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Rezervāts Moricsalā.

Prof. Dr. K. R. Kupffer'a ģeobotaniskas studijas

kopsavilkums.

(Studija izdota ar Latvijas kultūras fonda pabalstu Dabas pētnieku

biedrības darbos Rīgā: Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu

Riga, neue Folge, Heft XIX.)

No vācu valodas tulkojis Edv. Jansons.

I. Ģeografija.
Moricsalā jeb Morickalva atrodas uz 22°9' austrumu

garumā (no Grinidžas) un 57° 12' ziemeļu platumā Usmas ezerā,
kas pēc ūdens daudzuma ir vislielākais, bet pēc platības otrs

starp Kurzemes ezeriem, ar vēl četrām citām salām (sk. pie-
likumā karti I ar attiecīgiem paskaidrojumiem).

Usmas ezera līmenis vidējā ūdens stāvoklī vasarā paceļas
kādus 20,30 m virs jūras līmeņa. Ezeram kāds ducis pieteku,
bet noteka viena, Engure, kas iet cauri Puzes ezeram, saplūst

ar Stendi par Irvi un pie Dižirves ievada savus ūdeņus

Baltijas jūrā.
Moricsalas garums ir 1975 m un platums vislielākais 825,

bet visšaurākā vietā 200 m. Salas platība (laukums) augstā ūdens

stāvoklī 0,79375 kv. km, bet vidējā stāvoklī vasarā (sk. augstāk)
0,8970 kv. km. Ragiem un jomām krasta līnijā un dažām citām

salas daļām sekosi nosaukumi (sk. karti II):
A) Viesuļrags, — a) Viesuļdanga, — XV) Viesuļpasāns.
B) Ģaiļmastrags, — XXVI) Kalviņi, — XXV) Kungu ljdums.

C) Ažu rags jeb Ažrags, — b) Ažragdanga, — XIX 4) Ažraga

pļava.
D) Dakterrags jeb Dokterrags, — c) Dakterdanga, —

XVI) Dakterdruva.

E) Pūteļrags, — d) Pūteļdanga, — XVIII 1) Pūteļpļava.
F) Samuļrags, — c) Samuļdanga, — XVII) Samuļpļava.
G) Grīnrags, — XIV 1) Dančplacis, — XX) Šķūņu pļava.
H) Dziļdangrags, — f) Dziļdanga, — XX 3) Dziļdangpļava.
J) Kalvas rags jeb Kalvrags, — g) Kazdars, — XVIII 6)

Steķpļava.
X) Steķrags, — ziemeļaustrumu krasta nokāre Dziļdangkalns.
L) Ķēves rags jebĶēvrags, —h) Ķēvdanga, — XXI)Ķēvdang-

pļava.

M) Mičkrags, — i) Mičkbedre, — XXI) Kaķu pļava.
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Uzkalniņu 12sauc par Kaķu kalnu, visšaurāko vietu sala

par Ceļvietu un pļavu še par Ceļvietpļavu.

Moricsalā pieder pie Usmas pagasta Ventspils apriņķī
Kurzemē. Salas mežsarga mājas Kal viņi pieder pie Rendas virs-

mežniecības. Rezervāts atrodas Izglītības ministrijas pārziņā, tā

apmeklēšanai vajadzīga katrreiz šīs ministrijas sekretāriāta atļauja,
kas tad jāuzrāda vietējam mežsargam.

II. Vēsture.

Kalviņu mežsarga māju laukā reizi atrasts akmens cirvis

un kramakmens smaile. Nav zināms, vai šie priekšmeti tur no-

kļuvuši gadījuma ceļā, jeb vai tur akmenslaikmetā bijusi cilvēku

nometne. Cik tas no vēsturiskām ziņām spriežams, tad līdz

1905. gadam, kad Moricsalā ierīkotas augšā minētās mežsarga

mājas, sala nekad nav tikusi uz ilgu laiku nedz apdzīvota, nedz

ari apsaimniekota. Izņēmums ir tomēr dažas gan dabīgas, gan

ari mežu nolīžot ierīkotas pļavas, kuras būs gan jau gadu

simteņiem kārtīgi pļautas un laikiem ari ganītas. Līdz 1915. gadam

pļavas bij izrentētas Usmas kroņa muižas rentniekam. Vēlāk

daži pļavu gabali iedalīti vietējam mežsargam, bet pārējie netiek

vairs lietoti. Sākot no XIII. gadu simteņa vidus Usmas ezers, bez

šaubām gan kopā ar visām savām salām, ir piederējis vācu

ordenim un Kurzemes bīskapam. Līdz ar Kurzemes hercogistes
nodibināšanos (1562) Moricsalā šķiet iedalīta hercoga domenēs;
kad Kurzeme tika pievienota Krievijai (1795), sala kļuva par šīs

valsts kroņa īpašumu, un nodibinoties Latvijai (1918) pārgāja

viņas valsts zemēs.

Nav zināms, vai Moricsalai bijis kāds nosaukums ari jau

senos un vidējos laikos. Savu tagadējo vārdu sala dabūjusi pēc
sekoša notikuma.

Pēdējam Kurzemes hercogam no Ketleru nama Ferdinan-

dam nebij bērnu. Tāpēc Kurzemes landtāgs 1726. gadā izvēlēja par

prezumtīvo pēcnācēju hercoga tronī Saksijas grāfu Moricu,
Saksi jas un Polijas karaļa Augusta Stiprā un grāfienes Auroras

fonKēnigsmark dēlu. Bet ar šādu izvēli nebij apmierināti, vienkārt,

Polijas seims un, otrkārt, toreizējais visvarenais Krievijas ķeizarienes
Katriņas I. favorīts Meņšikovs, joabu nolūki bij iegūt Kurzemi pēc

hercoga Ferdinanda nāves sev. Tad nu abas šīs varas izsūtīja
trupas pret grāfu Moricu, kas bija jau ieradies Jelgavā, un trupām
grāfs nevarēja sūtīt preti nekādu piemērotu kara spēku. Tāpēc

kopā ar kādiem 300 miesas sargiem grāfs 8. augustā 1727. g. aiz-

bēga uz Moricsalu, kur ar apm. 600 zemnieku palīdzību sāka

celt apcietinājumus. Bet jau 17. tā paša mēneša dienā viņu te

ielenca krievu ģenerāļi Lasiunßibikovs, kuri uzaicināja to pa-

doties. Naktī no 18. uz 19. augustu grāfam Moricam izdevās aiz-

bēgt uz Ventspili un no turienes uz Dancigu. Ar to viņa kandi-

dātūrai uz Kurzemes hercoga troni bij beigas.

