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SALASPILS DIŽIE
UN ĪPAŠIE KOKI

MARŠRUTA GARUMS: 6,3 KM
PAREDZAMAIS IZPILDES LAIKS: 2-2,5 H
MARŠRUTS: LĪNIJVEIDA
IETEICAMAIS SĀKUMA PUNKTS: BUDESKALNU OZOLS
IETEICAMAIS GALAPUNKTS: DVĪŅU VĪTOLI
MARŠRUTA UZDEVUMU IZPILDEI NEPIECIEŠAMS: VIEDTĀLRUNIS, PILDSPALVA

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs, Miera iela 1, Salaspils, LV 2169
+371 67945440

visit@salaspils.lv

@salaspilstic

@salaspils_visit

5. KĻAVLAPU PLATĀNA PROFESORA MAURIŅA DĀRZĀ

Ejot dabā, ko atnes to aiznes!
Izturies atbildīgi pret maršrutā iekļautajiem objektiem – Salaspils
Dižajiem un Īpašajiem kokiem – nelauz zarus, nelien tajos, neskrāpē
mizu! Apskati un cieņpilni novērtē koku spēju izturēt un būt tik stipram
visus šos daudzos gadus!
Salaspils 1. vidusskolas un Salaspils 2. vidusskolas āra teritorijas ir
pieejamas brīvai piekļuvei katru dienu (arī brīvdienās) no plkst.
08:00-22:00.
Izejot maršrutu noteikti nostaigāsi veselīgam dzīvesveidam paredzētos
ieteicamos 10 000 soļus dienā.
Vairāki zinātniski avoti vēsta to, ka, apķerot koku un sajūtot to spēku
un stiprumu, Tu daļu no tā vari iegūt sev, kā arī atjaunot sevis paša
enerģijas resursus. Izmēģini, tad pasakies kokam par Tev doto un
cerams, ka jutīsi sevī labas izmaiņas!

Līvzemes iela 6

Profesors Artūrs Mauriņš bija viens no izcilākajiem Latvijas dendrologiem un
Nacionālā botāniskā dārza pirmais direktors. Savas mājas dārzā Salaspilī viņš
izveidoja ievērojamu augu kolekciju. Šeit labi iejuties dienvidzemju koks – kļavlapu
platāna, tāpat arī karaliskie valrieksti un citi dendroloģiski retumi. Kļavlapu platāna
ir ļoti īpaša ar to, ka tā ir viena no vistālāk ziemeļos augošajiem šīs sugas kokiem.
Atšķirībā no citiem kokiem, platānas miza nevis plaisā, bet lobās plēksnēs. Tas
palīdz kokam pašam attīrīties no piesārņojuma, tāpēc dienvidu zemēs platāna ir
bieži sastopama pilsētas apstādījumos.

Savieno ar līnijām īstos faktus par kļavu un kļavlapu platānu!
Auglis sastāv no daudzām kopā sapakotām sēkliņām

Dekoratīvs augs, hibridizēts
Zied maijā (aprīļa beigās)
Ziedi – zaļgandzelteni

Budeskalnu iela 17

56.8633, 24.3431

Apkārtmērs – 420 cm, Dižkoks – valsts nozīmes dabas piemineklis. Parastais ozols
ir vienīgā dižskābāržu ģints suga Latvijā. Ozolam ir ļoti spēcīga sakņu sistēma, tas
izaug liels koks ar cietu un vērtīgu koksni, kā arī spēju sasniegt vislielāko vecumu.
Tā augļi ir zīles.
Daudzus ozolus ir iestādījuši putni, it sevišķi sīļi, noglabājot zīles ziemas krājumiem.
Papildini tautasdziesmas par ozolu ar trūkstošajiem vārdiem!
Ik rītiņu
Jauku dziesmu nodziedāju
Par
, par bērziem
Par
ozoliem!

Brīdin,
, ko brīdini,
Ozoliņa nebrīdini:
Ozolam
miza,
Trim kārtām
josta.

