
Rāznas nacionālais
parks ir jaunākais
no nacionālaj iem

parkiem Latvi jā. Tas atrodas Latgales
vēsturiskajā novadā, ko tēlain i dēvē par „Zi lo
ezeru zemi".
Parks izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un
Latgales augstienes centrālās daļas dabas,
ainavas un ku l tūras vērtības, veicinātu
i lgtspēj īgu teri tori jas saimniecisko attīstību ,
ekotūrismu un ekoloģ isko izg l ītību .
Parka bagāto ku l tūrvid i veido latgal iešu un ci tu
Latgalē dzīvojošo tautu mental i tāte, folklora,
rel iģ iskās, sadzīves, amatn iecības un svētku
svinēšanas tradīci jas, vēstures un arh i tektūras
pieminekļu daudzveidība un īpaša
ku l tūrainava, ko nosaka vietas apbūves un
arh i tektūras tradīci jas.
Lielākā dabas aizsardzības vērtība piemīt
parka ezeriem, bioloģ iski vērtīg iem zālāj iem,
mežiem, purviem un tajos dzīvojošām augu un
dzīvn ieku sugām.
Parka dabas vērtību iepazīšana iespējama,
dabas izziņas pasākumu laikā dodoties kādā
no Dabas aizsardzības pārvaldes
organizētajām dabas izziņas ekskursi jām vai
izstaigājot Pi loru ozolu audzes1 un
Andrupenes purva2 takas.

Rāzna aicina!DABAS
VĒROTĀJIEM

AUGI PILORU OZOLU AUDZĒ

Rāznas nacionālā parka ozolu mežu krāšņumu vislabāk
iepazīt Pi loru ozolu audzē, kur ierīkota taka1 .
Ieteicamais laiks : viskrāšņākā ozolu audze ir pavasarī
pirms lapu saplaukšanas – aprīļa beigās un mai ja sākumā,
kad meža zemsedzē zied daudzās pavasara puķes.
N orādes : Ezern ieku – Andzeļu ceļa malā.
Sākums : stāvlaukums takas sākumā.
Takas beigu punkts : atpūtas vieta Ežezera krastā.
Takas garums : no stāvlaukuma līdz Ežezera krastam –
1 50 m, mežā ved 200 m gara taka.
Grūtības pakāpe : vieg la taka, piemērota īsai pastaigai .
Tūrisma infrastruktūra : i r auto stāvlaukums, informāci jas
stends, sausā tualete, atpūtas vieta. Takas sākumā ierīkots
dēļu segums. Ežezera krastā ierīkotas kāpnes un laipa.
Aprīkojums : vi rspusīgai meža augu iepazīšanai nav
nepieciešamas papi ldu ierīces. Tomēr augu vērošana būs
aizrau jošāka, ja l īdzi paņemsit lupu. Retāk sastopamu augu
noteikšanai noderēs augu noteicējs. Ceļojuma laikā tapušās
fotogrāfi jas iespējams augšuplādēt portālā
www.dabasdati . lv, kur nofotografēto augu sugu pal īdzēs
noteikt speciāl ists.
Piezīmes : no atpūtas vietas audzes malā paveras skats uz
Ežezeru , kas ir salām bagātākais ezers Bal ti jā.
Alternatīvas : latgal iešu ku l tūru , ku l ināro mantojumu,
sadzīves un svētku svinēšanas tradīci jas var iepazīt muzejā
„Andrupenes lauku sēta"3 , Latgales podniecības
tradīci jas – Kaunatas pagasta „Akminīšos"4 , zi rgkopības –
„Rudo kumeļu pauguros"5 . Skaistākais skats uz Rāznas
ezeru paveras no teikām apvītā Mākoņkalna6 , kura
virsotnē reiz slējās viduslaiku pi ls. Aktīvās atpūtas cienītāj i
var izstaigāt Grumušku7 un Stal idzāna8 pi lskalnu takas
vai doties garākā pastaigā pa Mal tas osa valn i l īdz
Dubuleiša ezeram9 .

Citus aktīvā tūrisma maršrutus meklēj iet www.celotajs.lv!

TŪRISMA PAKALPOJUMI

Informācija:
www.dagda. lv, 65681 420, 26244209;
www.celotajs. lv, 6761 7600;
www.daba.gov. lv, 64605860;
muzejs „Andrupenes lauku sēta", 26458876;
podnieks Evalds Vasilevskis, 2638211 2.
Neatliekamās palīdzības dienesta
tālrunis: 1 1 2
DUS, bankomāti : Dagdā.