Ari nemierigajos gados 1905/6. un 1919. esot Moricsalā

slēpušies bēgļi.
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Dabas zinātniskos nolūkos Moricsalu pirmie apmeklējuši
1846. un 1848. g. vasarā Zlēku mācītājs J. G. Bitners un Puzes

mācītājs J. H. K. Kavalls. Tad salu apskatījuši: vasarā 1893. g.

šī darba autors, 1898. g. ornitologs E. f. Midendorfs (Middendorff)
no Hellenormas, bet 1909. g. maijā uz turieni sarīkojusi zinātnisku

ekskursiju 1845. gadā dibinātā Dabas pētnieku biedrība Rīgā
(Naturforscher-Verein zu Riga). Ekskursijā konstatētā salas

dzīvnieku un auguvalsts bagātība, kā ari saņemtās ziņas, ka Krievijas
domeņu valde projektējot salu apaudzēt ar mežu, pamudināja
minēto biedrību griezties pie šīs valdes ar lūgumu, izsludināt

Moricsalu par rezervātu un nodot to Dabas pētnieku biedrībai

zinātniskai izmantošanai. No tā laika autors ir ari sācis, vairāku

citu šīs biedrības biedru pabalstīts, pētīt Moricsalas dabu

visos virzienos.

Šo darbu, diemžēl, pārtrauca pasaules karš. Pēc Latvijas
valsts nodibināšanās Zemkopības ministrija izsludināja gan ari

Moricsalu par rezervātu, tomēr viņas izmantošanu nenodeva vairs

Dabas pētnieku biedrībai, bet Izglītības ministrijai. Tāpēc autoram

tikai 1930. g. vasarā radās iespēja noslēgt savus pārtrauktos

pētījumus, atkal piepalīdzot dažiem Dabas pētnieku biedrības

biedriem un ari dažiem Latvijas universitātes zinātniskiem spēkiem.
Šo pētijumu rezultāti tiek publicēti darbā (sk. virsraktā), kura

saturs referēts šinī kopsavilkumā.

III. Ģeoloģija.
Usmas ezers guļ seklā iedobumā (muldā), kura klinšainais

pamats tikai nedaudzās vietās apkārtnē ir atsedzies, piem. Abavas

ielejā pie Stelbām augšpus Rendai (tā sauktie Māras kambari)
un Engures upes gultnē starp Gaiļu un Krusas mājām. Tas pieder
Austrumbaltijas vidusdevona smilšakmens stāvam.

Šo klinšaino pamatu pārsedz vairāk vai mazāk spēcīgi
irdeni diluviāli un aluviāli nogulumi, un uzkrītošā kārtā tipisks
ledus laikmeta pārsegums morēnu veidā ar saviem raksturigajiem
akmeņieni te ir rets. Tā vietā te bieži sastopama glūda sarkan-

brūna krāsā, gan bez slāņojuma, gan ari vairāk vai mazāk

slāņota, kas uzskatāma par lielā kušanas ūdeņu baseina nogulumu
ledus laikmeta beigās. Tā tad Usmas ezera iedobumam toreiz

vajag but bijušam zem ūdens.

Šīs domas apstiprinās ar to, ka vairākās vietās ezera

tvertnes malā, piem. starp Cirkaļu mežsarga un Bestnieku mājām
uz austrumiem no ezera (sk. karti I), ir redzamas agrākās krasta

terrases, no kurām pazīstam agrāko bangu darbību. Tā kā pakāje
visam šim terrasem atrodas apmēram vienā augstumā virs tagadējā
juras līmeņa, 16 krievu saženus (34,16 m), tad pieņemams, ka

Usmas ezera muldas applūdums toreiz ari būs sniedzies tāpat
līdz šādam augstumam. Šī līmeņa līnija, tā tad toreizējā ūdens

baseina domājama krasta linija, atzimeta kartē I pielikumā
(robežlīnija 1 kartes paskaidrojumos). Un kad nu šādējādi no-

robežota mulda pariet jūrmalas zemumā tiklab ziemeļos, kā ari

dienvidrietumos, tad izrādās, ka šai applūdušai muldai toreiz
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vajag būt bijušai jurus līcim, kas ar Baltijas jūru stāvējis sakaros

uz divi pusēm. Jo tas zināms jau sen, ka jūra toreiz tāļu pār-

klājusi visu tagadējo mūsu jūrmalas zemumu, jo zeme bij iegrimusi
par attiecīgo lielumu (še tā tad par 34 m) zemāk kā tagad.
Toreiz visas tagadējā Usmas ezera salas atradās dziļi zem ūdens.

Pakāpeniskā cietzemes pacelšanās procesā pēc tam iznira

arvien augstāk ari Usmas iedobuma malas un beidzot nošķīra to

no jūras. Pēdējai saitei ar jūru vajag būt bijušai viszemākā

malas vietā, proti Engures upes ielejā, kas radusies laikam jau
kušanas periodā ledus laikmeta beigās. Tagad nu Usmas ezers

palika par saldūdens ezeru, kas, saņemdams savus ūdeņus no

vairākiem avotiem un ietekām, aizvadīja tos pa Engures ieleju
uz Baltijas jūru, kura atkāpās arvien tāļāk. Šo stāvokli sauc

par Usmas pirmezeru, tā krastiem vajag būt gājušiem kopā
ar līmeņa līniju 12 krievu saženu (25,6 m) augstumā (sk. robežlīniju
2 kartē I). Ari šo krasta līniju iezīmē daudzas krasta terrases,
kas atrodamas tagadējā Usmas ezera apkārtnē; tām pieder, starp

citām, ari Dziļdangkalna ziemeļaustrumu nokāre un Kaķu kalna

ziemeļu nokāre Moricsalā. No tam izriet, ka šie vislielākie

Moricsalas augstumi izniruši no ūdens tikai neilgi pirms Usmas

pirmezera nošķiršanās no Baltijas jūras.
Pēc tam mūsu zeme ir pacēlusies vēl par 25,6 m, kāpēc

jūras krasts atvirzījies no Ugāles un Spāres līdz savai tagadējai
vietai. Bet Usmas ezers, saprotams, varēja tikai tik daudz notecēt,
cik daudz Engures upe spēja savu gultni pakāpeniski padziļināt.
Taisni beidzamā laikā tas notiekas tikai lēnām, jo upe, kā jau

augšā minēts, savā gultnē ir iedziliņājusies jau līdz klinšainam

pamatam (cietam dolomitsmilšakmenim). Tamdēļ ezera stāvoklis

jau sen ir zināmā mērā pastāvīgs, nerēķinot noteiktas, no laika

maiņām atkarīgas svārstības (sk. krastu līniju 3 kartē I).
Abava un citas kušanas ūdeņu straumes, kas leduslaikmeta

beigās ieplūda Usmas baseinā, atnesa viņam ari lielas smilšu un

glūdas masas, kas pa daļai te dibenā nogulsnējušās, pa daļai
atkal izskalotas cietzemē. Tā izskaidrojamas lielās smilšu masas,

un proti ezera austrumos. Vietumis, un jo sevišķi pie Usmeniekiem

ezera ziemeļaustrumu stūrī, vējš vēlāk šīs smilšu masas sapūtis
klejojošās kāpās, kuru klejošana šķiet apstājusies gan jau aiz-

vēsturiskos laikos. Pēc tam tās apaugušas ar sausu priežu mežu

ar viršiem. Ugunsgrēks mežā, neuzmanīga koku izciršana vai

dabīgās zemes augu segas bojāšana varētu agrākās klejotājas

kāpas kaut kuru brīdi padarīt atkal kustīgas.

