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izcel meža bagātības!
Mammadaba Dēka ir īpašas orientēšanās sacensības skolām, kuru mērķis ir savienot sportisku atpūtu ar meža
izzināšanu. Dēkaiņiem vajadzēs ne vien veiklas kājas, bet arī gudru galvu, jo katrā kontrolpunktā būs jāierauga
saudzīgas mežsaimniecības un meža apsaimniekošanas cikla pēdas. Iegūstiet Dēkainākās klases titulu savā
reģionā un izceliet zaļākās balvas no AS “Latvijas valsts meži”! Vairāk: www.mammadaba.lv/deka.

Pirms laišanās Mammadaba Dēkā iepazīsim:
1. Orientēšanās ABC
2. Kontrolpunktu jautājumus un karšu apzīmējumus
3. Krāsu nozīmi kartēs
4. Dēkas objektu orientēšanās kartes
Iepriekš piesakoties, ar klasi varat laisties Dēkā jebkurā no četriem AS “Latvijas valsts meži” Mammadaba objektiem:

Tērvetes dabas parks
N 56.487583 E 23.3729
Tērvetes sils, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, LV-3730
e-pasts: dekaTervete@mammadaba.lv

Atpūtas un tūrisma centrs ″Ezernieki″
N 56.81205 E 26.5661
″Ezernieki″, Indrānu pagasts
Lubānas novads, LV-4830
e-pasts: dekaEzernieki@mammadaba.lv

Atpūtas un tūrisma centrs ″Spāre″
N 57.218333 E 22.24875
″Dumbri″, Ģibuļu pagasts
Talsu novads, LV-3298
e-pasts: dekaSpare@mammadaba.lv

Vijciema čiekurkalte
N 57.592317 E 26.039717
Mežmuiža, Vijciema pagasts
Valkas novads, LV-4733
e-pasts: dekaVijciems@mammadaba.lv
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1. Orientēšanās ABC
Lai sāktu orientēties, sportiskajai sagatavotībai nav nozīmes, jo par
orientēšanos var priecāties gan kā par sportisku sacensību, gan kā
pastaigu mežā. Iesākumā pietiks ar ērtu apģērbu un sporta apaviem.
Orientēšanās distance sastāv no starta, kontrolpunktiem un finiša
un tiek veikta ar orientēšanās kartes un kompasa palīdzību. Kartes
noorientēšana ir vissvarīgākā darbība, lai sekmīgi orientētos jebkurā
apvidū un situācijā. Orientieristam noteicošā debespuse ir ziemeļi.
Apvidū ziemeļus nosaka ar kompasa palīdzību, bet kartē ziemeļi
vienmēr atrodas augšpusē. Kompasu novietojam virs kartes tā, lai
kompasa ziemeļu bultiņas virziens sakristu ar kartē norādīto ziemeļu
virzienu. Kad tas izdarīts, tad karte ir pareizi noorientēta un atliek tikai
saprast, uz kuru pusi jādodas. Karti lasa tā: turi to sev priekšā un domā,
kas būs nākamais, ko ieraudzīsi. Karte jālasa no apakšas uz augšu. Īkšķi
turi pie tās vietas kartē, kurā apzīmēta vieta, kur pašlaik atrodies.
Ar orientēšanos var nodarboties arī tautas sacensībās, kas norisinās katru nedēļu lielākajā daļā Latvijas novadu.
Vairāk informācijas par orientēšanās sportu Latvijā www.lof.lv.

2. Kontrolpunktu jautājumi un karšu apzīmējumi
Katrs Mammadaba dēkas kontrolpunkts ir izvietots pie kāda īpaša objekta mežā. Lai kontrolpunktus vieglāk atrastu,
kā arī atzīmētu pareizās atbildes uz tajos izvietotajiem jautājumiem, iepazīsimies ar saudzīgas mežsaimniecības
pazīmēm un meža apsaimniekošanas ciklu.

2.1. Saudzīgas mežsaimniecības pazīmes
Ekoloģiskie koki
Kā ekoloģiskos kokus cirsmās saglabā vismaz 10 vecākos un lielākos kokus uz
1 hektāru, jo uz tiem veidojas dzīvesvieta retām putnu, ķērpju, sēņu, sūnu un
kukaiņu sugām, kas piemērojušās dzīvei tikai uz veciem kokiem. Priekšroka dodama
dobumainiem kokiem, kokiem ar plašu vainagu, ar lieliem un resniem zariem.

