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A – Teorētiskais modulis 
 

Nodarbība: Purva biotopi 
 

Latvijas purvu veăetācijas vispārīgs raksturojums, to vēsturiskā attīstība.  

Latvijas purvu vispārīgs raksturojums un nozīme dabā, to attīstība pēcleduslaikmetā. 
Purva veăetācijas un kūdras botāniskā sastāva izmaiĦas purva attīstības gaitā. Purvu 
veidošanās mūsdienās. Purvu hidroloăiskais režīms. Latvijas purva tipi – zāĜu, pārejas 
un augstie purvi 
 
Mitru vietu apzīmēšanai lieto terminu – mitrāji. SaskaĦā ar Ramsāres konvenciju, pie 
mitrājiem pieskaita purvus, mitrus zālājus, niedrājus vai atklātas ūdens platības, 
neatkarīgi no tā, vai tiem ir dabiska izcelsme vai periodiska rakstura, ar stāvošu vai 
tekošu ūdeni, saldūdeni vai sāĜūdeni. 
Līdz ar to purvi ir viens no mitrāju veidiem.  
 
Purvs ir zemes virsas nogabals, kuram raksturīga aktīva kūdras veidošanās, pastāvīgs 
vai periodisks mitrums un specifiska augu un dzīvnieku valsts. Purvos notiek aktīva 
kūdras uzkrāšanās. Purvi Latvijā aizĦem 4,9% valsts teritorijas (Bioloăiskās 
daudzveidības nacionālā programma). Tās ir neskartās purvu platības un aizĦem 316,5 
tūkst ha. Kūdras atradnes ietver purvus ar rūpnieciski izmantojamiem krājumiem, 
dažus meža tipus, nosusinātos purvus un kūdras ieguves vietas. SaskaĦā ar kūdras 
atradĦu definīciju, par purvainu vietu sauc purvu tikai tad, ja ir vismaz 30 centimetrus 
biezs kūdras slānis.  
Kūdras atradnes Latvijā aizĦem 10,4% valsts teritorijas (Bioloăiskās daudzveidības 
nacionālā programma). Teritorijas, kuras ir jau izmantotas kūdras ieguvei, nosusinātas 
lauksaimniecības, mežsaimniecības vai kūdras ieguves nolūkos netiek pieskaitītas pie 
purviem. 
 
Purvi Latvijā  

Atkarībā no veida, kādā purvi saĦem ūdeni un minerālvielas, tos iedala minerogēnajos 
un ombrogēnajos purvos. Minerogēnie purvi (zemie jeb zāĜu un pārejas purvi) saĦem 
ūdeni, kas ir kontaktā ar minerālaugsni, un tajā izšėīdušās barības vielas. Ombrogēnie 
purvi (grieė. ombros - lietus, vētra; trophos- barotājs) (augstie jeb sūnu purvi) ūdeni 
un barības vielas saĦem ar atmosfēras nokrišĦiem.  
Pēc veăetācijas augu barošanās režīma īpatnībām un kūdru veidojošo augu sastāva un 
minerālvielu daudzuma izšėir zemos (eitrofos) purvus, pārejas (mezotrofos) purvus un 
augstos (oligotrofos) purvus. 
 
Zemie (zāĜu ) purvi 

Zemie purvi veidojas vietās, kur pieplūst gruntsūdens un minerālvielām bagāti upju un 
avotu ūdeĦi. Zemie purvi veidojas arī ūdensaugu veăetācijai pamazām nomainot zāĜu 
purvu veăetāciju ezeru aizaugšanas gaitā.  
Zemie purvi sastopami augsto purvu malās, upju palienēs un ezeru krastos. Atkarībā 
no augšanas apstākĜiem zāĜu purvi var būt gan bagāti, gan arī nabadzīgi augu sugu 
ziĦā. ZāĜu purvos izplūst arī avotu ūdeĦi.Zemajos purvos izveidojas bagāta jeb eitrofa 
vide. Kūdras reakcija ir neitrāla (pH 6 -7).  
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Tajos sastop divputekšĦlapu grīsli Carex diandra, dzelzszāli Carex nigra, pūkaugĜu grīsli 
Carex lasiocarpa, sāres grīsli C. panicea. No citiem ziedaugiem zemajos purvos 
sastopami trejlapu puplaksis Menyanthes trifoliata, purva vārnakāja Comarum 
palustre, šaurlapu spilve Eriophorum polystachion, purva rūgtdille Peucedanum 
palustre, pĜavas vilkmēle Succisa pratensis. Zemie purvi bagāti ar sūnām. Te sastop 
staraino atskabardzeni Campylium stellatum, parasto smailzarīti Calliergonella 
cuspidata, adiantu spārneni Fissidens adianthoides, lielo samtīti Bryum 
pseudotriquetrum, parasto dižsirpi Scorpidium scorpioides. Nereti zemajos purvos 
sastop purvu bērzu Betula pubescens un pelēko kārklu Salix cinerea. Atkarībā no 
augšanas apstākĜiem zāĜu purvi var būt gan bagāti, gan arī nabadzīgi augu sugu ziĦā. 
Zemie purvi zināmi, piemēram, Engures ezera apkārtnē vai pie KaĦiera ezera Ėemeru 
nacionālajā parkā. 
 

