Putnu vērošanas maršruts
Grobiņas novadā “Tāšu ezers”
Nokļūšana: Maršruts atrodas 9 km uz ZA no Grobiņas un 7 km uz
A no Kapsēdes. Ērtākā nokļūšana, braucot pa V1192 autoceļu.
Transporta novietošana: Autotransportu var novietot pie Tāšu
muižas, vai jebkurā citā piemērotā vietā, ievērojot ceļu
satiksmes noteikumus.
Attālums un laiks: Maršruta garums 8,5 km. Pārgājiena ilgums
ar kājām līdz 6 stundām. Ar velosipēdu 2 stundas.
Norādes un labierīcības: Nav.
Īpašas norādes: Nav
Sabiedriskais transports: Nav
Tuvākie maršruti: "Kapsēde", "Vērgale", "Durbes ezers"
Sezona: Pavasarī un rudenī novērojamas migrējošās lauku un
ūdensputnu sugas, bet vasarā parkā un ezerā ligzdojošie putni.
Diennakts tumšajā laikā, atkarībā no sezonas, iespējams
konstatēt meža pūci, ausaino pūci un niedrāju putnus, tai skaitā
mazo ormanīti un dumbrcāli.
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Pārvietošanās veids: Vispiemērotākais pārvietošanās veids ir ar
velosipēdu un auto. Maršrutu veicot kājām, ieteicams to sadalīt
īsākos posmos.

Tāšu ezers iekļauts Putniem nozīmīgo vietu sarakstā, kas liecina par tā ornitoloģisko vērtību. Pavasarī teritorija ir
nozīmīga atpūtas un barošanās vieta vairākiem simtiem pīļu, zosu un gulbju. Ezera niedrājos ligzdo lielais dumpis,
meža zoss, somzīlīte un Seivi ķauķis. Kopā teritorijā konstatētas 179 putnu sugas.
1. Tāšu muižas parks ir plašs komplekss, kuru veido vairākas vecas ēkas, parks un zivju dīķi. Teritorijā ligzdo baltais
stārķis, pelēkais mušķērājs, tītiņš, ģirlicis un citas lauku un parku putnu sugas. Zivju dīķos ligzdo ziemeļu gulbis,
laucis, ūdensvistiņa un ceru ķauķis.
2. Savvaļas zirgu ganības kā barošanās vietu izmanto zosis un dzērves. Īsā veģetācija nodrošina labus barošanās
apstākļus zvirbuļveidīgajiem putniem un bridējputniem. Mitrākās ieplakās barojas pļavu čipstes, mežastrazdi,
tilbītes un šņibīši.
3. Tāšu ezerā putnu daudzveidību nodrošina plašas niedru un ūdensaugu audzes. Ezerā ligzdo cekuldūkuris,
paugurknābja gulbis, meža zoss, melnais zīriņš, niedru strazds, bārdzīlīte un niedru stērste. Migrācijas laikā ezerā
nakšņo zosis. Konstatētas arī retākas putnu sugas, kā baltspārnu zīriņš, mazais dumpis, zilrīklīte un kukaiņu piekūns.
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Tāšu ezers putnu sugu saraksts
Paugurknābja gulbis

Dumbrcālis

Vidējais dzenis

Somzīlīte

Baltpieres zoss

Ūdensvistiņa

Lauku cīrulis

Lielā čakste

Ziemeļu gulbis
Mazais gulbis
Sējas zoss

Kanādas zoss
Baltvaigu zoss
Meža zoss
Meža pīle

Pelēkā pīle
Garkaklis

Platknābis

Baltvēderis

Ormanītis

Mazais ormanītis
Laucis

Dzērve

Upes tārtiņš

Smilšu tārtiņš

Dzeltenais tārtiņš
Ķīvīte

Parastais šņibītis

Teminka šņibītis
Trulītis

Krīklis

Purva tilbīte

Ķerra

Pļavu tilbīte

Prīkšķe

Brūnkaklis
Cekulpīle
Gaigala

Mazā gaura
Lielā gaura
Laukirbe
Paipala
Grieze

Mazais dūkuris
Cekuldūkuris

Pelēkvaigu dūkuris
Jūras krauklis

Lielais dumpis

Mazais dumpis
Lielais baltais gārnis
Zivju gārnis

Baltais stārķis

Meža tilbīte
Upes tilbīte

Tumšā tilbīte
Lielā tilbīte

Melnā puskuitala
Kuitala

Lietuvainis
Sloka

Mērkaziņa
Vistilbe

Gugatnis

Šaurknābja pūslītis
Mazais ķīris
Lielais ķīris
Kajaks

Sudrabkaija

Melnspārnu kaija
Lielais zīriņš

Melnais stārķis

Upes zīriņš

Sarkanā klija

Mājas balodis

Ķīķis

Melnā klija

Jūras ērglis
Niedru lija
Lauku lija
Pļavu lija

Zvirbuļu vanags
Peļu klijāns

Bikšainais klijāns
Mazais ērglis
Zivju ērglis

Lauku piekūns

Kukaiņu piekūns
Purva piekūns

Bezdelīgu piekūns

Melnais zīriņš

Baltspārnu zīriņš
Meža balodis

Lauku balodis
Gredzenūbele
Parastā ūbele
Dzeguze

Ausainā pūce
Purva pūce
Meža pūce
Svīre

Zivju dzenītis
Pelēkā dzilna
Melnā dzilna

Dižraibais dzenis

Mazais dzenis
Tītiņš

Sila cīrulis

Krastu čurkste
Bezdelīga

Mājas čurkste
Pļavu čipste
Koku čipste

Baltā cielava

Dzeltenā cielava
Citroncielava
Paceplītis

Sarkanrīklīte
Lakstīgala
Zilrīklīte
Erickiņš

Melnais erickiņš
Akmeņčakstīte

Lukstu čakstīte

Apkakles strazds
Dziedātājstrazds
Plukšķis

Sila strazds

Pelēkais strazds

Melnais meža strazds
Melngalvas ķauķis
Dārza ķauķis

Brūnspārnu ķauķis
Gaišais ķauķis
Ceru ķauķis

Kārklu ķauķis
Upes ķauķis
Seivi ķauķis

Ezeru ķauķis

Purva ķauķis

Krūmu ķauķis

Niedru strazds

Iedzeltenais ķauķis
Čuņčiņš
Vītītis

Pelēkais mušķērājs
Melnais mušķērājs
Bārdzīlīte
Lielā zīlīte
Zilzīlīte

Purva zīlīte

Pelēkā zīlīte
Garastīte

Dzilnītis

Mizložņa

Brūnā čakste
Žagata
Sīlis

Kovārnis
Krauķis

Pelēkā vārna
Krauklis

Mājas strazds
Vālodze

Mājas zvirbulis

Lauku zvirbulis
Žubīte

Ziemas žubīte
Zaļžubīte
Dadzītis
Ķivulis

Kaņepītis

Parastais ķeģis
Mazais svilpis
Svilpis

Dižknābis

Lapzemes stērste
Dzeltenā stērste
Dārza stērste

Niedru stērste

