
Maršruts 2

GAIĻU DĪĶIS

Nokļūšana: Marššrutš  atrodaš  3  km  no  Aizputeš,
Kuldīīgu ššošejaš P112 kreišajaī  malaī . 

Transporta  novietošana:  Apmekleī jot  Gailļu  dīīkļ i,
peršonīīgo  autotranšportu  novietot  uz  granteī taī  celļa,
kaš nogriezšaš no P112 ššošejaš pie  "Peīšumu" maī jaīm.
Auto  var  novietot  pie  "Saulīīššu" pieturaš  (4).  Citaī š
marššruta  vietaī š  šatikšme  nav  tik  intenšīīva  un  auto
novieto peīc šaviem ieškatiem (zilie punkti karteī ).

Attālums un laiks:  Marššruta  garumš 16 km. Jaīnļ em
veīraī , ka braucot ar velošipeīdu no Aizputeš klaī t naīk veī l
6 km. Paī rgaī jiena ilgumš ar kaī jaīm līīdz 10 štundaīm. Ar
velošipeīdu 3-4 štundaš.

Norādes  un  labierīcības: Nav.  Īpašas  norādes:
Pieveīršt  paštiprinaī tu  uzmanīību  droššīībai
paī rvietojotieš  pa  autocelļu  P112,  jo  notiek  intenšīīva
auto šatikšme. Ziemaī , pavašarīī un rudenīī noveīrteī t celļa
kvalitaī ti Melnaī  purva plļavaī š (3).

Sabiedriskais transports: Autobušš Aizpute-Kuldīīga 07:15 (P-Sv),  09:00 (P-Sv),  16:31 (P-Sv),  18:54 (P-Sv)
Līīdz pieturai  "Saulīīteš"  (4) 10 minuī teš,  bet tad jaīmeīro 800 m atpakalļ  līīdz dīīkļ iem. Var paluī gt ššoferi  izlaišt
celļgalaī , kur zīīme "Aprikļ i 12 km".

Tuvākie maršruti: "Pleceš purvš", "Padureš priedienš". 

Sezona: Dienaš laikaī  dazšaīdaš putnu šugaš noveīrojamaš višu gadu. Siltaīkaī š ziemaī š šaštopamaš kļ īīvīīteš, dzeltenie
taī rtinļ i un gulbji. Rīīta un vakara apmekleī jumi iešpeī jami no marta līīdz oktobrim, putnu migraīcijaš un ligzdoššanaš
laikaī . Naktīī marššrutu var apmekleī t šaīkot ar martu, kad vokaī li aktīīvaš klļuī št puī cšu šugaš, un līīdz juī lija vidum, kad
beidz dziedaī t dazšaīdaš naktš dziedaī taī jputnu šugaš.
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Pārvietošanās  veids:  Višpiemeīrotaīkaiš  paī rvietoššanaī š  veidš  ir  ar  velošipeīdu.  Marššrutu  meīrot  kaī jaīm  buī š
nepiecieššama praktiški viša dienu, taīpeīc iešpeī jamš to šaīīšinaī t. Marššrutu var izbraukt arīī ar automaššīīnu, tomeīr
celļšš  Melnaī  purva plļavaī š pavašarīī un rudenīī var buī t lļoti šliktaš kvalitaī teš. Paī rvietotieš arīī ar velošipeīdu vai auto
iešpeī jamš apvienojot ar citiem marššrutiem.
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Kopaī  marššrutaī  noveīrotaš  196  putnu  šugaš.  Marššrutaī  ietilpšt  zivju  dīīkļ i,  zaī lļu  purvš,  ganīībaš,  plļavaš,
laukšaimniecīībaš zemeš (labīība un rapšiš) un jauktu koku mezšš. Teritorija ir nozīīmīīga atpuī taš vieta migreī joššaīm
putnu šugaīm, īīpašši uī denšputniem.

