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A Belarusz Polézia 
növényvilága

A  természetföldrajzban Poléziának a jégkorszakból származó mocsaras sík-

ságok és lapályok egy összességét nevezik. A Kelet-európai-síkságot szeli át, 

a déli tajga határolta vegyes és lombos erd�ségek egy majdnem teljes sávjában. 

Az egész tájék összterülete mintegy húszmillió hektár, amib�l hozzávet�leg 

kilencmillió a lápos. Polézia1 leginkább jellemz� része a Poléziai-alföld, amihez 

tartozik a Belarusz és Ukrán Polézia, Oroszországban a Brjanszk-Zsizdrini Polé-

zia és egy nem nagy terület Lengyelországban (Lublin vidékén). A poléziai tájak 

javarészt Belarusz és Ukrajna területén találhatóak, így e természeti terület öko-

rendszerének meg�rzéséért a felel�sség els�sorban ezt a két országot terheli.

Polézia egyedülálló vidék az európai kontinens közepén, ahol természetes 

formájában maradtak fenn hatalmas erd�ségek, mocsaras és vizes területek, 

ártéri mez�ségek. A természeti rendszerek gazdagsága és a biológiai változa-

tosság tekintetében a Belarusz és Ukrán Poléziához nincs hasonló a kontinens 

síksági részein, ennek köszönhet�, hogy Európa és a világ természeti öröksége 

egy egységes objektumának szokás tekinteni.

A Belarusz Polézia legf�bb részét a Poléziai-síkság alkotja, ennek nyugati 

részén található a Nyugati-Bug, ill. a Muhavec folyó, keleti és központi részén 

pedig a Dnyeper és a Pripjaty. Polézia természeti adottságai sok tekintetben kü-

lönlegesek (bonyolult geológiai felépítés, tarka mezorelief és talajtakaró, a te-

rület magas fokú elárasztottsága, Belarusz egyéb részeihez képest melegebb 

éghajlat), aminek meghatározó a jelent�sége abban, hogy milyen változatos, 

gazdag és specifi kus növényvilág alakult ki az adott területen.

A természetes ökorendszereknek pontosan a növényvilág adja meg a trofi -

kus (fenntartó, regeneráló) alapját, t�le függ a természetes rendszerek stabili-

tása és, végs� soron, a humán civilizáció fennmaradási lehet�sége. Mindezen 

túl a növények összessége adja meg egy-egy természeti tájegység utánozha-

tatlanul egyedi képét. Ezek miatt fontos különös fi gyelmet fordítani Belarusz 

Polézia növényvilágának mélyreható tanulmányozására, különlegességeinek 

kimutatására, aktuális állapotára és létének problematikájára.

Belarusz területének geobotanikus felosztási rendszere szerint a Belarusz 

Polézia csaknem teljes egészében a nagylevel� lombos, fenyves erd�s alzóná-

1 A belaruszos fonetikával Paleszje, ill. a többi érintett országban is hasonló megnevezés eti-

mológiáját a tudomány nem tudja egyértelm�en megállapítani. A kutatók többsége szerint 

az erd� (лес, ejtsd: lesz) szóból származik, jelentése kb. „erd�mellék” vagy „erd�széle”. 

Elterjedt azonban az a vélemény is, hogy a balti pol vagy pal t�b�l származik, ami mocsaras 

területet jelent. Id�nként többes számban is (Palesszi) használják mind a négy érintett szláv 

nyelven. (a ford.)



