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DABAS LIEGUMS CENAS TĪRELIS

ĪSI PAR GALVENO
AtrodasRīgasrajonaMārupesunBabītespagastā
Izveidots1999.gadā
Platība2133ha
Statuss
●Latvijasīpašiaizsargājamadabasteritorija-dabasliegums
Dabas liegums ir dabiska, cilvēka darbības mazpārveidota
vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver
īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši
aizsargājamosbiotopus.
CenastīrelisirviensnoLatvijas273dabasliegumiem.
●iekļautsEiropasaizsargājamoteritorijutīklāNatura2000
Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo
teritoriju tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu
aizsargājamoteritorijusistēmu.Latvijāir336Natura2000vietas,
kasaizņem11,9%noteritorijas.
●putniemstarptautiskinozīmīgavieta(PNV)
Putniem starptautiski nozīmīgas vietas ir putnu skaita un sugu
sastāva bagātas vietas pasaulē, tās ir kritiski svarīgas šeit
regulāri sastopamo populāciju labklājībai un dažkārt pat sugu
izdzīvošanaivispār.Latvijāirnoteikta71putniemstarptautiski
nozīmīgavieta.
Purvs veidojiespirms
5000-6000gadiem
Biotopu veidi
●purvs(88%),mežs(11%),
ezers(1%)
Kūdras slāņa maksimālais
dziļums5,75m
Foto:M.Pakalne

Purva dzērvenes Cenas tīrelī.
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Foto:M.Pakalne

Augstā purva ainava.
Galvenās dabas vērtības
●augstaispurvsarciņu–lāmukompleksu
●pārejaspurvsunslīkšņas
●50īpašiaizsargājamasauguundzīvniekusugas
● nozīmīga nakšņošanas vieta rudens migrācijas laikā dzērvēm,
sējasunbaltpiereszosīm.
Negatīvās ietekmes–agrākveiktāpurvanosusināšana,kūdras
ieguvetiešāliegumatuvumā.
Dabas
aizsardzības
plāns–izstrādājisLatvijasDabas
fonds laika periodam no 2005.-2020. gadam. Tajā paredzētais
galvenais apsaim nie ko ša nas pa sā kums – aizsprostu būve uz
grāvjiem,lainovērstususināšanasnegatīvoietekmiuntālākupurva
biotopudegradāciju.TastiekrealizētsprojektaLIFE„Purvabiotopu
aizsardzībasplānaīstenošanaLatvijā”ietvaros.
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KAS IR PURVS ?

KAS IR PURVS ?
skaistākajiempurviemLatvijā.Joīpašišādulāmāmbagātuunvietāmklajupurvuiriecienījuši
putni,kuriarībijaviensnogalvenajiemiemesliemdabasliegumaizveidošanai.

Purvs irzemesvirsasnogabals,kurāirpastāvīgsvaiperiodisks
mitrums,specifiskaauguundzīvniekuvalsts,untamraksturīga
aktīvakūdrasveidošanās.Purviirūdensuzkrājējiuntiemirļoti
nozīmīgalomaūdensapritēdabā.

Lāmas Cenas tīrelī.
Foto:M.Pakalne

Purva veidošanāsvarbūtdivējāda:
●pārpurvojotiesgruntij
●aizaugotūdenstilpei
Cenastīrelisirveidojies,pārpurvojotiesgruntij,kovarējaizraisīt
gruntsūdenscelšanāspirmsapmēram5-6tūkstošiemgadu.
Purva tipi:
●zemaisjebzāļupurvs–barojasnoūdeņiem,kuriirkontaktā
arminerālaugsniunkurāizšķīdušasaugiemnepieciešamās
minerālvielas.Vēsturiskitāirpirmāpurvaattīstībasstadija.
●pārejaspurvs–starpstadijastarpzemounaugstopurvuun
sastopamasabupurvu
iezīmes.
●augstaisjebsūnupurvs
–ūdeniunbarības
vielassaņemtikaiar
atmosfērasnokrišņiem.
Purvaveidošanāspēdējā
stadija.

Pārejas purvs sastopams tīreļa
centrālajā daļā.
Foto:M.Pakalne
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Foto:M.Pakalne

Sila virsis - neatņemama augstā purva ciņu
sastāvdaļa. Tomēr pārmērīga viršu savairošanās
liecina par negatīvām ietekmēm purvā.
Foto:M.Pakalne

Augstais purvs aizņem Cenas tīreļa lielāko daļu.