IV. Klimats, ūdens, ledus

Vidējām katra mēneša un visa gada temperatūrām Moricsalā

šķiet sekoši lielumi: janvāris —3,5; februāris —3,8; marts —1,4;

aprīlis 4,0; maijs 9,0; jūnijs 14,0; jūlijs 16,4; augusts 15,3;
septembris 11,5; oktobris 6,8; novembris 2,0; decembris —2,0;
gads 5,8.

Nokrišņu daudzums un sadalījums svārstās plašas robežas.

Vidējais gada daudzums Moricsalai ir aprēķināts 520, Rīgai 620 mm.
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Bet nu nokrišņiem sevišķi nabagā 1818. gadā Rīgā ir izmērots

tikai 428 mm, nokrišņiem sevišķi bagātā 1883. gadā turpretim 918.

Maijam Rīgā ir vidējais lietus daudzums 43 mm, bet nu atkal

1918. gadā bij 0 mm, 1930. gadā turpretim 120 mm. Lidzīgas
svārstības būs gan ari Moricsalā, tomēr līdz šim tur nav vēl

izdarīti nekādi meteoroloģiski novērojumi. Nokrišņiem nabagas
vasaras bij, piem., 1913. un 1914. gadā, kad autors izdarīja tur

visu vairumu savu botānisko pētījumu, turpretim sevišķi bagāts

nokrišņiem bij 1927. gada rudenis (augusts - novembris 415 mm),
laiks no maija līdz novembrim 1928. gadā (655 mm), no jūlija
līdz novembrim 1930. gadā (503 mm).

Šī iemesla dēļ visai ievērojami svārstās ari ezera līmenis.

Pie Usmas skolas nama ir ūdens līmeņa postenis, kur ūdens

stāvoklis tiek ik dienas nolasīts. Tā nulles punkts atrodas kādus

20 m virs jūras līmeņa. Kā rāda šis postenis, tad ūdens stāvoklis

bijis 15. augustā 1913. gadā apm. 30 cm, 12. augustā 1930. g. 71 cm,

tā paša mēneša 23. dienā 104 cm, 29. novembrī 1930. g. 127 cm,

bet 11.—14. novembrim 1927. g. 137 cm. Tik augstā ūdens stāvoklī

Ceļvietas cietzemes sažmauga Moricsalā ir tik dziļi pārplūdusi, ka

pa to var pārbraukt laivā. Augstie ūdens stāvokļi pēdējos gados
ir radījuši zemākās Moricsalas vietās skaidri manāmu pārpurvo-
šanos. Vai pie tam vainīgs, kā daži vietējie iedzīvotāji domā,
vēl ari dambis Engures ūpē pie Ugāles dzirnavām, kādus 5 km

no upes iztekas (sk. karti), autors neņemas spriest. Šās notekas

regulēšana tā, ka ezerā būtu panākts arvien vienāds ūdens

stāvoklis, būtu Moricsalas rezervātam vēlama*).
3. Ledus iedarbība uz krastiem taisni pavasari ir īsti spēcīga,

kad tas salūzis jau gabalos, kurus vējš dzenā šurp un turp.
Vietumis krasts tiek tad izgrauzts un nograudēts, ta kā ari koki

izgāžas; tādās vietās izceļas krasta terrase, kas Moricsalā gan
nekur nav augstāka par 75 cm (sk. karti II). Citās vietās

ledus spiedens izdzen malā no pakrastes ūdeņu dibena zemes un

akmeņus un novieto tos krasta vaļņa veidā, kura augstums Moric-

salā sniedzas lidz 1 m (sk. karti II).
īpatnēji postījumi ceļas no ledus zemajās krasta pļavās, ja

tas rodas ziemas sākumā, kad šīs pļavas applūdušas un tad paliek

pavasarī guļot uz pļavām tik ilgi, kamēr turpat uz vietas izkūst.

Slapjas purva pļavas, kur tāda izgulēšana atkārtojas gandrīz katru

gadu, panes to ļoti labi. Turpretim sausās pļavas, kas tādai

iedarbībai nav piemērotas, cieš no tam smagi, jo graudzāles un

lakstaugi zem ilgi gulošiem ledus gabaliem nonīkst.

V. Zeme (augsne).
1. Zemes virsmai Moricsalā tikai niecīgi nelīdzenumi.

Lielākie augstumi ir Kaķu kalns, 26,4—27 m virs jūras līmeņa
(6,1—6,7 m virs normāla vasaras ūdens stāvokļa ezerā), un Dziļdang-

*)_ Ūdens līmeņa normālas gada svārstības rada visos krastos, un ari

Moricsalā, smilšainu joslu ļoti mainīga platuma (o—so m), kurā redzama loti

trūcīga veģetācija, ja tada vispār ir.
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kalns, 27,2 m virsjūras līmeņa (6,9 m virs ezera līmeņa). Mežsarga mā-

jas Kalviņi atrodas līdz 5,1 m virs ezera līmeņa (25,4 m virs jūras lī-

meņa). Daži purvaini zemumi (piem. parceles VIII 1, 2 un 3, IX 1 un 2,
XX 1, 2 un 3, XXI, sk. karti II) paceļas tikai nedaudz decimetru,

augstākais 2 m virs normālā vasaras ūdens stāvokļa (sk. augšā).
2. Pēc sava sastāva Moricsalas augsne līdz zināmam

dziļumam ir pa lielākai daļai smiltis, kas nogulsnējušās kādreizējā
Usmas jūras līča resp. Usmas pirmezera dibenā un vietumis

mainas ar to pašu ūdeņu glūdainiem vai kaļķainiem nogulumiem

(tā sauktiem ezera kaļķiem). Ļoti dažādā dziļumā — kā kurā

vietā: dažās tūlīt jau zem pašas virsas, citās tikai zem 2 m —

ezera nogulumiem apakšā guļ jau agrāk minētā, ledus laikmeta

beigās nogulsnētā sarkanbrūnā glūda ar glūdainas smilts un grants

starpslāņiem. Zemes virsu mežos, saprotams, apklāj nobirušās

lapas, meža kūdra vai jēlhumuss katram meža tipam atbilstošā

formā, bet purva pļavās vairāk vai mazāk spēcīgi (0,1—2 m biezi)
zāļu purva, meža vai sanestās kūdras nogulumi.

