
Maršruts 6

LAŽAS ŪDENSKRĀTUVE

Nokļūšana: Marššrutš  atrodaš štundaš gaā jiena attaā lumaā  no
Aizputeš tuā rišma informaācijaš centra. Paā rgaā jienu var šaākt pa
Lazšaš ielu, noklļuā štot līādz Aizputeš malkaš pilīām, vai Kalveneš
ielu, noklļuā štot līādz Ezera ielai vai Sporta ielai.

Transporta  novietošana: Autotranšportu  var  novietot
Aizputeš  publiškaā š  peldeā tavaš  štaāvlaukumaā ,  pie  Aizputeš
malkaš pilīām, Kalna ielaš galaā  un Ezera ielaš galaā . 

Attālums  un  laiks:  Marššruta  garumš  6  km.  Paā rgaā jiena
ilgumš  4  štundaš.  Marššruta  garumu  un  paā rgaā jiena  ilgumu
iešpeā jamš korigģ eā t.

Īpašas  norādes: Ieveārot  droššīābaš  noteikumuš  uzturotieš
uā denš tuvumaā .

Norādes  un  labierīcības: Teritorijaā  atrodaš  divaš
labiekaā rtotaš peldvietaš ar atpuā taš vietaām un labierīācīābaām.

Sabiedriskais transports: Nav nepiecieššamš.

Tuvākie maršruti: "Mišinļ kalna parkš", "Ormanļ kalnš", "Meti". 

Sezona: Marššrutu var apmekleā t no aprīālļa līādz juā lijam naktš laikaā . Dienaā , no rīāta un vakaraā  višlabaākaiš laikš ir no
aprīālļa līādz oktobra vidum, putnu migraācijaš un ligzdoššanaš laikaā .
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Pārvietošanās  veids:  Marššrutš  piemeārotš  tikai  paā rgaā jieniem.  Ar  velošipeādu  var  noklļuā t  līādz  publiškajaām
peldvietaām Ezera ielaā  un Oššu gatveš galaā , peāc tam marššrutu veicot ar kaā jaām.

Ziema Pavašariš Vašara Rudenš
Kaā jaām
Sleāpeš
Velošipeādš
Auto
Laiva

Kopaā  marššrutaā  noveārotaš 156 putnu šugaš. Marššrutaā  ietilpšt zivju dīākļ i, uā denškraā tuve ar niedraā ju un vairaākaām
šalaām, plļavaš, vienšeā taš, platlapju mezšš, kruā maā jš un Lazšaš upīāte ar uā denškritumu.

1. Lažas ūdenskrātuves rietumu krasts. Putnus iespējams vērot no trīs dažādiem punktiem rietumu krastā. No
Ezera ielas, pie Ganību salas, un peldvietas Kalna ielas galā. Posmā atrodas aizaudzis attīrīšanu dīķis, kurā
ligzdo  pelēkvaigu  dūkuris,  laucis,  paugurknābju  gulbis,  niedru  stērste,  ceru  ķauķis  un  mazais  ormanītis.
Ligzdošanas un migrācijas laikā iespējams novērot dažādas dārzu, pļavu un ūdeņu putnu sugas, tai skaitā lielo
dumpi, lukstu čakstīti, lauku balodi un brūnspārnu ķauķi.



2. Lažas  ūdenskrātuve  pie  ūdenskrituma.  Ziemā  iespējams  novērot  ūdensstrazdu.  Slīkšņā  starp  pussalu  un
austrumu krastu ligzdo niedru lija,  ziemeļu gulbis,  ormanītis,  ūdensvistiņa un somzīlīte.  Kā medību vietu
izmanto zivju ērglis.  Novērots sevi ķauķi,  mazais gulbis,  zivju dzenītis,  pelēkā pīle,  platknābis u.c. putnu
sugas.

3. Lažas upe. Uzpludināts upes posms un gravu meži pie Aizputes malkas pilīm. Laba meža putnu vērošanas
vieta, īpaši pavasarī. Ligzdo meža pūce, erickiņš, pelēkā dzilna, melngalvas ķauķis, meža tilbīte u.c. putnu
sugas. Ainaviski skaista vieta.

