Vēstures ceļi Cenas tīrelī
Pašreiz jūs atrodaties uz ceļa purvā, kurš izbūvēts 1. pasaules kara laikā un vēl tagad
tiek dēvēts par Kara jeb Strēlnieku ceļu. Cenas tīreļa jeb Tīreļpurva apkārtnē no 1916./
1917. g. norisinājās sīvas cīņas starp vācu karaspēku un cariskās Krievijas 12. armiju,
kurā ietilpa latviešu strēlnieku pulki. Vēsturē šīs kaujas iegājušas ar nosaukumu
Ziemassvētku kaujas un ieguvušas lielu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas
vēsturē kā vienas no sīvākajām kaujām 1. pasaules kara laikā.
Cenas tīreļa apkārtne kopš 1915. gada rudens kalpoja kā bāzes vieta cariskās
armijas karaspēka daļām. Purvu šķērso tā saucamais Novgorodas ceļš. Kara ceļi

nodrošināja cariskās Krievijas armijas daļas apgādi, bet pašā Cenas tīrelī aktīva karadarbība
nav norisinājusies. Šādi 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. Īpaši mitrās vietās ceļa braucamā daļa tika veidota ar dēļu segumu. 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.
Kara ceļš purvā ir labi pamanāms - to iezīmē purvam neraksturīgi augi un augstāki koki, kas
ceļu ieskauj gandrīz kā stādīta aleja, jo nedaudz nosusinātajā ceļa malā koki ir pastiprināti
auguši.

5.Zemgales pulka sanitārā daļa 1917.gadā Ložmetējkalna rajonā.

HISTORICAL PATHS IN CENA MIRE

Now you are standing on the road, which was constructed in the bog during the World War I. In winter
of 1916/1917 in the near surrounding of mire fierce battles between German troops and the 12th army of
tsarist Russia (including regiment of Latvian Riflemen) took place. In the history these battles are known
as Christmas battles and have gained a notable significance not only in the history of Latvia, but also of
Europe as one of the fiercest battles of World War I (1914-1918).
In Cena Mire itself military operations did not happen. War roads in mires were especially laid by fortifying
the sides with logs and filling the middle part with soil, thus in both sides small ditches were formed along
the road and additionally drained the road. As cheap, widely available and effective material for road
fastening served bound sheaves of branches. The road was covered with them in several layers and then
showered with ground.
The simple war roads can be noticed in the nature still nowadays. In the mire they are particularly interesting
and observable because they form as if planted avenues – plants and tall pine trees not tipical in the mire
grow on the dried sides of the road.

4.Vidzemes latviešu strēlnieku pulka komandieris pulkvedis A.Zeltiņš ar adjutantu.
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Purva ģeoloģiskais griezums
Geological cross-section along the nature trail of Cena Mire
Ūdens
Water

Augstā jeb sūnu tipa kūdra
Raised bog peat

Pārejas tipa kūdra
Transition mire peat

Zemā jeb zāļu tipa kūdra
Fen peat

Minerālgrunts
Mineralsoil

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

Finansiāli atbalsta

MĀRUPES
PAŠVALDĪBA

BABĪTES
PAŠVALDĪBA

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

Teksta autore: Valda Baroniņa
Kartogrāfs: Baiba Strazdiņa
Ģeoloģiskā griezuma attēla autori: Stella Aļukeviča, Sandijs Mešķis
Fotogrāﬁjas no Kara muzeja krājumiem
Mākslinieks: Daiga Brinkmane

