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Burtnieka ezera krastos ir sausas, mitras un slapjas pļavas, vietām niedrāji un krūmāji. 
Šur tur pašā ezera krastā aug meži. Tik dažādās vietas ir piemērotas 

daudzām augu, kukaiņu un dzīvnieku sugām.





Niedrāji un seklie piekrastes ūdeņi ar daudzām slēptuvēm un barošanās 
iespējām ir izcilas dzīves vietas dažādiem ūdenī un sauszemē dzīvojošiem 

kukaiņiem un to kāpuriem.





Gliemenēm un gliemežiem patīk ezera seklie piekrastes ūdeņi ar smilšainu 
grunti un ūdensaugiem.



Burtnieka ezera seklie piekrastes ūdeņi, tajā ietekošās upes un iztekošā 
Salaca rada iespējas dažādu spāru dzīvošanai.



Ap Burtnieka ezeru mīt daudzas tauriņu sugas. 
Daļu var ieraudzīt dienā, daļu naktī.



Kur mitrums un kukaiņi, tur arī krupīši un vardes.



Gar Burtnieka ezera krastu biežāk aug bērzi, baltalkšņi un melnalkšņi. 
Kuplo ozoli.



Meži, krūmāji, sausas un mitras pļavas, daudzie grāvji un upes sniedz 
patvērumu un barošanās vietu aļņiem, stirnām, lūšiem, lapsām, bebriem 

un citiem dzīvniekiem.



Lai noteiktu ezera labsajūtu, jāveic pētījumi.
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Uzzīmē pats! Burtnieka ezera piekrastē aug galvenokārt slapjo un mitro pļavu augu sugas.



Piekrastes ūdeņos aug arī citos ezeros bieži sastopami ūdensaugi.

 



Smilšaina grunts ar dūņām, daudzie seklie, ātri uzsilstošie ūdeņi – 
pateicīga vieta ļoti bagātīgam ūdensaugu klāstam.



Uzkāpjot Vīsraga vai Silzemnieku dabas vērošanas tornī, paveras plašs skats 
uz Burtnieka ezeru un tā apkārtnes ainavu.



Burtnieka ezera dienvidu un austrumu piekrastes, kā arī tajā ietekošās Briedes 
un Ēķinupes palieņu pļavas, ir svarīgas vietas daudziem pļavu putniem.



Enksāres salā un piekrastes niedrājos ligzdo neskaitāmi ūdensputni.



Niedrājus kā ligzdošanas vietu izmanto niedru lija un paugurknābja gulbis.



Burtnieka ezera zivīm bagātajos ūdeņos barību atrod gan ērgļi, gan gārņi.



Šaurā joslā gar ezera abiem krastiem stiepjas niedru un krūmu audzes. 
Te ligzdo daudzi mazi, bet ar skanīgu balsi apveltīti putniņi.



Burtnieka ezers ir nozīmīgs kā atpūtas vieta daudziem tūkstošiem 
caurceļojošo ūdensputnu, īpaši gulbju un zosu.



Grāmata izdota Zivju fonda pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi 
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, 

atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai izziņu literatūra, 
informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” projekta “Sabiedrības 

informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru 2018. gadā” ietvaros.
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