Maršruts 8
Stādi
Nokļūšana: Maršruts atrodas pusceļā starp
Apriķiem un Pāvilostu. Pie Sakas pagasta
pārvaldes jānogriežas uz Apriķiem un
jābrauc 10 km.
Transporta novietošana: Autotransportu
var novietot piemērotā vietā publisko ceļu
malā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.
Attālums un laiks: Maršruta garums 5 km.
Ar kājām 3-4 stundas.
Īpašas norādes: Nekādā gadījumā nebradāt
pa pļavām, kur tiek iegūts siens. Tauriņu
vērošanai un fotografēšanai vispiemērotākās
ir ceļmalas un augu joslas gar grāvjiem un mežmalās.
Norādes un labierīcības: Nav
Sabiedriskais transports: Nav
Tuvākie maršruti: „Pāvilosta”, „Apriķi”, „Cīravas mežs”.
Sezona: Dienas tauriņu vērošana sezona ilgst no aprīļa līdz augustam.
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Pārvietošanās veids: Maršruts paredzēts tikai pārgājieniem.
Ziema Pavasaris Vasara Rudens
Kājām
Slēpes
Velosipēds
Auto
Laiva
Kopā maršrutā iespējams novērot 30-40 dienas tauriņu sugas.
1. Pļavas pie „Rūķu” mājām. Mēreni mitras pļavas ar dedestiņām, vīķiem, margrietiņām un pulkstenītēm
iecienījuši raibeņi un resnglavīši. Biežāk sastopamie ir brūndzeltenais un melnūsainais resngalvītis, parastais
pļavraibenis un lielais nātru raibenis. Pavasarī uz bērziem novērojams bērzu raibenis, kurš barojas ar koku
sulu.

2. Nedaudz sausākas pļavas atrodas pie „Rasmaņu” mājām. Lielā skaitā jūnijā un jūlijā novērojami zilenīši
un zeltainīši. Vīķu zilenītis, lielais skābeņu zeltainītis un violetais zeltainītis ir biežāk sastopamās sugas. Gar
ceļa malu labprāt barojas rāceņu, kāļu un krūkļu balteņi.

Stādu tauriņu sugu saraksts
Bieži sastopamas sugas
Čemurziežu dižtauriņš
Lapkoku baltenis
Kāpostu baltenis
Rāceņu baltenis
Kāļu baltenis
Ķērsu baltenis
Krūkļu baltenis
Dedestiņu baltenis
Aveņu astainītis
Parastais zeltainītis
Lielais skābeņu zeltainītis
Zeltgalvīšu zeltainītis
Brūnais zeltainītis
Violetais zeltainītis
Mazais skābeņu zeltainītis
Astainais zilenītis
Krūkļu zilenītis
Mazais viršu zilenītis
Lielais viršu zilenītis
Meža zilenītis
Vīķu zilenītis
Parastais zilenītis
Kārklu zaigraibenis
Apšu zaigraibenis
Apšu raibenis
Bērzu raibenis
Acainais raibenis
Parastais nātru raibenis
Kārklu raibenis
Lielais nātru raibenis
Mazais nātru raibenis
Dadžu raibenis
Papuves raibenis
Jāņogu raibenis
Lielais meža raibenis
Parastais perlamutra raibenis
Lielais atraitnīšu raibenis
Parastais purvraibenis
Baldriānu pļavraibenis
Parastais pļavraibenis
Pļavas vēršacītis
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Vietām sastopamas sugas
Purva dzeltenis
Pļavas dzeltenis
Bērzu zefīrs
Ozolu astainītis
Gobu astainītis
Plūmju astainītis
Sīkais zilenītis
Zileņu zilenītis
Gandreņu zilenītis
Tumšbrūnais zilenītis
Sausseržu raibenis
P
Augļkoku raibenis
Atraitnīšu raibenis
Brūnvālīšu raibenis
Dzērveņu raibenis
Agrais purvraibenis
Mazais vijolīšu purvraibenis
Ošu pļavraibenis
Parastais silsamtenis
Siena vēršacītis
Meža sīksamtenis
Purva sīksamtenis
Eglāju samtenis
Mūru samtenis
Gāršas samtenis
Saulrozīšu resngalvītis
Melnais gāršas resngalvītis
Dzeltenais gāršas rengalvītis

Reti vai ļoti reti sastopamas sugas
Skabiozu pļavraibenis
Ozolu zefīrs
Dzelzeņu pļavraibenis
Purva samtenis
Rezēdu baltenis
Sila brūnulis
Gāršas brūnulis
Cīrulīšu dižtauriņš
Lielais mārsilu zilenītis
Mauragu pļavraibenis
Agrais samtenis
Sārmeņu resngalvītis
Lielais vijolīšu purvraibenis
Sūreņu purvraibenis
Mazais meža resngalvītis
Gaiļbiksīšu sīkraibenis
Aricia agestis
Mazais atraitnīšu raibenis
Kazeņu raibenis
Veroniku pļavraibenis
Oranžais dzeltenis
Drudzeņu zilenītis
Brūnvālīšu zilenītis
Vainadzīšu zilenītis
Esparsešu zilenītis
Ceļteku pļavraibenis
Lielais silsamtenis
Zeltlapu resngalvītis

Parastais samtenis
Pļavas sīksamtenis
Parastais sīksamtenis
Lauka sīksamtenis
Noras samtenis
Parastais resngalvītis
Spogulīšu resngalvītis
Melnūsainais resngalvītis
Brūndzeltenais resngalvītis
Lielais meža resngalvītis
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