BEREK

169169

hoz tartozik. Csupán az északi, ún. el�-poléziai része érintkezik a gyertyános, 

tölgyes, sötét t�level� erd�k alzónájának déli határával. A vizsgált terület ilyen 

elhelyezkedése okozza a növénytakaró bizonyos jellegzetességeit, és kihat a 

Belarusz Polézia fl órájának gazdagságára. Ez els�sorban azon alapul, hogy 

számos itt található növényfajta elterjedési területének ez a széle. Azoktól 

a  jelent�s antropogén hatásoktól függetlenül, melyeken a Belarusz Polézia 

természete átesett, az erd�k itt továbbra is túlsúlyt képeznek a növényvilág-

ban. De amellett, hogy a régió átlagos erd�fedettsége 43%, eloszlásuk eléggé 

egyenl�tlen, ami nem csupán a természeti körülmények inhomogenitásának 

köszönhet�, de az ember múltbéli gazdasági tevékenységének is. Az erd�taka-

ró jellemz�en azokon a területeken a legkisebb, amelyeket már régen használ-

nak gazdasági tevékenységre, amelyek termékeny talajjal t�nnek ki. Pontosan 

ez az oka, hogy a Zagaroddze síkságon,2 valamint a David-Garadok–Turau 

sávban minimális csak az erd�fedettség (30% alatt), mivel itt az erd�ket már 

igen régen kiirtották. A Belarusz Polézia legerd�sebb járásai a Gancevicsi és a 

Leljcsicai, ahol a megm�velésre csak korlátozottan alkalmas, szegény homo-

kos talaj az elterjedt.

A Belarusz Polézia erd�ségeire a t�level� erd�k túlsúlya jellemz�, ez teszi 

ki a teljes erd�fedettség 60%-át. Ez az egész Poléziai-alföld talaj- és dombor-

2 Szó szerint „városon túli terület”. (a ford.)

A „Babrovicsi tölgy” – becslések szerint 600 éves is lehet
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zati sajátosságainak köszönhet�: a  vízválasztók nem egyértelm� mivoltának 

és a nagy kiterjedés� homokos, gleccser-, folyó- és elárasztott alluviális terü-

letek túlsúlyának. Ilyen feltételek csupán a közönséges erdei feny�nek (Pinus 

sylvestris) kedveznek, amely a legkülönböz�bb körülmények között képes 

faállományt kialakítani, a felszíni lápoktól kezdve, száraz homokos dombokon 

és d�néken is. Poléziában a feny�erd�k eléggé változatosak, ami a talaj spe-

cifi kumának függvénye, valamint a vízellátásé. A Belarusz Poléziában a legin-

kább elterjedtek a fekete áfonyás, vörös áfonyás, zöld mohás és a sepr�virágos 

fenyveserd�k. Ezek gombákban, ehet� bogyókban, gyógynövényekben és 

vadakban a leggazdagabbak – ez is határozza meg gazdasági jelent�ségüket.

Jelenleg a közönséges lucfeny� (Picea abies) a Belarusz Poléziának mind-

össze kb. 1%-át teszi ki, az európai lucfeny� elterjedési területének sík részén. 

Területének déli határa a Kamjanyec–Seresava–Szporavai-tó–Lagisin–Lunyi-

nyec–Vörös-tó (Чырвонае возера)�–�Vetka vonal. Délebbre, az úgynevezett po-

léziai horológiai diszjunkció sávjában lucfeny� csak lokálisan, kicsiny területe-

ken, szigetszer� helyeken található. Ezek jelent�s része botanikai természeti 

emléknek min�sül, mint például a maloritai és a pazsezsini lucfenyves.

Poléziában a lombos erd�k f�leg tölgy-, k�ris- és gyertyánfélékb�l állnak, 

ezek összesen az erd�terület mintegy 8%-át teszik ki. A  változatos fajtájú 

gyertyánligetek vannak túlsúlyban. Különleges helyet foglalnak el a Belarusz 

Poléziában az ártéri ligetek, amilyenek els�sorban a Pripjaty folyó medrében 

találhatóak, természetvédelmi szerepük igen jelent�s. Faállományuk nemritkán 

hatalmas, több száz éves tölgyekb�l áll, ami rendkívül kedvez� életteret biztosít 

különböz� ritka növények és állatok számára. A nagylevel� lombos erd�k kö-

zött kisebb területeket juhar- k�ris- és szilfaerd�k foglalnak el, amelyek szintén 

komoly természetvédelmi értéket képviselnek.

