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ĪSI PAR GALVENO

Atrodas Rīgas rajona Mārupes un Babītes pagastā
Izveidots 1999. gadā
Platība 2133 ha
Statuss 
● Latvijas īpaši aizsargājama dabas teritorija - dabas liegums 
 Dabas liegums ir dabiska, cilvēka darbības mazpārveidota 

vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver 
īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši 
aizsargājamos biotopus.

 Cenas tīrelis ir viens no Latvijas 273 dabas liegumiem.
● iekļauts Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000
 Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo 

teri tori ju tīkls , kurā katra dalībvalsts iek ļaujas ar savu 
aizsargājamo teritoriju sistēmu. Latvijā ir 336 Natura 2000 vietas, 
kas aizņem 11,9% no teritorijas.

● putniem starptautiski nozīmīga vieta (PNV)
 Putniem starptautiski nozīmīgas vietas ir putnu skaita un sugu 

sastāva bagātas vietas pasaulē, tās ir kritiski svarīgas šeit 
regulāri sastopamo populāciju labklājībai un dažkārt pat sugu 
izdzīvošanai vispār. Latvijā ir noteikta 71 putniem starptautiski 
nozīmīga vieta.

Purvs veidojies  pirms 
5000-6000 gadiem

Biotopu veidi 
● purvs (88 %), mežs (11 %), 
ezers (1 %)

Kūdras slāņa maksimālais 
dziļums  5,75 m

Galvenās dabas vērtības 
● augstais purvs ar ciņu – lāmu kompleksu
● pārejas purvs un slīkšņas 
● 50 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas
● nozīmīga nakšņošanas vieta rudens migrācijas laikā dzērvēm, 

sējas un baltpieres zosīm.
Negatīvās ietekmes – agrāk veiktā purva nosusināšana, kūdras 
ieguve tiešā lieguma tuvumā.
Dabas aizsardzības plāns – izstrādājis Latvijas Dabas 
fonds laika periodam no 2005.-2020. gadam. Tajā paredzētais 
galvenais apsaim nie ko ša nas pa sā kums – aizsprostu būve uz 
grāvjiem, lai no vērstu susināšanas negatīvo ietek mi un tālāku purva 
biotopu degradāciju. Tas tiek realizēts projekta LIFE „Purva biotopu 
aizsardzības plā na īstenošana Latvijā” ietvaros.

Foto: M.Pakalne

Foto: M.Pakalne
Purva dzērvenes Cenas tīrelī.

Augstā purva ainava.

2

DABAS LIEGUMS CENAS TĪRELIS



Foto: M.Pakalne
Sila virsis - neatņemama augstā purva ciņu 

sastāvdaļa. Tomēr pārmērīga viršu savairošanās 
liecina par negatīvām ietekmēm purvā.
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KAS IR PURVS ?

Apaļlapu rasene - dabisku, neskartu 
purvu simbols.

Foto: M.Pakalne

skaistākajiem purviem Latvijā. Jo īpaši šādu lāmām bagātu un vietām klaju purvu ir iecienījuši 
putni, kuri arī bija viens no galvenajiem iemesliem dabas lieguma izveidošanai. 

Lāmas Cenas tīrelī.
Foto: M.Pakalne

KAS IR PURVS ?

Purvs ir zemes virsas nogabals, kurā ir pastāvīgs vai periodisks 
mitrums, specifiska augu un dzīvnieku valsts, un tam raksturīga 
aktīva kūdras veidošanās. Purvi ir ūdens uzkrājēji un tiem ir ļoti 

nozīmīga loma ūdensapritē dabā.

Purva veidošanās var būt divējāda:
   ● pārpurvojoties gruntij
   ● aizaugot ūdenstilpei

Cenas tīrelis ir veidojies, pārpurvojoties gruntij, ko varēja izraisīt 
gruntsūdens celšanās pirms apmēram 5-6 tūkstošiem gadu.

Purva tipi:
● zemais jeb zāļu purvs – barojas no ūdeņiem, kuri ir kontaktā 

ar minerālaugsni un kurā izšķīdušas augiem nepieciešamās 
minerālvielas.Vēsturiski tā ir pirmā purva attīstības stadija.

● pārejas purvs – starpstadija starp zemo un augsto purvu un 
sastopamas abu purvu 
iezīmes. 

● augstais jeb sūnu purvs 
– ūdeni un barības 
vielas saņem tikai ar 
atmosfēras nokrišņiem. 
Purva veidošanās pēdējā 
stadija.