DabasliegumāCenastīrelisdominēaugstaispurvs
(84%),ievērojamimazākasplatībasaizņempārejas
purvs(3%).Pašreizējāpurvaattīstībasstadijāzemo
purvuCenastīrelīvairsnav.
Savulaik Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs
LatvijātūlītaizTeičupurvauntāplatībabijusigandrīz
9000 ha. Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā
(nosusināšana, kūdras ieguve, lauksaimniecības
zemes, apbūve) pašreiz šī platība sarukusi līdz
nedaudzvairākpar2000ha.
Tomēr atlikusī neskartā daļa ir ainaviski viens no

Foto:M.Pakalne

Apaļlapu rasene - dabisku, neskartu
purvu simbols.

5

CENAS TĪREĻA ATTĪSTĪBAS VĒSTURE
CenastīreļapirmsākumisaistāmiaratlantiskoperioduunLitorīnas
jūras atkāpšanos. Lai vairāk uzzinātu par purva vēsturi, purvā veic
zondēšanu un analizē iegūtos kūdras paraugus no dažādiem purva
slāņiem.
Ko var „pastāstīt” kūdra ?
●kūdrassastāvsdažādādziļumāatspoguļoganpurva,ganapkārtnes
veģetāciju,kādatābijusipirmsdaudziemtūkstošiemgadu.
●sniedzpriekšstatuganparpašapurvaizcelsmi,ganparsenajām
cilvēkuapmetnēmšajāapkārtnē.
Lielajā mitrumā augu un dzīvnieku atliekas kūdrā gandrīz pilnīgi
sadalās, izturīgāki izrādās sfagni un citas sūnas, bet pilnīgi līdz
mūsdienāmsaglabājastikaiauguputekšņiunsporas,kurusvaraplūkot
mikroskopā un pēc to izskata atpazīt augu sugas. Kā liecina purva
stratigrāfijasanalīze,Cenastīreļaveidošanāsvisticamākbijusišāda:
●pirmsapmēram5000-6000gadiemreljefapazeminājumā,
paaugstinotiesgruntsūdenslīmenimunatmirstotaugiem,sāka
veidotieszemaispurvs.
●pirmsapmēram4200gadiem,mainotiesklimatam,zemāun
pārejastipaveģetācijunomainījaaugstāpurvaveģetācija,
kurdominēsfagni,unizveidojāsaugstātipapurvs.Tādstasir
saglabājieslīdzmūsdienāmunturpinaattīstītiesarītagad.
Dabiskā,neskartāsūnupurvākūdrasslāņabiezumsnemitīgipieaug,
tas notiek ārkārtīgi lēni – apmēram 1 mm gadā. Kūdras veidošanās
augstajāpurvānoris,atmirstotsfagnusūnuapakšējāmdaļām.
Laiizveidotosgandrīz6mbiezskūdrasslānis,kātasirCenastīrelī,
bijanepieciešamivairākkā4000gadi!
Dabisks, neskarts purvs „aug” pastāvīgi, šis process turpinās arī
mūsdienās. Kūdras slā nis palielinās ar katru gadu, tāpēc augstajos
purvos parasti izveidojas kupols, kas ir par vairākiem metriem
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CENAS TĪREĻA ATTĪSTĪBAS VĒSTURE
augstāks nekā apkārtne.
ArīCenastīrelīir2
kupoli, augstākais no
tiem sasniedz 14 metrus
virsjūraslīmeņaunir
par 4-7 m augstāks nekā
purva malas. Ejot sūnu
purvā, mēs nenonākam
slapjā ieplakā, kā varētu
likties, bet pat kāpjam
nelielā „kalnā”! Starp
abiem kupoliem atrodas
pazeminājums ar klajo
pārejaspurvu–tātad
purvam, tāpat kā citur
zemesvirsmai,irarīsavs
reljefs.
Palinoloģiskie
Foto:S.Aļukeviča ( p u t e k š ņ i k ū d r ā ) u n
Kūdras paraugus iegūst, zondējot purvu. paleobotāniskie (augu
atliekas kūdrā) pētījumi
varpastāstītarī,kadCenastīreļaapkārtnēsākušidzīvotpirmiecilvēki
unierīkojušitursavasapmetnes.Kūdrasslānīnoatlantiskālaikabeigu
posmavairākkāpirms4800gadiemparādāskaņepju,auzuuncituaugu
putekšņi,kasvienlaicīgiarpalielinātuoglīšuputekļudaļuliecina,ka
šīsteritorijastiešātuvumāirdzīvojušijaunākāakmenslaikmetajeb
neolītacilvēki.

