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hangzott előadás 

A Lett SZSZK-ban az erdők a köztársaság összes területének 41%-át borítják. 
Területi arányát tekintve, a fenyőerdő uralkodik (erdeifenyő 50% és lucfenyő 17%). 
A kis lomblevelű fafajok (nyír. rezgőnyár, hamvaséger) az erdősült terület 29%-át, 
a mézgás éger 3%-át, a széles lomblevelű fafajok (tölgy, kőris, hárs) pedig csak 
1%-át. takarják. 

Az elmúlt évtizedben az erdők intenzív szinantropizálásának folyamata játszódik 
le: az erdőtársulásokban egyre gyakrabban találkozunk meghonosodott adventív és 
kultúrfajokkal, valamint a ruderális növénytársulások bizonyos fajaival. Emellett 
neofit erdőtársulások is kialakulnak. Ez nyilvánvalóan a Lett SZSZK-ban a kör
nyezet általános állapotával függ össze. A szinantropizálódási folyamat bizonyos 
mértékben a környezet változásának tendenciájára utal. Ebben az összefüggésben 
és ilyen körülmények között a szinantropizálódás tanulmányozása az egész ökológiai 
ellenőrzési rendszer fontos láncszeme. 

Napjainkban a Lett SZSZK flórájának mintegy 15%-a adventív faj. amelyek 
főleg az Asteraceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae. Fagaceae, Caryophyl-
laceae, Lamiaceae, Polygonaceae és Apiaceae családokba tartoznak. E családok az 
adventív növények 75%-át teszik ki. A Lett SZSZK összes növényfajának mintegy 
3%-át teszik ki az adventív és kultúrnövények már meghonosodott fajai. 

Az erdőtársulásokban napjainkban a következő növényfajok honosodtak meg szi
lárdan: Amelanchier spicata, Sambucus racemosa, Syringa vulgáris (a falyóvölgyek 
dolomit talajain), ímpattens parvifolia. E növényfajok társulási értéke oly nagy, 
hogy a növénytársulás különféle fajainak kölcsönös kapcsolatában meghatározó sze
repet játszanak. Ennél az oknál fogva teljes joggal lehet a kiindulási társulások
nál neofit változatokat az említett fajok bizonyos arányával elkülöníteni. A régi 
arborétumokban új neofit társulások képződtek a Telekia speciosa uralkodásával a 
gyepszintben. Lettország erdeiben ritkábban látni az Acer negundo, Sambucus nig-
ra, Cotoneaster lucidum, Fagus sylvatica (csak nyugaton), Robinia pseudoacacia, 
Physocarpus opulifolius, Vinca minor, Solidago canadensis, Impatiens glandulifera 
fajokat. A folyók menti füzes bozótokban tömegesen tenyészik az Echinocystis lo-
bata és a Heracleum sosnowskii. 

A Lett SZSZK egész területén az idős luc- és erdeifenyő-erdőkben, főleg a tele
pülések közelében, a helyi lomberdő fafajainak terjedése figyelhető meg a korona
szint alatt. A következő fafajokról van szó: Betula pendula, Sorbus aucuparia, Fran-
gula alnus, Quercus robur, Acer platanoides. A gyepszintben egyszikűek (Calamag-
rostis arundinacea, Festuca ovina, F. rubra, F. pratensis, Poa pratenisis, P. triwfalis, 
Dactylis glomerata, Deschampsia flexuosa, Agrostis tenuis) és kétszikűek (Rubus 
idaeus, Leucanthemum vulgare. Knautia arvensis, Galium album, Vrtica dioica, Fra-
garia vesca, Epílobium angustifolium, Stellaria média) terjednek. Ugyanakkor csök
ken az erdő záródása és a luc- és erdeifenyvesekre jellemző Vaccinium myrtillus. 
V. vitis-idaea és Trientalis europaea stb. nagy bőségben lép fel. Ezáltal 

a Lett SZSZK-ban az eredeti erdei- és lucfenyőerdők entrofizálödási folya
mata megy végbe, a növényfajok száma nő, az erdei avar elpusztul, a szer
ves anyag cseréje intenzivebb. A környezeti feltételek, ezen belül a nö
vényzet szinantropizálódásának vizsgálatához és az erdei adottságok sok
rétűségének fenntartásához a Lett SZSZK Erdőgazdasági és Faipari Mi

nisztériuma a védett erdőrészletek hálózatát alakíttatta ki. 

Minden erdészetben a természetes ökológiai erdőtársulások fenntartására egy-egy 
pagonyt külön kiválasztottak. Jelenleg a felügyelet összesen 281 erdőrészletre ter
jed ki. amelyek összterülete több mint 13 880 hektár, ami a lett állami erdőterület 
mintegy 0,6%-ának felel meg. Az egyes erdőrészletek területe (átlagosan 48 ha) 
elegendő az erdei ökoszisztéma működéséhez. A védelem alá helyezett erdőrészle-
tek határait gondosan kitűzött erdei utak képezik. 



