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Dabas tūristu vēlmes un iespējas

Vēlmes:

• Jo vairāk, jo labāk.

• Retumi un izcilas vietas.

• Gluži kā filmās...

Iespējas:

• Cik var paspēt vienā dienā?

• Kas atrodams apmeklējamā apvidū (novadā)?

• Pieejamība.

• Informācija par apmeklējamo objektu, tā popularitāte, 

izcilība, stāsts, īsts kultūrvēsturiskais materiāls.



Ūdenskritumi

Dienvidkurzemē 
ievērojamākie:

• Bukupes ūdenskritums 
(augstums tikai 0,5 m, 
viegli pieejams).

• Gobdziņu gravas 
ūdenskritums 
(augstums - 2,3 m, grūti 
pieejams).

• Omiķu ūdenskritums 
(augstums – 3,5 m, laba 
leduskritumu vieta –
attēlā: 2018.g.).



Klintis

Dienvidkurzemē 

ievērojamākās:

• Gobdziņu klintis pie 

Ventas.

• Ātrais kalns pie 

Ventas.

• Šķēdes atsegumi un 

Omiķu grava (attēlā).



Alas

Dienvidkurzemē 

ievērojamākās:

• Gobdziņu ala (26 m 

gara) pie Ventas.

• Mālu (Šķēdes) ala –

11 m gara (attēlā).



Lieli un interesanti avoti

Dienvidkurzemē 

ievērojamākie:

• Leju svētavots 

(attēlā), Rucavas 

pag.

• Dzērves-Bērziņu 

avotu grupa, 

Cīravas pag.

• Dzirnavnieku avoti, 

Vecpils pag.

• Cieceres avots, 

Skrundas pag.



Ievērojami dižkoki
Dienvidkurzemē ievērojamākie:

• Porgaļu 1.liepa (P=8,31m, Sakas pag., 
2.dižākā Latvijā).

• Kalnziednieku ozols (P=8,28m, Jaunlutriņu 
pag., 13.vietā Latvijā).

• Plostnieku 1.ozols (P=7,62m, Lažas pag.).

• Pankopu ozols (P=7,60m, Skrundas pag.).

• Aužuļu liepa (P=7,55m, Vērgales pag.).

• Gravas Sudmaļu ozols (P=7,28m, Priekules 
pag.).

• Šārķu 1.ozols (P=7,12m, Vadakstes pag.).

• Miemju (Dzintarnieku) liepa (P=7,02m, 
Rucavas pag.; attēlā (2018.g.)).

• Sauļu ozols (P=6,52m, Kuršīšu pag.).

• Ķēdaru ozols (P=6,40m, Nīgrandes pag.).

• Saušu kļava (P=6,31m, Kalētu pag., 
2.dižākā Latvijā).

• Remtes Mīlestības ozols (P=5,19m, Remtes 
pag.).

• Durbes kļava (P=5,02m, Durbē).

• Bārtas priede (P=4,39 m, Nīcas pag., dižākā 
Dienvidkurzemē).



Dižakmeņi un citi ievērības cienīgi 

akmeņi
Dienvidkurzemē ievērojamākie:

• Kapsēdes dižakmens (attēlā), 60m³,
Medzes pag.

• Āķagala (Pāvilostas) jūrakmens, 35m³, 
Pāvilosta, Sakas pag.

• Zīmes akmens (Robežakmens), 24m³, 
Nīcas pag.

• Lankuču dižakmens, 17m³, Nīcas pag.

• Odziņu bedrīšakmens (dižakmens), 
16m³, Medzes pag.

• Saktu dižakmens, 15m³, Rucavas pag.

• Riekstiņu dižakmens, 15m³, Rucavas 
pag.

• Palēkais akmens, 14m³, Nīcas pag.

• Veitu dižakmens, 13m³, Nīcas pag.

• Ziemeļu dižakmens, 12m³, Nīcas pag.

• Silmaļu dižakmens, 12m³, Dunikas 
pag.

• Kapsēdes Rudais akmens
(dižakmens, bedrīšakmens), 11m³,
Medzes pag.

(tūrismam piemērotākie – pasvītroti).



Dabas takas

Dienvidkurzemē 

ievērojamākās:

• Dunikas purva (Tīrpurva) 

un Luknes skābaržu 

audzes taka (attēlā).

• Kalnansu purva taka.

• Kazdangas parka takas.

• Cīravas dabas takas.



Skatu torņi

Dienvidkurzemē labākie 

skatu torņi:

• Tornis pie Cieceres 

ezera.

• Zirgu salas skatu tornis 

Liepājā.

• Embūtes skatu tornis.

• Skatu tornītis Šķēdes 

kāpās.

• Lauku ielas putnu 

vērošanas tornis 

Liepājā.



Laivošanas iespējas

Dienvidkurzemē 

labākās 

laivojamās upes:

• Venta (attēlā).

• Ciecere.

• Bārta.

• Durbe.

• Rīva.

• Tebra.



Dzīvās dabas vērošana

• Putnu vērošana – gan 

mums bieži sastopami 

(īpaši ar mazuļiem), gan 

reti putni (attēlā: sarkanās 

puskuitalas jūrmalā).

• Savvaļas dzīvnieku 

vērošana.

• Skaistas dabas ainavas.

• Neskartā – mežonīgā 

daba.



Grupu pārgājieni dabā

• Pārgājieni pa dabas 
takām.

• Pārgājieni pa upju 
ielejām.

• Pārgājieni gar jūru 
(attēlā: Baltijas jūra 
pie Bernātiem un 
saulriets).

• Pārgājieni apkārt 
ezeriem.



Kultūras mantojums dabas tūristiem

Populārākais kultūras mantojums:

• Pilis un muižas, to parki.

• Senie pilskalni (lieli un ar labām ainavām).

• Senās kulta vietas, īpaši dažādi dobumakmeņi.

• Baznīcas (senas, greznas vai arhitektoniski īpatnējas).

• Bākas.

• Dzirnavas (ūdensdzirnavas, vējdzirnavas).

• Vēsturiski tilti (mūra, arku tilti).

Noderīga informācija:

• www.petroglifi.lv

• Facebook: Petroglifu centrs.

• www.ancientsites.eu (senās kulta vietas – Cult Identity projekts)

• www.mantojums.lv (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)

http://www.petroglifi.lv/
http://www.ancientsites.eu/
http://www.mantojums.lv/

