarā.  Ūdenstilpnē  ligzdo  cekuldūkuris,  pelēkvaigu  dūkuris,
dumbrcālis, krīklis un gaigala. Tuvākā apkārtnē ligzdo zivju ērglis un melnais stārķis, kuri ezeru izmanto kā barošanās
vietu.

Īpašas norādes: Nav. Norādes un labierīcības: Nav.

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec

3.DZĒRVES SKOLA

Nokļūšana: Dzērves  skolas  parks  atrodas  2 km no Cīravas,  braucot  pa Cīravas-Apriķu ceļu.  Autotransportu var
novietot stāvlaukumā pie Dzērves pamatskolas.

Sezona: Putnu vērošanai vieta piemērota visu gadu. Teritorijā atrodas vecs muižas parks, kurā ligzdo dažādas meža
putnu sugas, t. sk. meža pūce un vidējais dzenis. Tuvējās saimniecībās ligzdo dažādas lauku putnu sugas, piemēram,
dārza stērste. Ziemā var novērot lielus dzelteno stērstu barus un sniedzes.

Īpašas norādes: Nav. Norādes un labierīcības: Parkā iekārtotas vairākas atpūtas vietas.

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec



4.DZĒKAINIS 

Nokļūšana: Dīķis  atrodas  5 km attālumā no Cīravas,  braucot  pa Cīrvas-Apriķu ceļu.  Pie  dīķa  var  piebraukt  no
Dzērvenieku ciema puses un no "”Cepļu" mājam, kur var ērti novietot auto. 

Sezona: Piemērota  vieta  putnu  vērošanai  pavasarī,  vasarā  un  rudenī.  Gar  krastiem niedrāji,  kuros  ligzdo  lielais
dumpis,  niedru stērste un niedru strazds.  Pavasarī  migrācijas laikā uzturas gulbji  un pīles.  Rudenī  dīķi  nolaiž un
vienlaikus var novērot pat līdz 600 ķīvītēm un 8 jūras ērgļiem. Tuvākās apkārtnes lauki iecienīta atpūtas vieta zosīm,
lauku un meža baložiem. Migrācijas laikā bieži var novērot lauku liju. Mežā pie Dzērvenieku ciema atrodas zivju
gārņu kolonija.

Īpašas norādes: Nav. Norādes un labierīcības: Dzērvenieku ciema pusē pie dīķa atrodas labiekārtota atpūtas vieta.

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec

5.DZINTARNIEKU DĪĶIS

Nokļūšana: Dīķu komplekss atrodas Lažas pagastā, 2 km no Apriķiem pie Apriķu-Pāvilostas ceļa. Autotransportu var
novietot pie ceļa uz dīķiem, jo iebraukt teritorijā ir aizliegts.

Sezona: Laba putnu vērošanas vieta pavasarī un ligzdošanas laikā. Dīķos plaši niedrāji un slīkšņas. Konstatēts jūras
ērglis, zivju ērglis, niedru lija, lielais dumpis, mazais ormanītis, meža zoss, bārdzīlīte un somzīlīte. Lielākā daļa putnu
sugu šeit arī ligzdo, tomēr plašo niedrāju dēļ to ir grūti pierādīt.

Īpašas norādes: Apmeklējums jāsaskaņo ar dīķa saimniekiem. Norādes un labierīcības: Nav.

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec

6.KRŪZGAĻU DĪĶI

Nokļūšana: Dīķi  atrodas Kazdangas pagastā.  Uz Aizputes-Kalvenes autoceļa P115 jānogriežas pie Mazbojām uz
Kazdangu un jābrauc pa 5 km pa zemes ceļu. Autotransportu var novietot piemērotā vietā ceļa malā.

Sezona: Ūdensputnu vērošanas vieta pavasarī, vasarā un rudenī. Kā nakšņošanas vietu pavasara migrācijā izmanto
sējas, baltpieres un meža zosis. Apkārtnē ligzdo jūras ērglis, lauku piekūns un pļavu lija.

Īpašas norādes: Nav. Norādes un labierīcības: Nav.

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec



7.RĪGAS ZOOLOĢISKĀ DĀRZA FILIĀLE "CĪRUĻI"

Nokļūšana: Rīīgas Zoodaī rza  filiaī le "Cīīrūlļi"  (Kalvenes zoo) atrodas Aizpūtes novada Kalvenes pagastaī ,  Rīīgas-
Liepaī jas  sšosejas  A9 176.  kilometraī .  Pie  sšosejas  atrodas  labi  pamanaīma  noraīde.  Aūtotransportū  novieto
zoodaī rza staīvlaūkūmaī .

Sezona: Putnus var vērot gan tuvējā apkārtnē, gan no zoodārza skatu torņa. Piemērotākais laiks no aprīļa līdz jūnijam,
pavasara migrācijas un ligzdošanas laikā.

Īpašas norādes: Ieejas maksa 3-4 eiro. Darba laiks no 10:00-18:00. Norādes un labierīcības: Teritorijā vairākas 
labiekārtotas atpūtas vietas.

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai jūī n jūī l aūg sep okt nov dec


