
Maršruts 10 

Akmensrags 

Nokļūšana: Maršruts atrodas starp Pāvilostu un Ziemupi. No 

Liepājas-Ventspils šosejas P111 pie Sakas stacijas jānogriežas pa 

kreisi, un jābrauc 8 km līdz bākas norādei. No Liepājas ērtāk braukt 

caur Ziemupi. Pie Vērgales pagrieziena no P111 šosejas jānogriežas 

uz Ziemupi, un jābrauc 18 km līdz bākai. Attālums no Liepājas 50 

km, no Ventspils 80 km. 

Transporta novietošana: Automašīnu var novietot stāvlaukumā pie 

Akmensraga bākas, vai piemērotās vietās ceļa malā, ievērojot ceļu 

satiksmes noteikumus.  

Attālums un laiks: Maršruta garums 5 km. 

Īpašas norādes: Nav. Norādes un labierīcības: Nav. 

Sabiedriskais transports: Nav. 

Tuvākie maršruti: "Pāvilosta", "Ziemupe", "Stādi". 

 

Sezona: Dienas tauriņu vērošana sezona ilgst no aprīļa līdz augustam.  

Rīts                                     

Diena                                     

Vakars                                     

Nakts                                     

 jan feb mar apr mai jūn jūl aug sep okt nov dec 

 

Pārvietošanās veids: Maršruts paredzēts tikai pārgājieniem. 

 Ziema  Pavasaris Vasara Rudens 

Kājām     

Slēpes     

Velosipēds     

Auto     

Laiva     

 

Kopā maršrutā konstatētas 29 tauriņu sugas.  

Līdzīgi kā Pāvilostas pelēkajā kāpā arī šeit sastopamas vairākas retas tauriņu sugas. Siena vēršacītis 

sastopams tikai sausās piejūras pļavās un kāpās gar Baltijas jūras piekrasti un Rīgas jūras līcī. Savukārt 

zileņu zilenītim pļavu tuvumā būs jābūt purvainam mežam, kur aug zilenes, ar kurām barojas šo tauriņu 

kāpuri. Akmensraga piekrastē visvairāk dzīvo tieši zilenīši, zeltainīši un sīksamteņi – mazākie Latvijas 

tauriņi. Tiem vieglāk kā lielajiem tauriņiem ir pielāgoties dzīvei vējainajās piekrastes kāpās. 

* biezāk iekrāsotas ir sugas, kuras konstatētas Pāvilostā 

* ar „P” apzīmētas sugas, kuras iespējams novērot agri pavasarī (martā-aprīlī) 



 

 

 

Stādu tauriņu sugu saraksts 

Bieži sastopamas sugas Vietām sastopamas sugas Reti vai ļoti reti sastopamas sugas 

Čemurziežu dižtauriņš  Purva dzeltenis  Skabiozu pļavraibenis  

Lapkoku baltenis   Pļavas dzeltenis  Ozolu zefīrs  

Kāpostu baltenis P Bērzu zefīrs  Dzelzeņu pļavraibenis  

Rāceņu baltenis P Ozolu astainītis  Purva samtenis  

Kāļu baltenis P Gobu astainītis  Rezēdu baltenis  

Ķērsu baltenis P Plūmju astainītis  Sila brūnulis  

Krūkļu baltenis P Sīkais zilenītis  Gāršas brūnulis  

Dedestiņu baltenis P Zileņu zilenītis  Cīrulīšu dižtauriņš  

Aveņu astainītis P Gandreņu zilenītis  Lielais mārsilu zilenītis  

Parastais zeltainītis P Tumšbrūnais zilenītis  Mauragu pļavraibenis  

Lielais skābeņu zeltainītis  Sausseržu raibenis  Agrais samtenis  

Zeltgalvīšu zeltainītis  Augļkoku raibenis P Sārmeņu resngalvītis  

Brūnais zeltainītis  Atraitnīšu raibenis  Lielais vijolīšu purvraibenis  

Violetais zeltainītis  Brūnvālīšu raibenis  Sūreņu purvraibenis  

Mazais skābeņu zeltainītis  Dzērveņu raibenis  Mazais meža resngalvītis  

Astainais zilenītis  Agrais purvraibenis  Gaiļbiksīšu sīkraibenis  

Krūkļu zilenītis P Mazais vijolīšu purvraibenis  Aricia agestis  

Mazais viršu zilenītis  Ošu pļavraibenis  Mazais atraitnīšu raibenis  

Lielais viršu zilenītis  Parastais silsamtenis  Kazeņu raibenis  

Meža zilenītis  Siena vēršacītis  Veroniku pļavraibenis  

Vīķu zilenītis  Meža sīksamtenis  Oranžais dzeltenis  

Parastais zilenītis  Purva sīksamtenis  Drudzeņu zilenītis  

Kārklu zaigraibenis  Eglāju samtenis  Brūnvālīšu zilenītis  

Apšu zaigraibenis  Mūru samtenis  Vainadzīšu zilenītis  

Apšu raibenis  Gāršas samtenis  Esparsešu zilenītis  

Bērzu raibenis P Saulrozīšu resngalvītis  Ceļteku pļavraibenis  

Acainais raibenis P Melnais gāršas resngalvītis  Lielais silsamtenis  

Parastais nātru raibenis P Dzeltenais gāršas rengalvītis  Zeltlapu resngalvītis  

Kārklu raibenis P     

Lielais nātru raibenis      

Mazais nātru raibenis P     

Dadžu raibenis      

Papuves raibenis      

Jāņogu raibenis P     

Lielais meža raibenis      

Parastais perlamutra 
raibenis 

 
 

 
 

 

Lielais atraitnīšu raibenis      

Parastais purvraibenis      

Baldriānu pļavraibenis      

Parastais pļavraibenis      

Pļavas vēršacītis      

Parastais samtenis      

Pļavas sīksamtenis      

Parastais sīksamtenis      

Lauka sīksamtenis      



Noras samtenis      

Parastais resngalvītis P     

Spogulīšu resngalvītis      

Melnūsainais resngalvītis      

Brūndzeltenais resngalvītis      

Lielais meža resngalvītis      

 