3. Kas zīmējas uz citām īpašībām, tad Moricsalas augsne
30—200 cm dziļumā ir nabaga ar sārmiem, nabaga ar kaļķi, kur-

pretim dziļāk tā vairāk vai mazāk bagāta ar kaļķiem. Šī sārmu

nabadzība izskaidrojama pa daļai ar šķīstošo augsnes sastāvdaļu
izskalošanu ar cauri sūcošos nokrišņu ūdeni, pa daļai ar patēriņu
augu barībai. Sārmu nabadzība sevišķi liela tur, kur lēnām

trūdošais jēlhumuss rada humusskābi, kas augsnē ieskalota iz-

šķīdina lielāko daļu no šķīstošiem augsnes savienojumiem. Tamdēļ
augsnes virsējās kārtas top arvien neauglīgākas, bet tumšbrūni

krāsotās humusskābes sacementē smiltis vispirms par vairāk vai

mazāk saķepušu rūsas zemi rūsas vai kafijbrūnā krāsā un beidzot

par cietu melnbrūnu rūsakmeni (ortšteinu), kuram augu saknes

nespēj izlauzties cauri. Tādās vietās tad mežs pamazam izzūd

un tā vietā nāk viršājs, kas var pastāvēt ari ļoti mazauglīgās
augsnēs. Šī augsnes pārveidošanās un tās sakarība ar veģetāciju
ir novērojama Moricsalā ļoti skaidri. Lakstaugiem bagātos
platlapju koku mežos, kas sastāv it īpaši no ozoliem, kļavām,
liepām un vīksnām (Ulmus scabra) ar bagātīgu lakstaugu segu

apakšā, augsnes izskalošanās ir nenozīmīga pateicoties ātrai no-

birušo lapu satrūdēšanai gaisa ogļskābās gāzes iedarbībā un

niecīgai humusskābes attīstībai, un rūsakmens te vēl nav sācis

rasties. Bet ja kur citādi pilnīgi līdzīgos mežos lakstaugu attīstība

ir jau nabadzigāka, tad ari iemesls šādai parādībai te gandrīz
vienmēr būs jau tāļāk pavirzījusies augsnes virsējo kārtu iz-

skalošana un pirmās rodošās rūsakmens zīmes. Jo tāļāk šis

process augsnē iet, jo nabadzīgāka top veģetācija, platlapju mežs

pāriet jauktā, un tiklīdz ņēmuši virsroku skuju koki (egles kā

ari priedes) ar saviem pavadoņiem apakšaudzē [un proti ar

mellenēm un brūklenēm (Vaccinium mgrtillus un vītis idaea), ar

Jāņa papardi (Pteridium aguilinum) un ar zināmām sūnām (ģinšu
Hiflocomium, Polytrichum un Dicranum sugas)], tad ari, izskalošana

un rūsakmens attīstība augsnē iet uz priekšu samērā ātri, jo šie

augi dod grūti trūdošu, daudz humusskābes attīstošu jēlhumusu.
Tāpēc Moricsalā ari var atrast visos skuju koku mežos jau labi
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izveidojušos rūsakmeni, kaut gan tik attīstījies tas te vēl nav, kā

piem. sausajos priežu mežos ar viršiem agrāk klejojušo kāpu

rajonā pie Usmas ezera ziemeļaustrumu stūra.

Hipotēzi, ka augsnes aciditāte (skābes saturs) noteic, kāds

meža tips augsnē var izdoties, bij iespējams Moricsalā apstiprināt
ari ar tiešu aciditātes izmērošanu. Attiecīgi daudzo augsnes

paraugu izmeklējumi ir, proti, rādījuši, ka skuju koku mežos

skābes saturs augsnē vispār ņemot ievērojami augstāks kā lapu
koku mežos.

Šis pierādījums ir nevien zinātnē īsti interesants, bet tam

vajadzētu būt no svara ari mežsaimniecībā.

VI. Augu valsts.

1. Augu sastāvs.

Līdz šim Moricsalā konstatēts:

mūsu savvaļas koku 17 sugas

„

dižkrūmu
.._

21
„

„
sīk- un puskrūmu 10

„

„
lakstaugu (kopā ar paparžveidīgiem

sporaugiem) 281
„

„
graudzāļu un grīšļaugu 75

„

„
sūnu 123

„

ķērpju 54

„ sēņu 297
„

aļģu ,
. . . .

321
„

Savvaļas augu kopa 1199 sugas
Stādītu derīgu un krāšņuma augu . .

.
43

„

Pavisam augu sastāvā 1242 sugas

Nav šaubu, ka dažas sugas, un proti starp zemākiem

sporaugiem, būs palikušas vēl nepamanītas, un visu sugu kopskaitu

ar zināmu varbūtību varēs rēķināt apm. 1~)00. No tām, cik līdz

šim konstatēts, mūsu savvaļas traukaugu (ziedaugu un paparž-
veidīgo, Phanerogamae + Pteridophvta) ir 404 sugas, kas ir

gandrīz -'. no visām šīs augu grupas sugām Latvijā (1042);
turpretim Moricsalas platība kopā ar pakrastes joslu gar malu ir

tikko l/eo.ooo no visas Latvijas platības (apaļos skaitļos 66000 kv. km).
Tā tad samērā Moricsalas flora ir ļoti bagāta, lai gan šai salā

nav ne sūnu purvu, nedz ari viršāju, nav ne avotu, nedz ari

klinšu un ākmeņu, kāpēc ari še nav sastopami tie augi, kas

saistīti pie šādām vietām.

Bez tam Moricsalā trūkst vēl ari dažu tādu sugu, kurām te

būtu gan piemērota augtene un kas tuvākā vai tāļākā apkārtnē
tiešām ari sastopamas. Tā piem. no kokiem goba (Ulmus laevis)

un īve (Taxus baccata), no krūmiem pelēkais alksnis (Alnus incana),
sausserdis (Lonicera xylosteum), buburene jeb mīklenājs (Ribas

alpinum), bet no lakstaugiem nav sastopami tādi, kā Agrimonia
enpatoria, Asarum europaeum, Campamda rapimciiloides un trachelium,
Centaurea jacea, Cirsium oleracenm, Geranium pratense, sanguineum un
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silvaticum, vairākas Rieracium - sugas, apiņi (Humulus lupulus),
Lathvrus silvester, Listera ovata, Parnassia palustris, Pimpinella saxifraga,
Succisa praemorsa, Trollius europaeus; no graudzālēm un grīšļaugiem

Brachypodium pinnatum un silvaticum, Bromus Benekeni, Carex acuti-

formis, pseudocyperus, silvatica, Festuca arundinacea, Scirpus compressus,
Triticum caninum un daudz citu. Drikstēsim gan pieņemt, ka šis

iztrūkums izskaidrojams ar to, ka minētiem augiem nav vēl bijis
izdevības līdz salai nokļūt vai ka dzīves cīņā ar citiem augiem
(konkurentiem) tie tikuši izspiesti.

