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Adamovas dabas taka
Daba ir mums visapkārt. To iepazīstam jau kopš agras bērnības. Un vislabāk to var izdarīt, pašam dodoties pie dabas.
Iebraucot Krāslavā no Daugavpils puses, atrodas unikāla dabas vieta, kas izveidojusies jau ļoti sen. Ar savu īpašo šarmu te
apmeklētājus vilina Adamovas dabas taka. Tā vijas cauri īpaši aizsargājamo ainavu apvidu “Augšdaugava” un dabas parku
“Daugavas loki”. Taka met cilpas visos virzienos un izaicina celties augšup un laisties lejup pa gravām un pakalniem,
izbaudot neskartā meža burvību. Tiltiņi, kāpnes un skatu laukumi, no kuriem paveras elpu aizraujoši skati uz Daugavas senleju
neatstās vienaldzīgu nevienu.
Ejot pa taku var vērot retus augus, daudzstumbru liepas un lielus akmeņus, satikt vāveri, vardes un putnus. Nesteidzīgi
pastaigājoties, te var dzirdēt skanīgas putnu dziesmas, klusinātas Daugavas ūdens skaņas un vēju.
Adamovas taka ir 1,8 km gara, piemērota aktīvu pastaigu cienītājiem, jo tā met cilpas gan uz augšu, gan uz leju. Stāvākos
pakalnos ir ierīkotas kāpnes, pāri gravām un strautiem – tiltiņi. Mazos pastaigā gājējus iepriecinās koka skulptūras, kas sagaida
takas viesus posmā gar Daugavu.
Taku ir iespējams iziet pa 2 maršrutiem: ejot pa ieeju no labās puses, vari doties pastaigā pa visu takas maršrutu (1,8km), kas
piemērots aktīvai pastaigai; otrs maršruts, pa kuru jādodas pa ieeju, kas atrodas nedaudz pa kreisi, ir vienkāršāks un piemērots
vieglai pastaigai gar Daugavu.
Adamovas dabas taka ir skaista un baudām katrā gadalaikā, bet īpaši apburoša tā ir pavasarī, kad te bagātīgi zied vizbulītes,
un rudenī, kad daba krāsojas košās krāsās.
2021. gadā veikta dabas takas infrastruktūras atjaunošana, uzstādīti informācijas stendi, koka skulptūras un soliņi, uz kuriem
atvilkt elpu un ieklausīties putnu dziesmās.
Adrese: Augusta ielas sākums, Krāslava un Ūdrīšu pagasts, Krāslavas nov., LV-5601
E-pasta adrese: tic@kraslava.lv
Mājas lapa: http://www.visitkraslava.com
Koordinātes: 55°53'32.5" N, 27°7'46.9" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Autostāvvieta: Ir
Ekskursijas: Ir
Dabas objekti
Apraksts: Iespējams baudīt krāšņās ainavas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus un retumus, redzēt
savdabīgus kokus, retus un aizsargājamus augus.
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