
Maršruts 11

METI

Nokļūšana: Marššrutš  atrodaš  Aizputeš-
Kalveneš celļa P115 pošmaā  no pilšeā taš centra
līādz Mazbojaām. Taā laā  nogriezšaš uz Metiem un
nošleādzaš pie Aizputeš-Liepaā jaš ššošejaš P112.

Transporta  novietošana: Autotranšportu
var  novietot  jebkuraā  piemeārotaā  vietaā  višaā
marššruta garumaā .

Attālums un laiks:  Marššruta garumš 22 km.
Ar velošipeādu aptuveni 6 štundaš.

Īpašas  norādes: Privaā to  zivju  dīākļu
apmekleā jumuš  veā lamš  šaškanļ ot  ar  to
īāpaššniekiem.

Norādes un labierīcības: Nav.

Sabiedriskais transports: Nav pieejamš.

Tuvākie  maršruti: "Mišinļ kalna  parkš",
"Ormanļ kalnš", "Lazšaš uā denškraā tuve".

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. Puā cšu daudzveidīāba nav liela, taāpeāc agraā  pavašarīā vairaāk
uzmanīābaš var veāršt uz dzenļ u šugaām.
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Pārvietošanās veids: Višpiemeārotaākaiš paā rvietoššanaā š veidš ir ar velošipeādu, kaš ššajaā  marššrutaā  praša zinaāmaš
iemanļ aš un fiziško šagatavotīābu.

Ziema Pavašariš Vašara Rudenš
Kaā jaām
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Kopaā  marššrutaā  noveārotaš 175 putnu šugaš. Marššrutaā  ietilpšt vairaāki plašši zivju dīākļ i, jauktu koku mezšš, ganīābaš,
mezša upīāte, pameštš grantš karjerš, kruā mainaš plļavaš un kultuā rainava. Laba putnu veāroššanaš vieta migraā cijaš
laikaā  pavašarīā un ligzdoššanaš šezonaā .

1. Pavilceš dīākļ iš.  Sameāraā  aizaudziš zivju dīākļ iš ar mezša šalu. Migraācijaš laikaā  martaā  un aprīālīā  kaā  atpuā taš
vietu izmanto gulbji un peldpīāleš. Nelielaā  škaitaā  zošiš un gaā rnļ i, t. šk. lielaiš baltaiš gaā rniš. Vašaraā  ligzdo
nidru lija, mazaiš duā kuriš, dumbrcaā liš, mezša tilbīāte.

2. Elderu  dīākļ iš.  Plaššš  zivju  dīākļ iš,  kuraā  agraāk  atradaā š  neliela  lielo  kļ īāru  kolonija.  Migraā cijaš  laikaā  laba
uā denšputnu veāroššanaš vieta.  Pavašarīā  un rudenīā  pulceā jaš mazaā š un lielaā š gauraš. Ligzdo upeš zīārinļ šš ,
kajakš, cekulduā kuriš, ziemelļu gulbiš, cekulpīāle. 

3. Aizvalku dīākļ iš. Uzpludinaā ta Aizvalku upīāteš dalļa ar šlīākššnļ aām un niedraā ju. Ligzdo lielaiš dumpiš, 
šomzīālīāte, gaigala. Vašaraā  barojaš lielaiš baltaiš gaā rniš un zivjeārgliš. Aprīālīā – maijaā  var noveārot dazšaādaš 
brideā jputnu šugaš, piemeāram, purva tilbīāti, meārkazinļ u un melno puškuitalu.

4. Tebraš mezšš. Jauktu koku mezšš, kuraā  domineā  egleš. Atševišškļ aā š mezšaudzeāš lieli, veci ozoli. Ligzdo mezša 
puā ce, apodzinļ šš , trīāšpirkštu dzeniš, pelļkaā jīāte, paceplīātiš u.c. mezša putnu šugaš. Teritorijaā  notiek intenšīāva 
mezš izštraāde.

