Cenas tīrelis
DABAS LIEGUMS
Vai degradētu purvu iespējams atjaunot?

Cenas tīreļa
attīstība

Pilnībā atjaunot degradētu purvu par dabisku vairs nav iespējams. Tomēr arī tādā ir iespējama
nosusināšanas ietekmes samazināšana, tāpēc:
• Cenas tīrelī četros visvairāk degradētajos purva rajonos uz meliorācijas grāvjiem purvā
notiek aizsprostu būve. Tā rezultātā tiek paaugstināts gruntsūdens līmenis, kas labvēlīgi ietekmē
degradēto purva veģetāciju.
Dabisks, nenosusināts purvs ir
dzīvības pilns.

Kūdras veidošanās
Dabiskā, neskartā sūnu purvā kūdras slāņa biezums nemitīgi pieaug, tas notiek arī mūsdienās,
bet 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! Kūdras slānis palielinās ar katru gadu, tāpēc
augstajos purvos parasti izveidojas , kas ir par vairākiem metriem augstāks nekā apkārtne. Arī
Cenas tīrelī ir 2 kupoli, augstākais no tiem sasniedz 14 metrus virs jūras līmeņa un ir par 4-7 m
augstāks nekā purva malas. Ejot sūnu purvā, mēs kāpjam nelielā „kalnā”!

Nosusinātā purvā augājs ir
degradējies, savairojas virši un bērzi.

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.
•
•

Cenas tīreļa trīsdimensiju modelī labi redzams purva reljefs.

•

Kūdra ir viens no derīgo izrakteņu veidiem, tāpēc tās ieguve vienmēr ir bijusi cilvēku uzmanības
lokā. Cenas purva nosusināšana uzsākta 1933. gadā, izveidojot atklāto meliorācijas tīklu, un
turpinājās visus padomju gadus. Meliorācijas grāvju kopgarums Cenas tīrelī sasniedz 24,5
km.
1940. gadā uzsākta rūpnieciska kūdras ieguve, kas turpinās mūsdienās dabas liegumam
piegulošajās platībās. Arī tas atstāj negatīvu ietekmi uz dabiskā purva biotopiem.

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 ir sfagni
un citas sūnas, bet pilnīgi līdz mūsdienām saglabājas tikai augu putekšņi un sporas, kurus var
aplūkot mikroskopā un pēc to izskata pazīt augu sugas.
Kā liecina kūdras pētījumu analīze, Cenas tīreļa veidošanās visticamāk bijusi šāda:
•

Purvā, izrokot nosusināšanas grāvjus, degradējas dabiskie purva biotopi:
• ūdens pa meliorācijas grāvjiem aizplūst no purva un pasliktinās purva hidroloģiskais
režīms
• pazeminās lāmu un ezeriņu 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 nepieciešami vismaz 1000 gadi
• samazinās purva ūdensietilpība
• palielinās ugunsbīstamība

Kupols

pirms apmēram 5000-6000 gadiem reljefa pazeminājumā, paaugstinoties
gruntsūdens līmenim un atmirstot augiem, sāka veidoties zemais jeb zāļu purvs
pirms apmēram 4200 gadiem, mainoties klimatam, zemā un pārejas tipa veģetāciju
nomainīja augstā purva veģetācija, kur dominē sfagni, un izveidojās augstais jeb
sūnu purvs. Tāds tas ir saglabājies līdz mūsdienām un turpina attīstīties tālāk.

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

Kontūrgrāvis ap purvu, tā
tuvumā dabiskie purva biotopi
ir degradējušies.

