
Maršruts 14

TEBRA

Nokļūšana: Tebras  upes  posms
no  Padures  līīdz  Dzintares
pilskalnam. 

Transporta  novietošana:
Autotransportu  parasti  novieto
marsšruta  saīkumpunktaī  vai
marsšruta nosleīguma vietaī .

Attālums  un  laiks:  Marsšruta
garums  20  km.  Nepieciesšama
viena diena, t. i. līīdz 10 stundaīm.

Īpašas  norādes: Ieveīrot
drosšīības  noteikumus  uz  uī dens
un  izmantot  visu  nepieciesšamo
inventaī ru.

Norādes un labierīcības: Nav.

Sabiedriskais transports: Nav 
nepieciesšams.

Tuvākie maršruti: "Aprikķ i", "Pleces purvs". Vienu kilometru no Dzintares pilskalna atrodas Dzintarnieku dīīkķ is.

Sezona: Piemeīrotaīkais laiks ir no aprīīlķa līīdz septembrim, ligzdojosšo putnu sugu veīrosšanai.  

Rīīts
Diena
Vakars
Nakts

jan feb mar apr mai juī n juī l aug sep okt nov dec

Pārvietošanās veids: Marsšruts paredzeī ts braucienam ar laivu.

Ziema Pavasaris Vasara Rudens
Kaī jaīm
Sleīpes
Velosipeīds
Auto
Laiva

Kopaī  marsšrutaī  noveīrotas 105 putnu sugas.  Putnu veīrosšana tiek veikta  no upes,  nepieciesšamīības gadīījumaī
apsekojot arīī vietas upes krastaī . Gar upes posmu salīīdzinosši maz lauksaimniecīības zemes. Domineī  jauktu koku
un platlapju mezš i.  Vietaīm nelieli krasta atsegumi. Iespeī ja noveīrot tipiskas mezša un mazo upju putnu sugas.
Aprikķu ciema tuvumaī  biezšaī k sastopamas lauku putnu sugas. Upeī  ligzdo lielaī  gaura, gaigala, zivju dzenīītis, baltaī
cielava, mezša tilbīīte. Kaī  barosšanaī s vietu biezš i izmanto melnais staī rkķ is.



Tebras putnu sugu saraksts

Mezša pīīle Melnais erickinķ sš Dzeltenaī  steī rste

Krīīklis Akmenķ cšakstīīte

Gaigala Lukstu cšakstīīte

Lielaī  gaura Dziedaī taī jstrazds

Mezš irbe Pluksškķ is

Grieze Sila strazds

Zivju gaī rnis Peleīkais strazds

Baltais staī rkķ is Melnais mezša strazds

Melnais staī rkķ is Svīītrainais kķ aukķ is

Juī ras eīrglis Melngalvas kķ aukķ is

Zivju eīrglis Daī rza kķ aukķ is

Mazais eīrglis Bruī nspaī rnu kķ aukķ is

Niedru lija Gaisšais kķ aukķ is

Plķavu lija Ceru kķ aukķ is

Pelķu klijaīns Kaī rklu kķ aukķ is

Kķ īīkķ is Upes kķ aukķ is

Zvirbulķu vanags Purva kķ aukķ is

Vistu vanags Iedzeltenais kķ aukķ is

Bezdelīīgu piekuī ns Vīītīītis

Dzeī rve Svirlīītis

Mezša tilbīīte CČunķ cšinķ sš

Upes tilbīīte Zeltgalvīītis

Sloka Paceplīītis

Meīrkazinķ a Peleīkais musškķ eī raī js

Lielais kķ īīris Mazais musškķ eī raī js

Upes zīīrinķ sš Melnais musškķ eī raī js

Mezša balodis Lielaī  zīīlīīte

Lauku balodis Mezša zīīlīīte

Parastaī  uī bele Zilzīīlīīte

Dzeguze Cekulzīīlīīte

Ausainaī  puī ce Purva zīīlīīte

Mezša puī ce Peleīkaī  zīīlīīte

Svīīre Garastīīte

Zivju dzenīītis Dzilnīītis

Melnaī  dzilna Mizlozšnķ a

Peleīkaī  dzilna Bruī naī  cšakste

Dizšraibais dzenis ZČ agata

Videī jais dzenis Sīīlis

Mazais dzenis Kovaī rnis

Tīītinķ sš Peleīkaī  vaī rna

Lauku cīīrulis Krauklis

Sila cīīrulis Maī jas strazds

Krastu cšurkste Vaī lodze

Bezdelīīga Lauku zvirbulis

Maī jas cšurkste ZČubīīte

Plķavu cšipste Kanķ epīītis

Koku cšipste Dadzīītis

Baltaī  cielava Zalķzšubīīte

Pelķkaī jīīte Kķ ivulis

Sarkanrīīklīīte Svilpis

Lakstīīgala Dizšknaībis

Erickinķ sš Mazais svilpis