Dabas liegumā Cenas tīrelis dominē augstais purvs 
(84%), ievērojami mazākas platības aizņem pārejas 
purvs (3%). Pašreizējā purva attīstības stadijā zemo 
purvu Cenas tīrelī vairs nav. 
Savulaik Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs 
Latvijā tūlīt aiz Teiču purva un tā platība bijusi gandrīz 
9000 ha. Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā 
(nosusināšana, kūdras ieguve, lauksaimniecības 
zemes, apbūve) pašreiz šī platība sarukusi līdz 
nedaudz vairāk par 2000 ha. 
Tomēr atlikusī neskartā daļa ir ainaviski viens no 

Augstais purvs aizņem Cenas tīreļa lielāko daļu.
Foto: M.Pakalne

Pārejas  purvs sastopams tīreļa 
centrālajā daļā.

Foto: M.Pakalne
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CENAS TĪREĻA ATTĪSTĪBAS VĒSTURE

Cenas tīreļa 
trīsdimensiju modelī labi 
redzams purva reljefs.
Autors: J. Matvejs

Purva ģeoloģiskais griezums dabas takas maršrutā.
Autori: S. Aļukeviča, S. Mešķis 

Ūdens

Augstā  jeb sūnu 
tipa kūdra

Pārejas tipa 
kūdra

Zemā jeb zāļu 
tipa kūdra

Minerālgrunts

Cenas tīreļa pirmsākumi saistāmi ar atlantisko periodu un Litorīnas 
jūras atkāpšanos. Lai vairāk uzzinātu par purva vēsturi, purvā veic 
zondēšanu un analizē iegūtos kūdras paraugus no dažādiem purva 
slāņiem.
 
Ko var „pastāstīt” kūdra ?
● kūdras sastāvs dažādā dziļumā atspoguļo gan purva, gan apkārtnes 

veģetāciju, kāda tā bijusi pirms daudziem tūkstošiem gadu. 
● sniedz priekšstatu gan  par paša  purva izcelsmi, gan par senajām 

cilvēku apmetnēm šajā apkārtnē.
Lielajā mitrumā augu un dzīvnieku atliekas kūdrā gandrīz pilnīgi 
sadalās, izturīgāki izrādās sfagni un citas sūnas, bet pilnīgi līdz 
mūsdienām saglabājas tikai augu putekšņi un sporas, kurus var aplūkot 
mikroskopā un pēc to izskata atpazīt augu sugas. Kā liecina purva 
stratigrāfijas analīze, Cenas tīreļa veidošanās visticamāk bijusi šāda:
● pirms apmēram 5000-6000 gadiem reljefa pazeminājumā, 

paaugstinoties gruntsūdens līmenim un atmirstot augiem, sāka 
veidoties zemais purvs.

● pirms apmēram 4200 gadiem, mainoties klimatam, zemā un 
pārejas tipa veģetāciju nomainīja augstā purva veģetācija, 
kur dominē sfagni, un izveidojās augstā tipa purvs. Tāds tas ir 
saglabājies līdz mūsdienām un turpina attīstīties arī tagad. 

Dabiskā, neskartā sūnu purvā kūdras slāņa biezums nemitīgi pieaug, 
tas notiek ārkārtīgi lēni – apmēram 1 mm gadā. Kūdras veidošanās 
augstajā purvā noris, atmirstot sfagnu sūnu apakšējām daļām. 
Lai izveidotos gandrīz 6 m biezs kūdras slānis, kā tas ir Cenas tīrelī, 
bija nepieciešami vairāk kā 4000 gadi! 
Dabisks, neskarts purvs „aug” pastāvīgi, šis process turpinās arī 
mūsdienās. Kūdras slā nis palielinās ar katru gadu, tāpēc augstajos 
purvos parasti izveidojas kupols, kas ir par vairākiem metriem 

Kūdras paraugus iegūst, zondējot purvu.
Foto: S.Aļukeviča
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augstāks nekā apkārtne. 
A r ī C e n a s t ī r e l ī i r 2 
kupoli , augstākais no 
tiem sasniedz 14 metrus 
v i rs jū ras l īmeņa un i r 
par 4-7 m augstāks nekā 
purva malas. Ejot sūnu 
purvā, mēs nenonākam 
slapjā ieplakā, kā varētu 
likties, bet pat kāpjam 
nelielā „kalnā”! Starp 
abiem kupoliem atrodas 
pazeminājums ar klajo 
pā r e j a s pu rvu – tā t ad 
purvam, tāpat kā ci tur 
zemes virsmai, ir arī savs 
reljefs.
P a l i n o l o ģ i s k i e 
( p u t e k šņ i kūd r ā ) u n 
paleobotāniskie (augu 
atliekas kūdrā) pētījumi 

var pastāstīt arī, kad Cenas tīreļa apkārtnē sākuši dzīvot pirmie cilvēki 
un ierīkojuši tur savas apmetnes. Kūdras slānī no atlantiskā laika beigu 
posma vairāk kā pirms 4800 gadiem parādās kaņepju, auzu un citu augu 
putekšņi, kas vienlaicīgi ar palielinātu oglīšu putekļu daļu liecina, ka 
šīs teritorijas tiešā tuvumā ir dzīvojuši jaunākā akmens laikmeta jeb 
neolīta cilvēki.

