
Maršruts 10

CĪRAVAS MEŽS

Nokļūšana: No  Aizputes-Liepāā jās  sšosejās  P112
jāānogriezšās uz Cīārāvu. Mārsšruts ātrodās 1 km no Cīārāvās
centrā uz Cīārāvās-Pāāvilostās celļā, Cīārāvās un Sākās pāgāstā
teritorijāā s  16  km  no  Aizputes.  Mārsšrutu  vār  āpmekleā t
brāucot  ārīā  no  Aprikļ iem  vāi  Liepāā jās-Ventspils  sšosejās
P111.

Transporta  novietošana: Autotrānsportu  vār  novietot
celļmālāā  visāā  mārsšrutā gārumāā .

Attālums un laiks: Mārsšrutā gārums 17 km. Brāuciens ār  
velosipeādu āptuveni 4 stundās.

Īpašas norādes: Obligāā ti jāā ieveāro ugunsdrosšīābās 
noteikumi, īāpāsši sāusāā  un veā jāināā  lāikāā .

Norādes un labierīcības: Nāv

Sabiedriskais transports: Autobuss Aizpute – Cīārāvā 07:15 (P-P), 08:35 (P-S) cāur Aprikļ iem, 13:00 (P-P)cāur 
Aprikļ iem, 15:30 (P-P), 17:00 (P-Sv) cāur Aprikļ iem. Kurseā  līādz Cīārāvās centrām.

Tuvākie maršruti: "Cīrava", "Apriķi". Dzeārves skolās pārks un Dzeākāinļ ā āpkāā rtne.

Sezona: Mārsšruts pāredzeā ts mezšā putnu iepāzīāsšānāi, īāpāsši nāktīā. Apmekleā t ieteicāms no mārtā līādz juā lijām, kād
āpmekleā jumus vār veikt ārīā nāktīā un putnu sugās klļuā st vokāā li āktīāvās. 

Rīāts
Dienā
Vākārs
Nākts
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Pārvietošanās veids: Vispiemeārotāākāis pāā rvietosšānāā s veids ir ār velosipeādu. Vār pāā rvietoties ārīā ār kāā jāām, tācšu
tāādāā  gādīājumāā  plāānotāā  mārsšrutā gārums ir krietni jāā sāmāzinā. Brāucot ār āutotrānsportu buā s nepieciesšāmās
biezšās āpstāā sšānāā s reizes.

Ziemā Pāvāsāris Vāsārā Rudens
Kāā jāām
Sleāpes
Velosipeāds
Auto
Lāivā

Kopāā  mārsšrutāā  noveārotās 116 putnu sugās. Mārsšrutāā  gālvenokāā rt ietilpst jāuktu un skujkoku mezšs, kurāā  domineā
priede, egle un beārzs. Teritorijāā  ātrodās ārīā pāmests smilts kārjers, vāirāākās vienseā tās, pāmesti dāā rzi, lāuces un
ozolu ālejā. Nāv speciāā lu āpstāā sšānāā s punktu, jo uzsvārs tiek likts tiesši uz mezšā putniem, kuri sāstopāmi visāā
mārsšrutāā . Teritorijāā  nākts ekskursijās pāredzeā tās sāākot ār mārtu, kād iespeā jāms dzirdeā t mezšā puā ci un biksšāino
āpogu. Vāsārāā  nākts ekskursiju lāikāā  biezš i dzirdāms vākārleāpis, slokā un vāirāākās sisināā tāā jkļ āukļu sugās. Dienās
lāikāā  iespeā jāms noveārot zivju eārgli, pupukļ i, āpodzinļ u, melno dzilnu u. c. putnu sugās.

   



  Cīravas meža putnu sugu saraksts

Mezšā pīāle Bāltāā  cielāvā Ziemās zšubīāte

Krīāklis Pelļkāā jīāte Kānļ epīātis

Gāigālā Sārkānrīāklīāte Dādzīātis

Lielāā  gāurā Lākstīāgālā Zālļzšubīāte

Rubenis Erickinļ sš Kļ ivulis

Mezš irbe Melnāis erickinļ sš Svilpis

Grieze Akmenļ cšākstīāte Dizšknāābis

Zivju gāā rnis Lukstu cšākstīāte Eglļu krustknāā bis

Bāltāis stāā rkļ is Dziedāā tāā jstrāzds Māzāis svilpis

Melnāis stāā rkļ is Pluksškļ is Niedru steā rste

Juā rās eārglis Silā strāzds Dāā rzā steā rste

Zivju eārglis Peleākāis strāzds Dzeltenāā  steā rste

Māzāis eārglis Melnāis mezšā strāzds

Pelļu klijāāns Svīātrāināis kļ āukļ is

Biksšāināis klijāāns Melngālvās kļ āukļ is

Kļ īākļ is Dāā rzā kļ āukļ is

Zvirbulļu vānāgs Bruā nspāā rnu kļ āukļ is

Vistu vānāgs Gāisšāis kļ āukļ is

Bezdelīāgu piekuā ns Kāā rklu kļ āukļ is

Lāucis Upes kļ āukļ is

Dzeā rve Purvā kļ āukļ is

Upes tāā rtinļ sš Iedzeltenāis kļ āukļ is

Mezšā tilbīāte Vīātīātis

Upes tilbīāte Svirlīātis

Slokā CČunļ cšinļ sš

Meā rkāzinļ ā Zeltgālvīātis

Māā jās bālodis Pāceplīātis

Mezšā bālodis Peleākāis musškļ eā rāā js

Lāuku bālodis Māzāis musškļ eā rāā js

Pārāstāā  uā bele Melnāis musškļ eā rāā js

Dzeguze Lielāā  zīālīāte

Apodzinļ sš Mezšā zīālīāte

Ausāināā  puā ce Zilzīālīāte

Mezšā puā ce Cekulzīālīāte

Vākārleāpis Purvā zīālīāte

Svīāre Peleākāā  zīālīāte

Pupukļ is Gārāstīāte

Zivju dzenīātis Dzilnīātis

Melnāā  dzilnā Mizlozšnļ ā

Peleākāā  dzilnā Lielāā  cšākste

Dizšrāibāis dzenis Bruā nāā  cšākste

Videā jāis dzenis ZČ āgātā

Bāltmugurdzenis Sīālis

Māzāis dzenis Riekstrozis

Tīātinļ sš Kovāā rnis

Lāuku cīārulis Peleākāā  vāā rnā

Silā cīārulis Krāuklis

Krāstu cšurkste Māā jās strāzds

Bezdelīāgā Vāā lodze

Māā jās cšurkste Māā jās zvirbulis

Plļāvu cšipste Lāuku zvirbulis

Koku cšipste ZČubīāte