Atsevišķi koki

Orientēšanās kartē ekoloģiskos kokus apzīmē kā atsevišķus
izcilus kokus ar zaļu aplīti. Tie pamanāmi jau no attāluma.

Atmirusi koksne
Atmirušo koksni – kritalas, sausstāvošus kokus – cirsmās saglabā, jo tā
kalpo par dzīvesvietu daudzām, arī aizsargājamām, ķērpju, sūnu, sēņu,
kukaiņu un gliemju sugām. Resnajos atmirušās koksnes stumbeņos ilgāk
saglabājas stabila temperatūra un mitruma režīms, un daudzas sugas spēj
augt un attīstīties tikai tādos apstākļos.

Izgāztu koku saknes, celmi

Kritalas orientēšanās kartē neatzīmē, bet dažkārt ar zaļu krustiņu
apzīmētas lielas izgāztu koku saknes un celmi. Savukārt lieli
nokaltuši koki, kas izceļas apvidū, kartē būs atzīmēti kā atsevišķi
izcili koki ar zaļu aplīti.
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Mitras ieplakas, purviņi
Mitrās ieplakās, gravās, avotainēs saglabā pamežu un paaugas kociņus
un krūmus, atmirušo koksni un kritalas, ja iespējams, arī ekoloģiskos
kokus. Šādās vietās sastopamas sugas, kas nespēj augt sausos apstākļos.
Saglabājot apaugumu, noēnojums var būt pietiekams, lai šīs sugas pasargātu
no tiešas saules iedarbības un bojāejas.

Purvainas vietas, purvi

Orientēšanās kartē purvus un purvainas vietas iezīmē ar zilām
pārtrauktām vai nepārtrauktām horizontālām līnijām. Pārtrauktās
līnijas apzīmē vietas, kur apvidus ir tikai mitrs, bet nepārtrauktās
līnijas jau nozīmē, ka var nākties brist pa purviņu: jo slapjāks
purviņš, jo zilāks tas izskatās kartē.

Dzīvnieku alas, alu sistēmas
Ap lapsu un āpšu alu sistēmām un “lapsu kalniņiem” saglabā koku
grupu, pameža un paaugas kociņus un krūmus. Šajās vietās neplāno
meža apsaimniekošanas darbus un neveido koksnes pievešanas ceļus
vai kokmateriālu krautuves. Saglabājot alu tiešo apkārtni pēc iespējas
nepārveidotu, dzīvnieki tiek mazāk traucēti un izbiedēti, novērš alu
iebrukšanu, izskalošanos.

Dzīvnieku alas, izrakņāta zeme, bedres

Orientēšanās kartēs alas apzīmē ar melnu V. Orientēšanās distancēs
kontrolpunkti nekad netiek izvietoti alās, tāpēc distancē tās kalpo par
orientieri, bet lapsu kūmiņu alā nav jālien traucēt. Vietās, kur dzīvnieki
vai cilvēki izveidojuši rakumus, orientēšanās kartēs lieto brūnus
punktiņus – tā norādot, ka zemes virskārta ir nelīdzena un izrakņāta.
Ar brūnu V apzīmē bedres, kas var būt radušās gan dabiskos
procesos, gan cilvēka darbības rezultātā.

Ūdeņu aizsargzonas
Desmit metru platā zonā ap ūdenstecēm – upēm, strautiem –, ūdenstilpēm,
kā arī to palienēs cērt tikai daļu no pieaugušiem kokiem un saglabā arī
pameža un paaugas kociņus un krūmus. Saglabātais apaugums nodrošina
ūdens objekta tuvumā mītošajām sugām labvēlīgu noēnojumu, mazākas
temperatūras svārstības, pasargā upju un ezeru krastus no izskalošanās un
ūdeni no piesārņojuma.