Augstuma intervāli



● kaut arī Latvijā purvaini meži nav retums, Eiropā tie, tāpat kā augstie 
puvi, jau ir kļuvuši par prioritāri aizsargājamu biotopu. 

Ūdeņi Cenas tīrelī sastopami lāmu veidā. Lielākā no tām ir Skaista 
ezers (18,5 ha), bet mazāku lāmu ir simtiem. 

Kopumā apmēram 95 % no dabas lieguma aizņem Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājami biotopi.

Purvu flora jeb augu valsts 
n e k a d n a v s u g ām ī p a š i 
bagātīga, tomēr vienlaikus 
ļo t i s a v d a b īg a . G a l v e nā 
l o m a a u g s t a j o s j e b sūn u 
purvos, kā jau nosaukums 
rāda, ir raksturīgajām purva 
sūnām – sfagniem. Cenas 
tīrelī sfagnu sugu vien ir 11, 
bet kopumā visā l iegumā 
konstatētas 55 sūnu sugas. 

Visbiežāk sastopams Magelāna sfagns, kurš, lielākoties, ir iesarkanā 
krāsā. Mitruma piesātinātajai videi pielāgojušās vēl apmēram 20 augu 
sugas - uz ciņiem, galvenokārt, makstainā spilve, sila virsis, vistene, 
polijlapu andromeda, lācene, bet mitrākajās ieplakās starp ciņiem 
arī dzērvenes, purva šeihcērijas un kukaiņēdāji augi - rasenes.

Pārejas purva veģetācija veidojas lāmu malās.
Foto: M. Pakalne

Purvainajā mežā vasarā reibinoši smaržo 
purva vaivariņi.

Foto: M.Pakalne

Skaista ezers ir lielākais no purva lāmām un patiešām ir skaists!
Foto: M.Pakalne

BIOTOPI
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dominē daudz vairāk dažādu 
grīšļu sugu, sfagnu sūnām 
pievienojas arī citas purviem 
raksturīgas sūnas. Pārejas 
purvu joslas veidojas ar ī 
lielāko lāmu un Skaista ezera 
krastos. 

● pārejas purvs ar slīkšņām ir Eiropas nozīmes aizsargājams biotops.

Mežs i r v is labākā purvu 
dabiskā aizsargjosla, Cenas tīreļa dabas liegumā aizņem salīdzinoši 
nelielas platības (11 %). Dominē priežu meži, kas, lielākoties, 
veidojušies, su si  nāšanas rezultātā aiz au  got purvam. Vietām sas to-
pami purvaini meži (6%). Zemsedzē dominē sfagni, vai variņi un 
zilenes, paretam sastopama arī kāda lācene.

Augstajā jeb sūnu purvā izšķir trīs biotopu veidus:
  ● sūnu purva ciņi
  ● ieplakas sūnu purvos
  ● lāmas sūnu purvos

Sūnu purvos dominē un ciešu paklāju veido purviem raksturīgas 
sūnas - sfagni, ko dēvē arī par balto sūnu, dažādi sīkkrūmi, spilves un 
nereti apaugums ar lielākām vai mazākām priedēm. Priedes purvā 
ieguvušas īpašu „purva priedēm” raksturīgo izskatu (ekomorfu) 
– tās ir neliela auguma, izlocītu stumbru un ar savu izskatu nemaz 
neļauj nojaust, ka to vecums nereti jau pārsniedz pat 100 gadus. 
Cenas tīrelim īpašu ainavisku vērtību piešķir daudzās purva lāmas, 
kuras sastopamas visā purva teritorijā un veido bieži vien grūti 
caurstaigājamus lāmu labirintus. 

●   neskarts augstais jeb 
sūnu purvs ir Eiropas 
nozīmes prioritāri 
aizsargājams biotops.

Daudzās Eiropas valstīs, arī Latvijā, sastopami degradēti augstie 
purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Tā kā 
Rietumeiropā neskartu augsto purvu tikpat kā vairs nav, tad tur īpaša 
vērība tiek pievērsta arī šādiem purviem. Cenas tīrelī purva biotopi ir 
degradēti meliorācijas grāvju apkārtnē. Latvijā pagaidām vēl netrūkst 
arī dabisku neskartu purvu, tomēr der atcerēties, ka arī

● degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā 
atjaunošanās, ir Eiropas nozīmes aizsargājams biotops.

