Randu pļavu taka
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ATRAŠANĀS VIETA
Dabas liegumā Randu pļavas
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Salacgrīvas novadā

GPS KOORDINĀTES
Takas sākums: X: 520467, Y: 6410223 / Lat: 57.8334779, Lon: 24.3446757

APRAKSTS


Uzmanību! Taka slēgta COVID ierobežojumu dēļ!

Taka ved uz putnu vērošanas torni caur pļavām un tām pieguļošo kāpu, ko sedz priežu mētrājs un lāns. Koka laipas vietām mijas
ar vienkārši iemītu taku. Randu pļavas ir vienīgās piejūras pļavas Latvijā, kas arī uzskatāmas par dzīvo herbāriju, kur 200 ha platībā
sastopama trešdaļa Latvijas ziedaugu. Šeit sastopami gandrīz visi Latvijas piekrastes biotopi, tai skaitā lielākais piekrastes pļavu un
lagūnu komplekss.
No retām Latvijas, kā arī dažādu Eiropas valstu Sarkanajās grāmatās ierakstītajām sugām te var atrast sarkano auzeni, ložņu
smilgu, niedru lapsasti, jūrmalas āžloku, jūrmalas miķelīti, jūrmalas armēriju, jūrmalas āžloku, jūrmalas ceļmalīti. Starptautiski
atzīta putnu migrācijas un ligzdošanas vieta. Ja paveiksies, ieraudzīsiet lielo dumpi, niedru liju, Šinca šņibīti, ormanīti, gugatni vai
upes zīriņu.

Randu pļavu taka. Foto: Andris Soms

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

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

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
1-1,5 h

GARUMS
~ 1,4 km

TAKAS SHĒMA
꤆

Takas shēma 

MARĶĒJUMS

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

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Maijs - septembris.
Vētru un vējuzplūdu laikā atsevišķas takas daļas var būt mitras vai applūdušas un izejamas tikai gumijas zābakos.

MAKSA
Bezmaksas

ATVĒRTA
Uzmanību! Taka slēgta COVID ierobežojumu dēļ!

VEIDS
Līnijveida

APVIDUS
Mežs, piekrastes pļavas, niedrājs, jūras piekraste.

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS
Iestaigāta taka, dēļu laipas, vidējais platums: 0,7 m.

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA
Autoceļa A1 Rīga - Ainaži 97. km

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Salacgrīvas TIC, tālr. +371 64014024, Ainažu TIC, tālr. +371 64043241

APSAIMNIEKOTĀJS
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija.

Takas labiekārtošana daļēji veikta 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide
Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālo administrāciju.

https://www.daba.gov.lv/lv/randu-plavu-taka