 
Nidas purva zāĜu purva veăetācija. Foto M. Pakalne 

 

Pārejas purvi 

Pārejas purvi veidojas palielinoties kūdras slāĦa biezumam un samazinoties 
minerālvielām bagāto gruntsūdeĦu ietekmei uz augu barošanos. To pamatni var veidot 
gan blīvi, gan vāji caurlaidīgi māli, morēna vai uz tiem jau izveidojusies zāĜu purva 
kūdra. Pārejas purvā parasti vērojama gan gruntsūdeĦu gan arī nokrišĦu 
barošanās.Pārejas purvos, it sevišėi, ja tie veidojas no zemajiem purviem, pakāpeniski 
ieviešas barības vielu ziĦā mazāk prasīgi augi, kas barojas no nokrišĦu ūdeĦiem. Vide 
pakāpeniski kĜūst skābāka, pH 4,5 – 5,5. Vide mezotrofa. 
Līdzīgi kā zemajos purvos, vērojamas dažādas grīšĜu sugas, piemēram, pūkaugĜu Carex 
lasiocarpa un uzpūstais grīslis Carex rostrata. Pārejas purvos sastop purva šeihcēriju 
Scheuchzeria palustris, parasto baltmeldru Rhynchospora alba, dūkstu grīsli Carex 
limosa. Tāpat kā zemajos purvos, raksturīgs pūkaugĜu Carex lasiocarpa un uzpūstais C. 
rostrata grīslis. Šeit sastop arī tievsakĦu grīsli C. chordorrhiza, polijlapu andromedu 
Andromeda polifolia. Sūnu stāvā dominē sfagni – gludais Sphagnum teres, Varnstorfa 
sfagns S. warnstorfii, īssmailes S. fallax, struplapu S. flexuosum.  
Pārejas purvi veidojas arī pārpurvojoties mežiem. Tajos galvenokārt aug priedes un 
purva bērzi, bet Ĝoti daudz vaivariĦu un zileĦu. Pārejas purviem piemīt gan zemo, gan 
arī augsto purvu īpašības. Līdzīgi kā zemajos purvos, vērojamas dažādas grīšĜu sugas, 
piemēram, pūkaugĜu un uzpūstais grīslis.  
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Pārejas purva veăetācija Oleru purvā. Foto M. Pakalne 

 

Augstie (sūnu) purvi 

Augstie purvi veidojas reljefa pazeminājumos, parasti uz pārejas purva, kas savukārt 
radies vai nu tālāk attīstoties zemajam purvam vai pārpurvojoties sauszemei. Tās ir 
vietas, kuru pamatni (zem pārejas un zemā purva nogulumiem) veido vāji caurlaidīgi 
nogulumi – māli, aleirīti, morēna, vai arī pamatieži – kaĜėakmeĦi, dolomīti, 
smilšakmeĦi, un kuras tādejādi ir patstāvīgi mitras vai slapjas.  
Augstie purvi parasti ir Ĝoti slapji, bet to kūdra ir vāji sadalījusies (5-20%). Purvu virsa 
visbiežāk ir izliekts, lēzens kupolveida pacēlums, kas centrālajā daĜā var sasniegt 7–8 
m augstumu, salīdzinājumā ar purva malu. Tas ir tāpēc, ka purva vidienē mitruma 
notece ir apgrūtināta, nokrišĦu ūdens saglabājas ilgāk un sfagni aug straujāk.  
Augstajos purvos kūdras slānis ir izveidojies tik biezs, ka vairs nav iespējama 
gruntsūdens pieplūde. Ūdeni un barības vielas tie saĦem tikai ar atmosfēras 
nokrišĦiem. Kūdras reakcija ir skāba (pH 3-4). Minerālvielu daudzums kūdrā ir 2-4%. 
Augstajos purvos sastop oligotrofas augu sugas – tās, kurām ir minimālas prasības pēc 
minerālvielām. Parasti fitocenozēs nav vairāk kā 12-15 ziedaugu sugu. Sūnu stāvā 
dominē sfagni. Augstie purvi var būt klaji vai apauguši ar priedītēm. Daudziem 
augstajiem purviem raksturīgs ciĦu-lāmu komplekss, bet citos savukārt ir purva ezeriĦi.  
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Augstā purva veăetācija Melnā ezera purvā. Foto M. Pakalne 
 
Augstajos purvos uz ciĦiem dominē sīkkrūmi - sila virsis Calluna vulgaris, vistenes 
Empetrum nigrum, purva vaivariĦš Ledum palustre, kā arī makstainā spilve 
Eriophorum vaginatum, purva dzērvene Oxycoccus palustris, apaĜlapu rasene Drosera 
rotundifolia, palejlapu andromeda Andromeda polifolia, lācenes Rubus chamaemorus 
un sfagni - Magelāna Sfagnum magellanicum, brūnais S. fuscum, sārtais S. rubellum. 
CiĦi paceĜas virs lāmām un ir purvu sausākā daĜa.  
Arī ieplakās starp ciĦiem aug spilves un sfagnu sugas, savukārt lāmās - parastais 
baltmeldrs Rhynchospora alba, purva šeihcērija Scheuchzeria palustris, dūkstu grīslis 
Carex limosa, kopā ar sfagniem (Sphagnum cuspidatum, S. majus, S. tenellum). 
Latvijā var izdalīt piejūras augstos purvus ar ciĦu mazmeldru Trichophorum 
cespitosum, un austrumu tipa purvus, ar purva kasandru Chamaedaphne calyculata. 
Tomēr ZiemeĜvidzemē sastop arī tādus purvus, kuros gan piejūras purvu augu sugas, 
gan arī austrumu purvu sugas. Tipisks augstais purvs ir Cenas tīrelis. 
Augstie purvi sastopami visā Latvijā. Tie var būt kupolveida vai plato tipa, kā arī klaji 
vai apauguši ar nelielām priedītēm. Nereti purva centrālā daĜa ir klaja, bet gar malām 
aug mežs. Daudziem augstajiem purviem raksturīgs ciĦu-lāmu komplekss, bet citos 
savukārt ir purva ezeriĦi ar ūdensrozēm.  
 
