
Maršruts 8

ORMAŅKALNS

Nokļūšana: Maršruts  atrodas  nepilnas  stundas  gājiena
attālumā  no  Aizputes  tūrisma  informācijas  centra.  Vislabāk
maršrutu sākt no Brīvības ielas gala un noslēgt  pie "Viļņu"
mājām.

Transporta  novietošana: Autotransportu  var  novietot
stāvlaukumā pie Misiņkalna mototrases (zilais punkts kartē).

Attālums un laiks: Maršruta garums 4 km. Pārgājiena ilgums
ar kājām un slēpojot 3-4 stundas.

Īpašas norādes: Maršrutā sarežģīts reljefs.

Norādes un labierīcības: Nav

Sabiedriskais transports: Nav nepiecieššamš

Tuvākie  maršruti: "Lažšaš  ūū denškraū tūve",  "Mišinņ kalna
parkš", "Meti".

Sezona: Ziemaū  piemeūrota vieta mežša pūtnū veūroššanai. Rīūta ūn vakara apmekleū jūmi iešpeū jami no marta līūdž
oktobrim, pūtnū migraū cijaš ūn ligždoššanaš laikaū .  Naktīū  marššrūtū var apmekleū t šaūkot ar martū ūn beidžot ar
jūū lija vidū.

Rīūtš
Diena
Vakarš
Naktš
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Pārvietošanās  veids:  Ziemaū  marššrūtū  iešpeū jamš  apmekleū t  kaū jaūm  ūn  šleūpojot.  Pavašarīū,  vašaraū  ūn  rūdenīū
marššrūtū apmekleū  ar kaū jaūm. Velošipeūdam nav paredžeū tš.

Ziema Pavašariš Vašara Rūdenš
Kaū jaūm
Sleūpeš
Velošipeūdš
Aūto
Laiva

Kopaū  marššrūtaū  noveūrota  121 pūtnū šūga.  Marššrūtaū  ietilpšt neliela Tebraš ūpeš ielejaš  dalņa  ūn Ormanņ kalna
mežšš. Teritorijaū  atrodaš jaūktū kokū mežšš, kūraū  domineū  egleš, oššū tīūraūdže, ūpe, maždaū ržinņ i, mežša laūceš ūn
živjū dīūkņ iš.

1. Ormaņkalna mežs. Gravu meži gar Tebras upi, kuros dominē egle. Upē ligzdo zivju dzenītis un upes tilbīte.
Mežā iespējams novērot dažādas meža putnu sugas, t. sk. melno stārķi un baltmugurdzeni. Pie Tebras upes
atrodas avots, kas ir ūdens ņemšanas vieta.

2. "Viļņu" dižozols. Izcili ainaviska vieta, no kuras paveras panorāma uz Aizputes pilsētu. Agrāk bijusi iecienīta
slēpošanas vieta. Ligzdo dažādas meža putnu sugas – melnais mušķērājs, koku čipste, mazais dzenis, dzilnītis
un svirlītis.



Ormaņkalna putnu sugu saraksts

Paūgūrknaūbja gūlbiš Kraštū cšūrkšte Kraūkliš

Ziemelņū gūlbiš Beždelīūga Maū jaš štraždš

Mežša pīūle Maū jaš cšūrkšte Vaū lodže

Baltveūderiš Plņavū cšipšte Laūkū žvirbūliš

Krīūkliš Kokū cšipšte ZŽūbīūte

Cekūlpīūle Baltaū  cielava Ziemaš žšūbīūte

Gaigala Pelņkaū jīūte Kanņ epīūtiš

Lielaū  gaūra Sarkanrīūklīūte Dadžīūtiš

Grieže Lakštīūgala Zalņžšūbīūte

Peleūkvaigū dūū kūriš Erickinņ šš Kņ ivūliš

Zivjū gaū rniš Melnaiš erickinņ šš Svilpiš

Baltaiš štaū rkņ iš Akmenņ cšakštīūte Dižšknaūbiš

Melnaiš štaū rkņ iš Lūkštū cšakštīūte Eglņū krūštknaū biš

Jūū raš eūrgliš Džiedaū taū jštraždš Mažaiš švilpiš

Zivjū eūrgliš Plūkšškņ iš Niedrū šteū ršte

Mažaiš eūrgliš Sila štraždš Daū rža šteū ršte

Niedrū lija Peleūkaiš štraždš Dželtenaū  šteū ršte

Pelņū klijaūnš Melnaiš mežša štraždš

Bikššainaiš klijaūnš Svīūtrainaiš kņ aūkņ iš

Kņ īūkņ iš Melngalvaš kņ aūkņ iš

Zvirbūlņū vanagš Daū rža kņ aūkņ iš

Vištū vanagš Brūū nšpaū rnū kņ aūkņ iš

Beždelīūgū piekūū nš Gaiššaiš kņ aūkņ iš

ŪŪ denšvištinņ a Cerū kņ aūkņ iš

Laūciš Kaū rklū kņ aūkņ iš

Džeū rve Ūpeš kņ aūkņ iš

Kņ īūvīūte Pūrva kņ aūkņ iš

Mežša tilbīūte Iedželtenaiš kņ aūkņ iš

Ūpeš tilbīūte Vīūtīūtiš

Sloka Svirlīūtiš

Meūrkažinņ a CŽūnņ cšinņ šš

Lielaiš kņ īūriš Zeltgalvīūtiš

Kajakš Paceplīūtiš

Sūdrabkaija Peleūkaiš mūšškņ eū raū jš

Ūpeš žīūrinņ šš Mažaiš mūšškņ eū raū jš

Maū jaš balodiš Melnaiš mūšškņ eū raū jš

Mežša balodiš Lielaū  žīūlīūte

Laūkū balodiš Mežša žīūlīūte

Džegūže Zilžīūlīūte

Aūšainaū  pūū ce Cekūlžīūlīūte

Mežša pūū ce Pūrva žīūlīūte

Svīūre Peleūkaū  žīūlīūte

Zivjū dženīūtiš Garaštīūte

Melnaū  džilna Džilnīūtiš

Peleūkaū  džilna Mižložšnņ a

Dižšraibaiš dženiš Lielaū  cšakšte

Videū jaiš dženiš Brūū naū  cšakšte

Baltmūgūrdženiš ZŽ agata

Mažaiš dženiš Sīūliš

Tīūtinņ šš Riekštrožiš

Laūkū cīūrūliš Kovaū rniš

Sila cīūrūliš Peleūkaū  vaū rna