Ezeri, dīķi, upes, grāvji un grāvīši

Orientēšanās kartē ar ūdeņiem saistītās vietas, sākot ar purvu
un beidzot ar jūru, apzīmē ar zilu krāsu. Vienmērīgi zilas ir upes,
ezeri, jūras, bet purvainas vietas tiek apzīmētas ar horizontālu zilu
svītrojumu. Bedres, kas piepildās ar ūdeni, apzīmē ar zilu V, bet akas –
ar zilu aplīti. Ielāgo – ja zilo ūdens objektu (upi, ezeru, dīķi) kartē
norobežo melna līnija – to nedrīkst šķērsot – jāmeklē tiltiņš. Savukārt
ja grāvītim, upītei apkārt nav melnas līnijas – tas ir pārbrienams,
pārlecams un orientēšanās distancē šķērsojams pat jaunākajiem
dēkaiņiem. Raustīta vai punktota zila līnija apzīmē mazus, reizēm pat
izžūstošus grāvīšus, šaurus purviņus.
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Saglabājamo koku grupas un putnu ligzdas
Cirsmās saglabājamos kokus vislabāk atstāt grupās, tajās saudzējot arī
pameža un paaugas kociņus un krūmus. Grupas parasti veido nogāzēs vai
reljefa pazeminājumos, ap mitrām ieplakām, dzīvnieku alu sistēmām, blakus
jaunaudzēm, pie mājvietām vai atpūtas vietām. Tādā veidā tiek saglabāts
mikroklimats, kāds bija mežaudzē, tāpēc uz kokiem mītošajām sugām nemainās
dzīves apstākļi. Koki grupās ir arī noturīgāki pret vēju un mazina izcirtuma ietekmi
uz meža ainavu. Tāpat koku grupu atstāj arī ap kokiem, kuros ir lielas ligzdas, jo
tad, visticamāk, putni nākamajā sezonā turpinās šajā ligzdā ligzdot.

Atsevišķi stāvoši koki un koku grupas

Putnu ligzdas orientēšanās kartē netiek apzīmētas, tomēr ligzdas
koks, koku grupa var būt iezīmēti kartē kā atsevišķi stāvošs koks ar
vienu vai vairākiem zaļiem aplīšiem. Koku grupa, meža biezoknis, kur
apgrūtināta skriešana, orientēšanās kartēs tiek apzīmēts ar zaļas
krāsas laukumu. Jo zaļāks, jo biezāks mežs sagaida orientieristu!

Paauga, pamežs
Saglabājot izcirtumā paaugas un pameža kokus un krūmus, samazinās
mežizstrādes ietekme uz meža vidi un ainavu, tas veicina meža dabisko
atjaunošanos, kā arī nodrošina labvēlīgākus apstākļus dažādu augu un dzīvnieku
dzīvei. Parasti izcirtumā saglabā mazās eglītes, lai no tām izaugtu pieaudzis
egļu mežs, kā arī kadiķus, mežābeles, lazdas, pīlādžus, dažādu sugu krūmus, lai
saglabātu pēc iespējas dabiskāku meža vidi, kā arī putniem būtu ogas ēšanai.

Pamežs, krūmājs: grūti skriet

Paauga un pamežs tieši ietekmē skrienamību un to, cik ātri iespējams
paskriet konkrētajā vietā: jo biezāk saauguši pameža koki un krūmi, jo
grūtāka skrienamība un lēnāks pārvietošanās ātrums. Orientēšanās
kartēs ar vertikālām zaļām svītrām atzīmē vietas, kur zem kājām biezi
saauguši augi, krūmi vai augājs, kas traucē pārvietošanos.

Mežmala
Pārejas joslās no vienas ekosistēmas otrā ir liela sugu daudzveidība, jo tajās
sastopamas abu ekosistēmu sugas. Cirsmās mežmalās blakus laukiem, pļavām
saglabā paaugas un pameža kociņus un krūmus, kā arī kritalas un stumbeņus,
mežmalās vairāk sagrupē ekoloģiskos kokus vai to grupas, izvēloties pret vēja
brāzmām noturīgākos.

Izteikta veģetācijas robeža

Vietu, kur mainās dažādas meža audzes vai saskaras mežs un
pļava, orientēšanās kartē iezīmē ar punktotu melnu līniju. Tā norāda
robežu starp dažāda vecuma, blīvuma, sugu mežaudzēm un dabā ir
labi pamanāma, piemēram, robeža starp pļavu un mežu vai priežu
jaunaudzi un simtgadīgu priežu silu.
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2.2. Meža apsaimniekošanas cikls
Augsnes gatavošana un stādīšana
Līdzīgi kā piemājas dārziņos, arī mežā pirms stādīšanas augsni uzrok. Tikai mežā
augsnes uzaršanu veic ar traktoriem un speciāliem arkliem vai zemes frēzēm.
Augsnes sagatavošana atvieglo meža stādīšanu, samazinās zemsedzes augu
konkurence, un tas samazina nepieciešamo stādījumu kopšanu. Sagatavojot
augsni, saudzē cirsmu izstrādes laikā saglabātos kokus, krūmus un kritalas.
Augsne tiek sagatavota arī tur, kur plānota dabiskā atjaunošana ar atstāto sēklas
koku vai apkārtējo koku sēklām, augsnes uzaršana šādās platībās palīdz koku
sēklām labāk ieaugties. Meža stādīšana – stādīšanā izmanto kokaudzētavās
izaudzētus stādus un parasti stāda priedi, egli, bērzu. Stādot iespējams ātrāk
panākt meža atjaunošanos, kā arī ieaudzēt mežā vēlamās sugas kokus.