Purvu veidošanās 

Latvijā purvu veidošanās notiek divējādi - aaizaugot ūdenstilpnēm vai pārpurvojoties 
minerālgruntij. To attēlo sekojoša shēma: 
 

 

PPuurrvvuu  
vveeiiddooššaannāāss  

  
Aizaugot ūdenstilpnēm 

 
Pārpurvojoties 
minerālgruntij 
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Purva veăetācijas veidošanās Kudraines ezera krastā Ėemeru nacionālajā 
parkā. Foto M. Pakalne 

 
Pārpurvošanos var novērot ezeru krastos, kas ir to seklākā daĜa. Ūdensaugiem 
atmirstot, veidojas organiskās vielas, kuras nosēžas ezera dibenā. Tā rodas ezera 
nogulas, pakāpeniski piepildot ezeru.  
Samazinoties ezerā atklātajam ūdenim, ūdensaugu veăetāciju nomaina krastmalu 
veăetācija. Kad kūdras slānis ir sasniedzis ezera virspusi, ieviešas augsto grīšĜu sugas. 
GrīšĜi iezīmē pirmo purvu veidošanās fāzi. Arī to atliekas palielina kūdras slāni.  
Purvu veidošanās sākas ar zāĜu purvu fāzi, kad purviem pieplūst ar barības vielām 
bagāti gruntsūdeĦi, virszemes vai palienu ūdeĦi, kas arī nosaka augu sugu 
daudzveidību tajos. Ja zāĜu purviem pieplūst ar kalciju bagāti ūdeĦi, rodas kalcifīlie zāĜu 
purvi. Purviem augot, ieviešas citas sfagnu sugas, kuras spēj augt ar barības vielām 
nabadzīgākos apstākĜos. Pamazām purvi kĜūst arvien sausāki, samazinās ūdens 
pieplūde. Laika gaitā no zāĜu purviem izveidojas pārejas purvi. Te sastop augus ar 
dažādām ekoloăiskām prasībām. Pārejas purvos aug barības vielu ziĦā pieticīgākie zāĜu 
un prasīgākie sūnu purva augi. 
Turpinoties purvu augšanai, pieaug sfagnu ciĦi, kas jau sāka veidoties pārejas purvos. 
Pamazām palielinās kūdras slānis. Augu saknes vairs nespēj aizsniegt dziĜākos ar 
barības vielām bagātos slāĦus. Purvos sāk dominēt augu sugas, kuras nav prasīgas 
pēc barības vielām. Tas liecina, ka ir izveidojies augstais purvs. Augstie purvi saĦem 
ūdeni un barības vielas tikai ar nokrišĦiem. Gadā kūdras slānis palielinās vidēji par 1-
1,5 mm. Līdz ar to jāpaiet tūkstošiem gadu, lai izveidotos 5-7 metrus bieza kūdra. 
Augsto purvu raksturīga iezīme ir te sastopamais biezais kūdras slānis, kas veidojas 
sadaloties augu atliekām ilgstošā laikā. Sfagni ir galvenie kūdras veidotāji. Virsējos 
slāĦos kūdra ir mazāk sadalījusies nekā apakšējos. Purvu izmaiĦas atspoguĜojas kūdras 
slāĦos, pēc kuriem var spriest par te kādreiz sastopamo veăetāciju. 
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Latvijas purva biotopi, to raksturojums 

Latvijas purva biotopu raksturojums. Aizsargājamie purva biotopi Latvijā. Eiropas 
nozīmes aizsargājamie purva biotopi Latvijā. Purvos sastopamās raksturīgās un 
aizsargājamās augu sugas 

Ir izveidots Latvijas biotopu klasifikators (2001), kurā īsumā raksturoti Latvijas purva 
biotopi. 
 
Purva biotopi ir samērā viendabīga platība, kas piemērota konkrētu augu, dzīvnieku 
vai sēĦu sugu pastāvēšanai. Purvu biotopus klasificē pēc tajos sastopamajām augu 
sugām un augu sabiedrībām.  
No purva veăetācijas un biotopu viedokĜa, par purvu var uzskatīt mitras vietas, kur 
notiek kūdras veidošanās un ir purva biotopiem raksturīgā augu valsts, neatkarīgi no 
kūdras slāĦa biezuma. Arī purvos ar 5 centimetrus biezu kūdras slāni sastop purviem 
raksturīgās augu sugas un fitocenozes. 
 