Purva ģeoloģiskais griezums dabas takas maršrutā.
Autori:S.Aļukeviča,S.Mešķis

Augstuma intervāli

Ūdens
Augstā jeb sūnu
tipa kūdra
Pārejas tipa
kūdra
Cenas tīreļa
trīsdimensiju modelī labi
redzams purva reljefs.
Autors:J.Matvejs

Zemā jeb zāļu
tipa kūdra
Minerālgrunts
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PURVA BIOLOĢISKĀS VĒRTĪBAS

BIOTOPI

Augstajā jeb sūnu purvā izšķirtrīsbiotopuveidus:
●sūnu
purvaciņi
● neskarts
augstais
jeb
ieplakas
sūnupurvos
sūnu●purvs
irEiropas
nozīmes
prioritāri
●lāmas
sūnupurvos
biotops.
Sūnuaizsargājams
purvos dominē
un ciešu paklāju veido purviem raksturīgas
sūnas
sfagni,
ko
dēvē
arīpar
baltosūnu,
dažādisīkkrūmi,
spilves
un
Daudzās Eiropas valstīs,
arī Latvijā,
sastopami
degradēti
augstie
nereti
apaugums
ar
lielākām
vai
mazākām
priedēm.
Priedes
purvā
purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Tā kā
ieguvušas īpašu
„purvaaugsto
priedēm”
raksturīgo
izskatu
Rietumeiropā
neskartu
purvu
tikpatkāvairs
nav,(ekomorfu)
tadturīpaša
– tās ir neliela
auguma,
izlocītu
stumbruCenas
un ar savu
nemaz
vērība
tiekpievērsta
arīšādiem
purviem.
tīrelīizskatu
purvabiotopi
ir
neļauj nojaust,
ka to vecums
nereti jau
pārsniedz
pat 100
gadus.
degradēti
meliorācijas
grāvjuapkārtnē.
Latvijā
pagaidām
vēlnetrūkst
Cenas
tīrelim
īpašupurvu,
ainavisku
vērtību
piešķirdaudzās
arī
dabisku
neskartu
tomēr
deratcerēties,
kaarī purvalāmas,
kuras sastopamas visā purva teritorijā un veido bieži vien grūti
●
degradēti
purvi,kurosiespējamavainorisdabiskā
caurstaigājamus
lāmuaugstie
labirintus.
atjaunošanās,irEiropasnozīmesaizsargājamsbiotops.
Pārejas purvs aizņem Cenas tīreļa centrālo daļu. Tas ir klajš un te
Cenas tīrelī ir simtiem lāmu, tās visvairāk iecienījuši purva putni.
Foto:M.Pakalne

dominēdaudzvairākdažādu
grīšļu sugu, sfagnu sūnām
pievienojasarīcitaspurviem
raksturīgas sūnas. Pārejas
purvu joslas veidojas arī
lielākolāmuunSkaistaezera
krastos.
●

VisbiežāksastopamsMagelānasfagns,kurš,lielākoties,iriesarkanā
krāsā.Mitrumapiesātinātajaivideipielāgojušāsvēlapmēram20augu
sugas-uzciņiem,galvenokārt,makstaināspilve,silavirsis,vistene,
polijlapuandromeda,lācene,betmitrākajāsieplakāsstarpciņiem
arīdzērvenes,purvašeihcērijasunkukaiņēdājiaugi-rasenes.

M.Pakalne
pārejaspurvsarslīkšņāmirEiropasnozīmesaizsargājamsFoto:
biotops.

Neskarts augstais purvs ir viena no Cenas
tīreļa lielākajām vērtībām.

Mežsirvislabākāpurvu
dabiskāaizsargjosla,Cenastīreļadabasliegumāaizņemsalīdzinoši
nelielas platības (11 %). Dominē priežu meži, kas, lielākoties,
veidojušies,susināšanasrezultātāaizaugotpurvam.Vietāmsastopami purvaini meži (6%). Zemsedzē dominē sfagni, vai variņi un
zilenes,paretamsastopamaarīkādalācene.

Degradēta augstā purva veģetācija - purviem raksturīgā sfagnu sega izzudusi.
Foto:V.Baroniņa
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BIOTOPI

Foto:M.Pakalne

Pārejas purva veģetācija veidojas lāmu malās.
●

kautarīLatvijāpurvainimežinavretums,Eiropātie,tāpatkāaugstie
puvi,jauirkļuvušiparprioritāriaizsargājamubiotopu.

Ūdeņi Cenas tīrelī sastopami lāmu veidā. Lielākā no tām ir Skaista
ezers(18,5ha),betmazākulāmuirsimtiem.
Kopumā apmēram 95 % no dabas lieguma aizņem Eiropas
nozīmesīpašiaizsargājamibiotopi.
Purvu flora jeb augu valsts
nekadnavsugāmīpaši
bagātīga, tomēr vienlaikus
ļotisavdabīga.Galvenā
lomaaugstajosjebsūnu
purvos, kā jau nosaukums
rāda, ir raksturīgajām purva
sūnām–sfagniem.Cenas
tīrelī sfagnu sugu vien ir 11,
Foto:M.Pakalne
bet kopumā visā liegumā
Purvainajā mežā vasarā reibinoši smaržo
purva vaivariņi.
konstatētas 55 sūnu sugas.