A Belarusz Poléziát a mocsarasokban kislevel� �shonos erd�k elterjedése 

jellemzi, ezek képvisel�i a fekete égerfa és a molyhos nyírfa. Érdekes, hogy a 

fekete (mézgás) éger elterjedtsége itt a legnagyobb ennek a fafajtának (Alnus 

glutinosa) az egész elterjedési területéb�l. Termékenysége kiemelked�en ma-

gas, alfajokban gazdag növény. Poléziában igen elterjedtek a molyhosnyírfa-er-

d�k is, ezek a lápos vidékeken n�nek.

Az �shonos luc-, feny�- és lombos erd�k helyén, amikor bekövetkezik a 

kivágott területek természetes benövése, származékok keletkeznek: bibircses 

nyírfák, rezg�nyárfák, gyertyánok. Ezek általában nem sokáig maradnak fenn, 

szukcesszív folyamatok eredményeképpen fokozatosan vegyes erd�k foglalják 

el a helyüket.

A Belarusz Polézia tipikus természeti-növényi komplexumai az erd�k mel-

lett a mez�k és a mocsarak, ezek a régió területének 23%-át teszik ki. A Be-

larusz Polézia területének jelenleg a 16%-át foglalja el mezei növényzet, a szá-

raz völgyekkel szemben a lapály-mez�k vannak túlsúlyban. A poléziai mez�k 

az erd�ssztyepp közelsége és a különleges klimatikus körülmények következ-

tében egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek – mindez a nagy folyók árterében 

sztyeppésedett mez�k kialakulásának kedvez.

A poléziai mez�k, származásuknak és kialakulásuk körülményeinek megfe-

lel�en két nagy kategóriát képeznek: ártéri (elöntött) és ártéren túli (szárazföldi) 

mez�k. El�bbiek a Belarusz Poléziában a mez�ségek összterületének 60%-át 
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teszik ki, a Pripjaty és a Dnyeper folyó medrében terülnek el. Annyiban külön-

legesek, hogy áradáskor egy id�re elönti �ket a víz. Poléziában ezek valódi 

mezofi ta (közepes vízigény�), vizes és mocsaras mez�k. Találhatók emellett 

valódi xerofi ta (szárazságt�r�) rétek, melyek f�állományában elterjedtek az 

erd�ssztyepp növényfajtái.

Ártéren kívüli rétek a lejt�k föls� részein, sík területeken, vízválasztókon 

és alacsonyabb, vízszintes területeken alakulnak ki, két típuscsoportra osztha-

tók – száraz völgyiek és lapályiak. Ezek nem foglalnak el nagyobb összefügg� 

területeket, a kisebb mocsarak mentén találhatóak, így képezvén a Poléziára 

oly nagyon jellemz� rét-mocsár komplexumokat. Érdemes megjegyezni ezen 

kívül, hogy a Belarusz Polézia mez�ségeib�l jelent�s területet foglalnak el azok 

a m�velt rétek, melyeket a kiszárított t�zegtalajon alakítottak ki.

A terep jellemz�i, a talaj anyaga és a vízrajzi hálózat alakították úgy, hogy a 

Belarusz Poléziában rendkívül elterjedtek a vizes és az átmeneti típusú lápok. 

Régebben ezen a területen a mocsaras részek majdnem 35%-ot tettek ki, azon-

ban a XX. század második felében elvégzett nagyszabású lecsapolási munkák 

ezt az arányt nagymértékben lecsökkentették. Mára a lápos területek (ha nem 

számítjuk a mocsaras – mézgáséger- és nyírfa- – erd�ket, nem érik el a 10%-ot. 

