
SIA LLKC

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Mērķis: novērtēt mežaudzes struktūras elementus un to skaitu konkrētajā mežaudzē attiecinot uz 1 ha.

Zemes vienības kadastra apzīmējums:

Īpašuma nosaukums:

Kvartāls: 1

Nogabals: 7

1,2ha, Vr, 9Ba1B51

Audzes struktūras elementi
Nav                    

0 punkti

Daži                  

(1-3 gab/ha)        

1 punkts

Daudz             

(>3 gab/ha)               

2 punkti

1 Audzi veido dažāda vecuma koki x

2 Ir ļoti lielu dimensiju veci koki (ø >50cm) x

3 Ir lēni augoši veci koki x

4 Audzē ir nelieli laukumi ar grupveida paaugu x

5
Nokaltuši, stāvoši koki vai stumbeņi (ø 
>25cm),purvainos (ø >20cm) x

6 Kritalas (ø >30 cm, purvainos mežos  ø >20 cm) x

7 Izgāzti lieli celmi x

8 Putnu sakalti augoši un nokaltuši koki x

9 Augoši koki ar piepēm x

10
Uz koku stumbriem aug zaļas sūnas augstāk par 1m no 

pamatnes x

11 Avotu izplūdes vietas, avoksnāji, avotainas ieplakas x

12 Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši laukumi x

13
Ir pazīmes par audzē notikušu ugunsgrēku pēdējo 20 

gadu laikā x

14
Ļoti liela ligzda (ø 50 cm vai lielāks),aizsargājama 

suga x (ja ir, tad 10 p.)

15 Nogabals robežojas vai to šķērso strauts vai maza upīte x

16 Zemsedzē daudz sfagnu (vairāk par 50%) x

17 Nogabals robežojas ar upi vai ezeru x

18 Nogabals atrodas Piejūras zemienē, ir kāpas x

19 Melnalksnis + Db x (ja ir, tad 10 p.)

20 Purvājs + spilves+nav susuināts x (ja ir, tad 10 p.)

21 Grava + platpapji x (ja ir, tad 10 p.)

Punkti kopā: 3

Mežaudzi novērtēja: _____________________________________

                       (vārds uzvārds, paraksts) (datums)

Secinājumi - mežaudzes pašreizējā biloģiskā vērtība ir zema, mežaudzē nav ES biotopa iespējamība

Vērtējumam sniedzoties līdz 3 punktiem, 

secinājums - mežaudzes pašreizējā 

bioloģiskā vērtība ir ļoti zema. Pieaugošu 

punktu skaits liecina par tās paaugstināšanos, 

no 10 punktiem mežaudzi varam vērtēt kā 

bioloģiski augstvērtīgu. Pārsniedzot 15 

punktus, audze vērtējama kā ļoti īpaša un 

bioloģiski nozīmīga.

Nosacījums

Mežaudzes iespējamo biotopu novērtējuma anketa Nr. ___1___



SIA LLKC

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Mērķis: novērtēt mežaudzes struktūras elementus un to skaitu konkrētajā mežaudzē attiecinot uz 1 ha.

Zemes vienības kadastra apzīmējums:

Īpašuma nosaukums:

Kvartāls: 1

Nogabals: 3

0,43ha, Db, 4M4B1A1E75

Audzes struktūras elementi
Nav                    

0 punkti

Daži                  

(1-3 gab/ha)        

1 punkts

Daudz             

(>3 gab/ha)               

2 punkti

1 Audzi veido dažāda vecuma koki x

2 Ir ļoti lielu dimensiju veci koki (ø >50cm) x

3 Ir lēni augoši veci koki x

4 Audzē ir nelieli laukumi ar grupveida paaugu x

5
Nokaltuši, stāvoši koki vai stumbeņi (ø 
>25cm),purvainos (ø >20cm) x

6 Kritalas (ø >30 cm, purvainos mežos  ø >20 cm) x

7 Izgāzti lieli celmi x

8 Putnu sakalti augoši un nokaltuši koki x

9 Augoši koki ar piepēm x

10
Uz koku stumbriem aug zaļas sūnas augstāk par 1m no 

pamatnes x

11 Avotu izplūdes vietas, avoksnāji, avotainas ieplakas x

12 Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši laukumi x

13
Ir pazīmes par audzē notikušu ugunsgrēku pēdējo 20 

gadu laikā x

14
Ļoti liela ligzda (ø 50 cm vai lielāks),aizsargājama 

suga x (ja ir, tad 10 p.)

15 Nogabals robežojas vai to šķērso strauts vai maza upīte x

16 Zemsedzē daudz sfagnu (vairāk par 50%) x

17 Nogabals robežojas ar upi vai ezeru x

18 Nogabals atrodas Piejūras zemienē, ir kāpas x

19 Melnalksnis + Db x (ja ir, tad 10 p.)

20 Purvājs + spilves+nav susuināts x (ja ir, tad 10 p.)

21 Grava + platpapji x (ja ir, tad 10 p.)

Punkti kopā: 15

Mežaudzi novērtēja: ____________________________________

                       (vārds uzvārds, paraksts) (datums)

Secinājumi - mežaudzes pašreizējā biloģiskā vērtība ir augsta, mežaudzē iespējama ES biotopa iespējamība

Nosacījums

Mežaudzes iespējamo biotopu novērtējuma anketa Nr. ___1___

Vērtējumam sniedzoties līdz 3 punktiem, 

secinājums - mežaudzes pašreizējā 

bioloģiskā vērtība ir ļoti zema. Pieaugošu 

punktu skaits liecina par tās paaugstināšanos, 

no 10 punktiem mežaudzi varam vērtēt kā 

bioloģiski augstvērtīgu. Pārsniedzot 15 

punktus, audze vērtējama kā ļoti īpaša un 

bioloģiski nozīmīga.