Uzarts lauks un lauks ar retiem kokiem

Orientēšanās kartēs platības, kur veikta augsnes sagatavošana,
apzīmē ar dzeltenu krāsu un brūniem punktiņiem. Orientējoties
mežā, kur sagatavota augsne, var droši skriet. Lēkšana pāri augsnes
sagatavošanas laikā izveidotajām vagām gan prasa zināmu veiklību
un spēku. Ja platībā sastādīti jaunie kociņi, tad jāskatās, lai skrienot
tie netiktu nomīdīti, labāk skriet paralēli sastādītajām vagām, lai
pasargātu nākotnes meža jaunos dēstus.

Stigas un mineralizētas joslas
Stigas ir nocirstas taisnas joslas mežā, kas nodala meža kvartālus un
palīdz mežā orientēties arī pašiem mežkopjiem. Stigas bieži var izmantot arī
kokmateriālu transportēšanai. Uzirdinot stigas, veido mineralizētās joslas –
meža ugunsgrēka gadījumā tās ierobežotu uguns izplatīšanos.

Stigas

Arī stigas orientēšanās kartē tiek zīmētas ar melnu pārtrauktu taisnu līniju,
kas parasti veido regulārus taisnstūrus un tīkla veidā sadala kartē attēloto
apvidu šaha dēlītim līdzīgā zīmējumā. Stigas ir lielisks orientieris, tās
labi izmantojamas, lai orientējoties droši un ātri sasniegtu kontrolpunkta
apkārtni. Orientējoties pa stigām, jāuzmanās, lai nepieļautu kļūdu par
90 vai 180 grādiem un nedotos vajadzīgajam pretējā virzienā.

Pievešanas ceļi
Cirsmās koksnes pievešanas ceļi kalpo kā pagaidu ceļi kokmateriālu
transportēšanai no cirsmas līdz meža autoceļam. Bieži pievešanas ceļos ieklāj
koku zarus, jo tā samazina meža tehnikas radītos augsnes bojājumus, kā arī
pasargā paliekošo koku saknes no bojājumiem. Pievešanas ceļi ierīkojami tā,
lai nebojātu esošo celiņu un taciņu tīklu un lai tie, pēc iespējas, nešķērsotu
strautus vai gravas.

Šaura stiga

Orientēšanās kartēs pievešanas ceļi tiek zīmēti ar šauru, melnu,
pārtrauktu līniju. Atšķirībā no citām takām, ceļiem šim apzīmējumam
melnās līnijas posmi ir garāki un nereti papildus tiek zīmēts zaļš
iekrāsojums, kas liecina par apgrūtinātu skrienamību. Šie ceļi ir labi
redzami īsi pēc mežizstrādes, tad tajos bieži atstāti arī koku zari.
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Meliorācijas grāvji
Latvijā daudzās meža zemēs jau sen ir ierīkots meža meliorācijas jeb nosusināšanas
grāvju tīkls. Neuzturot šos nosusināšanas grāvjus darba kārtībā, var pasliktināties
apkārtējā meža augšanas gaita vai pārlieka mitruma dēļ tās pat var aiziet bojā.

Pārvarami, nepārvarami un izzūdoši grāvji

Orientēšanās kartē grāvjus zīmē ar dažāda platuma zilām līnijām.
Ar pārtrauktu zilu līniju tiek zīmēti grāvji, kas reizēm ir slapji, bet,
piemēram, vasarā izžūstoši. Ar šauru punktotu zilu līniju tiek zīmēti
šauri purviņi vai mazi strautiņi. Ielāgo – ja grāvim gar malām ir
melna līnija – to šķērsot orientēšanās distancē nedrīkst!

Jaunaudžu kopšana
Jaunaudžu kopšanu veic, līdz audze sasniedz 9 m augstumu. Kopšanā veido mežaudzi
ar vēlamo koku sugu sastāvu un noteiktu koku skaitu, nocērtot nākotnes kokiem
traucējošos kokus. Kopšanā nocirstie kociņi parasti paliek uz vietas jaunaudzē.