Foto:M.Pakalne

Skaista ezers ir lielākais no purva lāmām un patiešām ir skaists!
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AUGI

AUGI

Cenastīrelisirīpatnējsarto,katajāsastopamaAustrumlatvijai
raksturīga purva suga – ārkausa kasandra un vietām arī
Rietumlatvijai raksturīga purva suga - ciņu mazmeldrs.
Šādipurvi,kurvienlaikussastopamiganaustrumu,ganrietumu
floraselementi,Latvijāirretums.
Īpaši aizsargājamās un retās augu sugas
● pundurbērzs - pēcleduslaikmeta relikts. Šis mazais, līdz
80 cm augstais krūms, aug zemeslodes ziemeļu rajonos un ir
raksturīgs tundras augs. Latvijā sastopams valsts austrumu
rajonos,Cenastīrelītikaivienāatradnē.

●

●

●

●

ciņumazmeldrs–raksturīgapurvusuga,biežāksastopama
Kurzemespurvos.
plankumainādzegužpirkstīte–zāļuunpārejaspurvu
iemītniece.
sfagnusomenīte–sūna,kurasastopamalāmuunakačutuvumā.

●
●

kailāapaļlape–tipiskapurvuunpurvainumežusūnusuga.
skaistais sfagns – reta sūnu suga, Cenas tīrelī viena no dažām
atradnēmLatvijā.

Sēnes
Cenas tīrelī konstatētas 60 cepurīšu sēņu sugas, tomēr to skaits
visticamāk ir lielāks, jo sēņu sastopamību ļoti ietekmē klimatiskie
apstākļi.
● purvasviestbeka-īpašiaizsargājamasēņusuga,kura,

galvenokārt,sastopamapurvos.
PurvsuntajāmītošāsputnusugasbijanoteicošieCenastīreļalieguma
izveidošanai.Putnitepētītijaukopš20.gs.30-iemgadiem.Kopumā
Cenas tīrelī konstatētas ap 70 putnu sugas. Ir ziņas par 26 retām un
īpašiaizsargājamāmputnusugām,kurasdažādoslaikaposmosbija
sastopamasCenastīrelī,betpēdējo20gadulaikāirziņaspar17sugām.
Sevišķinozīmīgspurvsirputnusugām:
● kurasligzdotikaipurvosvaiarīpurvosligzdolielākāpopulācijas
daļa. Tādas sugas ir purva tilbīte, dzeltenais tārtiņš, kuitala,
lietuvainis,kajaks,
dzērve,lielāčakste
u.c.
● kuras ligzdo mežos
purva apmalē, bet
barojaspurvāvai

Ārkausa kasandra
Foto:M.Pakalne
Foto:M.Pakalne

Foto:M.Pakalne

Makstainā spilve - viena no raksturīgākajām augstā purva augu sugām.

Purva šeihcērija - sastopama slapjākās
ieplakās augstajā un pārejas purvā.

Foto:M.Pakalne

Pundurbērzs - raksturīgs tundras augs,
Latvijā aug uz izplatības areāla dienvidu
robežas.

Foto:I.Dāniele

Purva sviestbeka - reti
sastopama ne vien Latvijā,
bet visā Eiropā.
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Foto:M.Pakalne

Foto:M.Pakalne

Sfagni purvā veido krāsainu paklāju:
Magelāna un iesarkanais sfagns ir koši sārti...

... bet garsmailes sfagns zaļgans.

Ciņu mazmeldrs
Foto:V.Baroniņa

Foto:M.Pakalne

Foto:M.Pakalne

Skaistais sfagns sastopams
pārejas purvā.

Plankumainā dzegušpirkstīte paretam
sastopama pārejas purvā.

