SIA "BILLERUDKORSNAS LATVIA"

Mežaudzes bioloģiskās vērtības noteikšanas anketa Nr.______________
Datums:
Cirsmas īpašnieks:
Cirsmas/ apaļkoku pircējs:
Ciršanas apliecinājums Nr.
Cirsmas apjoms, ha
Cirtes izpildes veids
Kadastra Nr.
Kvartāls
Nogabals
Cirmas koordinātes
Novērtējums
Biotopu iespējamība Latbio datu bāzē
Novērtējums pirms mežizstrādes
Novērtējums pēc mežizstrādes
Biotopu eksperta piesaiste

Jā

Nē

POZITĪVIE FAKTORI
Nr.

Kategorija
Audzes struktūras elementi

Atbilde/punkti:
Audzi veido dažāda vecuma koki
Ir ļoti lielu dimensiju veci koki (ø >50cm)
Ir lēni augoši veci koki
Audzē ir nelieli laukumi ar grupveida paaugu
Nokaltuši, stāvoši koki vai stumbeņi (ø >30cm)
Kritalas (ø >30 cm, purvainos mežos ø >20 cm)
Izgāzti lieli celmi
Putnu sakalti augoši un nokaltuši koki
Augoši koki ar piepēm
Uz koku stumbriem aug zaļas sūnas augstāk par 1m
10
no pamatnes

Atbilstība kategorijai
Daži (1-3 gab/ha) / Daudz (>3 gab/ha) /
Nav / 0 punkti
1 punkts
2 punkti

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11 Avotu izplūdes vietas, avoksnāji, avotainas ieplakas
12 Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši laukumi
Atbilde/punkti:
Ir pazīmes par audzē notikušu ugunsgrēku pēdējo
13
20 gadu laikā
14 Daudz ciņu
15 Ļoti liela ligzda (ø 50 cm vai lielāks)
Nogabals robežojas vai to šķērso strauts vai maza
16
upīte
17 Zemsedzē daudz sfagnu (vairāk par 50%)
18 Nogabals robežojas ar upi vai ezeru
19 Nogabals atrodas Piejūras zemienē, ir kāpas

Jā / 2 punkti

Nē / 0 punkti

turpinājums 2.lpp

Mežaudzes bioloģiskās vērtības noteikšanas anketas turpinājums

20
21
22
23
24
25

Nr.
26
27
28
29
30

Atbilde/punkti:
Valdaudze melnalksnis dumbrāja MAAT
Purvājs + spilves un teritorija nav susināta
Platlapji + grava
Aleja (ozols, osis, goba vai citi cietie lapu koki)
Dižkoki
Koka caurmērs krūšu augstumā virs 80 cm

Jā / 10 punkti

Nē / 0 punkti

+ punkti kopā:
NEGATĪVIE FAKTORI
Kategorija
Atbilstība kategorijai
Audzes struktūras elementi
Nē / 0 punkti
Jā / X punkti
Atbilde/punkti:
Nesenas mežizstrādes darbu sekas (neapaugušas
mežizstrādes atliekas, celmi, augsnes bojājumi)
Redzamas cilvēku darbības sekas (atkritumi, takas,
ugunskura vietas u.c.), kas ietekmē konkrētā
biotopa stāvokli
Vienas vecumklases stādījums
Pamežā dārzbēgļi (korintes, plūškoki, ošlapu kļavas
u.c.)
Redzama susināšanas ietekme

Slapjos melnalkšņu un bērzu mežos zemsedzē
31 monodominantas audzes (izņemot grīsli) vai blīvs
kārklu pamežš, vai augsts parastās niedres īpatsvars

(1 punkts)

(1 punkts)

(2 punkti)
(1 punkts)
(2 punkti)

(3 punkti)

- punkti kopā:
Punktu summa (pozitīvo punktu summa mīnus negatīvo punktu summa) :
Vismaz 10 punktu summa nozīmē, ka jāpiesaista eksperts.
Ja punktos 20-25 ir vismaz viena apstiprinoša atbilde ar 10 punktiem, negatīvo faktoru ietekmi neņem vērā!

Secinājumi:

Cirsmu novērtēja:

SIA "Billerudkorsnas Latvia" pārstāvis
(paraksts)

