Kvēpenes taka
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ATRAŠANĀS VIETA
Gaujas nacionālajā parkā
Kvēpenes , Raiskuma pagasts, Pārgaujas nov.

GPS KOORDINĀTES
X: 571150, Y: 6348915 / Lat: 57.2776969, Lon: 25.1800724
APRAKSTS
Kvēpenes pilskalns tiek uzskatīts par iespējamo Sateklas pils vietu. Sateklā 13.gs. valdījis Rūsins (Rūsiņš), kas Livonijas Indriķa
hronikā dēvēts par visvaronīgāko no latgaļiem.
Rūsins piedalījās Autīnes sacelšanās cīņās 1212.gadā, kad latgaļi un lībieši apvienojās cīņai pret vāciešiem. Rūsins vadīja
Satezeles pils aizstāvēšanu Siguldā, un šajā cīņā viņš tika nogalināts.
Bijušās pils vietu aizsargā divi aizsarggrāvji, pilskalna pamatu veido smilšakmens klints – Kvēpenes iezis. Mazliet tālāk - ejot līdz
Gaujas tecējumam, pie stāvas smilšakmens sienas senlejas krastā iztek Kvēpenes avotiņš.
Ejot gar vecupēm senlejā, blakus pilskalnam - smilšakmenī redzamas arī nelielas alas.
Blakus bijušajām mežsargmājām “Kvēpenēm” un pilskalnam aug dižozols, kura apkārtmērs ir 6 metri un 18 cm. Kvēpenes
dižozols ir starp 20 dižākajiem Latvijas ozoliem.
Netālu no pilskalna ir skatu vieta pakalnā, kas augstumā pārspēj pilskalnu, tas iedēvēts par Rūsiņa kalnu. No šīs vietas redzami
Pārgaujas meži, Cēsu torņi, Ieriķi, Rakšupes ieteka Gaujā.
Abpus Gaujai šajā apkārtnē ir daudz senkapu, krustakmeņu, zīmju akmeņu, nostāstu.

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

VIDES PIEEJAMĪBA
Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
1-3 h

GARUMS
~ 2 km

TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
Taka ir marķēta ar norādēm - stabiņš ar virziena plāksnīti un piktogrammām.

MAKSA
Bezmaksas

ATVĒRTA
24/7; I-XII

VEIDS
Lokveida

APVIDUS
Mežs, pļavas.

GRŪTĪBU PAKĀPE

Dažos posmos stāvi kāpumi un kritumi.

SEGUMS
Iestaigāta taka, vidējais platums: 0,5 m.

Uzmanību! Lietus laikā un ziemā vietām taka un kāpnes var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Tuvumā esošajā ūdenstūristu apmetnē „Kvēpene”:

NOKĻŪŠANA
Ar personisko autotransportu, ekskursiju autobusiem, velosipēdu, kājām, sekojot norādēm Cēsu pilsētā. Ar laivu pa Gauju līdz
ūdenstūristu apmetnei „Kvēpene”.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Valmieras Tūrisma informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālo administrācija.
Taka atjaunota 2007. gadā.

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsamniekotāju.

https://www.daba.gov.lv/lv/kvepenes-taka