Purva bērzlape ir viena no
lielākajām, skaistākajām
un sēņotāju iecienītākajām
bērzlapēm.
Foto:I.Dāniele
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PUTNI

●

PUTNI

tātuvumā-melnaisstārķis,zivjērglis,čūskērglisu.c.StārķisunzivjērglisdažkārtnovērojamipārlidojamCenastīreli,betčūskērglis,kurš
savulaikligzdojisarīCenastīrelī,Latvijāirļotiretisastopams.
kurasmigrācijaslaikāpirmsizlidošanasuzziemošanasvietāmpurvospulcējasbaros,atpūšasunbarojas–dzērves,zosis.Sējasunbaltpieres

zosis te sastopamas jauktos baros un īpatņu skaits var sasniegt
vairākustūkstošus.Visasšīssugasardažādiemnosacījumiemir
īpašiaizsargājamasLatvijāunEiropā.
Par dažām putnu sugām saglabājušies tikai vērtīgi vēsturiski
dati. Sakarā ar purvu saimniecisko izmantošanu, meliorāciju,
lauksaimniecībasķimizāciju,klimataizmaiņāmuncitāmietekmēm
vairākas purvu sugas ne vien Cenas tīrelī, bet lielākoties arī citos
Latvijaspurvosvairsnavsastopamas:

Dzērve
Foto:A.Petriņš

Baltpieres zoss.
Foto:J.Ķuze

●

brūnkaklagārgale,melnkaklagārgale,purvapiekūns,lielais
piekūnsunbaltirbe

Foto:A.Blumbergs

Kuitala ir raksturīga purva suga, tomēr to skaits Cenas tīrelī ir samazinājies.

Sējas zoss.
Foto:A.Petriņš

●
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DzērveiCenastīrelīirviensnolielākajiemligzdošanasblīvumiem
Latvijā - apmēram 20-25 pāri. Neligzdojošo dzērvju skaits
sasniedzpatvairākussimtus.Ligzdošanaidzērve,galvenokārt,
izvēlasSkaistaezeraunlāmusalas.Atklātajāpārejaspurvārudens
migrāciju laikā mēdz uzturēties dzērves un dažādu sugu zosis.
Dzērvjudejastevērojamasarīpavasarī.

Foto:A.Avotiņš

Foto:A.Petriņš

Dzeltenais tārtiņš savā raibajā tērpā veiksmīgi maskējas purva ciņu ainavā.

Purva tilbīte - raksturīgajā pozā, vērojot apkārtni no nelielas purva priedītes galotnes.

13

PUTNI

PUTNI

Purvalāmasuntosalasirvietas,kurkoncentrējasvisvairākputnusugu.Tassaistīts
ar labām barošanās, atpūtas un ligzdošanas iespējām uz salām, jo tur mazāk
apdraudējumu.Tesevdrošupatvērumurodcekulpīles,gaigalas,krīkļi,mežapīles,
kāarīligzdolielākādaļadzērvju.

Bezmugurkaulnieku fauna, tostarp arī kukaiņu fauna, tāpat kā
floraCenastīrelī,navdaudzveidīga,jogalvenoliegumadaļuaizņem
plašs, samērā vienveidīgs biotops - augstais purvs. Visbiežāk te
konstatējamas:
● spāres
● tauriņi
● vaboles

Purva lāma Cenas tīrelī
Foto:M.Pakalne

Baltirbe - kā ligzdotāja no
Latvijas purviem, iespējams,
izzudusi putnu suga. Cenas tīrelī
pēdējo reizi konstatēta 1939.
gadā.

Lielais piekūns vēl nesenā pagātnē
ligzdojis Latvijas purvos, un 2-3 pāri
ligzdoja arī Cenas tīrelī. Kopš 1974. gada
kā ligzdotājs vairs nav sastopams.

Melnkakla gārgale savulaik (1953. g.) arī
ligzdojusi Cenas tīrelī, tagad sastopama
vairs tikai dažos Latvijas purvos.
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Mežapīle

Cekulpīle

Gaigala

Foto:A.Petriņš

Foto:J.Ķuze

Foto:J.Ķuze

Attēli:www.latvijasdaba.lv

Foto:A.Petriņš

Toties dzērves mazulis pagaidām var būt drošs par savu nākotni
–dzērvjuskaitamLatvijāunvisāEiropāirtendencepieaugt.ArīCenas
tīrelīdzērvjuskaitspēdējosgadosirpalielinājies.
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KUKAIŅI

ZĪDĪTĀJDZĪVNIEKI

piemērotas.
● aizsargājamās
spožāskrejvabole
–tipiskapurvusuga,kurairkonstatētaarī
Īpaši
sugas
Cenas
tīrelī. dižspāre-retākāno11Cenastīrelīsastopamajām
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Tā kā Cenas tīrelis
● spilgtopurvuspāri
-neizdodaskonstatētkatru
atrodassamērāblīviapdzīvotā
gadu,tomērdzīvotnestaiirļoti
teritorijā,tesevpatvērumurod:
● stirnas,mežacūkas,aļņi,
staltbrieži.
● sīkiezīdītājdzīvnieki
–ciršļi,strupastesu.c.
● amfibiontāssugas(tādas,
kurasapdzīvodažādus
biotopus)–bebri(Eiropā
Foto:M.Kalniņš
Spilgtā purvuspāre.
aizsargājamasuga),ūdri
(aizsargājamiganLatvijā,
ganEiropā).Bebrsieviesies
pēcmeliorācijasgrāvju
ierīkošanas–tampiemēroti
apstākļipurvaapmalēs,kur