De még ennek ellenére is óriási természetvédelmi szerepet játszanak, mivel 

el�segítik a folyók hidrológiájának normalizálódását, a  biológiai sokféleség 

meg�rzését, a légkör tisztulását. Nem véletlen, hogy a belarusz mocsárvilágot 

mindmáig, túlzás nélkül, Európa tüdejének nevezik. Hozzá kell tenni, hogy 

ezek a mocsarak értékes gyógynövényeknek adnak táptalajt, kaszálóikról ér-

tékes szénát takarítanak be, értékes fekete és t�zeg- (vagy vörös) áfonyával 

látnak el bennünket. A láposok teljes sokféleségét – így a poléziai mocsarakat 

is – három alapvet� típusba lehet sorolni: magasak, átmenetiek és lapályiak.

El�bbiek Polézia-szerte korlátozottan elterjedtek. Gyenge konvexitás, vagy 

ennek teljes hiánya jellemz� rájuk, valamint az, hogy nagymértékben fedi 

�ket erd�. Ezek fl órájában hiányzik, vagy csak korlátozottan terjedt el néhány 

arktikus, ill. boreális növényfajta, úgymint a törpenyír (Betula nana), a  fekete 

varjúbogyó (Empetrum nigrum), közönséges mocsári hanga (Chamaedaphne 

calyculata) és egyebek. A magas mocsarak területe Sztolin és Gancavicsi járás-

ban a legnagyobb. A Belarusz Polézia legérdekesebb és legismertebb magas 

mocsári komplexuma az Aljmani-mocsárvidék a Pripjaty, Gariny és Sztvig fo-

lyók közötti területen. Ez a vidék mindmáig gyakorlatilag érintetlen állapotban 

maradt meg, nem véletlen, hogy a múlt század harmincas éveiben a lengyel 

hatalom itt akarta az egyik els� természetvédelmi területet létrehozni.

Az átmeneti mocsarakat a talajvizek és a csapadék keveréke alakítja ki. 

A  magas és a lapályos mocsárvidékek közötti átmeneti állapotot képeznek, 

ezekkel különböz� egységekben is megtalálhatóak. Nem nagy területeken 

találhatók, a domborzat nem mély bemélyedéseiben, és egészen a legutóbbi 

id�kig kaszálókként hasznosították �ket.

A  Belarusz Poléziában a legnagyobb területeket a lapályi mocsarak fog-

lalják el, melyek a mélyebb helyeken képz�dtek ki az ásványi anyagokban 

gazdag talajvizek felszínre jövetelének eredményeként. Annak függvényében, 

hogy mekkora ezeknek a víztartalma, és hogy ez a víz mennyire folyó- vagy 

állóvíz, ezeket a mocsarakat takarhatják kislevel� lombos erd�k (nyír és 
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mézgás éger) vagy füves csoportok. Ez utóbbiakat a legutóbbi id�kig szintén 

szénabegy�jtés céljaira hasznosították. A  lapályos mocsarak jelent�s részét 

régen lecsapolták és területüket mez�gazdasági m�velésre fogták, ezeken a 

földek ma egy sor ökológiai problémával állnak szemben (szél okozta erózió, 

hozamcsökkenés stb.).

A Belarusz Polézia azon mez�ségeinek és mocsarainak, melyek viszonylag 

természetes állapotukban maradtak meg, közös problémája jelenleg, hogy a 

szénakaszálás ezeken a területeken megsz�nt, aminek oka az, hogy a magán-

gazdaságokban a szarvasmarha-állomány er�sen lecsökkent. Ennek a folya-

matnak a következménye, hogy a kisebb réteken és mocsarakon gyakorlatilag 

megsz�nt az állatok legeltetése csakúgy, mint szénásként történ� felhaszná-

lásuk. Ennek eredménye, hogy ezeken a területeken intenzív bokornövekedés 

kezd�dött, ami pedig súlyos következményekkel jár a természetes környezet 

szempontjából. Els�sorban a mezei-mocsári növényfajták t�nnek el, amelyek 

pedig eléggé elterjedtek voltak Polézia határai között. Mára ezek közül többet 

már a Vörös listán találhatunk (a  poloskaszagú kosbor [Orchis coriophora], 

széleslevel� ujjaskosbor [Dactylorhiza majalis], a szibériai n�szirom [Iris sibi-