Ēdināšanas iespējas: Dagdā (aktuālo kafejnīcu
darba laiku vēlams noskaidrot Dagdas tūrisma
informācijas centrā).

Veikali: Ezerniekos, Andzeļos, Dagdā.

Tuvākās naktsmītnes:
4 7 d Pinti (Oloveca ez. krasts), 2641 0859;
4 7d Runčuki (Oloveca ez. krasts), 28375881 ;
3 d Dana (Salāja ez. krasts), 64621 001 ;
7 Jaunliepiņas (Škrabji , Rāznas ez.), 2787601 6;
4d Rāznas pērle (Malukšta), 293641 96;
47 Savagi (Andzeļi), 28797802;
4 7 d Papeles (Ezernieki), 261 271 61 ;
4d Obiteļa (Narūtas krastā), 291 52078;
4d Vuciņi (Centra ez. krasts), 29244926;
17 d Tinēji (Galšūna ez. krasts), 65680363;
47 d Vējrozes (Galšūna ez.), 65653992.

Daļēj i finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta
palīdzību no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas.

• Lieki netrokšņo un netraucē ne
ci tus ceļotājus, ne meža
iemītn iekus.
• Cien i atpūtas vietu ierīkotājus.
Saudzē to izveidoto infrastruktūru .
• Kurinot ugunskurus, nelauz koku
zarus un neizvāc kri talas. Atceries,
ka atrod ies īpaši sargājamā meža
teri tori jā ar l ielu dabas
aizsardzības nozīmi .
• Neatstāj atkri tumus. Ņem tos sev
l īdzi .
• Neaiztiec nepazīstamus augus.
Tie var būt indīg i .
• Atbalsti vietējos zemniekus un
uzņēmējus. I zmanto to piedāvātos
produktus un pakalpojumus.
• Uzzin i vai rāk. Vaicā zinātāj iem.

PADOMI CEĻOTĀJIEMMARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Piloru audzes ozoliPiloru ozolu audzes laipa

Nacionālā parka teritori jā drīkst brīvi staigāt, ogot, sēņot, vērot
ainavas, augus, putnus un dzīvniekus, braukt ar velosipēdu, airu
un buru laivām. Ar automašīnu drīkst braukt tikai pa vispārējās l ietošanas ceļiem.
Ugunskuru kurināšana ir atļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās.



www. ce l o ta j s . l v

Zilo vizbulīti zina ikviens.
Uzziedēdama jau marta beigās,
aprīlī, tā vēsta par pavasara
atnākšanu. Tautas medicīnā
izmanto aknu sl imību, elpošanas un
gremošanas orgānu ārstēšanai.

Baltais vizbulis uzzied uzreiz pēc
zilajām vizbulītēm. Kopā ar zilajām
platlapju mežu pakājēs tas veido
plašas audzes.

Aprīlī, maija sākumā mežos un
parkos uzzied arī meža zeltstarīte.
To viegl i pazīt pēc dzeltenu ziedu
čemura un šaurām, garām lapām ar
kapucveidīgu lapas galu.

Divlapu žagatiņa ir nel iels,
ēncietīgs augs, ko var pazīt pēc
divām olveidīgām lapām ar
nosmailotiem galiem. Augs zied
maijā un jūni jā ar smalkiem, baltiem
ziediņiem. Vasaras beigās
nogatavojas sarkanas ogas.

Aprīlī, maijā ziedošais, sīkam puķu
zirnim līdzīgais augs ar tumši
violetiem vai purpursārtiem ziediem
ir pavasara dedestiņa. Tā sēklas
nobriest 4 līdz 7 cm garā pākstī.

Blīvguma cīrulīti aprīlī, maijā
ziedošo puķu paklājā var pazīt pēc
maigi zaļām saliktām lapiņām un
ķekarā kārtotiem violetiem ziediem.

Mitrākās vietās maijā zied koši
dzeltenā pavasara mazpurenīte.
Lapas ieapaļas ar sirdsveida
pamatu, spīdīgas.

Agri pavasarī ar sārtiem ziediem
uzzied arī ārstniecības lakacis.
Ziedēšanas beigās ziedi kļūst zi l i .
Viss augs ir blīvi klāts ar matiņiem.