1. ZāĜu (zemie) purvi 

Tie sastopami vietās, kur pamatni veido vāji caurlaidīgi nogulumi – māli, aleirīti, 
morēna un kuras tādejādi ir patstāvīgi mitras vai slapjas. Zemajos purvos sastop augu 
sugām bagātus un nabadzīgākus biotopus, kuros dominē grīšĜu sugas.  
1.1. Bagātie zāĜu purvi  

Bagātie zāĜu purvu biotops veidojas gan ieplakās, kur ieplūst, gan arī nogāzēs, kur 
izplūst minerālvielām bagāti ūdeĦi. Tos sastop arī aizaugošu ezeru krastos.  

Īpaši sugām bagāti sugām ir kalcifīlie zāĜu purvi. Tie raksturīgi Piejūras zemienē un 
nereti saistīti ar avotu tuvumu. Tiem raksturīgas grīšĜu sugas - sāres Carex panicea, 
zvīĦaugĜu Carex lepidocarpa, Hosta C. hostiana, zilgano C.flacca. 

 

ZāĜu purva 
veăetācija 

Pārejas purva 
veăetācija 

Augstā purva 
veăetācija 
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1.1.1.  Kalcifīlie zāĜu purvi ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus 
Biotops sastopams vietās, kur bagātīgi ieplūst minerālvielām bagāti, bieži vien 
karbonātiski ūdeĦi, kuri ienes arī smiltis. Raksturīgā suga ir rūsganā melncere 
Schoenus ferrugineus. Te sastop arī orhideju sugas, piemēram, odu gimnadēniju 
Gymnadenia conopsea, stāvlapu dzegužpirkstīti Dactylorhyza incarnata, asinssarkano 
dzegužpirkstīti D. cruenta, purva dzeguzeni Epipactis palustris, mušu ofrīdu Ophrys 
insectifera, LēzeĜa lipari Liparis loeseli.  

 
Rūsganā melncere Schoenus ferrugineus Foto M. Pakalne 

 
1.1.2. Kalcifīlie zāĜu purvi ar Devela grīsli Carex davalliana.  
Biotopu sastop avotainās nogāzēs, kur izplūst avotu ūdeĦi, kuri satur karbonātus. 
Kalcifīlie zāĜu purvi ar Devela grīsli Carex davalliana zināmi, piemēram, Abavas ielejā 
un ir Latvijā aizsargājams biotops. Devela grīslis ir Ĝoti reta un aizsargājama augu suga 
Latvijā. To sastop kopā ar citiem aizsargājamiem augiem, piemēram, parasto kreimuli 
Pinguicula vulgaris un bezdelīgactiĦu Primula farinosa.  
 Devela grīslis Carex davalliana kalcifilā zāĜu purva biotopā Gaujas Nacionālajā parkā. 
 

 
Devela grīsli Carex davalliana Foto M. Pakalne 
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1.2.  Nabadzīgie zāĜu purvi 

Nabadzīgie zāĜu purvi veidojas reljefa pazeminājumos uz pārmitras minerālgrunts – 
aleirīta, smalkas, mālainas smilts vai smilšaina māla. Ieplūstošie ūdeĦi ir barības vielām 
nabadzīgāki un parasti nesatur karbonātus. Šie purva biotopi var veidoties arī uz 
lēzenām nogāzēm, kas atrodas purva malā.  
1.2.1. Nabadzīgie purvi ar dzelzszāli Carex nigra 
1.2.2. Nabadzīgie zāĜu purvi ar pūkaugĜu grīsli Carex lasiocarpa 
1.2.3. Nabadzīgie zāĜu purvi ar divputekšĦlapu grīsli Carex diandra 
1.2.4. Nabadzīgie zāĜu purvi ar uzpūsto grīsli Carex rostrata. 
1.2.5. Nabadzīgie zāĜu purvi ar augsto grīsli Carex elata 
1.2.6. ZāĜu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus. 
Sastopami pie ezeriem, kā arī zemajos purvos. Rets biotops Latvijā. Eiropas nozīmes 
aizsargājams purva biotops. 
 
1.2. ZāĜu purvu ieplakas 

Mikroreljefa pazeminājumi zāĜu purvos, kas ir labvēlīgi brūno sūnu – sirpjalapes, 
dižsirpes, kā arī vaskulāro augu, piemēram pūsleĦu (Utricularia vulgaris, U.intermedia, 
U.minor) attīstībai. 
ZāĜu purvu ieplakas veidojas dažādu ăeoloăisku un hidroloăisku apstākĜu ietekmē. Šo 
mikroreljefa pazeminājumu pamatā bieži vien ir arī neliels pazeminājums purva 
pamatnē, ko veido ieliece vāji caurlaidīgu nogulumu virsā.  
Ieplaku ekoloăisko stāvokli raksturo barības vielām nabadzīgi vai vidēji nabadzīgi 
pārmitri apstākĜi ar pH 6-4. Pārmitrie apstākĜi ar seklu stāvošu ūdeni īpaši svarīgi 
biotopa attīstībai pavasara periodā, bet vasarā no jūnija līdz augustam, kad lielākā daĜa 
no augiem zied, liela daĜa ieplaku ir gandrīz sausas. Kūdras uzkrāšanās ieplakā nav 
intensīva un kūdras slānis tajās ir samērā plāns, kas zināmā mērā saistīts ar brūno 
sūnu nelielo masas pieaugumu.  
 