rica] és mások). A fent említett folyamatok következménye az is, hogy egy sor 

állatfajt is a kihalás fenyeget, közöttük különleges helyet foglal el a csíkosfej� 

nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) – egy világméretekben veszélyeztetett 

faj, amely populációjának 40%-a Belarusz területén fészkel. Annak érdekében, 

hogy a lakosság fi gyelmét erre a problémára fordítsuk, a Szporavai természet-

Szénakaszálási verseny a Szporavai természetvédelmi területen
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védelmi területen évente megrendezésre kerül egy kézi szénakaszálási verseny. 

Így fennmarad a mez�kön és mocsarakon kézi er�vel történ� szénabegy�jtés 

hagyománya – régebben ett�l nagymértékben függött a belarusz falvak jóléte.

A Belarusz Polézia természeti sokféleségének meg�rzésében nem kis sze-

repet játszik a vízi környezet rendszere – ez körülbelül a terület 3%-át teszi ki, 

és patakokból, folyókból, csatornákból, tavakból, víztározókból és halastavak-

ból áll. Érdemes megjegyezni, hogy Belarusz déli részén, ahol a nagy folyók 

árterében elterjedtek a holtági tavak, az országban ritka növényegyüttesek 

találhatók, köztük fehér tavirózsa (Nymphaea alba), Aldrovanda (Aldrovanda 

vesiculosa), vízi rucaöröm (Salvinia natans), sulyom (Trapa natans) és egyéb 

fajták. Európai szinten értékes él�helyek még a disztróf (táplálékban rendkívül 

szegény) és a karszttavak, eliszaposodott sekély folyómedrek, oligotróf (táplá-

lékszegény) durdafüves tavak és néhány egyéb.

Értékes fl orisztikai komplexumokkal rendelkez� ritka él�helyek találhatóak 

az erd�-, mez�- és mocsárvilágban. Ezek közül a Belarusz Poléziában a leg-

érdekesebbek közé tartoznak a kontinentális d�nék, valamint a hamvaslevel� 

ezüstperje-mez�s (Corynephorus canescens) d�nék, a pusztaságban található 

közönséges boróka-telepek (Juniperus communis), a  boreális (szubarktikus) 

ártéri és fennoskandináv erdei tisztások, valamint a magas mocsarasok, szigeti 

lucfenyvesek, füves ligetek, a meszes talajokon található füves, parkos típusú 

erd�k és más növényegyüttesek.

A Belarusz Polézia fl órája igen gazdag és változatos. Fajgazdagságának ér-

tékelésekor megemlítend�, hogy a legújabb becslések szerint több mint 2000 

edényes növényfaj él itt. Ezek közé nemcsak a vadon él�, illetve az elvadult 

növények tartoznak, hanem a termesztettek is. Ha a Belarusz Polézia középs� 

részének fl óráját tekintjük, általánosítva a következ�ket állapíthatjuk meg szer-