2. VOTERERA ZELTLIETUS
Miera iela 19

56.8630, 24.3643

Zeltlietus ģintī ir tikai divas sugas, abas aug
siltās zemēs – Viduseiropā un Tuvajos
Austrumos. Tām abām sakrustojoties savā
starpā, radīts šis “bērniņš” – Voterera zeltlietus,
kurš spēj dzīvot arī Latvijas apstākļos. Kamēr
jauns, tas ziemās gan apsalst, bet, izaudzis
liels, vasaras sākumā grezno dārzu ar sevišķi
gariem un kupliem zeltainu ziedu ķekariem.
Zeltlietus koksne ir šokolādes brūnumā un
ļoti cieta. Savulaik Skotijā tieši no tās
izgatavoja tradicionālo dūdu stabules.
Atrodi 10 Salaspils Dižo un Īpašo koku
nosaukumus burtu rēbusā!
(Gledīčija Pīlādzis, Liepa, Platāna, Ozols,
Lazda, Vītols, Katalpa, Papele, Zeltlietus)
(vertikāli/horizontāli/pa diagonāli abos virzienos)

Platānu dzimtas ģints koks
Auglis – kails ar vienu riekstiņu

KĻAVA

Koks aug savvaļā
Miza brūnpelēka

Ziedi – sievišķie ir dzelteni, vīrišķie – sarkani

6. LĪVZEMES OZOLS
Līvzemes iela 9

56.8594, 24.3299
Apkārtmērs – 490 cm. Dižkoks – valsts nozīmes dabas piemineklis. Trauslais
vītols pieder vītolu dzimtas vītolu ģintij. Latvijā sastopamas 18 šīs ģints sugas
– sākot no sīkiem kārklu krūmiem un beidzot ar vareniem milzu vītoliem.
Tiem visiem patīk augt mitrās vietās – ūdenstilpju krastos un upju ielejās.
Trauslo vītolu diezgan viegli atšķirt no citiem pēc trauslajiem zariem, kuri lūst
ar raksturīgu knikšķi.
Vītols ir ļoti ātraudzīgs! Lielu resnumu tas spēj sasniegt daudz īsākā laikā
nekā citi koki. Stumbrs dzīvo 100-120 gadu, tad satrup, bet koka dzīvi
turpina jaunās atvases.
Uzraksti Spēka vārdus Trauslajam vītolam un ieliec tos vītola dobumā esošajā
burciņā!

Zied aprīlī

KĻAVLAPU
PLATĀNA

Ziepjkoka dzimtas koks

1.BUDESKALNU OZOLS

Iepretī pareizticīgo baznīcai, Enerģētiķu un Nometņu ielas stūris

56.85875, 24.34901

Miza plākšņveidīgi nolobījusies

10.TRAUSLAIS VĪTOLS

56.8584, 24.3498

Apkārtmērs – 410 cm. Dižkoks – valsts nozīmes dabas piemineklis.
Ozola saknes pazemē ir tikpat varenas kā vainags virs zemes. Stumbru zemē notur gara
un spēcīga mietsakne un neskaitāmas sānu saknes, dažas no tam var sasniegt pat 50m
garumu.

11.SALASPILS PAPELES
Zviedru iela 18

56.8523, 24.3311

Apkārtmērs – 550 cm. Dižkoki – valsts nozīmes dabas pieminekļi. Papeles,
līdzīgi kā parastā apse, pieder pie apšu ģints un vītolu dzimtas. Papeles un
apses ir māsas, tomēr apšu sugas, kas Latvijā ievestas no citām zemēm,
vairāk pieņemts saukt par papelēm. Šīs četras papeles varētu būt vienā
vecumā ar Latvijas valsti, un trīs no tām jau sasniegušas dižkoka izmēru.
Papeļu sēklas ir sīkas. Katrai no tām piestiprināts baltu, zīdainu matiņu
pušķis, kas kalpo sēkliņai par izpletni. Vējainā jūnija dienā atstājot vaļēju
logu, var gadīties, ka šīs pūkas noklāj grīdu kā sniegs.