Turpretim Moricsalā ir atkal vairākas augu sugas, kas pie

mums citādi vairāk vai mazāk retas. No lakstaugiem kā tādas starp

citām būtu minamas Allium ursinum, Circaea lutetiana, Corydalis cava,

Dentaria bīdbifera, Epilobium rubescens. Vairākas Moricsalā kon-

statētās zemāko augu sugas Latvijā citur nekur vēl nav atrastas,
tā piem. sūnas Plagiothecium negledum un Stereodon imponens, sēnes

Amanita Eliae un phalloīdes, Boletus castaneus, Craterellus cinereus,

Macropodia macropus, Phgsarum psittacinum, Ramaria stricta un vairāk

kā 80 mikroskopisku aļģu sugu. Profesors VI. Roterts atradis

Moricsalā vienu gļotsēni (Debarya insignis) un asistents H. Skuja
atradis turpat četras sugas (Salpingoeca excelsa, Peranema Kupfferi,
Petalomonas phaco'ides, Chlamgdomonas Kupfferi) un vairākas formas

mikroskopisku aļģu, kas visas zinātnē ir gluži jaunas.

Vērojot Moricsalas augu valsti pēc sastāva, tai caur un

cauri viduseiropeisks raksturs, jo visi sevišķi ievērojamie salas

augi ir izplatīti Viduseiropā, un vairāki starp tiem sasniedz apmēram
še salā ziemeļu robežu savā izplatībā, tā Circaea lutetiana (bez tam

vēl Zilos kalnos pie Dundagas un Daugavas ielejā pie Kokneses),
kā ari Corydalis cava (bez tam vēl pie Paplakas, Apriķiem un

Vīgantes). Turpretim Moricsalā nav nevienas tādas augu sugas,

kas Austrumbaltijas apgabalā sasniedz savā izplatībā dienvidu

vai rietumu robežu, un tāpat par visām lietām nav ari tādu, kas

mūsu apgabalā uzskatāmas pār izbīdītiem Rietumeiropas augu

valsts pārstāvjiem, kā piem. īve un efeja.

Ļoti ievērojams ir milzīgais augums daudziem Moricsalas

kokiem. Dižmežs še sasniedz vispār ņemot 25—30 m augstumu,
bet dažas egles paceļas līdz 40 m augstu. Staltākie koki, kadi

1930. gada vasarā vēl bij sastopami, atzīmēti kartes skice II (sk.
paskaidrojumus šai kartei). Varenākais vel augošais ozols

atrodams parcelē VII 2 pie a, to sauc par Morica ozolu (att. 9)
un tas nav gan vairs augsts (nedaudz augstāks par 12 m)

2
bet

ap stumbru apkārt tam 553 cm un ta vecums tiek vērtēts

460 gadu. Vēl varenāks ir otrs ozols, „Makša celms" (parcelē
VII 2 pie b, att. 10), kura apkārtmērs ir 740 cm un kura vecums

varētu būt 700—750 gadu, bet 1905. g. vasara to saspēra zibens.

Lielākā izmērotā egle (14. dcc. 1912. g. to izgāza vētra un tapec

tās vairs nava) bija 40,75 m augsta ar stumbra apkārtmēru 275 cm

un 154 gada riņķiem. Att. 13., 14. un 15. redzamas egles (v' un

q' karte II) ir gandrīz tikpat lielas. Vecāka priede aug pie d"

parcelē IV 4; tās augstums 28,5 m un stumbra apkārtmērs 270 cm,

tai droši vairāk kā 300 gadu. Ozoli ar stumbra resnumu no 300
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un līdz vairāk kā 400 cm, kuru vecums vērtējams 200—300 gadu,
nav Moricsalā reti (sk. karti II).

Pilnīgs augu saraksts, kā ari citas tuvākas ziņas par Moric-

salas augu sastāvu atrodamas virsrakstā minētā autora darbā, kā

ari H. Skujas rakstā par Moricsalas aļģu floru.

2. Augu sabiedrības.

Autors ir varējis izšķirt Moricsalā 26 veģetācijas tipus un

augteņu grupas, kas pievienotajā kartē II apzīmēti romiešu

cipariem. Parastie cipari tiem blakus (piem. 11, V 2 v. t. t.)
norada parceles, kurās attiecīgais veģetācijas tips atrodams.

Tādā pašā veidā sakārtotas ari ziņas par atsevišķo augu sugu

izplatību Moricsalā, sk. attiecīgās~nodaļas autora galvenajā darbā,
ka ari H. Skujas pielikumā. Tur, un proti tabulariskā pār-
skata A (54—81 lappj tad viegli ari redzams, kādas augu sugas
katra veģetācijas tipā resp. augtenē konstatētas.

Atrastie veģetācijas tipi un augtenes ir:

I. Lakstaugiem platlapju meži. Auglīgā, sausā

līdz svaiga augsne, ar viskrāšņāk noaugušiem augiem. Sk. att. 7

un 8. Sal. augša 6/7. Dižmeža stāvā še stipri pārsvarā mūsu

platlapju koki, un proti ozoli (Ģaercus robur), kļavas (Acerplatanoīdes)
un liepas (Tilia cordata un vulgaris), retāk atrodamas vīksnas (Ulmus
scabra) un oši (Fraxinus excelsior), kā ari daži parastie lapu koki (sīk-
lapji), proti ara berzi (Betula verrucosd) un apses (Populus tremula), un

pavisam nav, vai redzamas tikai pa vienai egles (Picea excelsa) un

priedes (Pinus silvestris). Sīkmeža stāvā, izņemot minēto sugu

jaunos kociņus, sevišķi bieži ir pīlādži (Sorbus aucuparia) un ievas

(Prunus padus); atsevišķiem eksemplāriem sastopama ari mežābele

(Pinis mālus silvestris). Krūmu stāvā pārsvarā par visiem citiem

ir lazda (Corglus avellana), bet biezā pakrēšļa dēļ riekstus dod

tikai reti. Pašu zemi pavasarī klāj raiba augu sega ar Anemone

nemorosa un ranunculo'ides, Hepatica nobīlis, Pulmonaria officinalis!,
Ficaria vernal, Oagea minima! un silvatica!, Corgdalis solida! un

vietumis C. cava!, kā ari citas pavasara puķes, kuru vietā vēlāk

parādās meža pakrēšļa augi Mercurialis perennis!, Oaleobdolon luteum,
Asperula odorata, Aegopodium podagraria!, Melandrgum dioicum!, Stellaria

holostea un nemorum!, Oxalis acetosella, Dentaria bīdbifera! un daudzi

citi. No graudzālēm še sastop Milium effusum un Melica nutans.