Metu putnu sugu saraksts

Paugurknaābja gulbiš Mazaiš ormanīātiš Dzeltenaā  cielava Kraukliš

Ziemelļu gulbiš UŪ denšvištinļ a Zīādašte Maā jaš štrazdš

Mazaiš gulbiš Lauciš Pelļkaā jīāte Vaā lodze

Baltpiereš zošš Dzeārve Sarkanrīāklīāte Maā jaš zvirbuliš

Seā jaš zošš Upeš taā rtinļ šš Lakštīāgala Lauku zvirbuliš

Baltvaigu zošš Dzeltenaiš taā rtinļ šš Erickinļ šš ZŽ ubīāte

Mezša zošš Kļ īāvīāte Melnaiš erickinļ šš Ziemaš zšubīāte

Kanādas zoss Paraštaiš ššnļ ibīātiš Akmenļ cšakštīāte Kanļ epīātiš

Mezša pīāle Purva tilbīāte Lukštu cšakštīāte Paraštaiš kļ egģ iš

Peleākaā  pīāle Mezša tilbīāte Dziedaā taā jštrazdš Dadzīātiš

Garkakliš Upeš tilbīāte Plukšškļ iš Zalļzšubīāte

Platknaābiš Plļavu tilbīāte Sila štrazdš Kļ ivuliš

Baltveāderiš Lielaā  tilbīāte Peleākaiš štrazdš Svilpiš

Krīākliš Kuitala Melnaiš mezša štrazdš Dizšknaābiš

Prīākšškļ e Lietuvainiš Svīātrainaiš kļ aukļ iš Eglļu kruštknaābiš

Bruā nkakliš Sloka Melngalvaš kļ aukļ iš Mazaiš švilpiš

Cekulpīāle Meārkazinļ a Daā rza kļ aukļ iš Niedru šteā ršte

Gaigala Gugatniš Bruā nšpaā rnu kļ aukļ iš Daā rza šteā ršte

Mazaā  gaura Lielaiš kļ īāriš Gaiššaiš kļ aukļ iš Dzeltenaā  šteā ršte

Lielaā  gaura Kajakš Ceru kļ aukļ iš

Rubeniš Sudrabkaija Kaā rklu kļ aukļ iš

Mezš irbe Mazaiš kļ īāriš Upeš kļ aukļ iš

Laukirbe Upeš zīārinļ šš Ezeru kļ aukļ iš

Paipala Melnaiš zīārinļ šš Purva kļ aukļ iš

Grieze Maā jaš balodiš Kruā mu kļ aukļ iš

Mazaiš duā kuriš Mezša balodiš Niedru štrazdš

Cekulduā kuriš Lauku balodiš Iedzeltenaiš kļ aukļ iš

Peleākvaigu duā kuriš Gredzenuā bele Vīātīātiš

Juā raš kraukliš Paraštaā  uā bele Svirlīātiš

Lielaiš dumpiš Dzeguze CŽunļ cšinļ šš

Lielaiš baltaiš gaā rniš Apodzinļ šš Zeltgalvīātiš

Zivju gaā rniš Aušainaā  puā ce Paceplīātiš

Baltaiš štaā rkļ iš Mezša puā ce Peleākaiš mušškļ eā raā jš



Melnaiš štaā rkļ iš Vakarleāpiš Mazaiš mušškļ eā raā jš

Juā raš eārgliš Svīāre Melnaiš mušškļ eā raā jš

Zivju eārgliš Zivju dzenīātiš Lielaā  zīālīāte

Klinšu ērglis Melnaā  dzilna Mezša zīālīāte

Mazaiš eārgliš Peleākaā  dzilna Zilzīālīāte

Melnaā  klija Dizšraibaiš dzeniš Cekulzīālīāte

Niedru lija Videā jaiš dzeniš Purva zīālīāte

Lauku lija Baltmugurdzeniš Peleākaā  zīālīāte

Plļavu lija Trīspirkstu dzenis Garaštīāte

Pelļu klijaānš Mazaiš dzeniš Dzilnīātiš

Bikššainaiš klijaānš Tīātinļ šš Mizlozšnļ a

Kļ īākļ iš Lauku cīāruliš Lielaā  cšakšte

Zvirbulļu vanagš Sila cīāruliš Bruā naā  cšakšte

Vištu vanagš Kraštu cšurkšte ZŽ agata

Lauku piekuā nš Bezdelīāga Sīāliš

Bezdelīāgu piekuā nš Maā jaš cšurkšte Riekštroziš

Purva piekuā nš Plļavu cšipšte Kovaā rniš

Dumbrcaā liš Koku cšipšte Kraukļ iš

Ormanīātiš Baltaā  cielava Peleākaā  vaā rna