Apgrūtināta skrienamība

Skrienamība jaunaudzēs visbiežāk ir slikta un ļoti slikta; sākotnēji ir
liels jauno koku blīvums, bet pēc kopšanas zemē paliek nozāģētie
koki, kartē to apzīmē ar vertikālām, zaļām līnijām uz dzeltena fona.
Jau paaugušās, vēl neizkoptas jaunaudzes ar lielu koku blīvumu un
sliktu skrienamību parasti atzīmē tumši zaļā krāsā. Jo zaļāks – jo
grūtāk un lēnāk padodas skriešana šādos apvidos.

Krājas kopšana
Kokiem pieaugot, veic krājas kopšanas cirtes. Šajās cirtēs sagatavo kokmateriālus,
nocērtot bojātos un augšanas gaitā jau atpalikušos kokus, kā arī kokus, kuri
augšanas gaitā varētu atpalikt nākotnē, tādējādi nodrošinot pietiekamu augšanas
telpu atstātajiem kokiem.

Apgrūtināta skrienamība

Orientēšanās kartēs krājas kopšanas cirtes raksturos pievešanas ceļi, kas
būs iezīmēti ar pārtrauktām melnām līnijām, vai arī pēc ciršanas zemē
palikušie koku zari, kas var būt izkliedēti visā cirsmā – tad apgrūtināta
skrienamība kartē būs apzīmēta ar zaļām, vertikālām, paralēlām līnijām.

Izlases cirte
Izlases cirtē pieaugušo koku ciršanu veic vairākos paņēmienos ar dažu gadu
starplaiku, katru reizi nocērtot daļu no kokiem. Pēdējo ciršanas piegājienu
veic tad, kad zem pieaugušajiem kokiem jau ir atjaunojies mežs – ieauguši
jaunie kociņi. Parasti izlases cirtes izpilda priežu mežos. Pareizi veicot izlases
cirti, vizuālās un ekoloģiskās izmaiņas mežā ir nelielas.

Apgrūtināta skrienamība

Skrienamību mežā, kur veikta izlases cirte, var apgrūtināt zemē
palikušie koku zari un ciršanas atliekas. Orientēšanās kartēs šādas
teritorijas apzīmē ar zaļām, vertikālām, paralēlām līnijām. Lai gan
apvidus pārskatāmība ir laba, skriešana šādos apvidos prasa
veiklību, lēkājot pāri uz zemes esošajiem zariem.
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Izcirtums
Izcirtumi ir mežs, kur nesen veikta kailcirte un pēc neilga laika izaudzēs jaunu
mežu – stādot vai ļaujot atjaunoties dabiski.

Atsevišķi koki

Izcirtumos parasti ir laba pārredzamība, bet skriešana visbiežāk ir
apgrūtināta, jo traucē atstātie koku zari un nozāģēto koku celmi –
jāuzmanās, lai nepakluptu. Orientēšanās kartēs izcirtumus zīmē ar
dzeltenu krāsu, tajos labi saskatāmi atstātie ekoloģiskie koki, kas
kartē attēloti ar zaļiem aplīšiem.

Meža ceļš
Meža apsaimniekošana nav iedomājama bez pietiekamā apjomā izveidotiem
un labi uzturētiem meža ceļiem. Meža ceļi nepieciešami, lai atvieglotu piekļuvi
mežam un nodrošinātu meža apsaimniekošanu: apsekošanu, atjaunošanu,
kopšanu, kokmateriālu transportu, ugunsdzēsību, kā arī jebkuram iedzīvotājam
tas palīdz ērti doties sēņot vai atpūsties mežā. Mežā ir arī takas, kuras var būt
gan dzīvnieku, gan cilvēku iestaigātas.

Meža ceļa un taku krustojumi

Ceļi un takas orientēšanās kartē tiek attēloti ar melnām, pārtrauktām
vai nepārtrauktām līnijām. Jo šaurāka līnija, jo grūtāk šo taku pamanīt
mežā. Nelielas dzīvnieku taciņas, kas vietumis izzūd, tiek zīmētas ar
raustītu, šauru, melnu līniju. Jo līnija platāka un pārtraukumi mazāki –
jo lielāka taka vai ceļš. Lieli un plati apzināti būvēti un uzturēti ceļi,
pa kuriem var pārvietoties ar automašīnām, tiek krāsoti brūnā krāsā,
ko norobežo nepārtraukta melna līnija. Ceļi un takas orientēšanās
distancē atvieglo nokļūšanu ko viena kontrolpunkta pie nākamā, jo pa
tiem iespējams skriet daudz ātrāk nekā caur meža biezokni.

