Cenas tīrelis
DABAS LIEGUMS

Putni Cenas tīrelī
Purva tilbīte

Cenas tīreļa putnu fauna ir pētīta jau
salīdzinoši sen. Pirmās plašākās ziņas
par Cenas purva ornitofaunu sniedzis
M. Brands 1939. gadā. Kopumā dabas
lieguma teritorijā konstatētas 78 putnu
sugas. Dažādos laika periodos Cenas
tīrelī reģistrētas 26 Latvijā un Eiropā īpaši
aizsargājamas putnu sugas. Pēdējo 50
gadu laikā gan ziņas ir tikai par 17 sugām.
Cenas tīrelis ir nozīmīga gan ligzdojošo
putnu teritorija, gan migrējošo putnu
atpūtas un barošanās vieta, kā dēļ tā atzīta
par starptautiski putniem nozīmīgu vietu
(PNV).

Tringa glareola 1,2
Purva bridējputns, kura dzīve
galvenokārt saistīta ar purva
lāmām un to apkārtni. Ligzdu
veido un rūpīgi paslēpj purva
augājā. Cenas tīrelī purva tilbīšu skaits vērtēts apmēram
20-25 pāri.

Dzeltenais tārtiņš
Pluvialis apricaria 1,2
ir purvos ligzdojoša bridējputnu suga, uzturas klajākajās purva vietās. Ligzdu
parasti izveido atklātā purva sausākajās vietās – uz ciņiem. Raksturīga ligzdotāja
arī Cenas tīrelī (5-8 pāri), bet
to skaitam vērojama samazināšanās tendence.

Lielā čakste Lanius excubitor
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Parasti ligzdo
augstajos purvos nelielās priedītēs 2-5 m augstumā. Kaut arī
trīsdesmitajos gados šī suga atzīta par regulāru ligzdotāju
Cenas tīrelī, pēdējā laikā konstatēti tikai daži pāri.

Klajajā pārejas purvā torņa tuvumā ir
noteikta sezonas lieguma zona . Lai
iespējami mazāk traucētu putnus un
vienlaikus varētu tos labāk novērot,
purva apmeklētājiem no 1. aprīļa līdz
1. novembrim šajā zonā uzturēties
aizliegts.

Sakarā ar purvu nosusināšanu, to izstrādi, lauksaimniecības ķimizāciju, intensīvām medībām,
klimata izmaiņām un citiem traucējumiem gan Cenas tīrelī, gan arī citur Latvijas purvos kā
ligzdotājas izzudušas vai to skaits kritiski sarucis vairākām putnu sugām.
Baltirbe Lagopus lagopus 1,2 Cenas tīrelī pēdējo reizi
novērota 1939. gadā. Vēl atsevišķi putni reģistrēti 20. gs.
astoņdesmitajos gados Latvijas austrumu pierobežā, bet
pašreiz tiek uzskatīta, ka ir izzudusi kā ligzdotāja Latvijas
teritorijā. Izzušanas iemesls, iespējams, ir klimata izmaiņas.

Numenius arquata 1
mūsdienās ir tipiska ligzdotāja purvos. Ligzdu veido
uz zemes. Barojas ar sīkiem
bezmugurkaulniekiem, reizēm arī ar ogām.Cenas tīrelī
sastopama nelielā skaitā.

Sējas zoss Anser fabalis 4 un baltpieres zoss Anser albifrons 4 Cenas tīrelī uzturas jauktos baros rudens migrāciju laikā. Tad te var novērot

Numenius phaeopus –
tipiska, bet reti sastopama
purvu putnu suga. Latvijā
ir šīs sugas izplatības areāla
dienvidu robeža. Cenas tīrelī novērojama un arī ligzdo
neregulāri, jo tās klātbūtni
ļoti ietekmē laika apstākļi
pavasarī.

Rubenis Tetrao tetrix3
Pavasarī purvs ir rubeņu iecienītākais biotops. Nometnieks,
rudenī apvienojas baros un pārziemo, pārtiekot galvenokārt
no augu valsts barības. Riesta
vietās tālu dzirdama īpatnējā
rubeņu rubināšana. Cenas tīrelī
konstatēts riestojam izklaidus.

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

Lielais piekūns Falco peregrinus 1,2 bijis stabils
ligzdotājs lielākajos Latvijas purvos vēl 20. gs. pirmajā
pusē un arī nedaudz vēlāk. Ligzdojis arī Cenas tīrelī.
Tomēr kopš 1974. gada Latvijā kā ligzdotājs vairs nav
konstatēts.
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ligzdu veido lāmu malās vai uz saliņām. Cenas tīrelī mēdz ligzdot purva
vidusdaļā.

Cenas tīrelī reiz dzīvoja…

Kuitala

Lietuvainis

Kajaks Larus canus 2 Augstajos purvos ligzdo lielākā daļa kajaku,

vairākus tūkstošus īpatņu lielus barus. Savulaik Cenas tīrelī notikušas zosu medības no purvā ieraktām metāla mucām.

Neligzdojošajām
(vasarojošām)
dzērvēm Grus grus 1,2 klajajā
pārejas purvā ir iecienīta atpūtas un
nakšņošanas vieta. To skaits pēdējā
laikā ir pieaudzis un sasniedz pat
vairākus simtus.