Cenas tīrelis atrodas uz ūdensšķirtnes starp Lielupi un Daugavu.
Pašreiz ūdeņi no purva kupoliem noplūst uz purva malām, nonāk
izraktajosnovadgrāvjosuntālāknoplūstuzMisu,Neriņu,Dzilnupiun
Cenasupi.SavulaikCenaspurvsaizņēmadaudzplašākasteritorijas
–tepurvaattīstībaibijalabvēlīgipriekšnoteikumi.Lieliemeliorācijas
kontūrgrāvjiierobežojapurva„izplatīšanos”.Meliorācijasgrāvju
kopgarumsCenastīreļaliegumāir24,5km.Nenosusinātāsūnupurva
kūdrāūdenssastāda95%untasirgalvenaistāaugšanasnosacījums.
Purvs ir arī derīgā izrakteņa – kūdras - krājums un tāpēc ir cilvēka
Bebru radīts uzpludinājums.Ar savu darbību bebrs palīdz uzturēt purvam
labvēlīgu hidroloģisko režīmu, tomēr nereti appludina arī apkārtējās teritorijas.
Foto:V.Pilāts

Foto:V.Spuņģis

Parasteis purvraibenis - raksturīgs augstajiem purviem.
Foto:A.Klepers

Bebrs ienācis Cenas tīrelī līdz ar meliorācijas grāvju izrakšanu.

irlababarībasbāze.Ūdrs,savukārt,izmantogrāvjus
unbebruradītosuzpludinājumus.
● purvaapmalesmežosregulāriuzturasdaživilki,
paretamieklīstarīkādslūsis.VilkiunlūšiEiropā
visuriraizsargājami,betLatvijāīpašiaizsargājamas,
ierobežotiizmantojamassugas.
● sikspārņiizmantoplašopurvuundaudzāslāmas
barībasmeklējumos,konstatētsziemeļu
sikspārnis.VisiLatvijāsastopamiesikspārņiir
aizsargājamassugas.

Foto:V.Spuņģis

Mazais viršu zilenītis labprāt mielojas gan
uz viršu, gan andromedas ziediem.
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Foto:V.Spuņģis

Raibgalvas purvuspāre.
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ĪSI PAR CENAS TĪREĻA HIDROLOĢIJU

NEGATĪVĀS IETEKMES PURVĀ UN APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI TO NOVĒRŠANAI

saimnieciskāsdarbībasredzeslokājauno20.gadsimtapirmāspuses.Cenaspurva
nosusināšanauzsākta1933.gadā,izveidojotatklātomeliorācijastīklu.1940.gadā
uzsāktarūpnieciskakūdrasieguve.
Cenastīrelīdabiskospurvabiotopusnegatīviietekmē:
● agrākveiktāpurvanosusināšana,laisagatavotuplatībaskūdrasieguvei.
●
kūdrasieguvetiešāliegumatuvumā.Agrākkūdruintensīviizmantojagankā
kurināmo,ganpakaišiem.PēdējālaikāLatvijaskūdru,galvenokārt,eksportē

uz ārvalstīm, jo Rietumeiropā purvi jau tikpat kā ir izmantoti un
nu jau retumis sastopami tikai kā īpaši aizsargājams un nereti
atjaunojamsbiotops.
● purvadegumi–izmaināsdabiskāpurvaveģetācija.
Kas notiek, ja purvu nosusina?
Purvā, izrokot nosusināšanas grāvjus, degradējas dabiskie purva
biotopi:
● ūdenspameliorācijasgrāvjiemaizplūstnopurva,kādēļpasliktinās
purvahidroloģiskaisrežīms
● pazemināslāmuunezeraūdenslīmenis,paātrināstoaizaugšana
● izzūdgalveniepurvaaugājaunkūdrasveidotāji-sfagni

Ūdensplūsmas purvā. Ūdeņi no purva kupola noplūst uz
meliorācijas grāvjiem.
Autors:A.Indriksons

Foto:M.Pakalne

Degums purvā.
●
●

Kontūrgrāvis Cenas tīreļa malā.
Foto:M.Pakalne
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●
Foto:M.Pakalne

Tieši blakus dabas liegumam notiek kūdras ieguve.

