
Maršruts 7

MISIŅKALNA PARKS

Nokļūšana: Marššrutš atrodaš Aizputeš pilšeē taē , Tebraš upeš ielejaē ,
200 m no Aizputeš tuē rišma informaēcijaš centra.

Transporta  novietošana: Autotranšportu  var  novietot  vairaēkoš
štaēvlaukumoš – pie Mišinņ kalna kapiem, vecaē š Mišinņ kalna eštraēdeš
teritorijaē , pie vecaē  špirta bruē zša vai pilšeē taš centraē lajaē  laukumaē .

Attālums un laiks:  Marššruta garumš 5 km. Paē rgaē jiena ilgumš ar
kaē jaēm 4 štundaš.  Ziemaē  ar šleēpeēm aptuveni 2 štundaš,  jo putnu
veēroššanai nepiecieššamaiš laikš ir daudz mazaēkš.

Īpašas norādes: Marššrutaē  atrodaš Mišinņ kalna kapi. Ziemaš laikaē
ieveērot droššīēbu un upeē  uz leduš nekaēpt. 

Norādes un labierīcības: Pilnš šervišš pieejamš Aizputeš tuē rišma
informaēcijaš centraē .

Sabiedriskais transports: Nav nepiecieššamš

Tuvākie maršruti: "Lazšaš uē denškraē tuve", "Ormanņ kalnš", "Padureš priedienš".

Sezona: Ziemaē  piemeērota  vieta  uē denšputnu  veēroššanai.  Rīēta  un  vakara  apmekleē jumi  iešpeē jami  no  marta  līēdz
oktobrim, putnu migraēcijaš un ligzdoššanaš laikaē . Naktīē marššrutu var apmekleē t šaēkot ar martu un beidzot ar juē lija
vidu.

Rīētš
Diena
Vakarš
Naktš

jan feb mar apr mai juē n juē l aug šep okt nov dec

Pārvietošanās veids: Ziemaē  marššrutu iešpeē jamš apmekleē t kaē jaēm un šleēpojot. Pavašarīē, vašaraē  un rudenīē marššrutu
apmekleē  ar kaē jaēm. Velošipeēdu nav ieteicamš izmantot, jo vairaēkaē š vietaē š ir štaēvaš reljefa formaš un celinņ uš šedz
betona kaēpneš.

Ziema Pavašariš Vašara Rudenš
Kaē jaēm
Sleēpeš
Velošipeēdš
Auto
Laiva

Kopaē  marššrutaē  noveērotaš 129 putnu šugaš.  Marššrutaē  ietilpšt Tebraš upeš ieleja un Mišinņ kalna parkš.  Teritorijaē
atrodaš jauktu koku parkš, kuraē  domineē  ozoli, upe, uē denšdzirnavaš, apbuē ve un mazdaē rzinņ i.

1. Tebraš upe lejpuš Aizputeš uē denšdzirnavaēm. Katru ziemu uzturaš uē denšštrazdi, mezša pīēleš, šarkanrīēklīēteš
un zivju gaē rnņ i, jo upe neaizšalšt. Pavašarīē un vašaraē  noveērojamaš dazšaēdaš pilšeē taš un mezša putnu šugaš.
Rudenīē caurcelņo šīēkie dziedaē taē jputni.

2. Mišinņ kalna parkš. Jauktu koku parkš, kuraē  domineē  ozoli. Saštopamaš arīē vairaēkaš šveššzemju koku šugaš un
dizškoki. Parkaē  ligzdo vairaēk kaē  30 mezša putnu šugaš, tai škaitaē  baltmugurdzeniš un peleēkaē  dzilna. Tebraš
upeē  var noveērot paugurknaēbja gulbjuš, mezša pīēleš, laucšuš, uē denšvištinņ u. Migraē cijaš laikaē  noveērojamaš arīē
citaš pīēlņu šugaš un ziemelņu gulbiš. Mazdaē rzinņ oš pie upeš uzpludinaē taē š dalņaš ligzdo švīētrainaiš kņ aukņ iš.



        Misiņkalna parka putnu sugu saraksts

Paugurknaēbja gulbiš Mazaiš dzeniš Lielaē  cšakšte

Ziemelņu gulbiš Tīētinņ šš Bruē naē  cšakšte

Mezša pīēle Lauku cīēruliš ZŽ agata

Baltveēderiš Sila cīēruliš Sīēliš

Krīēkliš Kraštu cšurkšte Kovaē rniš

Cekulpīēle Bezdelīēga Kraukņ iš

Gaigala Maē jaš cšurkšte Peleēkaē  vaē rna

Lielaē  gaura Plņavu cšipšte Kraukliš

Grieze Koku cšipšte Maē jaš štrazdš

Cekulduē kuriš Baltaē  cielava Vaē lodze

Peleēkvaigu duē kuriš Dzeltenaē  cielava Maē jaš zvirbuliš

Zivju gaē rniš ŪŪ denšštrazdš Lauku zvirbuliš

Baltaiš štaē rkņ iš Zīēdašte ZŽubīēte

Juē raš eērgliš Pelņkaē jīēte Ziemaš zšubīēte

Zivju eērgliš Sarkanrīēklīēte Kanņ epīētiš

Mazaiš eērgliš Lakštīēgala Paraštaiš kņ egģ iš

Niedru lija Erickinņ šš Dadzīētiš

Pelņu klijaēnš Melnaiš erickinņ šš Zalņzšubīēte

Bikššainaiš klijaēnš Akmenņ cšakštīēte Kņ ivuliš

Kņ īēkņ iš Lukštu cšakštīēte Gņ irliciš

Zvirbulņu vanagš Dziedaē taē jštrazdš Svilpiš

Vištu vanagš Plukšškņ iš Dizšknaēbiš

Lauku piekuē nš Sila štrazdš Mazaiš švilpiš

Bezdelīēgu piekuē nš Peleēkaiš štrazdš Niedru šteē ršte

Dumbrcaē liš Melnaiš mezša štrazdš Dzeltenaē  šteē ršte

ŪŪ denšvištinņ a Svīētrainaiš kņ aukņ iš

Lauciš Melngalvaš kņ aukņ iš

Dzeē rve Daē rza kņ aukņ iš

Kņ īēvīēte Bruē nšpaē rnu kņ aukņ iš

Mezša tilbīēte Gaiššaiš kņ aukņ iš

Ūpeš tilbīēte Ceru kņ aukņ iš

Kuitala Kaē rklu kņ aukņ iš

Sloka Ūpeš kņ aukņ iš

Meērkazinņ a Purva kņ aukņ iš

Lielaiš kņ īēriš Iedzeltenaiš kņ aukņ iš

Kajakš Vīētīētiš

Sudrabkaija Svirlīētiš

Ūpeš zīērinņ šš CŽunņ cšinņ šš

Maē jaš balodiš Zeltgalvīētiš

Mezša balodiš Paceplīētiš

Lauku balodiš Peleēkaiš mušškņ eē raē jš

Gredzenuē bele Mazaiš mušškņ eē raē jš

Dzeguze Melnaiš mušškņ eē raē jš

Aušainaē  puē ce Lielaē  zīēlīēte

Mezša puē ce Mezša zīēlīēte

Svīēre Zilzīēlīēte

Zivju dzenīētiš Cekulzīēlīēte

Melnaē  dzilna Purva zīēlīēte

Peleēkaē  dzilna Peleēkaē  zīēlīēte

Dizšraibaiš dzeniš Garaštīēte

Videē jaiš dzeniš Dzilnīētiš

Baltmugurdzeniš Mizlozšnņ a


