
 
 

 
Dabisko mežu biotopu noteikšanas anketa V3.2. Metsa Forest Latvia 

 
Mērķis: Novērtēt augstvērtīgos dabas elementus, to skaitu konkrētajā mežaudzē, attiecinot to skaitu uz 1 ha. 

Novērtējums punktos: 1.-12. punkts nav=0; daži = 1, daudz = 2; 13.-22. punkts: nē = 0, jā = 2; 23.-25. punkts: nē 
= 0, jā = 10; 26-29. punkts: jā = “-2”, nē = 0. 

 Kadastra Nr.  

 Kvartāla Nr.  

 Nogabala Nr.  

 Auditora Vārds, Uzvārds  

 Datums  

  

Audzes struktūras elementi 
Nav 

(0p) 

Daži 

(1-3 gab) 

(1p) 

Daudz (>3 

gab) (2p) 

1 Audzi veido dažāda vecuma koki    

2 Ir ļoti lielu dimensiju veci koki (ø >50cm) (LT3 celmu ø > 56cm)    

 
3 

Ir lēni augoši veci koki (blīvi, izlocīti zari, stumbrs var būt izlocīts, nelieli 

izmēri) 

   

4 Audzē ir nelieli laukumi ar grupveida paaugu    

5 Nokaltuši, stāvoši koki vai stumbeņi (ø >30cm)    

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

7 Izgāzti lieli celmi (ne nesenas mežizstrādes laikā)    

8 Putnu sakalti augoši un nokaltuši koki    

9 Augoši koki ar piepēm    

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

11 Avotu izplūdes vietas, avoksnāji, avotainas ieplakas    

12 Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši laukumi    

  Jā (2p) Nē (0p)  

13 Ir pazīmes par audzē notikušu ugunsgrēku pēdējo 20 gadu laikā    

14 Daudz ciņu (mikroreljefa paaugstinājums pārmitrā mežā)    

15 Ļoti liela ligzda (ø 50 cm vai lielāks)    

16 Nogabals robežojas vai to šķērso strauts vai maza upīte    

17 Zemsedzē daudz sfagnu (vairāk par 50%)    

18 Nogabals robežojas ar upi vai ezeru    

19 Nogabals atrodas Piejūras zemienē, ir kāpas    

20 Koka caurmērs krūšu augstumā virs 80 cm (potenciāls ligzdas koks)    

21 Dižkoki (MK not. Nr. 264 2.pielikums)    

22 Kultūrvēsturiskās vērtības (Alejas, Senkapi, Kapsētas, Parki, Muižu drupas)    

  Jā (10p) Nē (0p)  

23 Valdaudze melnalksnis dumbrāja MAAT    

24 Purvājs + spilves un teritorija nav susināta    

25 Platlapji + grava    

  Jā (-2p) Nē (0p)  

 
26 

Nesenas mežizstrādes darbu sekas (neapaugušas mežizstrādes atliekas, 

celmi, augsnes bojājumi) 

   

 
27 

Redzamas cilvēku darbības sekas (atkritumi, takas, ugunskura vietas u.c.), 

kas ietekmē konkrētā biotopa stāvokli 

   

28 Vienas vecumklases stādījums    

29 Pameža dārzbēgļi (korintes, plūškoki, ošlapu kļava u.c.)    

 Kopā punkti:   

Punktu paskaidrojums: Mežaudzes vērtējums kopā līdz 10 punktiem liecina, ka mežaudzes pašreizējā bioloģiskā vērtība 

ir zema. Palielinoties punktu skaitam, pieaug mežaudzes bioloģiskā vērtība. Sākot no 11 punktiem mežaudzi var vērtēt kā 

bioloģiski augstvērtīgu un SIA “Metsa Forest Latvia” kokmeteriālus no šādiem mežiem bez papildu biotopu eksperta 

atzinuma neiegādājas. 

 