kezetér�l. Összesen több mint 870 növényfajta �shonos az adott területen, ami 

azt jelenti, hogy ezek már az �si id�kben, még az ember itteni megjelenése 

el�tt megtermettek. Természetes, vadoni körülmények között itt mintegy 1500 

fajta található meg, köztük majdnem 600 betelepült, avagy botanikai szakkife-

jezéssel élve – adventív. Ezek a növények Belarusz területére az ember gazda-

sági tevékenysége folytán kerültek be, megjelenése kezdeteit�l fogva. Adventív 

növények behurcolása még most is folyik, s�t, ma még fel is er�södik, ami egy-

értelm�en negatív környezeti következményekkel jár, err�l még kés�bb szót 

ejtünk. A Belarusz Polézia fl órájában majdnem ezer fajta tartozik azok közé, 

amiket az ember termeszt a réteken, konyha-, gyümölcsös-, ill. virágoskertek-

ben és parkokban. A kultúrnövények ekkora fajtagazdagsága nem csupán azzal 

áll összefüggésben, hogy a régió természeti körülményei kedvez�bbek, mint 

Belarusz más részeiben, hanem gazdag, eseménydús történelmével, kulturális 

kapcsolataival és a népi hagyományokkal is. Jelenleg nemcsak a világ legkü-

lönböz�bb tájairól (Európából, Kelet-Ázsiából, Észak-Amerikából, Afrikából, de 

még Ausztráliából is) behozott haszonnövényeket termesztenek itt, de a helyi 

növényvilág képvisel�it is, melyek közül egy sor szintén gazdasági szempont-

ból hasznos, és tanulmányozása is érdekes.

Általánosságban megjegyezhetjük, hogy a Belarusz Polézia �shonos fl ó-

rája eléggé változatos. Kialakulása körülbelül tízezer évvel ezel�tt kezd�dött, 

amikor Belarusz területér�l visszahúzódott az utolsó tóhátsági gleccser. Ekkor 
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kezdtek erre a területre Európa különböz� sarkaiból növényfajták behatolni, 

aminek köszönhet�, hogy jelenleg e vidék fl órájában különböz� földrajzi szár-

mazású növényfajták képvisel�i találhatók meg. Polézia fl órájában a legérdeke-

sebbek és legértékesebbek a tajgai fajták, amelyek Európa és Szibéria északi 

vidékeir�l kerültek ide hozzánk. Mára ezek a fajták f�leg a magas mocsarasok-

ban maradtak fenn, valamint a lucfeny�-erd�kben. Ilyenek a gyökerez� avar-

virág (Goodyera repens), a mocsári álszittyó (Schechzeria palustris), a vékony 

gyapjúsás (Eriophorum gracile) és más hidegkedvel� növények. Az itteni nö-

vényfajták jelent�s része pontosan fordítva, a melegkedvel�k közé tartozik, és 

akkor került erre a területre, amikor Polézia klímája még melegebb volt. Ezek 

Kis-Ázsiából és a Földközi-tenger vidékér�l vagy Európa déli vidékeir�l szár-

maznak. Ezek közül a legérdekesebbek az óriás zsurló (Equisetum telmateia), 

a sárga havasszépe (Rhododendron luteum), a henye boroszlán (Daphne cneo-

rum) és egy sor más. Származás tekintetében közel állnak hozzájuk a sztyep-

pe- és erd�ssztyeppi fajták, amelyek Kelet-Európa déli vidékeir�l kerültek ide. 

A  Belarusz Poléziában els�sorban a Dnyeper és a Pripjaty folyó völgyében 

lelhetünk rájuk, elterjedési területük északnyugati részén. Ebb�l a csoportból 

a következ� fajtákat említjük meg: közönséges (gyógy)spárga (Asparagus of-

fi cinalis), a ruténiai rekettye (Chamaecytisus ruthenicus) és a hangyabogáncs 

(Jurinea cyanoides).

A Belarusz Polézia fl órájában számos olyan fajta is megtalálható, melyek az 

adott területnek Nyugat-Európával meglév� kapcsolatáról tanúskodnak. Els�-

sorban ez azokra a növényekre vonatkozik, amelyek származásuk tekintetében 

a közép-európai régióhoz kapcsolódnak. A Belarusz Polézia körülményei között 

ezek f�leg a nagylevel� erd�kben fordulnak el�. Ezek közé tartozik pl. a déli 

méhf�nek egy olyan válfaja, melyet szláv nyelveken „szarmata tömjénfüstöl�-

nek” neveznek (Melittis sarmatica), a berki bojtorján (Arctium nemorosum), az 

erdei galambvirág (Isopyrum thalictroides). A poléziai fl óra egynéhány fajtája 

hegyvidéki eredet�, mivel �shazájuk a Kárpátok. Ezek között a legnagyobb ér-

dekl�désre a hegyi árnika (Arnica montana), az európai poloskaf� (Cimicifuga 

europaea), a hegyi lednek (Lathyrus montana) és egy sor más tart számot.

