Cenas
DABAS

Atrodas Rīgas rajona Mārupes un Babītes pagastā
Izveidots 1999. gadā
Platība
2133 ha
Statuss:
• viens no Latvijas 273 dabas liegumiem
• viena no Latvijas 336 NATURA 2000 vietām Eiropas
aizsargājamo teritoriju tīklā
• viena no Latvijas 71 putniem starptautiski nozīmīgām
vietām
Biotopu veidi :
• purvs (88 %) • mežs (11 %) • ezers (1 %)
Purvs veidojies pirms 5-6 tūkstošiem gadu, pārpurvojoties
minerālgruntij
Kūdras slāņa maksimālais dziļums

5,75 m

Galvenās dabas vērtības:
• augstais purvs ar ciņu – lāmu kompleksu,
• pārejas purvs un slīkšņas
• 50 īpaši aizsargājamas dzīvnieku un augu sugas
• nozīmīga nakšņošanas vieta rudens migrācijas laikā
dzērvēm un dažādu sugu zosīm
Negatīvās ietekmes:
• agrāk veiktā purva nosusināšana
• kūdras ieguve tiešā lieguma tuvumā
Teritorijas apsaimniekošanas pasākumi – aizsprostu
būve uz meliorācijas grāvjiem, lai mazinātu nosusināšanas
degradējošo ietekmi uz purva biotopiem, purva laipas un
skatu torņa būve
Kultūrvēsturiskās vērtības
Cenas tīrelī redzamas 1. pasaules kara liecības – purvu
šķērso kara ceļš, kuru izmantoja armijas daļu apgādei no
1915. līdz 1917. gadam

KO VĒL VARI APSKATĪT TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ?

KAS IR PURVS?

Ziemassvētku kauju vietas
Strēlnieku muzeju Mangaļos
1. pasaules kara Brāļu kapus Tīreļos, Mežmangaļos u.c. šajā apkārtnē
Uzkāpt skatu tornī netālajā Ložmetējkalnā

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.

Biotopi

Augstais jeb sūnu purvs
(7110*)

Purvains mežs
(91D0*)
Mežs ir vislabākā purvu dabiskā
aizsargjosla. Cenas tīreļa dabas
liegumā
tie aizņem salīdzinoši
nelielas platības (11 %). Dominē
priežu
meži,
kas
lielākoties
veidojušies nosusināšanas rezultātā
aizaugot purvam. Vietām sastopami
purvaini meži (6%), kur zemsedzē
dominē sfagni, vaivariņi, zilenes un
lācenes.

Augstais jeb sūnu purvs aizņem lielāko
teritorijas platību (84%). Ciešu paklāju
veido purviem raksturīgas sūnas –
sfagni, dažādi sīkkrūmi, spilves. Nereti veidojas apaugums ar lielākām vai
mazākām priedēm, tās purvā ieguvušas
īpašu „purva priedēm” raksturīgo izskatu - ir neliela auguma, izlocītu stumbru,
tomēr to vecums nereti sasniedz pat
100-200 gadus.

Purva lāmas

Pārejas purvs un slīkšņas
(7140)

Purva lāmas Cenas tīrelim piešķir
īpašu ainavisku vērtību - tās sastopamas visā purva teritorijā un veido
īstus labirintus.

Pārejas purvs aizņem Cenas tīreļa
centrālo daļu (3%). Tas ir klajš un
dominē daudz vairāk dažādu grīšļu
sugu, sfagnu sūnām pievienojas arī citas purviem raksturīgas sūnas. Pārejas
purvu joslas veidojas arī lāmu malās un
Skaista ezera krastos.

Kūdras lauki

Degradēts augstais purvs,
kurā iespējama vai noris
dabiskā atjaunošanās
(7120)

Kūdras lauki daudzviet ieskauj dabas
liegumu. Savulaik Cenas tīrelis bijis
otrais lielākais purvs aiz Teiču purva un plašā apkārtnē aizņēmis 9000
ha. Taču lielākā daļa tika nosusināta,
tagad te ir kūdras ieguves lauki,
lauksaimniecības zeme vai apbūvēts.

Tāds izskatās Cenas tīrelis no
satelīta lidojuma augstuma.

Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās,
izveidojušies purva nosusināšanas
rezultātā meliorācijas grāvju tuvumā. Te
notiek aizsprostu būve, lai šo negatīvo
ietekmi mazinātu.