Pārejas purvs aizņem Cenas tīreļa centrālo daļu. Tas ir klajš un te 
Cenas tīrelī ir simtiem lāmu, tās visvairāk iecienījuši purva putni.

Foto: M.Pakalne

Degradēta augstā purva veģetācija - purviem raksturīgā sfagnu sega izzudusi.
Foto: V.Baroniņa

PURVA BIOLOĢISKĀS VĒRTĪBAS
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Neskarts augstais purvs ir viena no Cenas 
tīreļa lielākajām vērtībām.

Foto: M.Pakalne



● kailā apaļlape – tipiska purvu un purvainu mežu sūnu suga.
● skaistais sfagns – reta sūnu suga, Cenas tīrelī viena no dažām 

atradnēm Latvijā.

Sēnes
Cenas tīrelī konstatētas 60 cepurīšu sēņu sugas, tomēr to skaits 
visticamāk ir lielāks, jo sēņu sastopamību ļoti ietekmē klimatiskie 
apstākļi. 
● purva sviestbeka - īpaši aizsargājama sēņu suga, kura, 

galvenokārt, sastopama purvos. 
Purvs un tajā mītošās putnu sugas bija noteicošie Cenas tīreļa lieguma 
izveidošanai. Putni te pētīti jau kopš 20. gs. 30-iem gadiem. Kopumā 
Cenas tīrelī konstatētas ap 70 putnu sugas. Ir ziņas par 26 retām un 
īpaši aizsargājamām putnu sugām, kuras dažādos laika posmos bija 
sastopamas Cenas tīrelī, bet pēdējo 20 gadu laikā ir ziņas par 17 sugām. 
Sevišķi nozīmīgs purvs ir putnu sugām:
● kuras ligzdo tikai purvos vai arī purvos ligzdo lielākā populācijas 

daļa. Tādas sugas ir purva tilbīte, dzeltenais tārtiņš, kuitala, 
lietuvainis, kajaks, 
dzērve, lielā čakste 
u.c.  

● kuras ligzdo mežos 
purva apmalē , bet 
baro jas purvā va i 

Pundurbērzs -  raksturīgs tundras augs, 
Latvijā aug uz izplatības areāla dienvidu 

robežas.

Foto: M.Pakalne

Skaistais sfagns sastopams 
pārejas purvā.

Foto: M.Pakalne

Foto: I.Dāniele

AUGI

Plankumainā dzegušpirkstīte paretam 
sastopama pārejas purvā.

Foto: M.Pakalne
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Purva sviestbeka  - reti  
sastopama ne vien Latvijā, 

bet visā Eiropā.

Foto: I.Dāniele

Purva bērzlape ir viena no 
lielākajām, skaistākajām 
un sēņotāju iecienītākajām 
bērzlapēm.

●   Cenas tīrelis ir īpatnējs ar to, ka tajā sastopama Austrumlatvijai 
raksturīga purva suga – ārkausa kasandra un vietām arī 
Rietumlatvijai raksturīga purva suga - ciņu mazmeldrs .
Šādi purvi, kur vienlaikus sastopami gan austrumu, gan rietumu 
floras elementi, Latvijā ir retums. 

Īpaši aizsargājamās un retās augu sugas 
● pundurbērzs - pēcleduslaikmeta relikts. Šis mazais, līdz 

80 cm augstais krūms, aug zemeslodes ziemeļu rajonos un ir 
raksturīgs tundras augs. Latvijā sastopams valsts austrumu 
rajonos, Cenas tīrelī tikai vienā atradnē.

● ciņu mazmeldrs – raksturīga purvu suga, biežāk sastopama 
Kurzemes purvos.

● plankumainā dzegužpirkstīte – zāļu un pārejas purvu 
iemītniece.

● sfagnu somenīte – sūna, kura sastopama lāmu un akaču tuvumā.

Makstainā spilve - viena  no raksturīgā-
kajām augstā purva augu sugām.

Foto: M.Pakalne

... bet garsmailes sfagns zaļgans.
Foto: M.Pakalne

Sfagni purvā veido krāsainu paklāju: 
Magelāna un iesarkanais sfagns ir koši sārti...

Foto: M.Pakalne

Purva šeihcērija - sastopama slapjākās 
ieplakās augstajā un pārejas purvā.