Egyrészt a természeti körülmények változatossága, az éghajlati specifi ku-

mok, másrészt a természetes ökorendszerre gyakorolt intenzív antropogén be-

hatás azt eredményezték, hogy a Belarusz Polézia fl órájának egy jelent�s része 

jelenleg védelemre szorul. A belarusz Vörös listán szerepl� 189 növényfajból 

117 található meg a Belarusz Polézia területén, ez is mutatja, hogy mennyire 

kiemelked� a jelent�sége Belarusz él�világa gazdagságának meg�rzésében.

Figyelemre méltó, hogy a Belaruszban védelem alatt álló növényfajták közül 

egy sor kizárólag a Belarusz Polézia területén lelhet� fel: az óriás zsurló (Equi-

setum telmateia), a királypáfrány (Osmunda regalis), a lápi (vagy kúszó, kijevi) 

csalán (Urtica kioviensis) és mások. Egyes, Belaruszban ritkaságszámba men� 

fajok a Belarusz Polézia fl órájában eléggé elterjedtnek mondhatók: a mocsári 

korpaf� (Lycopodiella inundata), a vízi rucaöröm (Salvinia natans), a hagymás 

fogasír (Dentaria bulbifera) stb.

Polézia jelent�s szerepet játszik az egész európai kontinens növényvilága 

biológiai változatosságának meg�rzésében. Különböz� taxonok nemzetközi 

természetvédelmi státuszát áttekintve megállapíthatjuk, hogy a Washingtoni 
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Egyezmény (CITES) II. függelékében szerepl�k közül 17 fajta terem meg a Be-

larusz Poléziában, a kosborfélék (Orchidaceae) összes képvisel�je idetartozik. 

A Berni Egyezmény I. Függeléke értelmében védelem alá rendelt fajok közül 13 

található itt meg, köztük a tátogó kökörcsin (Pulsatilla patens), a bibircsós k�tö-

r�f� (Saxifraga granulata), az ausztriai fagyöngy (Viscum austriacum). Az Euró-

pai Unió vadállatok és -növények természetes él�helye meg�rzésére vonatkozó 

Direktívájának értelmében védelem alá helyezett növényfajok közül a Belarusz 

Poléziában 8 ismeretes: az aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), a réti angyal-

gyökér (Angelica palustris), az illatos csengetty�virág (Adenophora lilifolia) stb.

Az utóbbi húsz év folyamán a Breszti és a Pripjatymelléki Poléziában a 

globális méretekben veszélyeztetett, legszebb – a boldogasszony papucsa 

nevezet� – erdei orchideának (Cypripedium calceolus) egész Európában a leg-

nagyobb számú populációit találták meg. Meg�rzésének érdekében az alábbi 

botanikus védelmi területeket hozták létre: „Lukava”, Tirvovicsi”, „Dzivin-Nagy-

erd�”, valamint a „Viszokoje” természeti emlékhelyet. A Kobrin közelében talál-

ható „Dzivin-Nagyerd�ben” egyes populációk már majdnem elérik a négyezres 

példányszámot. A  Vénusz-sarucska néven is emlegetett orchidea akár a Be-

larusz Polézia és Breszt környéke fl orisztikai védjegye is lehetne.

A tény, hogy a régió fl órájában milyen nagy a védelemre szoruló fajok száma, 

nem csupán a Belarusz Polézia növényeinek fajtagazdagságára mutat, hanem 

Így néz ki meszes talajon egy füves, parkos típusú erd�.