Elvégezték a sokrétű termőhelyi viszonyok elemzését, meghatározták a fafajok 
elegyarányát, és az erdőrészletekben található növények korosztály-összetételét. 
Eközben kiderült, hogy ezekben az erdőrészletekben a köztársaság erdeiben létező, 
valamennyi vegetációs feltétel képviselve van. A köztársaság természeti tájaiban 
való arányrész általában megfelel az erdőtípusok megoszlásának a Lett SZSZK 
állami erdeiben. Ily módon az ilyen erdőrészletek hálózata ma a köztársaság egész 
területét felöleli. A védendő növények az erdei vegetációs típusok egész sokrétű
ségét, valamint azok fajait illetve kor szerinti összetételét képviselik. 

A mintaerdőrészletek védelmére hozott intézkedések rendszere teljesen megfelel 
a kitűzött célnak. A túl nedves erdőrészletek körül ajánlatos egy 100 m széles, 
érintetlenül hagyott gyűrűt meghagyni, amelyben a meliorációs tennivalókat sem 
szabad elvégezni. Ezenkívül a nagy erdőségekben, amelyek a köztársaságban álla
milag védett területek egy részét alkotják, de a természetvédelmi területeken (42 260 
ha) és botanikai rezervátumokban (4367 ha) is, amelyek szintén állami védelem 
alatt állnak, a Lettország területén egyedülálló, számos növénytársulás képviselve 
van. 

Ma a védendő területeken és más, különböző mértékben antropogenizált rész
területeken az edényes növényfajok állományfelvételét végzik (florisztikai jegyzékek 
összeállítása, térképezés). A rendszertani, földrajzi és ökológiai szerkezet elemzése 
a jövőben lehetővé teszi számunkra a növényzet szinantropizálódásának dinamikus 
trendjét megállapítani. 
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AZ EGÉSZSÉGES ERDŐ 
ACÓCS ISTVÁN 

Korreferátum az „Erdő a változó világban" c- nemzetközi kon
ferencián — megvitatás végett közöljük. 

Sokféle kórképről lehet olvasni és hallani manapság a tölgyek, a fenyők, 
vagy a többi fa betegségéről, az erdők pusztulásáról. Ezen kórképek közül 
azonban tapasztalataink szerint egy sem tesz lehetővé olyan gyógymódot, 
amelytől a betegség, a pusztulás megszűnését bizton remélhetnénk. Nyilván
valóan csak az lehet ennek az oka, hogy az eddigi kórképek készítésekor el
maradt valamilyen fontos feltételnek a teljesítése. 

Magam az elmúlt 15 év során e hiányzó feltételek megfogalmazásának és 
teljesítésének lehetőségeit kerestem, s most megpróbálom vázlatosan össze
foglalni, mire is jutottam. 

Az első ilyen teljesítetlen feltétel annak — a konferencia mottójául vá
lasztott — „mélységes titoknak" a megfejtése, hogy „mi is az erdő". Az a 
mai tény például, hogy sokféle kórkép létezik egyidejűleg, az többek között 
a sokféle erdőfogalomnak a következtménye. Az erdészek fafajról, faállo
mányról, a botanikusok növénytársulásról, az ökológusok cönoszisztémáról be
szélnek, amikor erdőre gondolnak, de egyéb erdőfogalmak is lehetségesek. 

Mindeddig nem volt jelentősége ennek a fogalmi sokféleségnek, hiszen tel
jesen mindegy volt, hogy faállományt, növénytársulást, cönoszisztémát vagy 
akármit írtunk-e ki „természetátalakító" tevékenységünk során. A fontos csak 
az volt, hogy helyén emberi települést, utat, szántóföldet, fatermő területet 
létesíthessünk. A fák, az erdő egészségének helyreállítása céljából viszont nem 
válogathatunk tetszésünk szerint akár a rendelkezésünkre álló, akár az egyéb 
lehetséges erdőfogalmak közül. 

Az erdő egészséges állapotának ismerete, mint második fontos feltétel tel
jesítése ugyanis csak egy hiánytalan és torzításmentes erdőfogalom alapján 
lehetséges. Jelenlegi erdőfogalmaink viszont biztosan hiányosak is, torzak is. 

Az egészséges állapot meghatározása azért olyan fontos, mert enélkül azt 
sem tudhatjuk, valóban beteg-e az erdő, s ha igen, akkor mi a betegség for
mája, mértéke, s mi a betegség oka. 