3. Krāsu nozīme kartēs
Ja iepriekšējā nodaļā apguvām biežāk sastopamos apzīmējumus orientēšanās kartēs, tad atliek vēl
saprast, ko nozīmē dažādās krāsas, lai kļūtu par pašu veiklāko dēkaini.

Zaļā krāsa kartēs
Kādā krāsā zīmē mežu? Jo lēnāk caurskrienams, jo zaļāks. Piemēram, parku vai
priežu silu, kurā ir lieli koki, attālumi starp tiem ir pietiekami lieli, lai neapgrūtinātu
skriešanu, mežā ir maz krūmu, kartē apzīmē ar baltu krāsu. Ja mežs zīmēts
balts – tajā var ātri pārvietoties, un mežs parasti ir labi pārskatāms. Biezu,
aizaugušu mežu vai jaunaudzi, kurā ir slikta redzamība un grūti pārvietoties,
apzīmē ar tumši zaļu krāsu. Jo zaļāks – jo lēnāka un grūtāka skriešana.

1.
2.
3.
4.

Viegli skrienams
Ar apgrūtinātu skrienamību
Grūti skrienams
Ļoti grūti skrienams, gandrīz necaurejams
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Dzeltenā krāsa kartēs
Dzelteno krāsu orientēšanās kartēs lieto atklātiem laukiem, pļavām,
klajumiem un pļaviņām mežā, pilnīgi klajiem izcirtumiem.

1. Atklāts lauks, pļava, nekas netraucē skriet pilnā ātrumā
2. Pārskatāms atklāts lauks ar nedaudz apgrūtinātu skrienamību
(gara zāle, aizaudzis)

3. Atklāts smilšains apvidus (piemēram: pludmale, smilšaini lauki,
atklātas kāpas)

Brūnā krāsa kartēs
Brūno krāsu lieto apvidus formu jeb reljefa attēlošanai. To veic ar reljefa līnijām.
Mazi, brūni punktiņi apzīmē ierakumus un sausus grāvjus, bet V apzīmē bedri.
Savukārt brūns punkts simbolizē pauguru, kas nav lielāks par cilvēka augumu.

Melnā krāsa kartēs
Ar melno krāsu kartē tiek apzīmēti cilvēka radīti objekti – mājas, drupas,
sētas, elektrības līnijas, kupicas, torņi un barotavas.

Sarkanā krāsa kartēs
Lai iezīmētu skrējiena distanci, parasti lieto violeto vai sarkano krāsu. Distanci
veido šādi elementi. Starts, ko apzīmē ar trijstūri. Tā ir vieta, kur dalībnieks saņem
karti un dodas distancē. Kontrolpunkti, kas apzīmēti ar aplīšiem, savienoti ar līnijām
to apmeklēšanas secībā. Finišs, ko kartē apzīmē ar diviem aplīšiem, kas iezīmēti
viens otrā. Tā ir vieta, kur fiksē dalībnieka finiša laiku un pārbauda kontrolkartītē
veiktās atzīmes. Ja kontrolpunkti kartē ir savienoti ar līnijām, tad dalībniekam ir
jāapmeklē kartē iezīmētie kontrolpunkti noteiktā secībā. Lai sacensību rīkotāji
un citi dalībnieki zinātu, ka visi kontrolpunkti ir apmeklēti pareizi, dalībniekam ir
jāatstāj kompostiera atzīmes kontrolkartītē tam paredzētā vietā.
Ar sarkanu, paralēlu svītrojumu kartē apzīmēts skriešanai aizliegts
apvidus, kuru nedrīkst šķērsot. Ja dabā to neierobežo dabiskas
robežas, piemēram, ceļi vai grāvji, aizliegtais rajons var būt norobežots
ar lentēm. Aizliegta skriešana var būt vietās, kur nesen sastādīts
jaunais mežs, vai arī lai skrienot netraucētu, piemēram, putnus vai
netīšām neizbradātu kādus aizsargājamus augus. Ar sarkanu krustotu
svītrojumu kartē apzīmēts apvidus, kur skriet ir bīstami, piemēram,
aug latvāņi vai atrodas grūti pamanāmas dzeloņdrātis.
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4. Mammadaba Dēkas objektu orientēšanās kartes
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