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Purva lāmas ir viena no galvenajām Cenas tīreļa vērtībām. Tās 
veidojušās purva plaisu vietās un to dziļums svārstās no 0,5-5 metriem. 
Lāmu skaits Cenas tīrelī mērojams simtos, to platība bieži vien ir tikai 
0,5-2 ha. Salas un purvainie, līčainie krasti ir īpaši piemēroti purva putnu 
ligzdošanai, kur tie jūtas pasargāti. Lāmas izvietojušās pa visu purvu, 
tomēr vietām vērojama to īpaša koncentrācija, nereti veidojot gandrīz 
necaurstaigājamus labirintus. Ezeriem, to salām un lāmu labirintiem ir 
arī izcila ainaviska vērtība, ar ko Cenas tīrelis izceļas citu purvu teritoriju 
vidū. 

Lielāko no purva lāmām dēvē par Skaista ezeru, tā platība ir 18,5 ha.
Tajā ir vairāki desmiti salu, kas apaugušas purva vaivariņiem, kasandrām, 
vistenēm, zilenēm, dažādām sūnu sugām un priedēm. Kaut arī priedes 
nesasniedz īpaši lielus apmērus, tās tomēr nereti ir ļoti cienījama vecuma 
un ir pat 200 līdz 250 gadu vecas. Par to liecina urbumi priežu stumbros, 
lai noteiktu koku vecumu.

 
Vietām ezera krasts ir stāvs un stingrs, apaudzis priedēm un 
sīkkrūmiem, bet vietām tas ir staigns un slīkšņains ar sfagniem un 
grīšļiem. Tuvoties ezeram pa šādu slīkšņu ir bīstami! 

Ezeru salās kā salīdzinoši drošākās vietās labprāt ligzdo un atpūšas 
putni – gan dzērves un kaijas, gan vairākas pīļu sugas, piemēram, 
meža pīle, krīklis,  cekulpīle.

Dzērves Grus grus ir gājputni, 
kas Latvijā ierodas marta beigās, 
aprīļa sākumā. Savdabīgajās 
riesta dejās vienlaicīgi piedalās 
daudzi putni. Ligzdu no nied-
rēm, augu stublājiem, sūnām un 
lapām ierīko uz zemes un parasti 
dēj 2, reti 1 vai 3 olas. Pēc 28 - 30 
dienām izšķiļas oranžīgi dzelte-
ni, pūkaini mazuļi, kuri jau pēc 
1 dienas spēj uzsākt patstāvīgus 
barības meklējumus. Pēc apmē-
ram 8 - 10 nedēļām jaunā dzērve 
sāk lidot, bet pirmoreiz perē ti-
kai 3 - 5 gadu vecumā. Dzērves 
ir monogāmi putni, kas pavasarī 
izveido noturīgus pārus. Barojas 
galvenokārt ar augu valsts barī-
bu, kā arī ar sīkiem kukaiņiem, 
to kāpuriem, vardēm, pelēm. 
Ziemo galvenokārt Vidusjūras 
piekrastes zemēs un Ziemeļāfri-
kā. 
Cenas tīrelī ligzdo apmēram 
20-25 pāri.
Latvijā un Eiropā īpaši aizsar-
gājama suga.

Dzērves mazulis pa-
gaidām var droši rau-
dzīties nākotnē, jo 
dzērvju skaits Latvi-
jā un arī visā Eiropā 
pakāpeniski palieli-
nās.

Uzmanību – tūlīt iz-
šķilsies dzērvēns!
               

Hundreds of raised bog pools can be find in Cena Mire, their area usually is 0,5-5 ha. The largest bog pool of  
Cena Mire has got the name of Skaists Lake (18,5 ha). There is a great number of small islands in the lake, 
covered with pines Pinus sylvestris, Marsh Tea Ledum palustre and Leatherleaf Chamaedaphne calyculata. 
The age of pines reaches 200-250 years.

Raised bog pools and islands are the areas with the largest concentration of bird species. It is connected 
with good feeding, resting and nesting possibilities on the islands as they can feel less threatened. It is a safe 
shelter for Mallard  Anas platyrhynchos, Tufted Duck Aythya fuligula, Golden eye Bucephala clangula
as well as the largest part of cranes breed there.

For cranes Grus grus Cena Mire is one of the largest nesting areas in Latvia – about 20-25 pairs have been 
observed there. The number of non-nesting cranes can reach even several hundreds. Most often the breeding 
cranes choose the area close to Skaists Lake or the raised bog pools. In the more open area where the 
transition mire vegetation has established cranes and geese gather during the migration time.

The crane chicken can still be safe about his future – the number of cranes in Latvia and in Europe has a 
tendency to increase, similarly like in Cena Mire.

     

Pārvietoties pa 
laipu ir visdrošāk. 
Tuvoties ezeram 
vai lāmai pa 
slīkšņu ir bīstami! 

Šeit lai runā 
putni!  

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

Nekurini 
purvā 
ugunskuru! 

Te peldēties 
ir bīstami!

Skaista 
ezers

Gaigala Bucephala clangula – novērojama lielākajās purva 
lāmās, visvairāk Skaista ezerā, kur barojas, atpūšas un riesto. 
Ligzdu veido galvenokārt koku dobumos. Dēj 6 -12 olas. Pēdējos 
gadu desmitos Cenas tīrelī to skaits nedaudz palielinās.

Cekulpīle Aythya fuligula 
– parasti uzturas eitrofos

 ezeros, purvā ligzdo 
ievērojami retāk.

Cenas tīreļa dabas liegumā 
novērota no 1980. gada.

Krīklis Anas crecca – mazākā no pīlēm. Labprāt ligzdo 
lāmām bagātos augstajos purvos. Cenas tīrelī sastopama 
bieži. Dējumā 7 -10 olas.

Meža pīle, mercene Anas platyrhinchos – biežāk 
sastopamā pīļu suga Cenas tīrelī. Ligzdo galvenokārt uz 
saliņām. Dējumā 5 -14 olas.

Cenas tīrelis

Ievēro!
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Skaists Lake

Esam šeit!

Nebrauc 
ezerā ar 
laivu - traucēsi 
putnus! 
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