Foto: M.Pakalne

Foto: M.Pakalne

Foto: V. Baroniņa

AUGI

Ārkausa kasandra

Ciņu mazmeldrs
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Dzeltenais tārtiņš savā raibajā tērpā veiksmīgi maskējas purva ciņu ainavā.
Foto: A. Avotiņš

Kuitala ir raksturīga purva suga, tomēr to skaits Cenas tīrelī ir samazinājies.
Foto: A. Blumbergs 

PUTNI

Purva tilbīte - raksturīgajā pozā, vērojot apkārtni no nelielas purva priedītes galotnes.
Foto: A. Petriņš

zosis te sastopamas jauktos baros un īpatņu skaits var sasniegt 
vairākus tūkstošus. Visas šīs sugas ar dažādiem nosacījumiem ir 
īpaši aizsargājamas Latvijā un Eiropā.

Par dažām putnu sugām saglabājušies tikai vērtīgi vēsturiski 
dati. Sakarā ar purvu saimniecisko izmantošanu, meliorāciju, 
lauksaimniecības ķimizāciju, klimata izmaiņām un citām ietekmēm 
vairākas purvu sugas ne vien Cenas tīrelī, bet lielākoties arī citos 
Latvijas purvos vairs nav sastopamas: 

●  brūnkakla gārgale, melnkakla gārgale, purva piekūns, lielais 
piekūns un baltirbe
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tā tuvumā - melnais stārķis, zivjērglis, čūskērglis u.c. Stārķis un zivjērglis dažkārt novērojami pārlidojam Cenas tīreli, bet čūskērglis, kurš 
savulaik ligzdojis arī Cenas tīrelī, Latvijā ir ļoti reti sastopams.

● kuras migrācijas laikā pirms izlidošanas uz ziemošanas vietām purvos pulcējas baros, atpūšas un barojas – dzērves, zosis. Sējas un baltpieres 

PUTNI
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● Dzērvei Cenas tīrelī ir viens no lielākajiem ligzdošanas blīvumiem 
Latvijā - apmēram 20-25 pāri. Neligzdojošo dzērvju skaits 
sasniedz pat vairākus simtus. Ligzdošanai dzērve, galvenokārt, 
izvēlas Skaista ezera un lāmu salas. Atklātajā pārejas purvā rudens 
migrāciju laikā mēdz uzturēties dzērves un dažādu sugu zosis. 
Dzērvju dejas te vērojamas arī pavasarī.

Dzērve
Foto: A. PetriņšBaltpieres zoss.

Foto: J. Ķuze

Sējas zoss.
Foto: A. Petriņš
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Baltirbe - kā ligzdotāja no 
Latvijas purviem, iespējams, 
izzudusi putnu suga. Cenas tīrelī 
pēdējo reizi konstatēta 1939. 
gadā.

Attēli: www.latvijasdaba.lv

Bezmugurkaulnieku fauna, tostarp arī kukaiņu fauna, tāpat kā 
flora Cenas tīrelī, nav daudzveidīga, jo galveno lieguma daļu aizņem 
plašs, samērā vienveidīgs biotops - augstais purvs. Visbiežāk te 
konstatējamas:

 ● spāres
 ●  tauriņi
 ● vaboles

PUTNI

Lielais piekūns vēl nesenā pagātnē 
ligzdojis Latvijas purvos, un 2-3 pāri 
ligzdoja arī Cenas tīrelī. Kopš 1974. gada 
kā ligzdotājs vairs nav sastopams.

Melnkakla gārgale savulaik (1953. g.) arī 
ligzdojusi Cenas tīrelī, tagad sastopama 
vairs tikai dažos Latvijas purvos. Toties dzērves mazulis pagaidām var būt drošs par savu nākotni 

– dzērvju skaitam Latvijā un visā Eiropā ir tendence pieaugt. Arī Cenas 
tīrelī dzērvju skaits pēdējos gados ir palielinājies.

Foto: A. Petriņš
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PUTNI

Mežapīle
Foto: A. Petriņš

Gaigala
Foto: J.Ķuze

Cekulpīle
Foto: J.Ķuze

Purva lāma Cenas tīrelī
Foto: M. Pakalne

Purva lāmas un to salas ir vietas, kur koncentrējas visvairāk putnu sugu. Tas saistīts 
ar labām barošanās, atpūtas un ligzdošanas iespējām uz salām, jo tur mazāk 
apdraudējumu. Te sev drošu patvērumu rod cekulpīles, gaigalas, krīkļi, mežapīles, 
kā arī ligzdo lielākā daļa dzērvju.



ir laba barības bāze. Ūdrs, savukārt, izmanto grāvjus 
un bebru radītos uzpludinājumus.

● purva apmales mežos regulāri uzturas daži vilki, 
paretam ieklīst arī kāds lūsis. Vilki un lūši Eiropā 
visur ir aizsargājami, bet Latvijā īpaši aizsargājamas, 
ierobežoti izmantojamas sugas.