1.3. ZāĜu purvi ar avotiem 

ZāĜu purvi ar avotiem atrodas uz avotu nogulumiem, kuri veidojas koncentrētas 
pazemes ūdeĦu izplūdes vietās, izgulsnējoties ūdenī izšėīdušām vielām. Avotu 
nogulumus galvenokārt veido avotkaĜėi (saldūdens kaĜėieži) un limonīti. Avotu 
nogulumu uzkrāšanās vietās pastāvīgi palielinātā mitruma dēĜ notiek kūdras 
uzkrāšanās. Šī tipa biotopiem ir nepieciešams pastāvīgs mitrums. ZāĜu purvu biotopi 
var veidoties arī avoksnāju apkārtnē, kur pazemes ūdeĦu izplūst izkliedēti galvenokārt 
no glaciālajiem nogulumiem. Avoksnāji parasti neveido nogulumus, bet rada pārmitrus 
apstākĜus, kas ir labvēlīgi purva biotopu izplatībai un veicina purvu attīstību. Gan 
avotu, gan arī avoksnāju biotopu aizĦemtā platība nav liela.  
Atkarībā no tā, kādi ir avotu ūdeĦi, kuri izplūst zāĜu purvā- vai ar dzelzi, kaĜėi vai sēru, 
veidojas specifiska veăetācija, kas atšėiras no pārējās purva daĜas.  
Purvam attīstoties, avotu un avoksnāju tiešā tuvumā ekoloăiskie apstākĜi mainās 
samērā maz, kā rezultātā šeit izveidojas stabili biotopi, uz kuriem lielāka ietekme ir 
avota stāvoklim, ūdens ėīmiskajam sastāvam, debitam un kvalitātei kopumā, nekā 
apkārtējam purvam. Avots vai avoksnājs un biotopi to tuvumā var būt pirmsākums 
purvu attīstībai apkārtnē.  
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1.3.1. Kalcifīlie purvi ar avotiem 
Kalcifīlie purvi ar avotiem veidojas tādu avotu izplūdes tuvumā, no kuriem 
izplūstošais ūdens izgulsnē avotkaĜėi, bet pastāvīgi pārmitrie apstākĜi veicina kūdras 
uzkrāšanos un savdabīgu biotopu veidošanos.   
Kalcifīlie purvi ar avotiem rada ekoloăiskos apstākĜus īpašu biotopu attīstībai, kura 
sastāvā ir daudzas specifiskas sūnas, piemēram mainīgā avotspalve. Lai saglabātu šī 
biotopa sugas ir nepieciešams, lai pieplūstu karbonātiem bagāti tīri ūdeĦi.  

 
 Avoti kalcifilajā zāĜu purvā Slīteres nacionālajā parkā.  Foto M. Pakalne 
 
1.3.2. Purvi ar sēravotiem  
Biotopi, kuru attīstību ietekmē purvos izplūstošie sēravoti. Purvi ar sēravotiem 
sastopami vietās, kur nelielā dziĜumā ieguĜ Salaspils svītas ăipšainie ieži. Šajās vietās 
bioėīmiskajās reakcijās starp sulfātūdeĦiem un purva ūdeĦu organiskajām vielām, 
līdzdarbojoties sulfātus reducējošām baktērijām, veidojas sērūdeĦi, kuri izplūst zemes 
virspusē. Ap avota izplūdes vietu ir pārmitri apstākĜi, kas veicina kūdras uzkrāšanos. 
Sēravotu apkārtnē var būt izveidojušies samērā lieli purvi, kas saistīts ar to, ka šai 
teritorijā nelielā dziĜumā ieguĜ vāji caurlaidīgi (ja saplaisājuši) vai necaurlaidīgi Salaspils 
svītas dolomīti, piemēram, Raganu purvs Ėemeru nacionālajā parkā.  
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Sēravoti Raganu purvā. Foto M. Pakalne 
 
Avotu izplūdes vietu tuvumā var atrast specifiskas sūnu sugas, piemēram, dzīslenītes 
un avoksnes Raganu purvā, piemēram, sastop sēravotus. Pie sēravotiem aug arī aĜăes, 
piemēram, kramaĜăes, kā arī citi augi - dižā aslape Cladium mariscus, purva attālene 
Parnassia palustris, parastā kreimule Pinguicula vulgaris, apaĜlapu un garlapu rasene, 
bezdelīgactiĦas Primula farinosa, purvmirte Myrica gale un daudzas sūnu sugas - 
Varnstorfa sfagns Sphagnum warnstorfii, salmu dumbrene Calliergon stramineum, 
peldošā zemzarīte Cladopodiella fluitans, lielā samtīte Bryum pseudotriquetrum. Īpaša 
sugu daudzveidība ir joslā, kur sēravoti saskaras ar sūnu purva veăetāciju.  
Sēravotus kalcifilajā zāĜu purvā sastop pie DūĦiera ezera Ėemeru nacionālajā parkā. 
1.3.3. Avotu purvi bagāti ar dzelzi 
Tie ir purvi, kuros izplūstošie avoti ir bagāti ar dzelzi.  
 

