Ragakāpas taka
Publicēts: 05.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Dabas parkā Ragakāpa.
Buļļuciems, Jūrmala

GPS KOORDINĀTES
X: 493977, Y: 6317115 / Lat: 56.9975313, Lon: 23.9008704

APRAKSTS
Dabas takas koka laipas pasargā jūtīgo kāpu zemsedzi no nomīdīšanas, kas šādā biotopā ir ļoti būtiski. Taka sastāv no trīs
tematiskām daļām – Augu, Kukaiņu un Priežu takas. Gar tās malām ik pēc pārsimts metriem izvietoti informatīvi - vizuālie stendi
par attiecīgo takas daļas tematiku, kas informē apmeklētājus par to, kādi augi un posmkāji sastopami kāpu biotopos, kāda ir to
nozīme šejienes ekosistēmās, kā veidojusies pati kāpa un kāda nozīme ir dažādiem ekoloģiskiem faktoriem kāpu biotopos. Stāvās
nogāzēs palīdzēs pārvarēt pārdomātas kāpnes, bet nelielām kāpu ieplakām pārved pāri koka tiltiņi. Nākotnē dabas takā plānots
izveidot skatu torni un pagarināt takas koka laipu klājumu.
Ragakāpas dabas parka takas DA galā atrodas Zvejniecības brīvdabas muzejs, kurā izveidota kuģu, laivu, enkuru u.c. ar zvejniecību
saistīta ekspozīcija.
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PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

VIDES PIEEJAMĪBA
Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~2h

GARUMS
2 km (ja gājienu beidz pie Zvejniecības brīvdabas muzeja) un ~ 4 km, ja nāk atpakaļ pa mežu vai jūras krastu.

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periods, bet taka ir pietiekami pievilcīga arī citā laikā.
Ziemā taka netiek tīrīta.

MAKSA
Bezmaksas

ATVĒRTA
Visu gadu

VEIDS
Līnijveida

TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
Nav speciāla marķējuma. Pamata maršruts bezsniega apstākļos viegli atrodams pēc koka laipu un dolomīta šķembu seguma.

APVIDUS
Ezera krasts, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS
2 km garumā – koka laipas, atpakaļceļā - zemes ceļi vai jūras krasts.

Uzmanību! Lietus laikā un ziemā dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS
Takas sākumā atrodas autostāvvieta.

NOKĻŪŠANA
Ar automobili Pa Rīgas – Ventspils šoseju (A10) jābrauc līdz Lielupes tiltam, jāšķērso Lielupe un tālāk pa Viestura ielu, Vienības
prospektu un Bulduru prospektu jābrauc līdz 35. līnijai, kuras galā atrodas autostāvvieta un dabas takas sākums. Ar sabiedrisko
transportu Var braukt līdz Lielupes stacijai un tālāk pa P.Stradiņa ielu, Bulduru prospektu un 35 līniju līdz minētajai autostāvvietai
(var iet kājām gar jūras krastu).

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
www.visitjurmala.lv - Tūrisma iespējas Jūrmalā
www.celotajs.lv - Atpūtas iespējas Latvijas laukos

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

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