Általában egy ilyen kis réten több mint százfajta növényt lehet összeszámolni!
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arra is, hogy az �shonos fajok biológiai változatosságának sz�külése továbbra 

is a jelen egyik legaktuálisabb környezetvédelmi problémája marad. Az utóbbi 

50-100 év folyamán az adott terület fl órájából több mint húsz �shonos edényes 

növény veszett ki: közöttük pl. a lápi szíveslevel�-híd�r (Caldesia parnassifolia), 

az északi Linné-virág (Linnaea borealis) és a sárga len (Linum fl avum).

Ezeknek a változásoknak alapvet� oka a nagyszámú antropogén beavatko-

zás (erd�irtás, út- és településépítés, területek mez�gazdasági megmunkálás 

alá vetése), melyek együttesen jelent�s mértékben megváltoztatták a termé-

szetes környezetet. A Belarusz Polézia természetes ökorendszerének a legna-

gyobb kárt a lecsapolásos talajjavítás okozta, melynek aktív fázisa a XX. század 

második felében kezd�dött. Nagy kiterjedés� mocsaras vidékek lecsapolása, 

valamint kis és közepes folyók szabályozása (kiegyenesítése) és csatornázása 

a Belarusz Polézia természetének olyan jelent�s antropogén transzformációját 

okozta, ami együttesen jelent�s területeken vezetett a természetes növény-

fedettség degradációjához és következésképp az �shonos biológiai változatos-

ság módosulásához.

Egyes �shonos fajok megsz�nése, ill. mennyiségi csökkenése mellett jelen-

leg rendkívül aktuális problémaként jelentkezik az adventív fl óra egyre növekv� 

mértéke, ami nemcsak az �shonos fajták fajsúlyának mérsékl�dését eredmé-

nyezi, hanem módosítja a természetes növényfedettség összetételét, mivel az 

idegen fajták meggyökeresednek és expanzív módon terjeszkednek. Ez utób-

biak, ökológiai és biológiai jellemz�ik következtében képesek nem csupán 

behatolni a természetes növényegyüttesekbe, hanem ott aktív terjeszkedésbe 

kezdenek, kiszorítva az �shonos fajtákat, többek között egész bozótosokat ala-

kítva ki. A Belarusz Polézia területén ma több mint ötven ilyen fajta fi gyelhet� 

meg, ezek mindegyike felvételre került azon agresszív, nemkívánatos fajok 

listájára, melyek ellen küzdeni kell. Ezek közül a legismertebbek és legveszé-

lyesebbek: a kanadai aranyvessz� vagy istápf� (Solidago canadensis), a süntök 

(Echinocystis lobata), a  Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi), 

a vörös tölgy (Quercus rubra) és sok egyéb faj.

E  rövid ismertet�köz végezetül hozzá szeretnénk tenni: annak ellenére, 

hogy a Belarusz Polézia ma egy sor olyan környezetvédelmi problémával áll 

szemben, melyeket az emberi tevékenység okozott, ez a terület mindmáig 

sok-sok természeti kincset �riz. Különösen gazdag a növényvilága, csak itt 

találhatók évszázados tölgyesek, végtelen mocsarak, illatos rétek és sok más 

csoda, melyek nemcsak a laikus köznapi embernek, de még a szakmabéli tu-

dós számára is okozhatnak meglepetést. Nekünk, belaruszoknak fontos felada-

tunk minden lehetségest megtenni annak érdekében, hogy Európának ez a 

különleges sarka fennmaradjon a jöv� generációi számára.

Bárász Péter fordítása

A képek, beleértve a színes melléklet els� három oldalát is,

Aljakszandr Mjalik felvételei
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A Stir folyó Pinszk környékén

A Vulkai-tó az Ivacevicsi járásban, a sok poléziai tó egyike
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A tátogó kökörcsin („álomf�”, Pulsatilla patens) Európában kihalófélben van

A Vörös listán is szerepl� medvehagyma (Allium ursinum) értékes táp- és gyógynövény
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Európa egyik legszebb orchideája, az ún. Boldogasszony papucsa vagy Vénusz-sarucska 

(Cypripedium calceolus), a Belarusz Polézia florisztikai védjegye
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