
SLOKAS 
EZERA TAKA

Atrašanās vieta
Ķemeri, Jūrmala

Apraksts
Taka gar ūdensputniem bagāta ezera 
krastiem vijas caur dažādiem mežiem. 
Tā sākas un beidzas pie Slokas ezera, 
kur atbraucējus sagaida automašīnu 
stāvlaukums, piknika vieta un 7 m augsts 
peldošs skatu tornis. Pastaigājoties pa taku, 
iespējams redzēt vairākus interesantus 
objektus – mitros mežus pie Vēršupītes, 
sēravotu pie Slokas ezera, lielo akmeni, 
vairākus purva ezerus. Ceļā pa taku var 
pārbaudīt savu fizisko formu, izmēģinot 
dažādus sporta elementus: šūpoles, 
staigāšanu pa šauru koku, kāpelēšanu un 
citus. Uzkāpjot skatu tornī, var nodoties 
putnu vērošanai Slokas ezerā. 

Piemērotākais takas apmeklējuma laiks
Taku iesakām apmeklēt vēlā pavasarī, 
vasarā un rudenī (agrā pavasarī un vēlā 
rudenī taka var būt applūdusi).
Labākais laiks putnu vērošanai no skatu 
torņa ir pavasarī un rudenī, kad ezerā 
pulcējas dažādi putni, kas ezerā nolaižas 
atpūsties un baroties migrāciju laikā.

Garums 
Takas lokveida maršruta garums ir 3,1 km  
(1,5 st.). Kopējo pastaigas garumu 
iespējams palielināt līdz pat 12 km. 
Apmeklējiet Melnezeru un Bertrama avotu 
vai dodoties caur Slokas purvu uz Kūdras 
staciju (4 km), Ķemeriem (3,5 km) vai 

Jaunķemeru pludmali 
(4,5 km).

Maksa: 
bezmaksas

Atvērta: visu gadu
Veids: lokveida
Pārvietošanās:
tikai kājām

Segums
Pamatā: zemes taka. 
Posms, kas ved caur 
Vērš upītes dumbrā ju, un 
citas mitrākās vietas klātas ar dēļu
laipu (platums – 80 cm). 

Uzmanību! 
Pavasarī un rudenī daļa takas var būt 
applū dusi. Lietus laikā dēļu laipas kļūst 

slidenas. Vasarā nepieciešami  
odu un ērču atbaidīšanas līdzekļi.   
Taka nav piemērota apmeklētājiem 
ratiņkrēslos vai ar bērnu ratiņiem.

Marķējums 
Takas sākumā ceļš ved pa zemes 
taciņu, marķējuma gar takas malu 
nav, krustojumos ar citām meža 

takām ir tumši sarkanas koka 
norādes. Caur Vēršupītes 
dumbrājam ved koka laipas. 
Posmā, kas ved caur priežu 
mežu, takas atrašanās vietu 

norāda uz koku stumbriem 
atzīmēti apļi baltā krāsā – 4-5 cm 
diametrā, acu augstumā. Takas 
noslēdzas pie ceļa, kas savieno 
Slokas ezeru ar Ķemeriem. Ja 
Slokas ezera stāvlaukumā esat 
atstājuši transporta līdzekli, tad 
pa zemes ceļu virzienā pa kreisi 
jādodas atpakaļ uz ezeru.
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Viens no takas sporta elementiem – 
iešana starp maisiem

Baltais 
vizbulis
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Putnu vērošana
Ezers ir piemērots putnu 
vērošanai visa gada garumā, 
arī ziemā, ja atrodamas no 
ledus brīvas vietas, kurās var 
uzturēties ziemojošie ūdensputni. 
Vislielākajā skaitā putni ezerā 
koncentrējas pavasara un 
rudens caurceļošanas sezonas 
laikā, kad te vienlaikus var 
novērot pat vairākus tūkstošus 
ūdensputnu, galvenokārt laučus 
un pīles. 
Vasaras sezonā ezerā parasti 
var redzēt vairākus desmitus 
līdz simtus paugurknābja 
gulbju, vairākus desmitus pīļu, 
cekuldūkurus, laučus un, ja 
paveicas, arī jūras ērgli vai lielo 
balto gārni.
Putnu vērošanai ērti izmantojams 
skatu tornis. 
Dabas taka, it īpaši Vēršupītes 
dumbrāja rajonā, ir lieliska 
vieta, kur doties vērot dzeņus 
(pelēko dzilnu, melno dzilnu, 
dižraibo dzeni, baltmugurdzeni, 
mazo dzeni, trīspirkstu dzeni). 
Piemērotākais laiks ir pavasara 
rīti, kad bez dzeņu bungošanas ir 
arī liela zīlīšu un citu meža putnu 
aktivitāte.

Nokļūšana:
ar vilcienu Rīga–Ķemeri–• 
Tukums līdz stacijai Ķemeri, 
tad pastaiga kājām (2.5 km) 
līdz “Meža mājai”, tad sekojiet 
norādei uz Slokas ezeru (2km);
ar auto pa Talsu (P128) vai • 
Ventspils (A10) šoseju līdz 
pagriezienam uz Ķemeriem, 
tad pa galveno ielu cauri 
Ķemeriem (2.5 km), pie 
norādes “Slokas ezers” pa labi 
(2km);
ar autobusu Nr. 6 no Slokas • 
vai mikroautobusu Nr. 10 no 
TC Bulduri līdz Ķemeriem, pie-
turai „Meža māja”, tad sekojiet 
norādei uz Slokas ezeru (2km).