Eiropas aizsargājams biotops
7110 - Eiropas aizsargājamā biotopa kods
*prioritāri aizsargājams

Stends sagatavots Latvijas Dabas fonda realizētā
LIFE Daba projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna
īstenošana Latvijā” ietvaros.

Finansiāli atbalsta

MĀRUPES
PAŠVALDĪBA

BABĪTES
PAŠVALDĪBA

tīrelis
LIEGUMS

AUGI

PUTNI

Purvu augu valsts nekad nav sugām īpaši bagāta, tomēr vienlaikus ļoti savdabīga. Galvenā loma augstajos jeb sūnu purvos ir
raksturīgajām purva sūnām - sfagniem. Cenas tīrelī to ir 11 sugas.
Mitruma piesātinātajai videi pielāgojušās vēl aptuveni 20 augu sugas - uz ciņiem galvenokārt makstainā spilve, sila virsis, vistene,
polijlapu andromeda, lācene, bet mitrajās ieplakās arī dzērvene un
kukaiņēdājs augs - rasnene.
Īpaši aizsargājamās un retās sugas:
pundurbērzs,
ciņu mazmeldrs,
skaistais sfagns u.c.

Augstais purvs un tajā mītošās putnu sugas bija noteicošās Cenas
tīreļa dabas lieguma izveidē. Kopumā novērotas 70 putnu sugas,
tostarp 26 retas un īpaši aizsargājamas sugas.
Par dažām sugām saglabājušies tikai vēsturiski dati – dažādu
traucējumu rezultātā tās vairs nav sastopamas Cenas tīrelī un
lielākoties arī citos Latvijas purvos: brūnkakla gārgale, melnkakla
gārgale, baltirbe, lielais piekūns, purva piekūns.

Garlapu rasene Drosera anglica, tāpat kā apaļlapu rasene
D. rotundifolia, sastopamas purva mitrākās ieplakās.
Sējas zosīm Anser fabalis, arī citām zosu sugām un
dzērvēm Grus grus Cenas tīrelis ir nozīmīga atpūtas un
barošanās vieta migrācijas periodā.

Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum un iesarkanais
sfagns Sph. rubellum ir vienas no biežāk sastopamajām sfagnu
sugām purvā.
Pundurbērzs Betula nana galvenokārt sastopams zemeslodes
ziemeļu rajonos un ir raksturīgs tundras augs. Atšķirībā no
pārējām Latvijā sastopamajām bērzu sugām tas ir nevis koks, bet
krūms un nepārsniedz 80 cm augstumu.

SĒNES
Cenas tīrelī konstatētas 60 cepurīšu sēņu sugas, tomēr to skaits
varētu būt arī lielāks – vairāki simti, jo sēņu sastopamību ļoti
ietekmē klimatiskie apstākļi.

Purva tilbīte Tringa glareola un
dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
ir raksturīgi šī purva iemītnieki.

Purva sviestbeka Suillus flavidus ir Latvijas īpaši aizsargājama
suga un reta arī citur Eiropā.

KUKAIŅI
Kukaiņu fauna, tāpat kā flora, Cenas tīrelī nav īpaši
daudzveidīga, jo galveno lieguma daļu aizņem samērā
viendabīgs biotops - augstais purvs. Visbiežāk te sastopamas
dažādas spāru, tauriņu un vaboļu sugas. Retākās no tām:
karaliskā dižspāre
raibgalvas purvuspāre
spilgtā purvuspāre
spožā skrejvabole

ZĪDĪTĀJI
Starp zīdītājdzīvniekiem nav tādu sugu, kurām purvs būtu
vienīgā dzīvesvieta.Tomēr purvs ir nepieciešams kā migrācijas
ceļš vai aizsargzona ap dzīvesvietu. Cenas tīrelī sev patvērumu
rod stirnas, mežacūkas, aļņi un staltbrieži.

Parastais purvraibenis Clossiana selene
ir viena no biežāk sastopamām tauriņu sugām purvā .

Lai labāk varētu novērot un iepazīt purva iemītniekus – augus un
dzīvniekus – Cenas tīrelī ir ierīkota 3 km gara purva laipa. Putnus vislabāk
varēsiet novērot no 6 m augstā skatu torņa, uz kuru ved laipa. Labākais
putnu novērošanas laiks - pavasara un rudens migrāciju laikā. Esiet laipni
aicināti!
To observe better and to become acquainted with the dwellers of raised
bog – a 3 km long nature trail is set up in Cena Mire. In order to observe
birds you may use 6 m high watching tower. You are welcome in the
mire!

