Pastaigu maršruts

“Ej mežā Daugmalē!”
Sākums:
sabiedriskā transporta pietura
“Ezeri” Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā
GPS: 56.797651, 24.437870
Laiks: ~1 h
Garums: ~2 km
Maršruta veids: lokveida
Maršruts nav marķēts, meža
ceļš, vietām dubļains un mitrs
*

*Maršrutu var izstaigāt arī ar bērnu
ratiem, vietām gan būs mazliet
grūtāk izstumjams.
ATCERIES!
Dodies pastaigā viens, divatā vai kopā ar
ģimeni!
Ievēro distanci no citiem!
Bieži mazgā un dezinficē rokas!
Nemēslo mežā – savāc aiz sevis atkritumus
un neatstāj tos mežā!

Apraksts:
Braucot no Daugmales puses pa autoceļu V9 Baldones virzienā,
jāiegriežas meža ceļā pa labi pretī sabiedriskā transporta pieturai
“Ezeri”. Pēc aptuveni 60 m būs ceļu krustpunkts. Mašīnu var
novietot turpat blakus.
Kreisajā pusē ir divi ceļi – viens lielāks, otrs mazāks. Jādodas pa
mazāko celiņu.
Pēc aptuveni 40 m, ceļa kreisajā pusē, ir īpatnēja dabas parādība
– kopā saauguši koki - priede un egle (kartē nr. 1).
Mazliet tālāk ceļa labajā pusē būs Ezerkroga kapi (“EserNord/Eserkrug”). Kapos apglabāti apmēram 100 vācu armijas
karavīri (I. pasaules karš).
Tālāk jādodas taisni uz priekšu pa meža ceļu, līdz nonākam pie
meža cirsmas un jāpagriežas tālāk pa labi. Gandrīz uzreiz aiz
pagrieziena meža pusē redzams skudrupūznis (kartē nr. 2).
Uzziņai!
Skudras, skudru dzimta (Formicidae) ir viena no visvieglāk atpazīstamākajām un
izplatītākajām kukaiņu dzimtām. Skudras dzīvo lielās, labi organizētās kolonijās.
Vienā skudru kolonijā var būt no 62 skudrām līdz vairākiem desmitiem tūkstošu
darba skudru.

Turpinām ceļu uz priekšu līdz pagriezienam un sastopam tur vēl
vienu skudrupūzni (kartē nr. 3). Skudrupūžņus šajā maršrutā
redzēsiet vēl nevienu vien.
Aiz pagrieziena gabaliņu uz priekšu labajā ceļa pusē atrodas
priede (kartē nr. 4). Līdz dižkoka statusam šai priedei vēl jāaug,
bet šobrīd priedes augstums aptuveni 15 m (dižkokam jābūt
vismaz 38 m) un apkārtmērs aptuveni 1,8 m (dižkokam jābūt
vismaz 3 m).
Tālāk ceļš tikai taisni uz priekšu līdz pat lielajam meža ceļam.
Krustojumā jānogriežas pa labi. Pēc aptuveni 600 m labajā pusē
būs atkal redzami Ezerkroga kapi (kapu ieeja). Un vēl pēc pāris
metriem sasniegsiet maršruta sākuma punktu.
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