2. Pārejas purvu biotopi 

2.1. Pārejas purvi ar pūkaugĜu grīsli Carex lasiocarpa 
Pārejas purvi ar pūkaugĜu grīsli bieži sastopami daudzu augsto purvu malās, kā arī ap 
ezeriem un vigās. Bieži sastopams biotops Latvijā. 
2.2. Pārejas purvi ar dūkstu grīsli Carex limosa 
Pārejas purvi ar dūkstu grīsli bieži sastopami augsto purvu malās, mazāk ap ezeriem 
un vigās.  
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Dūkstu grīslis Carex limosa Foto M. Pakalne 
 
2.3. Pārejas purvi ar parasto baltmeldru Rhynchospora alba 
Pārejas purvi ar parasto baltmeldru sastopami augsto purvu malās vai arī kā 
fragmentāras teritorijas sausākās vietās augstajos purvos.  
 
2.4. Pārejas purvi ar parasto trejlapu puplaksi Menyanthes trifoliata 
Sastopami ne reti purvainajos ezeru krastos. 
 
2.5. Pārejas purvi ar Alpu mazmeldru Trichophorum alpinum 
Tie var būt izveidojušies aizaugušu ezeru vietā.  

 
Alpu mazmeldrs Trichophorum alpinum. Foto M. Pakalne 
 
2.6. Pārejas purvi ar uzpūsto grīsli 
ěoti bieži sastop augsto purva malās joslu veidā, kā arī purvainajos ezeru krastos.  
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2.7. Pārejas purvi ar makstaino spilvi Eriophorum vaginatum 
Bieži veidojas pārpurvotu ezeru krastos vai purvainos priežu mežos, kā arī vigās.  

 
Makstainā spilve Eriophorum vaginatum.  Foto M. Pakalne 
 
 
3. Augstie (sūnu) purvi 

3.1. Sūnu purvi ar ciĦiem 

CiĦus augstajos purvos sastop gan malās, gan arī purva centrālajā daĜā. CiĦu 
veidošanos veicina augi, kuri aug blīvos ceros, tādējādi sablīvējot augsni un traucējot 
tās aerāciju, kas savukārt izsauc atmirušo augu daĜu vājāku sadalīšanos un uzkrāšanos 
uz vietas.  
3.1.1. Sūnu purvu ciĦi ar sfagniem 
Visbiežāk uz ciĦiem sastop Magelāna sfagnu Sphagnum magellanicum, brūno S. 
fuscum, sarkanais S. rubellum. Tipisks un bieži sastopams biotops. 

 
 
Sūnu purvu ciĦi ar sfagniem. Foto M. Pakalne 
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3.1.2. Sūnu purvu ciĦi ar sīkkrūmiem 
Visbiezāk uz ciĦiem sastop viršus Calluna vulgaris, kas aug kopā ar lācenēm Rubus 
chamaemorus, vistenēm Empetrum nigrum. Tipisks un bieži sastopams biotops. 
3.1.3. Sūnu purvu ciĦi ar pundurbērzu Betula nana. 
Rets biotops Latvijā. 

 
Sūnu purvu ciĦi ar pundurbērzu Betula nana. Foto M. Pakalne 
 
3.1.4. Sūnu purvu ciĦi ar ārkausa kasandru Chamaedaphne calyculata 
Biotops raksturīgs Latvijas austrumu daĜas purviem, bet ir zināmas atradnes arī reti 
citur Latvijā, piemēram, Cenas tīrelī un Madiešēnu purvā ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervātā. 
3.1.5. Sūnu purvu ciĦi ar makstaino spilvi Eriophorum vaginatum 
Tipisks un raksturīgs biotops. 
3.1.6. Sūnu purvu ciĦi ar ciĦu mazmeldru Trichophorum cespitosum. 
Rets biotops Latvijā. 

 
Sūnu purvu ciĦi ar ciĦu mazmeldru Trichophorum cespitosum. Foto M. Pakalne 
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3.2. Ieplakas sūnu purvos 
Ieplakas sūnu purvos veidojas purvu attīstības gaitā tam augot horizontāli un vertikāli. 
Tās ir saistītas ar nevienmērīgu kūdras pieaugumu dažādās purva daĜās. 

Ieplakas sūnu purvos veidojas vietās, kur ir atšėirīgi mitruma apstākĜi, kā arī to 
nosaka purva pamatnes reljefs. DziĜās ieplakas ir pastāvīgi pildītas ar ūdeni, kamēr 
seklās ieplakas var būt periodiski pildītas ar nokrišĦu ūdeni. Sastop bieži. 

3.2.1. DziĜās ieplakas sūnu purvos 
Pastāvīgi ar ūdeni pildītas ieplakas sūnu purvos, kurās dominē dūkstu grīslis Carex 
limosa. Sastop bieži. 

 
3.2.2. Seklās ieplakas sūnu purvos 

Ieplakas sūnu purvos, kas var būt patstāvīgi vai periodiski pildītas ar lietus ūdeni, 
un, kurās dominē baltmeldrs Rhynchospora alba. Sastop bieži. 