savairojasviršiuncitisīkkrūmi
pastiprinātiaugpriedeunpurvabērzs-zūdklajāpurvaainava,kasir
vispiemērotākāputniem
notiekpurvavirsassēšanāspar15-20%-jatāpārsniedz
1metru,tasirkūdrasbiezums,kuraaugšanaibijanepieciešams
vismaz1000gadu
19

NEGATĪVĀS IETEKMES PURVĀ UN APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI TO NOVĒRŠANAI
samazināspurvaūdensietilpība
palielināsugunsbīstamība
Tā rezultātā savu ierasto mājvietu zaudē daudzas mitrumu mīlošas
auguundzīvniekusugas.
Vai degradētu purvu iespējams atjaunot?
Valstīs, kur purvi jau norakti, pašreiz tiek pieliktas visas pūles to
atjaunošanai. Notiek purviem piemērota hidroloģiskā režīma
atjaunošana, pat sfagnu pārstādīšana. Tomēr zināms, ka pilnībā
atjaunotdegradētupurvupardabiskuvairsnaviespējams.Tāpēc,ja
vienvēlamiesarīturpmāklasītdzērvenes,klausītiesdzērvjuklaigās,
baudītpurvamieruunvienreizējoainavu-laikusjārūpējasparpurvu
saglabāšanu.
Betkodarīt,jadaļapurvairjaudegradētavaiarīnosusināšanasnegatīvi
ietekmēta,unšisprocessturpinās?Cenastīrelīšādasplatībasaizņem
gandrīz 300 ha. Tomēr arī degradētā purvā iespējama negatīvās
nosusināšanasietekmessamazināšana,tāpēc:
● uzmeliorācijasgrāvjiempurvānotiekaizsprostubūve,lai
●
●
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NEGATĪVĀS IETEKMES PURVĀ UN APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI TO NOVĒRŠANAI

samazinātususināšanasietekmipurvāunlabvēlīgiizmainītu
degradētopurvaveģetāciju.
● valstīs,kurarīpurvainiemežiirretums,notiekhidroloģiskārežīma
atjaunošana
mežosvaipat
nosusināto
unarmežu
apaugušopurvu
pārveidošana
atpakaļparpurva
biotopiem.
Cenastīrelī
degradētajās
p u r v a d a ļ ā s
notiekaizsprostu

būve. Pieredze rāda, ka jau pēc dažiem gadiem purva hidroloģijā
notieklabvēlīgasizmaiņas.Gadugaitāsagaidāms,kastabilizēsies
gruntsūdenslīmenisunmazināsiesnosusināšanasnegatīvaisefekts,
un tas atspoguļosies arī purva veģetācijā – samazināsies sīkkrūmu
apaugums,atjaunosiessfagnu“sega”,tajāatkalvarēsatrastdzērvenes
uncitaspurvamtikraksturīgāsauguundzīvniekusugas.
Cenas tīrelī tiek veikts hidroloģiskais monitorings (ilglaicīgi
novērojumi)–iruzstādītasgruntsūdenslīmeņamērīšanasakas(gan
neskartajās purva vietās, gan degradētajās, kur notiek aizsprostu
būve),laivarētuuzzināt,kāizmaināshidroloģiskaisrežīmsunkātas
ietekmēpurvaveģetāciju.
Cenas tīreli šķērso 1. pasaules kara laikā izbūvēts ceļš purvā. Šajā
apkārtnē1916./1917.gadaziemānorisinājāssīvascīņasstarpvācu
karaspēku un cariskās Krievijas 12. armiju, kurā ietilpa latviešu
strēlniekupulki.

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
(1914.-1918.g.)
Cenas tīreļa apkārtne gandrīz līdz Krievu Ložmetējkalnam kopš
1915.gadarudenskalpojakābāzesvietacariskāsarmijaskaraspēka
daļām.CenastīrelišķērsotāsaucamaisNovgorodasceļš,betnetālu
esošo Maztīreļa purvu šķērso Ložmetēju jeb Purva ceļš. Šie kara

Foto:M.Pakalne

Dažkārt grāvja
aizaugšana notiek
dabiskā ceļā...

Foto:M.Pakalne

...bet, lielākoties,
grāvji turpina
intensīvi funkcionēt,
degradējot
apkārtējos dabiskos
purva biotopus.

Te visticamāk kādreiz bijis purvs. Nosusināšanas rezultātā tas apaudzis ar mežu.

Foto:V.Baroniņa

Foto:M.Pakalne
Foto:V.Baroniņa

Kūdras aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem purva malā.

