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Ragakāpas dabas parks atrodas 
Jūrmalas pilsētā starp Bulduriem un 
Buļļuciemu un plešas līdz Lielupes 
grīvai. Parka platība ir 150 hektāru. 
Ragakāpas dabas parks ir īpaši 
aizsargājama dabas teritorija, kas 
izveidota, lai saglabātu ar vecu priežu 
mežu apaugušās kāpas un dabas 
daudzveidību jūras piekrastē pie 
Lielupes grīvas.



  

Ragakāpas dabas taka ir izveidoti 
projekta LIFE02NAT/LV/8498 
“Piekrastes biotopu aizsardzība 
un apsaimniekošana Latvijā” 
ietvaros, ar EK LIFE-Nature fonda, 
Latvijas vides aizsardzības fonda, 
Jūrmalas pašvaldības un Latvijas 
Universitātes finansiālu atbalstu. 



  

Jūras krastā jūs esat liecinieki 
tam, kā veidojas kāpas. Tās 
rodas, kad vēja pārvietoto 
smilšu ceļā ir kāds šķērslis – 
zars, zāles cers vai krūms. 
Šķērslim priekšā un aiz tā 
krājas smilšu kaudzīte. 
Ja smilšu ir daudz, kaudzītes 
"aug" lielākas un savienojas, 
veidojot iegarenus kāpu 
aizmetņus. 



  

Pie pludmales varat redzēt embrionālās 
kāpas - aptuveni 10 - 50 centimetrus 
augstus smilšu pauguriņus, uz kuriem 
aug sāļas augsnes mīloši augi - 
biezlapainā sālsvirza, smiltāju 
kāpuniedre, smiltāju kāpukviesis un citi. 

Embrionālā kāpa 
ar biezlapaino 
sālsvirzu 
Honckenia 
peploides 



  

No embrionālajām kāpām 
attīstās priekškāpas jeb baltās 
kāpas. Te aug graudzāles, kas 
iztur ieputināšanu – smiltāja 
kāpukviesis, smiltāja 
kāpuniedre, arī čemurainā 
mauraga, dažādu sugu vītoli. 



  

Vētras nereti aizskalo embrionālās kāpas 
un priekškāpas, un nākamajā gadā to 
attīstība sākas no jauna. Dažām kāpām 
izdodas “izaugt” pavisam lielām un 
apaugt ar mežu. Visas ar mežu apaugušās 
augstās kāpas reiz bija mazi embrionālo 
kāpu pauguriņi! 



  

Embrionālās kāpas, baltās kāpas un 
mežainās jūrmalas kāpas ir Eiropas 
Savienībā aizsargājami biotopi. 
Mežainās jūrmalas kāpas ir Latvijā 
īpaši aizsargājams biotops. Mēs 
nevaram saglabāt visas kāpas, jo 
tās laiku pa laikam noskalo viļņi. 
Taču ir jāsaglabā šī nemitīgi 
mainīgā ekosistēma – daudzu retu 
sugu vienīgais patvērums. 



  

Dabiski attīstījies, vecs priežu mežs 



  



  Mežaino kāpu ainava



  

Priežu sveķotājkoksngrauža Nothorina punctata veidotie 
sasveķojumi ļoti vecas priedes mizā 



  

Mazais 
mārsils 
Thymus 
serpyllum 



  

Asinssārtā gerānija Geranium sanguineum 
ir viens no Ragakāpas augu lielākajiem krāšņumiem. 

Tās karmīnsarkanie ziedi nav sajaucami ar citu sugu ziediem. 
Zied jūnijā, jūlijā. Pārējā laikā tās pazīsiet pēc dziļi staraini 

dalītajām lapām. Sastopama diezgan reti gaišos, sausos mežos 
saulainās, siltās nogāzēs. 



  

Pļavas silpurene 
Pulsatilla pratensis
Lielai pūkainai vizbulītei 
līdzīgā pļavas silpurene ir 
Latvijā diezgan reta, taču 
nereti aug Ragakāpas 
mežos. Ziedi lieli, gaiši 
violeti, nolīkuši līdzīgi 
zvaniem, zied aprīlī un 
maijā. Pēc noziedēšanas 
krāšņas ir arī ar gaišiem 
matiņiem klātās sēklas. 
Aizsargājama! 



  

Smiltāja neļķe Dianthus arenarius ir viens no piejūras 
mežu skaistākajiem augiem. Vakaros un naktīs ziedi 
smaržo, zied no jūlija līdz septembrim. Ziedlapiņas ir 

šķeltas, it kā bārkstainas.
Aizsargājama ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā! 



  

Apaļlapu pulkstenīte Campanula rotundifolia
 zied no jūlija līdz septembrim, zieds zvanveida, stingrs. Pazīme 
drošai atšķiršanai – apakšējās lapas ir apaļas, bet augšējās – 

garenas. 



  

Baltā jeb mīkstā madara 
Galium mollugo 
 ir visbiežāk sastopamā 
madaru suga. Zied no 
jūlija līdz augustam. Lai 
precīzi noteiktu sugu, 
paskaitiet - pie stumbra ik 
pa gabaliņam (mieturos) ir 
8 lapiņas kopā. 



  

Pļavas nārbulis Melampyrum pratense
 ir bieži sastopams dažādu tipu mežos. Zied no jūnija līdz 

augustam. Gaiši dzeltenie ziedi nedaudz atgādina lauvmutīti.



  

Ziemeļu linneja Linnaea 
borealis 
Twinflower
 bija zviedru botāniķa 
Kārļa Linneja 
(1707-1778) iemīļotais 
augs, tādēļ tā nosaukta 
viņa vārdā. 
Linnejas smaržīgo ziedu 
zvaniņus meklējiet 
ēnainos mežos no maija 
līdz augustam. Pārējā 
laikā to pazīsiet pēc 
garajiem ložņājošajiem 
dzinumiem ar apaļām 
lapām. Šī suga Latvijā ir 
diezgan reta, taču 
Jūrmalas meži ar to ir 
bagāti.



  

Tumšsarkanā 
dzeguzene



  

Kodīgais laimiņš
Sedum acre 



  

Čemurainā mauraga  Hieracium umbellatum 



  



  



  

Baltijas kāpuniedre
Calammophila baltica 



  



  

Baltijas šķēpene
Cakile baltica 



  
Biezlapainā sālsvirza  Honckenia peploides 



  Balodene



  



  Kāpu kviesis



  



  



  



  

Prezentācijā izmantoti Jāņa Kreicberga un Ilzes Černovskas fotomateriāli