● sikspārņi izmanto plašo purvu un daudzās lāmas 
barības meklējumos, konstatēts ziemeļu 
sikspārnis. Visi Latvijā sastopamie sikspārņi ir 
aizsargājamas sugas.

Cenas tīrelis atrodas uz ūdensšķirtnes starp Lielupi un Daugavu. 
Pašreiz ūdeņi no purva kupoliem noplūst uz purva malām, nonāk 
izraktajos novadgrāvjos un tālāk noplūst uz Misu, Neriņu, Dzilnupi un 
Cenas upi. Savulaik Cenas purvs aizņēma daudz plašākas teritorijas 
– te purva attīstībai bija labvēlīgi priekšnoteikumi. Lielie meliorācijas 
kontūrgrāvji ierobežoja purva „izplatīšanos”. Meliorācijas grāvju 
kopgarums Cenas tīreļa liegumā ir 24,5 km. Nenosusinātā sūnu purva 
kūdrā ūdens sastāda 95% un tas ir galvenais tā augšanas nosacījums. 
Purvs ir arī derīgā izrakteņa – kūdras - krājums un tāpēc ir cilvēka 

Bebrs ienācis Cenas tīrelī līdz ar meliorācijas grāvju izrakšanu.
Foto: A. Klepers

ZĪDĪTĀJDZĪVNIEKI

Bebru radīts uzpludinājums.Ar savu darbību bebrs palīdz uzturēt purvam 
labvēlīgu hidroloģisko režīmu, tomēr nereti appludina arī apkārtējās teritorijas.

Foto: V. Pilāts
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Īpaši aizsargājamās sugas
 ●  karaliskā dižspāre -  retākā no 11 Cenas tīrelī sastopamajām 

spārēm.
 ●  raibgalvas purvuspāre – 

sastopama pie visām lielākajām 
lāmām un Skaista ezera.

 ●  spilgto purvuspāri 
- neizdodas konstatēt katru 
gadu, tomēr dzīvotnes tai ir ļoti 

piemērotas.
 ●  spožā skrejvabole – tipiska purvu suga, kura ir konstatēta arī 

Cenas tīrelī.
Starp zīdītājdzīvniekiem nav tādu sugu, kurām purvi būtu vienīgā 
dzīvesvieta. Tomēr to platības 
z v ē r i e m n e p i e c i e š a m a s k ā 
migrācijas ceļš vai aizsargjosla 
ap dzīvesvietu. Tā kā Cenas tīrelis 

Spilgtā purvuspāre.
Foto: M. Kalniņš

Raibgalvas purvuspāre.
Foto: V. Spuņģis

KUKAIŅI

atrodas samērā blīvi apdzīvotā 
teritorijā, te sev patvērumu rod:
●  stirnas, mežacūkas, aļņi, 

staltbrieži.
●  sīkie zīdītājdzīvnieki 

– ciršļi, strupastes u.c.
● amfibiontās sugas (tādas, 

kuras apdzīvo dažādus 
biotopus) – bebri (Eiropā 
aizsargājama suga), ūdri 
(aizsargājami gan Latvijā, 
gan Eiropā). Bebrs ieviesies 
pēc meliorācijas grāvju 
ierīkošanas – tam piemēroti 
apstākļi purva apmalēs, kur 

Mazais viršu zilenītis labprāt mielojas gan 
uz viršu, gan andromedas ziediem.

Foto: V. Spuņģis

Parasteis purvraibenis - raksturīgs augstajiem purviem.
Foto: V. Spuņģis
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uz ārvalstīm, jo Rietumeiropā purvi jau tikpat kā ir izmantoti un 
nu jau retumis sastopami tikai kā īpaši aizsargājams un nereti 
atjaunojams biotops.

●  purva degumi – izmainās dabiskā purva veģetācija.
Kas notiek, ja purvu nosusina?

Purvā, izrokot nosusināšanas grāvjus, degradējas dabiskie purva 
biotopi:
● ūdens pa meliorācijas grāvjiem aizplūst no purva, kā dēļ pasliktinās 

purva hidroloģiskais režīms
●  pazeminās lāmu un ezera ūdenslīmenis, paātrinās to aizaugšana
●  izzūd galvenie purva augāja un kūdras veidotāji - sfagni

●  savairojas virši un citi  sīkkrūmi
●  pastiprināti aug priede un purva bērzs - zūd klajā purva ainava, kas ir 

vispiemērotākā putniem
●  notiek purva virsas sēšanās par 15-20 % - ja tā pārsniedz 

1 metru, tas ir kūdras biezums, kura augšanai bija nepieciešams 
vismaz 1000 gadu