Vietumis pārsvarā papardes, un proti Aspidium filix-mas un

mitrākās vietās A. austriacum. Ari skostas Fquisetum pratense un

silvaticum nav retas. Turpretim sūnas te visai samazinās, rak-

sturīgas ir uz zemes Mnium affine un uz veciem lapu koku

stumbriem Neckera pennata, Antitrichia curtipendula, Anomodon longi-
folius un viticulosus. Tāpat uz šiem stumbriem ļoti izplatīts ir ari

uzkrītošais plaušu ķērpis (Sticta pulmonaria). Rudenī virs zemes

atrod dažādas pie mums retas sēnes, kā Psalliota silvicola, Amanita

phalldides, Craterellus cornucopioides v. v. c.

11. Lakstaugiem mazāk bagāti platlapju meži.

Līdzīgi iepriekšējiem, tomēr ar mazāk krāšņu lakstaugu veģe-
tāciju, tapec ka še sākusies jau augsnes izskalošana un rūsakmens

attīstīšanas. Sal. augša 6. lapp.
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111. Lakstaugiem mēreni bagāti platlapju —

sīklapju — jaukti meži. Te blakus augšā minētiem platlapju
kokiem diezgan lielā daudzumā ari mūsu sīklapji, parastie bērzi

(Betula verrucosa un pubescens), kā ari apse (Populus tremula).
Platlapju mežam visrakstūrīgakie lakstaugi, kas augšējā sarakstā

īpaši apzīmēti ar izsaucamo zīmi, še samazinās, dodami vietu

citiem, vispār zemsedzes floras dažādība un biežums še mazāks.

Augsne sausa, ar vairāk vai mazāk skaidru izskalojumu un

rūsakmens attīstību.

IV. Sausi platlapju — skuju koku — jaukti meži

(sk. att. 11). Platlapji samazinās vēl vairāk, turpretim priedes un

egles parādās biežāk un kopā ar tām ari viņu pavadoņi, brūkleņu
un melleņu ceri (Vaccinium vitis idaea un mgrtillus). Jāņa paparde
(Pteridium uquilinum), Majanthemum bifolium, Trientalis europaea,

sūnas Hylocomium Schreberi, splendens, triquetrum, Dicranum scoparium

v. c. Augi dod grūti trūdošu jēlhumusu un ar to paātrina augsnes

pārveidošanos (sk. augšā).
V. Sausi egļu — jaukti un

VI. Sausi priežu — jaukti meži.

Koku audzē pārsvarā egles resp. priedes, tomēr vienmēr

sastopami iekraistīti ari lapu koki, un proti ozoli, bērzi un apses.

Tīru skuju mežu Moricsalā nav. Zemsedzē augšā minētie

skuju koku pavadoņi, un bez tam vēl vietumis Deschampsia jiexuosa,

Pohjtrichum commune vai juniperinum, Dicranum scoparium li. c. Jēl-

humusa sega stipri attīstīta, rūsakmens izveidošanās gandrīz vis-

caur gājusi jau labi tālu.

VII. Dūkstveidīgi platlapju meži. Līdzīgi kā I, tomēr

zemākā vietā un tāpēc mitrāki. Tad ari biežāki parādās purva

bērzs {Betula pubescens), melnalksnis (Alnus glutinosa) un osis

(Fraxinus excelsior). Virs zemes ļoti izplātītas taisni papardes
(Athgrium fHix-femina

}
Aspidium spinolosum un austriacum, Phegopteris

drpopteris). Vietumis jau itkā ciņi un dūkstis, līdzīgi kā īstos

dūkstu mežos. Augsne svaiga līdz mitrai, vietumis tanī rūsakmens.

VIII. Mitri līdz slapji dūkstu lapu meži (att. 12).
Pārsvarā melnalkšņi un purva bērzi, tiem blakus ozoli un oši.

Zemes virsmā skaidri izšķirami augstāki ciņi un zemākas

dūkstis, kur visai atšķirīga veģetācija. Uz ciņiem redzama slēgta
jauktu lapu mežu flora, līdzīga kā VII, dūkstīs, kas mitros gada
laikos pildītas ar ūdeni, bet sausos rāda savu melno, javai līdzīgo
dūņu zemi, atrodam vaļēju purvaugu sabiedrību, par kuras pār-
stāvjiem te parādās, piem., Caltha palustris, Ranimcidus repens, Chrgso-
splenium alternifolium, Cardamine pratensis, Oalium palustre, Lgsimachia
thgrsifiora. vietumis Iris jjseudacorus un Hottonia palustris. Augsnē
bieži sastopams rūsakmens, dažreiz tā vietā ūdeni caurnelaidēja
glūda, kura ir gan ari pārpurvošanās cēlonis.

IX. Mitri un slapji dūkstaini jaukti meži (att. 12).
Līdzīgi iepriekšējiem un vietumis nemanot tajos pāriet. Raksturoti

ar biežāku egļu parādīšanos un skuju meža floras pārsvaru uz

ciņiem. Te duras acīs tieši daudzās papardes (sk. augšā VII),
tāļāk Lgcopodium annotinum un Polytrichum attenuatum. Dūkstis bieži

pilnas ar kūdras sūnu Sphagnum sguarrosum.
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X. Dūkstains jaukts mežs pārpurvošanās stadijā
(att. 16). lepriekšējam, un proti parcelei IX 2, īsti līdzīgs, bet

vēl slapjāks. Dažādas kūdras sūnu sugas biežas un šķiet arvien
vairāk pieņemamies (bez Sphagnum sauarrosum ari Sph. acutifolium,
cgmbifolium, recurvum, Russowii, riparium un subbicolor). Vietumis daudz
Calla palustris, un dienvidrietumu malā Ledum palustre, kas citādi

Moricsalā nav sastopams.

XI.
_

Krasta kokājs (att. 3). Auglīgā, labi vēdinātā un

jau nelielā dziļumā pastāvīgi mitrā augsnē uz jaunākās krasta

terrases un uz krasta vaļņa. Pārsvarā melnalkšņi un purva

bērzi, bet nav reti ari ozoli, āra bērzi, apses un pīlādži (Sorbus

aucuparia), ievas, kas zied še sevišķi bagātīgi. Raksturīgi ir Salix

fragilis, caprea, cinerea, aurita, nigricans, kā ari irbene. No lielākiem

lakstaugiem sevišķi duras acīs Lgsimachia vulgaris, LgtJirum salicaria

un Filipendula idmaria.