3.2.3. Sūnu ieplakas ar sfagniem 
Ieplakas sūnu purvos, kurās dominē garsmailes un smalkais sfagns. Sastop bieži. 

 
Garsmailes sfagns Sphagnum cuspidatum . Foto M. Pakalne 

 

3.3. Lāmas 

Lāmas veidojas, kad kūdras sega jau ir pietiekoši bieza un jau ir izveidojies kupols. Tās 
var būt samērā lielas un patstāvīgi ar ūdeni pildītas ieplakas, kurās sastopami peldošie 
ūdensaugi.  
Lāmas veidojas purvam augot un pieaugot spriegumam kupola nogāzēs, kā rezultātā 
veidojas dziĜi ieplīsumi kūdras segā. Lāmas ir patstāvīgi pildītas ar ūdeni. Tajās var 
augt peldošie augi, kuru attīstībai nepieciešami stāvoši ūdeĦi.  
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Purva lāmas Cenas tīrelī.  Foto M. Pakalne 

 

 

 

 
 

 

Cenas tīreĜa trīsdimensiju modelis 

3.4. Augsto purvu malas 

Augsto purvu malās sastop purvainus mežus. Purva malas pamatni parasti veido purva 
ieplakas nogāzes, bieži klāj blīvi vāji caurlaidīgi māli, morēna, retāk smiltis vai aleirīti.  
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Šis biotops veidojas kā kontakta josla starp purvu un minerālgrunti. Šai kontakta joslā 
ieplūst gan skābie purva ūdeĦi, bet tos lielā mērā atšėaida no nogāzēm ieplūstošie ar 
minerālvielām bagātie gruntsūdeĦi. Purva malas pavasaros bieži pārplūst, kad purvā ir 
augsts ūdens līmenis. 

 
 
OĜĜas purva mala ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā. Foto M. Pakalne 

Purva augi 

Purvi ir apbrīnojama dzīves vieta augiem - viss šeit ir pārmitrs. Līdz ar to te izveidojas 
īpašs mikroklimats, nabadzīga augsne un samērā zema temperatūra. Purvos ne 
vienmēr ir daudz atklātu ūdeĦu. Līdz ar to purvi ir dzīves vieta tiem augiem, kuri ir 
pielāgojušies šiem mitrajiem apstākĜiem. Viens no savdabīgākajiem purva augu 
pielāgošanās veidiem dzīvei purvos ir kukaiĦēdāji augi – rasenes Drosera rotundifolia, 
D. intermedia, D. anglica, D. obovata. Purvos ūdens lāmās aug arī parastā, mazā un 
vidējā pūslenes Utricularia vulgaris, U. intermedia, U. minor, U. ochroleuca ar 
dzelteniem ziediem, kuras arī pieder pie kukaiĦēdājiem augiem. Ir augu sugas, kuras 
sastop tikai purvos, piemēram, purva sūneni Hammarbya paludosa. Purvos lakstaugu 
stāvs parasti ir skrajš, bet sūnu stāvs blīvs.  

 
Garlapu rasene Drosera anglica.  Foto M. Pakalne 
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Augu sugu ziĦā visbagātākie ir kalcifīlie zāĜu purvi. Te aug pāri par 60 vaskulāro un 
sūnaugu sugu, bet sūnu purvos tikai pāri par 30 sugām. ZāĜu purvos raksturīgās sugas 
ir grīšĜi un spilves. 
 
Purvu aizsardzība Latvijā  

Latvijas likumdošanas saistība ar purvu aizsardzību. Purvi aizsargājamās dabas 
teritorijās. Starptautiskās konvencijas, Ramsāres vietas Latvijā (Teiču-Pelečāres purvi, 
KaĦiera ezers, Engures ezers, ZiemeĜu purvi, Papes mitrāju komplekss, Lubānas 
mitrāju komplekss) 

 
Latvijas aizsargājami purva biotopi 

SaskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem par īpaši aizsargājamo 
biotopu veidu sarakstu, Latvijā aizsargājami 6 purva biotopi :. 

1. Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi;  
2. Avoti, kas veido avotkaĜėus; 
3. KaĜėaini purvi ar rūsgano melceri Schoenus ferrugineus;  
4. KaĜėaini purvi ar Devela grīsli Carex davalliana; 
5. Avoksnāji ap sēravotiem; 
6. KaĜėaini zāĜu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus 

 
 

 
Kalcifīlais zāĜu purvs ar rūsgano melceri Schoenus ferrugineus Engures 
ezera apkārtnē. Foto M. Pakalne 

 
Eiropas nozīmes aizsargājamie purva biotopi 

Purvos Latvijā sastopami biotopi, kas iekĜauti Eiropas Padomes direktīvas “Par dabīgo 
biotopu, savvaĜas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību” (Biotopu direktīva) I pielikumā 
(Biotopu rokasgrāmata 2000). Trīs no Latvijā sastopamajiem direktīvas purvu 
biotopiem ir ar prioritāru aizsardzības nozīmi (atzīmēti ar zvaigznīti). Arī trīs augu 
sugas Lēzela lipare Liparis loeselii, Igaunijas rūgtlape Saussurea esthonica un spīdīgā 
āėīte Hamatocaulis vernicosus, kas sastopamas tikai purvos, ir iekĜautas ES nozīmes 
aizsargājamo sugu sarakstā.  
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Eiropas nozīmes aizsargājami purva, avotu un avoksnāju biotopi  
 
7110 *Neskarti augstie purvi 
7120  Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 
7140  Pārejas purvi un slīkšĦas 
7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi 
7210 *KaĜėaini zāĜu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus 
7220 * Avoti, kas veido avotkaĜėus 
7230  KaĜėaini zāĜu purvi ar rūsgano melceri Schoenus ferrugineus 
 