Tieši blakus dabas liegumam notiek kūdras ieguve.
Foto: M. Pakalne

Degums purvā.
Foto: M. Pakalne
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saimnieciskās darbības redzeslokā jau no 20. gadsimta pirmās puses. Cenas purva 
nosusināšana uzsākta 1933. gadā, izveidojot atklāto meliorācijas tīklu. 1940. gadā 
uzsākta rūpnieciska kūdras ieguve. 
Cenas tīrelī dabiskos purva biotopus negatīvi ietekmē:
●  agrāk veiktā purva nosusināšana, lai sagatavotu platības kūdras ieguvei.
●  kūdras ieguve tiešā lieguma tuvumā. Agrāk kūdru intensīvi izmantoja gan kā 

kurināmo, gan pakaišiem. Pēdējā laikā Latvijas kūdru, galvenokārt, eksportē 

Kontūrgrāvis Cenas tīreļa malā.
Foto: M. Pakalne

Ūdensplūsmas purvā. Ūdeņi no purva kupola noplūst uz 
meliorācijas grāvjiem.
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ĪSI PAR CENAS TĪREĻA HIDROLOĢIJU

Autors: A. Indriksons



būve. Pieredze rāda, ka jau pēc dažiem gadiem purva hidroloģijā 
notiek labvēlīgas izmaiņas. Gadu gaitā sagaidāms, ka stabilizēsies 
gruntsūdens līmenis un mazināsies nosusināšanas negatīvais efekts, 
un tas atspoguļosies arī purva veģetācijā – samazināsies sīkkrūmu 
apaugums, atjaunosies sfagnu “sega”, tajā atkal varēs atrast dzērvenes 
un citas purvam tik raksturīgās augu un dzīvnieku sugas.
Cenas tīrelī tiek veikts hidroloģiskais monitorings (ilglaicīgi 
novērojumi) – ir uzstādītas gruntsūdens līmeņa mērīšanas akas (gan 
neskartajās purva vietās, gan degradētajās, kur notiek aizsprostu 
būve), lai varētu uzzināt, kā izmainās hidroloģiskais režīms un kā tas 
ietekmē purva veģetāciju.
Cenas tīreli šķērso 1. pasaules kara laikā izbūvēts ceļš purvā. Šajā 
apkārtnē 1916./1917. gada ziemā norisinājās sīvas cīņas starp vācu 
karaspēku un cariskās Krievijas 12. armiju, kurā ietilpa latviešu 
strēlnieku pulki.

Vēsturē š īs kaujas iegā jušas ar nosaukumu Ziemassvētku 
kaujas un ieguvušas lielu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas 
vēsturē kā vienas no sīvākajām kaujām 1. pasaules kara laikā 
(1914.-1918.g.) 
Cenas tīreļa apkārtne gandrīz līdz Krievu Ložmetējkalnam kopš 
1915. gada rudens kalpoja kā bāzes vieta cariskās armijas karaspēka 
daļām. Cenas tīreli šķērso tā saucamais Novgorodas ceļš, bet netālu 
esošo Maztīreļa purvu šķērso Ložmetēju jeb Purva ceļš. Šie kara 

Kūdras aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem purva malā.
Foto: V. Baroniņa

Purvā notiek hidroloģiskais 
monitorings. 

Gruntsūdens līmeņa mērijumu akas.

Foto: M. Pakalne
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●  samazinās purva ūdensietilpība
●  palielinās ugunsbīstamība

Tā rezultātā savu ierasto mājvietu zaudē daudzas mitrumu mīlošas 
augu un dzīvnieku sugas.

Vai degradētu purvu iespējams atjaunot?
Valstīs, kur purvi jau norakti, pašreiz tiek pieliktas visas pūles to 
atjaunošanai. Notiek purviem piemērota hidroloģiskā režīma 
atjaunošana, pat sfagnu pārstādīšana. Tomēr zināms, ka pilnībā 
atjaunot degradētu purvu par dabisku vairs nav iespējams. Tāpēc, ja 
vien vē lamies arī turpmāk lasīt dzērvenes, klau sīties dzērvju klai gās, 
baudīt pur va mieru un vienreizējo ainavu - laikus jā rū pējas par purvu 
saglabāšanu.
Bet ko darīt, ja daļa purva ir jau degradēta vai arī nosusināšanas negatīvi 
ietekmēta, un šis process turpinās? Cenas tīrelī šādas platības aizņem 
gandrīz 300 ha. Tomēr arī degradētā purvā iespējama negatīvās 
nosusināšanas ietekmes samazināšana, tāpēc:
●  uz meliorācijas grāvjiem purvā notiek aizsprostu būve, lai 

samazinātu susināšanas ietekmi purvā un labvēlīgi izmainītu 
degradēto purva veģetāciju.