Jūl i jā, augustā ar sīkiem, dzelteniem
ziediņiem ozolu mežos zied
smalkais mūru mežsalāts. Augu
noplūcot, izdalās piensula.

Daudzziedu mugurenes stublājs ir
līdz pusmetru augsts, ar pretēj i
novietotām lapām. Maijā, jūni jā lapu
padusēs uzzied nesmaržīgi ziedu
zvaniņi. Vasaras beigās nogatavojas
zilganmelnas ogas.

Cietā virza, saukta arī par spuļģīti ,
zied maijā un jūni jā ar paliel iem,
baltiem ziediem. Bieži sastopama
platlapju mežos.

Visas vasaras garumā ēnainās
meža vietās var pamanīt spīdīgās,
tumši zaļās parastās kumeļpēdas
lapas, kas atgādina zirga pēdas
nospiedumu. Aprīlī, maijā zied
īpatnējiem tumši sārtiem, zem
lapām slēptiem ziediem.

Čūskogu viegl i pazīt pēc četrām
mieturī sal iktām lapām. Zied maijā
ar nelielu, zaļgandzeltenu ziedu, no
kura vasarā nogatavojas zilgan-
melna oga. Augs ir ļoti indīgs!

Maija saules apspīdētās meža
vietās uzzied smaržīgā parastā
kreimene jeb maijpuķīte. Visas
auga daļas ir indīgas!

Kārpainais segliņš ir līdz 2 m
augsts krūms. Tā zarus klāj sīki, zaļi
dziedzeri, kas atgādina kārpiņas.
Maijā, jūni jā zied zaļgandzelteniem
vai viegl i violetiem ziediem. Augusta
beigās nogatavojas to melnās
sēklas, kuras apņem koši sarkana
sēklsedze. Indīgs un aizsargājams!

Piloru ozolu audze ir viena no retajām vietām Latvi jā, kur vienlaidus platībā aug līdz pat 200 gadu veci ozoli (ļoti daudz ozolu mežu izcirta kuģu būvniecībai, jo
īpaši hercoga Jēkaba laikos). Vasarās ozolu mežos ir ļoti maz gaismas. Pavasaros, kad ir vairāk gaismas, to izmanto vizbulītes, zeltstarītes, pavasara
dedestiņas, kreimenes u. c. augi, ozolu pakājē veidojot daudzkrāsainu ziedu paklāju. Pēc noziedēšanas daudzu pavasara augu daļas atmirst un mežā nav
pamanāmas. Vasarā ēnainajos ozolu mežos ziedēt un sēklas nogatavināt spēj vien atsevišķas ēncietīgās augu sugas. Ozolu audzē vietām sastopamas arī
apses, bērzi un pat pa kādai eglei. Krūmu stāvā var novērot kārpainos segliņus, ievas, lazdas un sausseržus.

OZOLU MEŽOS BIEŽĀK SASTOPAMĀS AUGU SUGAS

Vasaras vidū meža zemsedzi izdaiļo
koši zaļās meža zaķskābenes
lapas, kas atgādina trīs kopā
saliktas sirsniņas. Maijā, jūni jā zied
baltiem ziediem. Gan ziedi, gan
lapas satur C vitamīnu un ir
ēdamas.

www. l d f. l v
„Lauku ceļotājs"
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1 046, Latvi ja
T: +371 6761 7600, F: +371 67830041
lauku@celotajs. lv, www.celotajs. lv

Teksts: M. Medne, V. Baroniņa. Foto: V. Baroniņa, D. Brakmane, M. Medne, V. Kreile.

Aprīļa beigās, maijā ozolu mežos
uzzied arī dzeltenais vizbulis. No
baltā vizbuļa nespeciāl istiem
atšķirams tikai pēc zieda krāsas.

Maijā, jūni jā ziedošais, nātrei
līdzīgais augs ar dzelteniem ziediem
ir dzeltenā zeltnātrīte.

2 līdz 3 m augstais parastā
sausseža krūms maijā, jūni jā zied
dzeltenīgi baltiem ziediem. Tumši
sarkanās ogas, kas nogatavojas
augusta beigās, nav ēdamas.

40 līdz 70 cm augstais augs ar
nepatīkamu smaku ir vārpainā
krauklene. Maijā, jūni jā zied bālgani
dzelteniem ziediem. Vasaras vidū
nogatavojas melnas, spīdīgas ogas.
Augs ir indīgs!




