
Der zināt:
•	 Adamovas dabas takas garums ir 1,8 km;

•	 Pastaiga pa taku aizņem ~ 40 min.;

•	 Piemērota pastaigām gan individuāli, gan 
grupās;

•	 Pievērsiet uzmanību – atkritumu urnas ir tikai 
skatu laukumā;

•	 Adamovas dabas taka aizsākas un noslēdzas  
Krāslavas skatu laukumā;

•	 Adamovas dabas takas garumā ir soliņi 
atpūtai;

•	 Adamovas dabas taka atrodas dabas parkā 
«Daugavas loki» un aizsargājamo ainavu 
apvidū «Augšdaugava»;

•	 Taku izveidoja 1998. gadā Daugavpils 
Pedagoģiskās universitātes studenti, 
mācībspēki un darbinieki;

•	 Ietilpst Krāslavas pilsētas un Ūdrīšu pagasta 
teritorijā;

•	 Stiepjas gar Daugavas labo krastu un veido 
stāvas nogāzes;

•	 Pastaigas laikā var aplūkot krāšņas ainas, iet 
pa noslēpumainām gravām, redzēt savdabīgus 
kokus un retus augus, atpūsties pie Adamovas 
dižakmens un klausīties Daugavas čalās;

•	 No skatu laukuma paveras skaists skats uz 
Krāslavu un Daugavu;

•	 Skatu laukumā ir iespēja novietot transportu.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo 
atbalstu un Krāslavas novada domes līdzfinansējumu.

Iespiests: SIA «Erante», www.erante.lv
2008

Kontaktinformācija:
Krāslavas rajona TIC
Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, LV 5601
Tālr.: 65622201, 26487763
Fakss: 65622266
E-pasts: tic@kraslava.lv 

Krāslavas novada dome
Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV 5601
Tālr.: 65624383
Fakss: 65681772
E-pasts: dome@kraslava.apollo.lv 
Mājas lapa: www.kraslava.lv 
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Sākums
Adamovas dabas taka aizsākas un 
noslēdzas Krāslavas skatu laukumā. 
Šeit Jums ir iespēja novietot transportu, 
atpūsties pēc pastaigas pa dabas taku, 
vērot skaisto panorāmu uz Krāslavas 
pilsētu Daugavas krastā.

1. – 4. Skatu punkti
Iepazīstiet dabu tās daudzveidībā un 
vērojiet krāšņus skatus uz Daugavas 
ieleju, stāvot pie nogāzes malas.

5. Strautiņš
Pavērojiet iespaidīgo skatu uz Svarinska 
gravas aizsākumu.

6. – 10. Skatu punkti
Atklājiet  neredzētus augus un izbaudiet 
dabu, ieklausoties putnu dziesmās.

11. Iežu atsegums
Aplūkojiet gadsimtu gaitā izveidojušos 
trīs dažādu krāsu iežu slāņus – plānu, 
tumšu augsnes slāni, tad sarkanīgu 
morēnmālu un apakšā baltu, kārtainu 
smilts slāni, kas izveidojies stāvošā 
ūdenī Baltijas apledojuma beigu posmā.

12. Noslīdeņi
Gravas gultnē paveras iežu blāķi un 
sakritušie koki. Tie ir noslīdeņi, kas 
ilglaicīga mitruma (lietus, sniega, 
pavasara nokušņu) ietekmē atraujas un 
noslīd pa nogāzi.

13. Savdabīgs bērzs
Šim bērzam nolūzušā stumbra funkcijas 
pilda zars, kas tiecas uz augšu 
pretī saulei. Šo parādību sauc par 
heliotropismu.

14. Dižakmens
Ar ledāju no Skandināvijas atnestā 
laukakmens tilpums ir 11 m3. Tas ir 
valsts nozīmes dabas piemineklis. 
Pēc mineraloģiskā sastāva daļēji 
metamorfizēts lielgraudains romāņu 
granīts. Lai gan dižakmens vecums 
ir 1.5 miljardi gadu, tas neaizkavēja 
ļaundari no tā nošķelt 2 – 3 m3. 

15. Piegultnes valnis
Šādi dažāda lieluma valņi vietām 
izveidojas upju ielejās starp palieni 
un pirmo virspalu terasi, palos 
izgulsnējoties drupu materiālam. 

16. Piecas māsas
Pavērojiet, cik skaista un savdabīga ir šī 
apse! Daudzstumbru koki parasti izaug 
no celma atvasēm – visbiežāk liepām.

17. Svarinsku grava
Grava izveidojās nogāzes tekošo ūdens 
straumju (lietusgāžu, avotu) rezultātā. 
Grava ir aprimusi, tālāk tā neveidojas, 
par ko liecina kokiem apaugušās 
nogāzes, kas veido noslēpumainu un 
mistisku gaisotni.

18. Avots
Dabisks, nepārveidots avots Daugavas 
krastā.

19. - 20.  Vēja nolauzto ozolu paliekas
Neskatoties uz vareno ozolu stumbru 
apkārtmēru, koki līdzīgi cilvēkiem dzimst 
un, mūžu nodzīvojuši, iet bojā.

21. Daudzstumbru liepa
No Latvijas kokiem liepa ir apveltīta 
ar vislielāko vitalitāti. Ja nozāģē, tā 
atjaunojas no celma atvasēm, bet, ja 
celmu izgāž – no sakņu atvasēm.