Lažas ūdenskrātuves putnu sugu saraksts

Paugurknaābja gulbiš Sloka Ceru kļ aukļ iš

Ziemelļu gulbiš Meārkazinļ a Kaā rklu kļ aukļ iš

Mazaiš gulbiš Lielaiš kļ īāriš Upeš kļ aukļ iš

Mezša zošš Kajakš Seivi kļ aukļ iš

Mezša pīāle Sudrabkaija Ezeru kļ aukļ iš

Peleākaā  pīāle Mazaiš kļ īāriš Purva kļ aukļ iš

Garkakliš Upeš zīārinļ šš Kruā mu kļ aukļ iš

Platknaābiš Melnaiš zīārinļ šš Niedru štrazdš

Baltveāderiš Maā jaš balodiš Iedzeltenaiš kļ aukļ iš

Krīākliš Mezša balodiš Vīātīātiš

Prīākšškļ e Lauku balodiš Svirlīātiš

Bruā nkakliš Gredzenuā bele CČunļ cšinļ šš

Cekulpīāle Paraštaā  uā bele Zeltgalvīātiš

Gaigala Dzeguze Paceplīātiš

Mazaā  gaura Aušainaā  puā ce Peleākaiš mušškļ eā raā jš

Lielaā  gaura Mezša puā ce Melnaiš mušškļ eā raā jš

Laukirbe Svīāre Lielaā  zīālīāte

Grieze Zivju dzenīātiš Mezša zīālīāte

Mazaiš duā kuriš Melnaā  dzilna Zilzīālīāte

Cekulduā kuriš Peleākaā  dzilna Cekulzīālīāte

Peleākvaigu duā kuriš Dizšraibaiš dzeniš Purva zīālīāte

Juā raš kraukliš Videā jaiš dzeniš Peleākaā  zīālīāte

Lielaiš dumpiš Mazaiš dzeniš Garaštīāte

Lielaiš baltaiš gaā rniš Tīātinļ šš Somzīālīāte

Zivju gaā rniš Lauku cīāruliš Dzilnīātiš

Baltaiš štaā rkļ iš Sila cīāruliš Mizlozšnļ a

Melnaiš štaā rkļ iš Kraštu cšurkšte Lielaā  cšakšte

Juā raš eārgliš Bezdelīāga Bruā naā  cšakšte

Zivju eārgliš Maā jaš cšurkšte ZČ agata

Mazaiš eārgliš Plļavu cšipšte Sīāliš

Niedru lija Koku cšipšte Kovaā rniš

Pelļu klijaānš Baltaā  cielava Kraukļ iš

Bikššainaiš klijaānš Dzeltenaā  cielava Peleākaā  vaā rna

Kļ īākļ iš UŪ denšštrazdš Kraukliš

Zvirbulļu vanagš Zīādašte Maā jaš štrazdš

Vištu vanagš Pelļkaā jīāte Vaā lodze

Bezdelīāgu piekuā nš Sarkanrīāklīāte Maā jaš zvirbuliš

Purva piekuā nš Lakštīāgala Lauku zvirbuliš

Dumbrcaā liš Erickinļ šš ZČ ubīāte

Ormanīātiš Melnaiš erickinļ šš Ziemaš zšubīāte

Mazaiš ormanīātiš Akmenļ cšakštīāte Kanļ epīātiš

UŪ denšvištinļ a Lukštu cšakštīāte Paraštaiš kļ egģ iš

Lauciš Dziedaā taā jštrazdš Dadzīātiš



Dzeārve Plukšškļ iš Zalļzšubīāte

Upeš taā rtinļ šš Sila štrazdš Kļ ivuliš

Kļ īāvīāte Peleākaiš štrazdš Gļ irliciš

Purva tilbīāte Melnaiš mezša štrazdš Svilpiš

Mezša tilbīāte Svīātrainaiš kļ aukļ iš Dizšknaābiš

Upeš tilbīāte Melngalvaš kļ aukļ iš Mazaiš švilpiš

Plļavu tilbīāte Daā rza kļ aukļ iš Niedru šteā ršte

Melnaā  puškuitala Bruā nšpaā rnu kļ aukļ iš Daā rza šteā ršte

Kuitala Gaiššaiš kļ aukļ iš Dzeltenaā  šteā ršte