XII. Jauns sīklapju mežs. Sastāv apmēram līdzīgās
daļās no bērziem (Betula pubescens un verrucosa) un apsēm, kas paši
izsējušies kādā degumā. Ugunsgrēks izcēlies aiz neuzmanīgas
apiešanās kādā skuju koku mežā pagājušā gadu simteņa
pēdējos gados. Izdegušo priežu un egļu vietā dažu gadu laikā

ieviesušies augšā minētie sīklapji. Pēdējos gados iemetušās ne-

daudzas jaunas eglītes. Būs interesanti novērot, vai sīklapju mežs

te pastāvēs ilgi jeb vai atkal pāries egļu mežā.

XIII. Paaudzis jaukts mežs. Jau pirms Moricsalas iz-

sludināšanas par rezervātu daži pļavu gabali sākuši apaugt ar

mežu. No tiem laikiem šis process ievērojami pavirzījies uz-

priekšu un bez šaubām turpināsies tikmēr, kāmēr nebūs apklājušās
ar sev piemēroto meža tipu visas tās parceles, kurās vispār mežs

var augt. Patlaban šinīs vietās vēl nebūt nav attīstījies galīgais
meža tips, tām diezgan nenoteikts, pārejas stāvoklis, un tur

atrodami kopā dažādi kokaugi, lakstaugi, graudzāles un grīšļi,
sūnas un sēnes, kas īstenībā pieder dažādiem veģetācijas tipiem

(att. 5 pa kreisi).
XIV. Sausas kokaju pļavas (att. 5 vidū). Te jau pirms

1912. gada auga izklaidi veci koki un krūmi, un proti ozoli,
bērzi, priedes, lazdas un paegļi. Tamdēļ ari zemsedzē, kas

sastāvēja it īpaši no pļavu lakstaugiem un graudzālēm, bija
piejaukti daži meža augi, piem. Anemone nemorosa, Convallaria

majalis, Fragaria vesca, Onaphalium dioicum, Melampgrum nemorosum

un pratense, Fotentilla erecta, Stellaria holostea, Anthoxanthumodoratum,
Deschampsia flexuosa. Kāmēr šīs pļavas netiek vairs pļautas,. viņu
apaugšana ar mežu ir stipri gājusi uz priekšu (sal. att. 6). Še un

XIII bieži var atrast jaunas priedītes, kas citādi Moricsalā — ari

priežu mežos — ir retas.

Xy. Sausas pļautas kokāju pļavas. Nesenā plēsumā,
kapec pārsvara vēl meža flora, un proti tā pati, kas līdzās jauktā
skuju meža, raksturota ar Vaccinium vitis idaea un mgrtillus (Ane-
mone nemorosa), Onaphalium dioicum, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum,
Calamagrostis epigeios. Mežsargam nav tik viegli nepielaist, ka

uzmācīga meža flora neņem še pārsvaru.
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XVI. Sausa zāļu un lakstaugu pļava, saukta Dakter-

druva; visapkārt ar mežu resp. krasta kokāju, bet nekāda aizaug-
šana ar mežu nav tomēr vērojama. Nosaukums pavedina domāt,
ka te senāk bijusi tiešām druva, un tam preti neliecina ari

augsnes īpašības; bet iegūt par to kādas ziņas nav bijis iespējams.

XVII. Svaiga līdz mitra kokāju pļava. Pļavu veģe-

tācija ļoti līdzīga turpmākiem veģetācijas tipiem XVIII un XIX,
bet te ir ari tādi koki, kas panes augsni ar īsti bagātīgu mitrumu,

un proti Alnus gluiinosa, Betula pubescens, Frangula alnus, Salix

cinerea, aurita, nigricans, ar ko šis tips top — kaut gan tikai ārīgi —

līdzīgs sausām kokāju pļavām (XIV).

XVIII un XIX. Svaigas līdz mitras zāļu pļavas (XVIII)
resp. pļautas zāļu pļavas (XIX). Pārsvarā tādas graudzāles un

grīšļi, kas mitrumu mīl vai pacieš, un proti Agrostis canina,
Anthoxanthum odoratum, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Poa

palustris un pratensis, Carex Goodenoivii un panicea. Pa starpām
daudzi tādām pat augsnes īpašībām piemēroti lakstaugi, sevišķi
Cardamine pratensis, Coronaria fios-cucidi, Filipendula idmaria, Geum

rivale, Folggala amarella, Ranunculus auricomus un repens. Kāmēr ar

XVIII apzīmētās pļavas netiek vairs pļautas, šķiet ka daži lakst-

augi tur nebūtu vairs tik bieži. Toties var novērot vietumis XVII

tipā minēto koku ieviešanos.

XX un XXI. Slapji grīšļu purvi un pļautas grīšļu

pļavas (zāļu purvi) (sk. att. 4). Starpība starp abiem tiem ir

līdzīga kā starp XVIII un XIX. Abiem kopēja ir vietumis novērojamā
noteicēja loma garākiem grīšļiem, kā Carex rostrata, vesicaria,
lasiocarpa, Hudsonii, spilvai (Eriophorum polgstachium), dažām gar-

stiebrainām purva graudzālēm (Calamagrostis lanceolata un neglecta)
un lielākiem purva lakstaugiem (Lgthrum salicaria, Filipendula

ulmaria), kā ari zināmām sūnām {Acrodadium cuspidatum, Calliergon
cordifolium, Helodium lanatum, Aīdacomnion palustre v. v. c). Slapjās
augsnes pēc še nekāda apaugšana ar mežu nenotiek.

XXII. Sūnainas viršāju pļavas. Vecā mežu kūdras

augsnē. Pārsvarā sūnas (Hglocomium Schreberi, proliferum, triquetrum,
Climacium dendrdides, Aulacomnion palustre v. c), pa starpām vairāk

vai mazāk vientuļas graudzāles (sevišķi Agrostis canina, Deschampsia
caespitosa, Anthoxanthum odoratum, Festuca ovind), lakstaugi (sevišķi
Potentilla anserina, Rumex acetosa, Oalium uliginosum) un nesen

ieviesušies koki (bērzi un kārkli).
XXIII. Krasta josla (sk. augšā un att. 2). Mainīgā ūdens

stāvokļa pēc ļoti nepastāvīga. Normāli tā ir smilšainas vai

dūņainas augsnes josla ar pavisam nebiežu jaunu kārklu (Salix

purpurea, viminalis v. c), dažu lakstaugu, graudzāļu un grīšļu
audzi, starp kuriem specifiskie krasta augi gluži dabīgi ir sevišķi
lielā skaitā (piem. Alisma plantago, Equisetum palustre, Eupatorium
cannabinum, Fetasites spurius, Ranunculus reptans, Tussilago farfara,
Carex Oederi, Scirpus paluster un pauciflorus). Augstā ūdens stāvoklī
šī veģetācijas tipa Moricsalā nav pavisam, še ieaugušos kārklus

un citus kokaugus tuvākais ledus spiediens (sk. nod. IV 3) arvien

atkal iznīcinā un tie tāpēc nesasniedz lielāku vecumu.
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XXIV. Pakrastes ūdeņu josla šinī darbā tiek tikai