Kupols

Development of Cena Mire
In order to find out more about the history of the mire, paleobotanical studies were curried out. Peat samples
from various layers of the mire were analysed and they show that:
• about 5,000-6,000 years ago fen vegetation started to develop in the depression of the relief,
• about 4,200 years ago, with the climate change, fen and transition mire vegetation was replaced
by raised bog vegetation.
The peat layer in an intact raised bog constantly grows - about 1 mm per year.
For almost 6 m thick peat layer to develop, as it is in Cena Mire, more than 4,000 thousand years were
necessary! Peat layer increases every year, thus the dome is usually formed in raised bogs. There are 2
domes in Cena Mire. The highest of them reaches 14 m height above the sea level, and it is 4-7 m higher
than the edges of the bog.
Negative influence of the drainage and management activities
Raised bogs are stocks of mineral deposit – peat – thus it is within the horizon of economical activities
of mankind since the beginning of the 20th century. The drainage of Cena Mire was started in 1933 by
establishing an open melioration net. In 1940 industrial extraction of peat was initiated.
What happens if the mire is drained
• water through drainage ditches flows away, and the hydrological conditions of the bog change
• the main producers of the bog vegetation and peat – Sphagnum species – dissappear
• the coverage of heather and other dwarf shrubs increase
• pines and Downy Birch grow increasingly – the landscape of open bog, which is the most
appropriate for birds, disappears
Can a degraded bog be restored? However, it is generally known that a total regeneration of a degraded
raised bog into natural is not possible anymore. But in order to reduce the effect of the drainage and to
change favourably the degraded vegetation of the bog dams are built on melioration ditches in bogs.
In Cena Mire in 4 degraded areas dams on the drainage ditches are built. The negative impact of drainage
is expected to decrease within several years, and it will be observed in the vegetation of the bog. The
hydrological monitoring is performed - groundwater level observation wells are laid to observe the changes
in the hydrologic conditions.

Ievēro!

Ūdensplūsmas purvā,
kuru virzienu nosaka
purva reljefs.
Cenas tīrelī ir
izveidojušies divi
kupoli.

Ar zondēšanas palīdzību var uzzināt
kūdras slāņa biezumu - Cenas tīrelī
tas gandrīz sasniedz 6 metrus.
Stends sagatavots Latvijas Dabas fonda realizētā
LIFE Daba projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna
īstenošana Latvijā” ietvaros.

Aizsprostu būve uz nosusināšanas
grāvjiem purvā.

Ja purvu
nosusina

Ko stāsta kūdra ?

Pieredze rāda, ka jau pēc dažiem gadiem purva hidroloģijā notiek labvēlīgas izmaiņas. Desmit
gadu laikā sagaidāms, ka mazināsies nosusināšanas negatīvais efekts un tas atspoguļosies arī
purva veģetācijā – samazināsies sīkkrūmu apaugums, atjaunosies sfagnu klājiens, tajā atkal
varēs atrast dzērvenes un citas purvam raksturīgās augu un dzīvnieku sugas.
Cenas tīrelī tiek veikts hidroloģiskais monitorings (ilglaicīgi novērojumi) – ir uzstādītas
gruntsūdens līmeņa mērīšanas akas, lai varētu uzzināt, kā dambju būves rezultātā izmainās
hidroloģiskais režīms un kā tas ietekmē purva veģetāciju.

Finansiāli atbalsta

MĀRUPES
PAŠVALDĪBA

BABĪTES
PAŠVALDĪBA

Nenovirzies no laipas!
Sevišķi uzmanies lāmu
un ezera tuvumā –
slīkšņainie krasti
ir bīstami!

Tieši blakus dabas liegumam
notiek kūdras ieguve.
Teritorijas apsaimniekotājs: Rīgas Meža aģentūra
Pārvaldi realizē: Mārupes un Babītes pašvaldības

Esi draudzīgs
dabai nepiesārņo
to!

Nekurini
ugunskuru
purvā!

Teksta autore: Valda Baroniņa
Konsultanti: Māra Pakalne, Juris Nusbaums, Aigars Indriksons
Fotogrāﬁju autors: Māra Pakalne
Kartogrāfs: Baiba Strazdiņa. Mākslinieks: Daiga Brinkmane

