
Maršruts 13

KALVENE

Nokļūšana: Marššrutš
atrodaš Kalveneš pagaštaā , uz
rietumiem  no  Kalveneš
centra. 

Transporta  novietošana:
Autotranšportu  var novietot
jebkuraā  piemeārotaā  vietaā  višaā
marššruta  garumaā .  Pie
Kalveneš  pamatškolaš
atrodaš štaāvlaukumš.

Attālums  un  laiks:
Marššruta garumš 10 km. Ar
velošipeādu  aptuveni  3
štundaš.  Paā rgaā jienš  līādz  6
štundaām.

Īpašas norādes: Nav

Norādes un labierīcības: Nav.

Sabiedriskais transports: Nav pieejamš. A9 ššošejaā  kuršeā  štarppilšeā tu autobuši no Liepaā jaš un Rīāgaš ar pieturu 
"Kalvene".

Tuvākie  maršruti: "Tīādu  ezerš",  "Meti".  Kalveneš  zoologģ iškaā  daā rza  škatu  veāroššanaš  torniš  atrodaš  10  km
attaā lumaā .

Sezona: Marššrutu var apmekleā t šaākot ar martu, līādz oktobra beigaām migreā joššo putnu veāroššanai. Ligzdojoššaā š
putnu šugaš noveārojamaš no aprīālļa līādz juā lija vidum. 

Rīātš
Diena
Vakarš
Naktš
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Pārvietošanās veids: Višpiemeārotaākaiš paā rvietoššanaā š veidš ir ar velošipeādu.

Ziema Pavašariš Vašara Rudenš
Kaā jaām
Sleāpeš
Velošipeādš
Auto
Laiva



Kopaā  marššrutaā  noveārotaš 144 putnu šugaš. Marššrutaā  ietilpšt dzirnavu dīākļ iš, niedraā jš, vairaākaš bebrauneš, zaā lļu
purvš, plļavaš, ganīābaš, vecš parkš, vienšeā taš un jauktu koku mezšš, kuraā  domineā  egleš. Piemeārota vieta putnu
veāroššanai ligzdoššanaš laikaā  pavašarīā un vašaraā .

1. Kalveneš muizšaš parkš. Vecš parkš ar dazšaādiem šveššzemju kokiem un kruā miem. Ligzdo lauku balodiš,
dzilnīātiš, mazaiš dzeniš, erickinļ šš , videā jaiš dzeniš. Parkaā  atrodaš nelielš dīākļ iš, kuraā  var noveārot ziemelļu
gulbi un gaigalu.

2. Taā ššu-Padureš  dzirnavu  dīākļ iš.  Plaššš  dīākļ iš  ar  mozaīākveidīāgaām  niedru  audzeām.  Ligzdo  lielaiš  dumpiš,
niedru lija,  Seivi  kļ aukļ iš,  ezera kļ aukļ iš,  niedru štrazdš, dumbrcaā liš,  gaigala.  Migraā cijaš laikaā  šaštopami
lielie baltie gaā rnļ i. Kaā  baroššanaā š vietu dīākļ i un tuvaāko apkaā rtni izmanto šarkanaā  klija, melnaā  klija, mazaiš
eārgliš, zivju eārgliš, juā raš eārgliš un bezdelīāgu piekuā nš.

3. Kara lanka. Paā rmitra kruā maina plļava, kaš radušieš bebru darbīābaš rezultaā taā . Ligzdo dazšaādaš kruā maā ju un
mezša putnu šugaš. Saušoš štumbenļ uš kaā  baroššanaā š vietu biezš i izmanto dzenļ i. Mezšaā  konštateā tš apodzinļ šš
un riekštroziš.

Kalvenes putnu sugu saraksts

Paugurknaābja gulbiš Maā jaš balodiš ČČunļ cšinļ šš

Ziemelļu gulbiš Lauku balodiš Zeltgalvīātiš

Mazaiš gulbiš Paraštaā  uā bele Paceplīātiš

Mezša zošš Dzeguze Peleākaiš mušškļ eā raā jš

Mezša pīāle Apodzinļ šš Mazaiš mušškļ eā raā jš

Platknaābiš Aušainaā  puā ce Melnaiš mušškļ eā raā jš

Baltveāderiš Mezša puā ce Lielaā  zīālīāte

Krīākliš Vakarleāpiš Mezša zīālīāte

Prīākšškļ e Svīāre Zilzīālīāte

Bruā nkakliš Zivju dzenīātiš Čekulzīālīāte

Čekulpīāle Melnaā  dzilna Purva zīālīāte

Gaigala Peleākaā  dzilna Peleākaā  zīālīāte

Mazaā  gaura Dizšraibaiš dzeniš Garaštīāte

Lielaā  gaura Videā jaiš dzeniš Dzilnīātiš

Rubeniš Baltmugurdzeniš Mizlozšnļ a

Mezš irbe Mazaiš dzeniš Lielaā  cšakšte

Laukirbe Tīātinļ šš Bruā naā  cšakšte

Grieze Lauku cīāruliš ZČ agata

Čekulduā kuriš Sila cīāruliš Sīāliš

Peleākvaigu duā kuriš Kraštu cšurkšte Riekštroziš

Juā raš kraukliš Bezdelīāga Kovaā rniš

Lielaiš dumpiš Maā jaš cšurkšte Peleākaā  vaā rna

Lielaiš baltaiš gaā rniš Plļavu cšipšte Kraukliš

Zivju gaā rniš Koku cšipšte Maā jaš štrazdš

Baltaiš štaā rkļ iš Baltaā  cielava Vaā lodze

Melnaiš štaā rkļ iš Pelļkaā jīāte Maā jaš zvirbuliš

Juā raš eārgliš Sarkanrīāklīāte Lauku zvirbuliš

Zivju eārgliš Lakštīāgala ZČubīāte

Mazaiš eārgliš Erickinļ šš Ziemaš zšubīāte

Sarkanā klija Melnaiš erickinļ šš Kanļ epīātiš

Melnaā  klija Akmenļ cšakštīāte Dadzīātiš

Niedru lija Lukštu cšakštīāte Zalļzšubīāte

Pelļu klijaānš Dziedaā taā jštrazdš Kļ ivuliš

Bikššainaiš klijaānš Plukšškļ iš Svilpiš

Kļ īākļ iš Sila štrazdš Dizšknaābiš

Zvirbulļu vanagš Peleākaiš štrazdš Eglļu kruštknaābiš



Vištu vanagš Melnaiš mezša štrazdš Mazaiš švilpiš

Lauku piekuā nš Svīātrainaiš kļ aukļ iš Niedru šteā ršte

Bezdelīāgu piekuā nš Melngalvaš kļ aukļ iš Daā rza šteā ršte

Dumbrcaā liš Daā rza kļ aukļ iš Dzeltenaā  šteā ršte

Lauciš Bruā nšpaā rnu kļ aukļ iš

Dzeā rve Gaiššaiš kļ aukļ iš

Kļ īāvīāte Čeru kļ aukļ iš

Mezša tilbīāte Kaā rklu kļ aukļ iš

Upeš tilbīāte Upeš kļ aukļ iš

Kuitala Seivi kļ aukļ iš

Sloka Ezeru kļ aukļ iš

Meārkazinļ a Purva kļ aukļ iš

Lielaiš kļ īāriš Niedru štrazdš

Kajakš Iedzeltenaiš kļ aukļ iš

Sudrabkaija Vīātīātiš

Upeš zīārinļ šš Svirlīātiš