Gaiļu dīķa putnu sugu saraksts

Paugurknaībja gulbiš Lielais piekūns Pupukļ iš Mazaiš mušškļ eī raī jš

Ziemelļu gulbiš Purva piekuī nš Zivju dzenīītiš Melnaiš mušškļ eī raī jš

Mazaiš gulbiš Dumbrcaī liš Melnaī  dzilna Lielaī  zīīlīīte

Baltpiereš zošš Ormanīītiš Peleīkaī  dzilna Mezša zīīlīīte

Seī jaš zošš Mazaiš ormanīītiš Dizšraibaiš dzeniš Zilzīīlīīte

Baltvaigu zošš ŪŪ denšvištinļ a Videī jaiš dzeniš Cekulzīīlīīte

Mezša zošš Lauciš Baltmugurdzeniš Purva zīīlīīte

Mezša pīīle Dzeī rve Mazaiš dzeniš Peleīkaī  zīīlīīte

1.Gailļu  dīīkļ iš.  Komplekšaī  atrodaš  divi  dīīkļ i,  kuruš
ieškauj  dambji  un  šavštarpeī ji  šavieno  kanaī lš.  Agraīk
teritorijaī  atradieš  zaī lļu  purvš,  taīpeīc  peīc  ilgštoššiem
nokriššnļ iem  teritorijaī  veidojaš  lielaš  uī denš  laīmaš  un
zemaiš purvš. Taš nodroššina baroššanaī š un ligzdoššanaš
vietaš dazšaīdaīm brideī jputnu un pīīlļu šugaīm. Teritorijaī
konštateī ta  dīīkļu  tilbīīte,  juī raš  kļ īīvīīte,  kļ ikutš,  vištilbe,
trulīītiš, kaīkauliš (ziemaī ), teminka ššnļ ibīītiš, šarkanrīīkleš
cšipšte un baltaciš (15. noveīrojumš Latvijaī ).

2.Dumbrpurvš.  Jauktu  koku  mezšš  ar  lauceīm  un
izcirtumiem. Domineī  beīrzš un egle, ar ozolu, apššu un
priezšu  piejaukumu.  Saštopamaš tipiškaš mezša  šugaš,
kaī  arīī  mazaiš  eīrgliš,  riekštroziš,  apodzinļ šš ,  peleīkaī
dzilna, mezš irbe, šila štrazdš u. c. putnu šugaš. Teritorijaī
notiek intenšīīva mezš izštraīde un medīībaš.

3.Melnaī  purva  plļavaš.  Atpuī taš  vieta  migreī joššiem
putniem pavašarīī un rudenīī. Regulaī ri uzturaš dzeīrveš,
zošiš  un  gulbji.  Lielaīka  škaitaī  kaī  baroššanaī š  vietu
izmanto  lauku  balozš i,  kuitalaš,  kļ īīvīīteš  un  dzeltenie
taī rtinļ i.  Vašaraī  ligzdo  grieze  un  paipala.  Teritorijaš
lielaīko  dalļu  aiznļ em  labīībaš  un  rapšša  šeī jumi,  taīpeīc
ligzdoššanaš laikaī  putnu daudzveidīība ir neliela.

4.Līīkšneš  plļavaš.  Atpuī taš  vieta  migreī joššiem  putniem
pavašarīī  un  rudenīī.  Noveīrota  baltvaigu  zošš,  renļ gģu
kaija,  melnšpaī rnu  kaija,  juī raš  eīrgliš  un  kaukainļ u
piekuī nš (līīdz 7 putniem vienlaicīīgi). Ligzdoššanaš laikaī
dazšaīdaš lauku putnu  šugaš uzturaš vienšeī tu  tuvumaī
un  plļavaī š.  Ziemaī š  ir  iešpeī ja  noveīrot  aizkaveī juššoš
migrantuš, piemeīram, purva piekuī nu lielo balto gaī rni,
dzeltenoš taī rtinļ uš un kļ īīvīīteš.



