Ragu muzejs Vaidē
Publicēts: 27.11.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Slīteres Nacionālais parks
«Purvziedi», Vaide, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

GPS KOORDINĀTES
X: 408279, Y: 6399346 / Lat: 57.7268879, Lon: 22.4599215

APRAKSTS
Vaides “Purvziedos” ir apskatāma mežsarga Edgara Hausmaņa vāktā ragu kolekcija, kuru veido vairāk nekā 550 ragu, no tiem
aptuveni 350 aļņu ragu. Izņemot dažus stirnu ragus, kolekcijas eksponāti nav medību trofejas, bet atrasti meža sarga gaitās. isi
aļņu un briežu ragi atrasti mežā, pildot meža sardzes un vēlāk vides aizsardzības inspektora dienesta pienākumus Slīteres
rezervātā, no 2000. gada Slīteres Nacionālajā parkā. Precīzāk varētu teikt, ka ragi atrasti Kolkasraga mežos, sākot no Melnsila
Rīgas jūras līča krastā līdz Košragam pie Dižjūras. Šī platība ir apmēram 1/3 daļa Nacionālā parka teritorijas. Pirmie aļņu ragi atrasti
sešdesmito gadu vidū, briežu šeit vēl nebija.
Bēniņu stāva izbūve sākta 1972. gadā nelielā stūrītī tā, lai varētu izvietot toreiz atrastos ragus. Gadu gaitā izbūve turpināta dažādos
veidos un ar dažādiem materiāliem, lai vienmēr būtu iespēja izvietot no jauna atrastos ragus. Tādēļ arī tāda raiba «arhitektūra»
šodien skatāma. Jāpiebilst, ka sākotnēji šī telpa un kolekcija nebija domāta publiskai apskatei, jo padomju varas gados šeit,
pierobežas zonā, tūristiem iekļūt praktiski nebija iespējams. Vēl apskatāma dabas aizsardzības ekspozīcija.

Foto: DAP arhīvs

VIDES PIEEJAMĪBA

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~1h

MAKSA
Uzziņām - +371 29395624, +371 63200179; epasts: livahausmane@gmail.com

ATVĒRTA
24/7, I-XII

NOKĻŪŠANA
Jādodas pa autoceļu P124 līdz pagriezienam (X: 410171, Y: 6399143 / Lat: 57.7254429, Lon: 22.4917444) uz Vaidi. Tālāk pa
zemes ceļu V1391, sekojot norādēm “Ragu muzejs”, pēc 2,5 km sasniedzams muzejs.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Kempings «Purvziedi». Mājaslapa: http://viesunamiem.lv/purvziedi +371 29395624, +371 63200179; epasts
livahausmane@gmail.com
Dundagas novada Tūrisma informācijas centrs Dundagas pilī Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas nov.; tālrunis
+371 29 444 395, +371 63 232 293; e-pasts tic@dundaga.lv
Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centrs Kolkasrags, Kolka, Dundagas nov.; tālrunis +371 29 149 105, +371 26 486 622;
e-pasts kolkacape@inbox.lv
www.kolkasrags.lv

APSAIMNIEKOTĀJS
Kempings «Purvziedi». Mājaslapa: http://viesunamiem.lv/purvziedi
Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt

Google Play

Apple Store App

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

Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Ko ienes, to aiznes.
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

https://www.daba.gov.lv/lv/ragu-muzejs-vaide