●  valstīs, kur arī purvainie meži ir retums, notiek hidroloģiskā režīma 
atjaunošana 
mežos vai pat 
nosusināto 
un ar mežu 
apaugušo purvu 
pārveidošana 
atpakaļ par purva 
biotopiem.

C e n a s t ī r e l ī 
d e g r a d ē t a j ā s 
p u r v a d a ļ ā s 
not iek a izspros tu 

Dažkārt grāvja 
aizaugšana notiek 

dabiskā ceļā...

Foto: M. Pakalne

Foto: M. Pakalne

NEGATĪVĀS IETEKMES PURVĀ UN APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI TO NOVĒRŠANAI
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Te visticamāk kādreiz bijis purvs. Nosusināšanas rezultātā tas apaudzis ar mežu.

...bet, lielākoties, 
grāvji turpina 
intensīvi funkcionēt, 
degradējot 
apkārtējos dabiskos 
purva biotopus.
Foto: V. Baroniņa



ir noteikta sezonas lieguma zona. Lai netraucētu putnus un 
vienlaikus tos varētu labāk vērot no torņa, laikā no 1. aprīļa līdz 1. 
novembrim tur lieguma apmeklētājiem nav atļauts uzturēties.

●  dabas liegumā aizliegts kurināt ugunskurus! Sausākajās 
vietās kūdra ir ļoti ugunsnedroša – viens sērkociņš vai nenodzēsta 
cigarete var likt degt kūdrai mēnešiem ilgi vairāku metru dziļumā.

●  dabas liegumā aizliegtas putnu un bebru medības.
●  nepiesārņo purvu, ezeru, purva lāmas - to apkārtni un salas! Tieši te 

ir visdrošākais patvērums putniem ligzdošanai – netraucē tos!
●  jo klusāk uzvedīsies purvā, jo vairāk redzēsi un dzirdēsi.
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Vairāk par purva iemītniekiem var uzzināt, apmeklējot purva laipu un skatu torni. 
Dosimies aizraujošā ekskursijā. Nāc līdzi! 

Foto: V. Baroniņa

Foto: V. Baroniņa

ceļi nodrošināja cariskās Krievijas armijas daļas apgādi, bet pašā Cenas 
tīrelī aktīva karadarbība nav norisinājusies. Kara ceļi purvainās teritorijās 
tika īpaši veidoti, nostiprinot to malas ar baļķiem un uzberot augsni ceļa 
vidusdaļā, kā rezultātā ap ceļu izveidojās grāvīši, kas papildus nosusināja 
ceļa daļu. Kā lēts, plaši pieejams un efektīvs ceļu nostiprināšanas materiāls 
kalpoja fašinas - sasietu zaru kūļi, ar kuriem vairākās kārtās tika noklāta ceļa 
gultne un tad apbērta ar grunti. 
Vienkāršie kara ceļi vēl līdz mūsu dienām labi redzami dabā. Īpaši interesanti 
un pamanāmi ir kara ceļi purvā, jo tos iezīmē purvam neraksturīgi augi, un 
koki ieskauj ceļu līdzīgi kā stādīta aleja – nedaudz nosusinātajā ceļa malā tie ir 
pastiprināti auguši.

Lai labāk varētu novērot un iepazīt purva iemītniekus – augus 
un dzīvniekus – Cenas tīrelī ir ierīkota purva laipa. Putnus 
vislabāk varēsiet novērot no 6 m augstā skatu torņa purvā, uz 
kuru ved laipa.

Atrodoties dabas lieguma 
teritorijā, ievēro:

●  purvā ieteicams pārvietoties pa purva 
laipu. Sevišķi uzmanīgiem jābūt akaču 
un lāmu tuvumā. Novirzīties no laipas 
purvā var būt bīstami!

●  gar laipas malām varēsi iepazīties ar 
purvam raksturīgajām augu sugām.

●  putnus no torņa vislabāk novērot aprīlī, 
maijā, kā arī pirms migrācijas oktobra 
sākumā. 

●  pārejas purvā netālu no skatu torņa 

Foto: V. Baroniņa

  VĒSTURES TAKAS PURVĀ
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Kara ceļu purvā var atpazīt 
pēc “koku alejas”.

Foto no Kara muzeja krājumiem 

Lazaretes vezumnieki ceļā. 
1915. g.
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Babītes 
pašvaldība

Mārupes 
pašvaldība

Skaista ezers ir skaists arī ziemā.
Foto: M. Pakalne

Buklets iespiests uz videi 
draudzīga papīra.