Bebrs Castor fiber ieviesies pēc meliorācijas grāvju ierīkošanas
- tam piemēroti apstākļi vairāk purva apmalēs. Ūdrs savukārt
izmanto bebru radītos uzpludinājumus.

NEGATĪVĀS IETEKMES PURVĀ
GENERAL INFORMATION

NATURE VALUES

Cena Mire Nature Reserve is :
• one of the 273 nature reserves of Latvia
•one of the 336 Natura 2000 sites of Latvia
•one of the 71 Intenationally Important Bird Areas of Latvia

Plants
Cena Mire is the habitat for especially protected plant and bryophyte species, like Dwarf Birch Betula nana, Deer Grass Trichophorum cespitosum,
Golden Bog-moss Sphagnum pulchrum.

Located
Established
Total area
Started to develop

Fungi
In total there are 60 fungi species from Agaricales. In Cena Mire also grows
a rare fungi species in Latvia and Europe - Suillus flavidus.

in Mārupe and Babīte Municipalities, Rīga District
in 1999
2133 ha
5,000-6,000 years ago

Main nature values:
• 4 especially protected habitats of the EU Habitats Directive:
7110* Active raised bog
7140 Transition mires and quaking bogs
7120 Degraded raised bogs still capable of natural regeneration
91D0* Bog woodland
* priority protected habitat
• 50 especially protected plant and animal species of Latvia and Europe
• important resting place for Cranes, Bean and White-fronted Goose
during migration time
Habitats:
• 88% mires

• 11% forests

• 1% lake

Negative influences in the mire:
• previous drainage of the mire
• peat extraction close to the border of the reserve
To prevent the negative influence of the drainage dams are built on the
ditches. It is carried out within the framework of EC financed LIFE project
“Implementation of MIRE Habitat Management Plan for Latvia”.

Purvs ir derīgā izrakteņa kūdras krājums, tāpēc ir cilvēka saimnieciskās
darbības uzmanības centrā jau no 20. gs. pirmās puses. 1933. gadā uzsākta
purva meliorācija, nedaudz vēlāk kūdras rūpnieciska ieguve.
Purva biotopus vēl arvien negatīvi ietekmē:
•
agrāk veiktā purva nosusināšana
•
kūdras ieguve tiešā lieguma tuvumā
•
purva degumi

Insects
From this group there are mainly dragonflies, beetles and butterflies. There
are known 11 dragonfly species, from which several are rare and protected,
like Emperor Dragonfly Anax imperator, Large White-faced Darter Leucorrhinia pectoralis and Eastern White-faced Darter L. albifrons.

Lai novērsu nosusināšanas negatīvo ietekmi, uz meliorācijas grāvjiem
notiek aizsprostu būve. Šie darbi noris EK finansētā LIFE-Nature projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” ietvaros.

Birds
Cena Mire Nature Reserve was established mainly for the protection of bird
species. There are known 70 species from which 26 are included in the Bird
Directive or are especially protected species of Latvia, like Wood Sandpiper
Tringa glareola, European Golden Plover Pluvialis apricaria. Cranes Grus
grus and Gooses Anser spp. gather in flocks in Cena Mire before migration.
For Cranes there is one of the largest nesting places in Latvia.

Ievēro!

Mammals
There is no mammal species for which raised bog is the only habitat. The
following animals can find a shelter there: Roe Deer Capreola capreolus,
Wild Boar Sus scrofa, Elk Alces alces, Red Deer Cervus elaphus. Eurasian
Beaver Castor fiber has invaded after the establishment of drainage ditches,
otters Lutra lutra uses the flood created by beavers.

Purvā ieteicams
pārvietoties pa
laipu. Lāmu tuvumā
novirzīties no laipas
var būt bīstami!

Teritorijas apsaimniekotājs: Rīgas Meža aģentūra
Pārvaldi realizē: Mārupes un Babītes pašvaldības

Tu esi gaidīts viesis
purva iemītnieku
mājās – purvā.
Lūdzu nepiesārņo
to!

Ugunskurus
aizliegts kurināt,
jo sausākajās
vietās kūdra ir ļoti
ugunsnedroša!

Nebrauc
ezerā ar
laivu - traucēsi
putnus!

Mazāk trokšņosi
- vairāk redzēs
un dzirdēsi!

Putnus vislabāk
vērot no skatu
torņa purvā
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