BIRDS IN CENA MIRE
The valuable raised bog habitats and the diversity of bird species occurring there was the reason for the establishment
of Cena Mire Nature Reserve. The birds have been investigated here since 30-ies of the 20th century. In total about
70 bird species have been recognized in Cena Mire. There are records about 26 rare and specially protected bird
species, which in various time periods could be found in Cena Mire, but of late 20 years there is information about
17 species. Cena Mire is an important resting place for Cranes, Bean and White-fronted Goose during the migration
time – this territory is recognised as an Internationally Important Bird Area.
Wood Sandpiper Tringa glareola 1,2 In Cena Mire the number of Wood Sandpipers is estimated as 20-25 pairs.
Cranes Grus grus 1,2 - for cranes Cena Mire is one of the largest nesting areas in Latvia – about 20-25 pairs occur
there.
Common gul Larus canus 2 In Cena Mire has been found only in one labyrinth of bog pools on a small island.
Great Grey Shrike Lanius excubitor 1 Although in 1930-ies this species has been considered as nesting regularly
in the mire in the recent time only several pairs have been observed.
Black grouse Tetrao tetrix 3 In Cena Mire several scatered individuals have been observed.
Bean Goose Anser fabalis 4 and White-fronted Goose Anser albifrons 4 can be met here in mixed flocks and the
number of individuals can reach several thousands.
The number of non-nesting cranes Grus grus 1,2 can reach even several hundreds. In the more open area where the
transition mire vegetation has established cranes and geese gather during the migration time.
Eurasian Curlew Numenius arquata 1 Characteristic nesting species in mires. Rare species in Cena Mire, itʼs
number decreases.
European Golden Plover Pluvialis apricaria 1,2 Characteristic nesting species in Cena Mire (5-8 pairs) , itʼs number
has a tendensy to decrease.
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Whimbrel Numenius phaeopus 1 In Latvia this species is on the southern border of itʼs distribution area. In Cena
Mire it has been observed and also does not nest regularly as it is greatly influenced by the weather in spring.
In the transition mire not far from the watching-tower there is seasonally restricted area. In order not to disturb birds
and in the same time to observe them better from the watching tower, no visitors are allowed there from 1st of April
till 1st of November.
Once in Cena Mire lived…
About some bird species only valuable historical data has been preserved. Due to economical use of bogs, land
melioration, agricultural chemicalization, changes in climate, and other intrusion several bog species not only in
Cena Mire, but also in Latvia no longer can be found:
Peregrine Falcon Falco peregrinus 1,2 2-3 pairs were known in Cena Mire, but since 1974 as the nesting species it
has not been obseved anymore.
Merlin Falco columbarius 1,2 Although it has been more rarely found in comparison with Falco peregrinus at present
several pairs still nest in the largest mires of Latvia.
Short-toed Eagle Circaetus gallicus 1,2 Cena Mire and itʼs vicinity is one of the oldest localities of species in Latvia.
At present this species is very rare in Latvia and does not nest in Cena Mire anymore.
Willow Grouse Lagopus lagopus 1,2 In 1939 it was found last in Cena Mire. As the nesting species has probably
disappeared from Latvian mires.
Black-throated Diver Gavia arctica 1,2 Previosly (in 1953) it was nesting in Cena Mire. At present it is known only
in few Latvian mires.
Red-throated Diver Gavia stellata 1,2 In the 20-30ies of the previuos century, several pairs have nested. At present
neither here nor anywhere else in Latvia it is known.

Melnkakla gārgale Gavia arctica 1,2 – viens pāris
Cenas tīrelī ligzdojis vēl 20. gs. piecdesmitajos
gados, pašreiz suga ligzdo tikai dažos lielākajos
Latvijas purvos. Šī suga ir ļoti jūtīga pret
traucējumiem.
Purva piekūns Falco columbarius 1,2 kaut arī bijis retāk sastopams par lielo piekūnu, tomēr vēl
mūsdienās nedaudz pāru ligzdo lielākajos Latvijas purvos. Purva piekūns pats ligzdu netaisa,
bet izmanto purvā ligzdojošo vārnu ligzdas, tāpēc – ja samazinās vai izzūd vārnas, arī piekūniem
vairs nav, kur ligzdot.
Čūskērglis Circaetus gallicus 1,2 - Cenas tīrelis un tā apkārtne ir viena no senajām čūskērgļa
atradnēm Latvijā. Pašreiz šī suga Latvijā ir ļoti reti sastopama, Cenas tīrelī vairs neligzdo - pie
mums tai ir izplatības areāla robeža, tāpēc raksturīga epizodiska ligzdošana un to īpaši apdraud
biotopu nosusināšana.
Brūnkakla gārgale Gavia stellata 1,2 – pagājušā gadsimta 20.-30. gados Cenas tīrelī ligzdojuši
vairāki pāri, pašreiz ne te, ne arī citur Latvijā nav sastopama.
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– Latvijā īpaši aizsargājama suga/ especially protected species in Latvia
- Eiropā īpaši aizsargājama suga/ especially protected species in Europe
3
– ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama suga/ especially protected species of restricted use
4
– medījama suga/ hunted species. Dabas liegumā Cenas tīrelis putnu medības ir aizliegtas.
2

Ievēro!

Pārvietoties pa
laipu ir visdrošāk!

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

Mazāk trokšņosi –
vairāk redzēsi!

Nekurini
ugunskuru purvā!

Lūdzu nepiesārņo
purvu - putnu mājas!
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