Cirsmas (atmežošanas cirtes) izstrādes nosacījumi “Zaļajā purvā”
1. Projekta “Hydroplan” ietvaros, veicot hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus:
 uz susinātāj un savācējgrāvjiem izveidoti aizsprosti (dambji).
 aizbērti grāvji.
Mežizstrādes tehnika nedrīkst pārvietoties pa aizbērtajiem grāvjiem un izveidotajiem
aizsprostiem un bojāt tos!
Ja bojājumi tomēr radušies, tie jānovērš – aizsprosti un aizbērtie grāvji atjaunojami.
Aizbērtos grāvjus pieļaujams šķērsot (iespējami retāk), pār tiem izveidojot zaru klājumu; bojātās
vietas uz grāvja sakārtojamas.
Pielikumā – shēma ar aizsprostu (
) un aizbērto grāvju (
) atrašanās vietām. Par
aizsprostu un aizbērto grāvju atrašanās vietām meža izstrādātāji tiks informēti, kā arī aizsprostu
vietas dabā tiks marķētas un būs redzamas.
2.

Cērtot kokus jāsaglabā bioloģiski vecas priedes
(ja tādas ir) – dabā tās parasti var noteikt pēc
noapaļotas galotnes un izliektiem zariem. Var
saglabāt nelielas bioloģiski vecu koku grupiņas.
Pietiek ar dažu (līdz 5 gab.) zemas formas purva
priežu atstāšanu uz 1ha.
Platībā atstājami visi sausokņi, kritalas, kadiķi.

3. Izvedot kokmateriālus un ciršanas atliekas (zarus, galotnes) no atmežojamās platības:
- Pēc iespējas jāizmanto sasaluma vai ilgstoša sausuma apstākļi (ja tādi ir);
- Ja iespējams, ciršanas atliekas no atmežotās platības jāizved, daļu ciršanas atlieku var ieklāt
izvešanas ceļos;
- Nav pieļaujama dziļu risu veidošanās, ja tādas tomēr ir radušās, pēc cirsmas izstrādes
pabeigšanas, tās aizlīdzināmas;
- Vajadzības gadījumā “maģistrālos izvešanas ceļus” stiprina ar - no zāģmateriāliem izgatavotiem
koka vairogiem;
- Kokmateriālu pievešanu pie “maģistrālajiem ceļiem” jāveic ar tehniku, kuras spiediens uz augsni
ir iespējami mazāks (līdz 0,65 kg/cm2), lai pēc iespējas mazāk bojātu zemsedzi. Izmantojama
četrasu vieglā tipa meža izvedējtehnika un tiem jāizmanto uz riteņu pāriem uzliekamās ķēdes vai
tmldz.;
- Atmežojamo platību izstrāde pieļaujama ar vieglā tipa harvesteriem (spiediens uz augsni līdz 0,55
kg/cm2);
- Nav pieļaujama zaru atstāšana izklaidus mežaudzē;
- Aizliegta ciršanas atlieku dedzināšana.
4. Griezējinstrumentu eļļošanai mežzistrādes darbos izmantojama tikai videi draudzīga eļļa – bioeļļa.
5. Piebraucamie ceļi līdz AGK, pēc kokmateriālu aizvešanas, atstājami ne sliktākā stāvoklī, kā tie bijuši
iepriekš. Vajadzības gadījumā bojātās vietas jāsalabo, ceļa posms jānoplanē, stiprināms ar grants
segumu vai tmldz. AGK vietas dabā tiek ierādītas, pēc materiālu aizvešanas tās jāsakārto.
6. Mežsaimniecisko darbību atļauts uzsākt no 2019.gada 1.septembra.
(Mežsaimnieciskās darbības aizliegums no 1.marta līdz 31.jūlijam).
Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju kokmateriālu izvešanas termiņu, nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu
gadījumā, pieļaujams pagarināt.

