Papes ornitoloģiskā stacija
Publicēts: 27.11.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Dabas parks "Pape"
Pape, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477

GPS KOORDINĀTES
X: 314801, Y: 6228539 / Lat: 56.165798, Lon: 21.017238

APRAKSTS
Nozīmīga vieta Latvijā, kur migrācijas laikā veic ceļojošo putnu un sikspārņu ķeršanu un gredzenošanu. Putnu migrācija tiek pētīta
kopš 1966. gada, bet sikspārņu – kopš 1986. gada. Pēc Latvijas Universitātes vadošā pētnieka Oskara Keiša vārdiem, “Pape ir
unikāla, jo šeit vērojams tā dēvētais pudeles kakla efekts, kad dienvidrietumu virzienā migrējošo putnu un sikspārņu straume
koncentrējas šaurā sauszemes joslā starp Baltijas jūru un Papes ezeru”.
Ik gadu norisinās divi pasākumi.
Pēdējā septembra piektdienā – Zinātnieku nakts.
Pirmajā oktobra nedēļas nogalē – Starptautiskā putnu vērošanas diena
Apmeklējumu vēlams pieteikt: +371 29236300
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NOKĻŪŠANA
Jādodas pa Liepājas-Klaipēdas autoceļu A11 līdz Papes –Rucavas krustojumam. Tad jānogriežas uz Papi. Tālāk 6 km pa grants
ceļu un 2 km pa asfaltu līdz stāvlaukumam. Tad vēl 2,5 km pa grants ceļu gar jūru līdz atpūtas kompleksam “Pūķarags”.
Ar satiksmes autobusu – no Liepājas AO līdz Rucavai, tad kājām aptuveni 8 km līdz Papes ciemam.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Rucavas tūrisma informācijas centrs Tālr.: +371 29134903, e-pasts: rucava.tic@inbox.lv, FB: www.facebook.com/rucavatic/
Tūrisma informācijas punkts Dzintarvēji. Tālr. +371 26759199 Atvērts 1.06.–31.08. Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads,
LV-3477
Informācija par dabas parku „Pape” un citiem apskates objektiem tajā
Ekskursijas pie savvaļas zirgiem, tauriem Kalnišķos. Tālr. +371 26167333.
Nīcas tūrisma informācijas centrs Tālrl.: +371 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt

Google Play

Apple Store App

APSAIMNIEKOTĀJS
Latvijas Universitāte

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

https://www.daba.gov.lv/lv/papes-ornitologiska-stacija