Purvā notiek hidroloģiskais
monitorings.
Gruntsūdens līmeņa mērijumu akas.
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VĒSTURES TAKAS PURVĀ
ceļi nodrošināja cariskās Krievijas armijas daļas apgādi, bet pašā Cenas
tīrelīaktīvakaradarbībanavnorisinājusies.Karaceļipurvaināsteritorijās
tika īpaši veidoti, nostiprinot to malas ar baļķiem un uzberot augsni ceļa
vidusdaļā,kārezultātāapceļuizveidojāsgrāvīši,kaspapildusnosusināja
ceļadaļu.Kālēts,plašipieejamsunefektīvsceļunostiprināšanasmateriāls
kalpojafašinas-sasietuzarukūļi,arkuriemvairākāskārtāstikanoklātaceļa
gultneuntadapbērtaargrunti.
Vienkāršiekaraceļivēllīdzmūsudienāmlabiredzamidabā.Īpašiinteresanti
unpamanāmiirkaraceļipurvā,jotosiezīmēpurvamneraksturīgiaugi,un
kokiieskaujceļulīdzīgikāstādītaaleja–nedaudznosusinātajāceļamalātieir
pastiprinātiauguši.

●

●
●

●

Lailabākvarētunovērotuniepazītpurvaiemītniekus–augus
un dzīvniekus – Cenas tīrelī ir ierīkota purva laipa. Putnus
vislabāk varēsiet novērot no 6 m augstā skatu torņa purvā, uz
kuruvedlaipa.

●

●

●

●

Atrodoties dabas lieguma
teritorijā, ievēro:
purvāieteicamspārvietotiespapurva
laipu.Sevišķiuzmanīgiemjābūtakaču
unlāmutuvumā.Novirzītiesnolaipas
purvāvarbūtbīstami!
garlaipasmalāmvarēsiiepazītiesar
purvamraksturīgajāmaugusugām.
putnusnotorņavislabāknovērotaprīlī,
maijā,kāarīpirmsmigrācijasoktobra
sākumā.
pārejaspurvānetālunoskatutorņa

Foto:V.Baroniņa

Vairāk par purva iemītniekiem var uzzināt, apmeklējot purva laipu un skatu torni.
Dosimies aizraujošā ekskursijā. Nāc līdzi!

Foto:V.Baroniņa

Kara ceļu purvā var atpazīt
pēc “koku alejas”.

Lazaretes vezumnieki ceļā.
1915. g.
FotonoKaramuzejakrājumiem
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irnoteiktasezonasliegumazona.Lainetraucētuputnusun
vienlaikustosvarētulabākvērotnotorņa,laikāno1.aprīļalīdz1.
novembrimturliegumaapmeklētājiemnavatļautsuzturēties.
dabasliegumāaizliegtskurinātugunskurus!Sausākajās
vietāskūdrairļotiugunsnedroša–vienssērkociņšvainenodzēsta
cigaretevarliktdegtkūdraimēnešiemilgivairākumetrudziļumā.
dabasliegumāaizliegtasputnuunbebrumedības.
nepiesārņopurvu,ezeru,purvalāmas-toapkārtniunsalas!Tiešite
irvisdrošākaispatvērumsputniemligzdošanai–netraucētos!
joklusākuzvedīsiespurvā,jovairākredzēsiundzirdēsi.

Foto:V.Baroniņa
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KONTAKTINFORMĀCIJA
Teritorijuapsaimnieko:“RīgasMežaaģentūra”
A.Briānaiela7,Rīga,LV-1001,www.mezaagentura.lv
Pārvaldirealizē:
● Mārupespagastapadome
Daugavasielā29
Mārupespag.,Rīgasraj.,LV-2167,www.marupe.lv
● Babītespagastapadome
Centraiela4,p/nPiņķi,Rīgasraj.,LV2107,www.babite.lv
Informācija:
● OlainesVēsturesunmākslasmuzejs
Zemgalesiela33,Olaine,LV-2144,www.muzeji.lv
● LatvijasDabasfonds
Raiņabulv.31-6,Rīga,LV-1050,www.ldf.lv
BukletssagatavotsEiropasKomisijasLIFE-Naturefondaatbalstītāprojekta
LIFE04NAT/LV/000196„PurvabiotopuaizsardzībasplānaīstenošanaLatvijā”ietvaros
Izdevējs:LatvijasDabasfonds
Bukletaizdošanufinansēja:Dabasaizsardzībaspārvalde,
Mārupespašvaldība,Babītespašvaldība
Teksts:V.Baroniņa
Konsultanti:M.Pakalne,A.Petriņš
1.vākafoto:V.Baroniņa
Mākslinieks:E.Vītols
IespiestsJelgavastipogrāfijā
2006

Skaista ezers ir skaists arī ziemā.
Foto:M.Pakalne

Mārupes
pašvaldība

Babītes
pašvaldība

Buklets iespiests uz videi
draudzīga papīra.