 
Purvi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās  
 
Patlaban purvus aizsargā Teiču un Krustkalnu rezervātos, Slīteres, Ėemeru, Gaujas 
nacionālajos parkos, ZiemeĜvidzemes Biosfēras rezervātā, dabas liegumos, kā arī dabas 
parkos un aizsargājamos ainavu apvidos.  
ZiemeĜvidzemes Biosfēras rezervātā mitrāji, ieskaitot purvus, aizĦem 15%. 
Vislielāko platībus aizĦem augstie purvi, bet var zāĜu un pārejas purvus sastop augsto 
purvu malās un ezeru purvainajos krastos. Ievērojamākie augstie purvi ir ZiemeĜu 
purvi (Kodu-Kapzemes un OĜĜas), Madiešēnu purvs, Pirtmeža purvs, Lielais un Pemmes 
purvs.  
Ėemeru nacionālajā parkā ir vairāki purvi. Nozīmīgākie ir Lielais Ėemeru tīrelis, 
Raganu un ZaĜais purvs. Kalcifilie zāĜu purvi ir izveidojušies arī KaĦiera un DūĦiera 
krastos, te sastop arī sēravotus. Lielais Ėemeru tīrelis ir lielākais piejūras tipa augstais 
purvs Latvijā (platība 6192 ha), kuram raksturīga gan ar savdabīga ăeoloăiskā uzbūve, 
gan arī veăetācija. Tas izceĜas ar savu lielo platību, ezeriem un savdabīgiem lāmu 
labirintiem.  
 
 

 
ZiemeĜu purvi.  Foto M. Pakalne 
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Slīteres nacionālajā parkā lielākais un ievērojamākais purvs ir Bažu purvs. Bažu 
purvs, kas ir augstais purvs, robežojas ar kangaru un vigu kompleksu. Kā retu dabas 
kompleksu Eiropā var uzskatīt kangarus un vigas, kur ir izveidojusies zāĜu, pārejas un 
augstā purva veăetācija. Zilo kalnu pakājē sastop nelielu kalcifilo zāĜu purvu ar rūsgano 
melnceri Schoenus ferrugineus, kas ir aizsargājams biotops. Te konstatētas 
aizsargājamas augu sugas – Devela grīslis Carex davalliana, Stāvlapu dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza incarnata, odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea, bezdelīgactiĦa Primula 
farinosa, parastā kreimule Pinguicula vulagaris. Purva malā atrodas vienīgā patlaban 
zināmā sīkmezglu doĦa Juncus subnodulosus atradne Latvijā, kā arī vigās zināms 
brūnganais baltmeldrs Rhynchospora fusca.  
Sudas purvs ir lielākais Gaujas nacionālā parkā. Tas ir tipisks augstais purvs ar 
izteiktu ciĦu – lāmu kompleksu. Te sastop gan augstā, gan arī pārejas purva 
veăetāciju. Augstā purva veăetāciju raksturo ciĦu mazmeldrs Trichophorum 
cespitosum, kas ir aizsargājams augs. Gaujas nacionālajā parka teritorijā, pateicoties 
ăeoloăiskām un ăeomorfoloăiskām īpanībām, sastop gan avoksnājus, gan arī avotainus 
purvus . 
Savdabīgus zāĜu un pārejas purva biotopus sastop reljefa pazeminājumos GrīĦu 
rezervātā. Atseviškās vietās purvaino ieplaku malās konstatēta grīĦu sārtene Erica 
tetralix, purvmirte Myrica gale un parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris  
Nozīmīgi purvi atrodas arī 140 dabas liegumos (Cenas tīrelis u.c.), kā arī Engures 
dabas parkā. 

 Purvu apsaimniekošana Latvijā un pasaulē 

Latvijā, salīdzinājumā ar daudzām Rietumeiropas valstīm, ir vēl saglabājušies samērā 
daudz purvu, tomēr to aizĦemtā platībā pēdējos gados, salīdzinājumā ar laiku, kad tika 
apkopota informācija par Latvijas kūdras atradnēm, ir Ĝoti izmainījušies. Apmēram pusi 
purvu ir skārusi cilvēka darbība. Visvairāk cilvēka darbība ir ietekmējusi zāĜu purvus. 
Arī patlaban Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājamos purva biotopus apdraud kūdras 
ieguve un nosusināšana, ja tie ir privātīpašumā un nav aizsargāti, piemēram, Platenes  
un Apšuciema zāĜu purvi. Purvus apdraud arī degšana, kas ir novērota gan augstajos 
purvos (Sudas purvs, Lielais Ėemeru tīrelis, Bažu purvs), gan arī ezeru krastos, kuri 
robežojas ar purva biotopiem (KlāĦu ezers). Zināmi gadījumi, kad dabas lieguma 
teritorijā ir bijusi nelikumīga meža izciršana (Vērenes purvi), nereti meži tiek izcirsti līdz 
ar pašu lieguma robežu, kas nelabvēlīgi ietekmē purva biotopus. 



Projekts “Tālākizglītības programmas “Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide” 
izstrāde un aprobācija” (Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063) 
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Purvu apsaimniekošana 

� Neskartos purvos apsaimniekošanas pasākumi nav nepieciešami. 

� Ietekmētos purvos ir vēlami purva biotopu saglabāšanas un apsaimniekošanas 
pasākumi. 

Apsaimniekošanas pasākumi 

Divu veida: 

� Purvu hidroloăiskā režīma un biotopu atjaunošanas 

� Regulārie apsaimniekošanas pasākumi (pĜaušana un ganīšana). 