Kurš no šiem fotogrāﬁju fragmentiem ir atrodams šajā kokā? Apvelc to!

Nofotografē sevi un/vai savu komandu pie šī koka, ieliec bildi savos sociālajos tīklos,
ietagojot (FB: @salaspilstic, vai IG: @salaspils_visit), pastāstot, ko Tu šeit dari un ietagojot
vēl kādu draugu vai ģimeni, kam arī šis kājāmgājēju maršruts varētu likties interesants
vai saistošs.

7. BIJUŠĀ LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA

RAIMONDA VĒJOŅA 2017. GADĀ STĀDĪTAIS
PĪLĀDZIS
Lauku iela 1 (Salaspils 1. vidusskolas teritorijā)

56.85567, 24.33833

Parastais pīlādzis (tautā saukts arī par sērmūksli) ir Eiropā un Latvijā ļoti plaši izplatīts
rožu dzimtas sugas koks. Tas aug arī Āzijā un Ziemeļamerikā. Kokam ir daudz baltu un
speciﬁski smaržojošu ziedu lielās ziedkopās. Augļi ir oranžsārti, ieapaļi un sulīgi,
atgādina ogas, un, par spīti rūgtajai garšai, ir ēdami.

Izmēri, aptuveni cik metru ir no šīs papeles līdz nākamajai dižajai papelei,
kas atrodas pa diagonāli pāri ceļam! Apvelc pareizo variantu:

75-90 m

90-100 m

100-115 m

12. LIEPA AR DOBO VIDU

Latviešu mitoloģijā pīlādzim tiek piedēvēta spēja atbaidīt ļaunus garus, skauģus
un burvjus.

Zviedru iela pie HES, ceļā uz tiltiņu

Kāpēc prezidenta kungs šeit stādīja tieši pīlādzi? Lūdzu atzīmē pareizo variantu
(var būt arī vairāki).
Koka izvēle un stādīšana bija saskaņota ar ainavu arhitekti.
Svarīgi bija tas, lai kokam ir arī kāda simboliska nozīme, un lai tas iekļaujas skolas
ainavā.
Tāpēc, ka latvietim jau no seniem laikiem pīlādzis ir īpašs koks, tam ir enerģētisks
spēks, un tas ir katras mājas svētība, kas pasargās no ļaunajiem spēkiem.

Mūsu senči, izmērcējot liepu mizu, ieguva lūkus, no kuriem vija virves,
izgatavoja traukus un pina ērtus un smaržīgus apavus – vīzes.

56.8501, 24.3357

Liepu ģintī ir aptuveni 50 sugas, bet Latvijas mežos aug tikai viena – parastā
liepa. Lai sasniegtu pilnu augumu, liepai vajadzīgi 50 līdz 60 gadi, bet
nodzīvot tā var pat 300 gadus.

Kāds apkārtmērs ir šim kokam, mērot sprīžos (18-23 cm) pa koka vidusdaļu
un neskaitot dobumu? Ieraksti savu atbildes variantu šeit.

3. TRĪSĒRKŠĶU GLEDĪČIJA
Miera iela 21

56.8631, 24.3653

Savvaļā šis koks aug Ziemeļamerikā, kur sasniedz 30 m augstumu. Uz stumbra un
zariem pušķos aug gari, sazaroti ērkšķi, asi kā adatas. Tāds veselīgs un skaists koks,
kāda ir gledīčija Salaspilī, Latvijā ir ārkārtīgi reti sastopams.
Rudeņos gledīčijas zaros nobriest garas, brūnas viļņaini izlocītas pākstis. Tajās ir
nelielas sēklas un gaiši zaļš mīkstums. Amerikas indiāņi to izmanto ēdienu
saldināšanai - garšo ļoti labi.

Uzraksti vai uzzīmē vēl 3 augus, kuriem ir ērkšķi tāpat kā gledīčijai!