Peleīkaī  pīīle Ūpeš taī rtinļ šš Tīītinļ šš Garaštīīte

Garkakliš Smilššu taī rtinļ šš Lauku cīīruliš Somzīīlīīte

Platknaībiš Jūras ķīvīte Sila cīīruliš Dzilnīītiš

Baltveīderiš Dzeltenaiš taī rtinļ šš Kraštu cšurkšte Mizlozšnļ a

Krīīkliš Kļ īīvīīte Bezdelīīga Lielaī  cšakšte

Prīīkšškļ e Paraštaiš ššnļ ibīītiš Maī jaš cšurkšte Bruī naī  cšakšte

Bruī nkakliš Līkšņibītis Plļavu cšipšte ZŽ agata

Baltacis Teminka šņibītis Koku cšipšte Sīīliš

Ķerra Trulītis Sarkanrīkles čipste Riekštroziš

Cekulpīīle Purva tilbīīte Baltaī  cielava Kovaī rniš

Kākaulis Mezša tilbīīte Dzeltenaī  cielava Kraukļ iš

Gaigala Ūpeš tilbīīte Zīīdašte Peleīkaī  vaī rna

Mazaī  gaura Plļavu tilbīīte Pelļkaī jīīte Kraukliš

Lielaī  gaura Tumššaī  tilbīīte Sarkanrīīklīīte Maī jaš štrazdš

Rubeniš Lielaī  tilbīīte Lakštīīgala Vaī lodze

Mezš irbe Dīķu tilbīte Erickinļ šš Maī jaš zvirbuliš

Laukirbe Melnaī  puškuitala Melnaiš erickinļ šš Lauku zvirbuliš

Paipala Kuitala Akmenļ cšakštīīte ZŽubīīte

Grieze Lietuvainiš Lukštu cšakštīīte Ziemaš zšubīīte

Melnkakla gārgale Sloka Dziedaī taī jštrazdš Kanļ epīītiš

Mazaiš duī kuriš Ķikuts Plukšškļ iš Paraštaiš kļ egģ iš

Cekulduī kuriš Meīrkazinļ a Sila štrazdš Dadzīītiš

Peleīkvaigu duī kuriš Vistilbe Peleīkaiš štrazdš Zalļzšubīīte

Juī raš kraukliš Gugatniš Melnaiš mezša štrazdš Kļ ivuliš

Lielaiš dumpiš Lielaiš kļ īīriš Svīītrainaiš kļ aukļ iš Svilpiš

Lielaiš baltaiš gaī rniš Kajakš Melngalvaš kļ aukļ iš Dizšknaībiš

Zivju gaī rniš Sudrabkaija Daī rza kļ aukļ iš Eglļu kruštknaī biš

Baltaiš štaī rkļ iš Melnspārnu kaija Bruī nšpaī rnu kļ aukļ iš Mazaiš švilpiš

Melnaiš štaī rkļ iš Reņģu kaija Gaiššaiš kļ aukļ iš Niedru šteī ršte

Juī raš eīrgliš Mazaiš kļ īīriš Ceru kļ aukļ iš Sniedze

Zivju eīrgliš Ūpeš zīīrinļ šš Kaī rklu kļ aukļ iš Daī rza šteī ršte

Mazaiš eīrgliš Melnaiš zīīrinļ šš Ūpeš kļ aukļ iš Dzeltenaī  šteī ršte

Melnaī  klija Maī jaš balodiš Seivi kļ aukļ iš

Niedru lija Mezša balodiš Ezeru kļ aukļ iš

Lauku lija Lauku balodiš Purva kļ aukļ iš

Plļavu lija Gredzenuī bele Kruī mu kļ aukļ iš

Pelļu klijaīnš Paraštaī  uī bele Niedru štrazdš

Bikššainaiš klijaīnš Dzeguze Iedzeltenaiš kļ aukļ iš

Kļ īīkļ iš Apodzinļ šš Vīītīītiš

Zvirbulļu vanagš Aušainaī  puī ce Svirlīītiš

Vištu vanagš Purva pūce CŽunļ cšinļ šš

Lauku piekuī nš Mezša puī ce Zeltgalvīītiš

Kukaiņu piekūns Vakarleīpiš Paceplīītiš

Bezdelīīgu piekuī nš Svīīre Peleīkaiš mušškļ eī raī jš