8. BIJUŠĀS LATVIJAS VALSTS PREZIDENTES
VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS 2011. GADĀ
STĀDĪTĀ KATALPA

Lauku iela 1 (Salaspils 1. vidusskolas teritorijā)

56.85562, 24.33849

Latvijas apstādījumos lielākoties var sastapt divas katalpu sugas – olveida katalpu
no Ķīnas un bignoniju jeb ceriņlapu katalpu, kuras dzimtene ir Ziemeļamerika.
Katalpām ir savdabīgi krāšņi ziedi, kas raisās salīdzinoši vēlu – jūlija beigās un
augustā. To augļi ir garas, cilindriskas pogaļas, kas kokā nereti saglabājas visu
ziemu.
Dīvaino augļu dēļ tautā katalpas dēvē gan par makaronu koku, gan cigāru koku,
gan indiāņu pupu koku.
izmantojot šī koka nosaukumā esošos burtus, izveido savu teikumu par šo koku!
(Piem., koks aug tālu austrumos liels un plats augumā)

Latvijas dārzos audzē arī citas svešzemju lazdu sugas, piemēram, snuķaugļu lazdu:
tās augļa vīkals pilnība ietver riekstu, veidojot tādu kā "snuķi".
Aplūko apkārtni un saskaiti, cik un kādas dzīvās radībiņas redzi dzīvē (pīles,
taureņi, skudriņas uz koka mizas) un cik ir redzamas ilustrētas šī koka apkaimē
brīdī, kad esi pie tā!
Dzīvās:
(3 pīles, 5 taureņi...)
Ilustrētās:

56.84996, 24.33603

Lielākās liepas apkārtmērs – 450 m. Dižkoki – valsts nozīmes dabas
pieminekļi.
Liepas, iespējams, stādītas Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, veidojot aleju uz
atjaunoto Sv.Jura baznīcu.
Papēti koka formu! Ko tu tajā saskati un kādu nosaukumu šim kokam tu varētu
dot? Ja ir iedvesma, nofotografē sevi un/vai savu komandu šī koka formā!

14. DVĪŅU VĪTOLI
Pie HES dambja aizsarggrāvja, taciņa pa labi pirms gājēju tiltiņa uz pludmali

Apkārtmērs – 310 un 340 cm.

56.8592, 24.3485

Kokveida lazda ir augumā lielākā lazdu ģints suga - tā var izaugt līdz 35 m augsta.
Mūsu mežos gan to neatrast: savvaļā kokveida lazda aug no Eiropas DA līdz Āzijas
DR. Tā tiek dēvēta arī par lāču riekstu, jo to riekstus klāj ļoti biezs apvalks un kodoli
ir daudz mazāki nekā mūsu lazdai, tomēr ēdami.

Zviedru iela pie HES, ceļā uz tiltiņu

56.8496, 24.3324

4.KOKVEIDA LAZDA
Rīgas iela 53

13.DAUGAVAS LIEPA

9. BIJUŠĀ LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA VALDA
ZATLERA 2010. GADĀ STĀDĪTAIS OZOLS
Skolas iela 6 (Salaspils 2. vidusskolas teritorijā)

56.85584, 24.33461

Vecs ozols ir kā lielpilsēta. Uz tā mizas, dobumos un vainagā mājvietu rod simtiem citu
augu un dzīvnieku: sūnas, ķērpji, sēnes, kukaiņi, putni un zīdītāji, kuri tur dzīvo paaudžu
paaudzēm.
Kurš no prezidentiem un kādu koku vēl ir iestādījis Salaspils novadā, Doles salā – atrodi
informāciju, ieraksti to šeit!

Baltās pūpolu “aitiņas” ir vītolu ziedu spurdzes. Uzziedējušos pūpolos
pavasarī vienmēr ciemojas bites: vītolu vīrišķajos ziedos ir ļoti daudz
putekšņu, bet sievišķajos - ļoti daudz nektāra. No tā top pirmais pavasara
medus.
Apvelc, kuras divas no šeit minētajām 24 horoskopa zīmju īpašībām (katrai
horoskopa zīmei divas) vistiešāk un precīzāk raksturo horoskopu zīmi: Dvīņi.
lepnums
izturība
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