īsumā minēta, sniedzot pilnīgu tipu pārskatu. īstenībā tās veģe-
tācija nepieder vairs Moricsalai, bet Usmas ezeram, kura veģe-

tāciju pētīt nav šī darba uzdevums. Augi, kas šinī augtenē duras

visvairāk acīs, ir niedras (PJiragmites communis), ezera meldri

(Scirpus lacustris) un grūzis {Equisetum heleocharis), kuru audzes

kā platāka vai šaurāka un tikai vietumis pārtraukta josla stiepjas
salai visapkārt. Kā Austrumbaltijas floras retumi jāmin sekoši

pakrastes joslas augi: Litorella uniflora un Myriophyllum alternifiorum.
Bez tam ezerā paslēpti vēl daži citi, pa daļai vēl ievērojamāki
retumi.

XXV. Ganības plēsumā pie mežsarga mājām ir kas

vidējs starp pirmatnēju un kultūras ietekmētu augteni. Tāpēc

viņu auguvalsts līdzinās pļautai kokāju pļavai meža plēsumā (XV),
bet satur ari dažus, gan laikam cilvēka vai mājlopu ievazātus

lakstaugus, piem. Caram carvi (kas Moricsalā citur nav redzēta),
Cirsium arvense un lanceoīatum, Veronica serpyllifolia.

XXVI. Kultivētās zemēs pie mežsarga mājām (att. 1)
ir, saprotams, lielāks skaits ievazātu nezāļu, kas var ari ne-

piederēt Moricsalas pirmatnējai florai. Tā piem. Artemisia absinthium,

Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cichorium

intybus, Galeopsis tetrahit un bifida, Lamium purpureum, Matricaria

chamomilla un inodora, Pohjgonum avicidare, convolvidus, persicaria,
nodosum. tomentosum, Baphanas raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis

arvensis, Solannm nigrum, Sonchus arvensis, asper un oleraceus, Stellaria

media, ZJrtica urens, Vicia sativa, Holcus mollis. Tomēr cilvēka vai

mājlopu ievazāto augu skaits Moricsalā ir vēl niecīgs.

VII. Nozīme.

Jau sava atstatā novietojuma pēc Moricsalā sevišķi noderīga

rezervātam, jo samērā viegli nosargājama, ka tur neietu lopi un

ka to nepostītu nesaprātīgi apmeklētāji. Ari briesmas, kas no

Moricsalas varētu draudēt apkārtnei tāpēc, ka no salas, kur ne-

kāda mežu kultūra netiks piekopta, varētu varbūt izplatīties uz

apkārtējiem mežiem augu vai dzīvnieku valstij piederīgi kaitēkļi,
ir pavisam niecīgas. Bet kas Moricsalai kā rezervātām piešķir
sevišķu nozimi, ir sekošais:

1. Veģetācija salas lielākā daļā, proti, visos mežos vēl

šobaltdien atrodas tikpat kā pilnīgā cilvēka iedarbības neskartā

stāvoklī (sal. nodaļas sākumu).

II) Mums tā tad še darīšana ar pirmmežiem vārda patiesa :
nozīme. Bet tādu nevien mūsu zemē, ari Viduseiropā vispār
vairs ir tikai ļoti maz, un tad ari tie, kas nav vēl ieskaitīti

rezervātos, isā laikā būs gan galīgi izzuduši. Šāds liktenis draudēja
mūsu gadu simteņa sākumā ari Moricsalai (sk. priekšpēdējo
atkāpi 11. nodaļā). Lielas ir tās pārvērtības, ko mūsu zemes veģe-!
tacijā nes sev līdzi zemkopība, lopkopība un mežsaimniecība,
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plašos pirmmežu apgabalos līzdamas līdumus un plēsdamas zemi,
iestrādādamas jaunus tīrumus, nosusinādamas un apaudzēdamas ar

mežu. Saprotams, par tīrumiem pārvērstas vispirms augligākās
zemes, bet ne tik auglīgās ir atstāti meži un te apmierinājās

vienīgi ar mežu izmantošanu. Tāpēc no tagadējās mežu kopas
nav vairs iespējams iegūt pareizu jēdzienu par ainu, kāda mūsu

zemei bijusi pirms tīrumu kultūras izplešanās, bet mēs drīkstam

pieņemt, ka platlapju meži, kādus tos redzam Moricsalā un kas

lielākā izplatībā nekur valstī vairs nav sastopami, pirmāk būs

ieņēmuši lielāko daļu tagad uzartās zemes. Tā tad Moricsalas

meži ir dabas piemineklis, kas atklāj mums mūsu

zemes ainu, kāda tā bijusi pirms daudziem gadu

simteņiem. Jo vairāk zeme kultūras ietekmē pārveidosies, jo

svarīgāk un interesantāk tas būs.

2. Visumā un galvenās līnijās kādas zemes veģetācijas
raksturu un sastāvu noteic zemes klimats, turpretim atsevišķo vietu

augsnes īpašības ir tās, kas izšķiļ* par klimatam piemēroto veģetāci-

jas tipu un par augu sugu sadalījumu. Vispār top pieņemts, ka mūsu

klimats ir tā sauktais meža klimats, t. i. tāds, kurā, ja nu tikai

augsnes apstākļi ļauj un ja neiejaucas cilvēks kavēdams, meži

saaug gluži paši no sevis un viņu raksturs sīkumos atkarīgs no

katras vietas augsnes apstākļiem. Ari tur, kur mežs iznīcināts,
ar laiku tas izaug atkal pats no sevis, ja tikai nekavē pārmaiņas

augsnē, kā applūšana, pārpurvošanās, noūdeņošana, vai cilvēku

un lopu darbība, piem. uzaršana, apbūvēšana, nogānīšana. Šo
zinātnisko hipotēzi Moricsalā iespējams praktiski pār-
baudīt, jo tur, acīmredzot jau gadu simteņus atpakaļ, ir ierīkotas

mežu nolīžot dažas pļavas, no kurām daļa joprojām tiek vēl

pļauta, kurpretim pārējās atstātas brīvā dabas noteikšanā. Ari

nedaudzajos pēc tam patecējušos gados ir jau izrādījies, ka

tiešam mežs pļautā pļavā iespiežas, ja vien tam neliek šķēršļus
ceļā (sal. XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXII iepriekšējā nodaļā)
vai ja augsnes īpašības aizaugšanai ar mežu nesagādā grūtības
(XX, XXI un XXIII iepriekšējā nodaļā). Interesanti un pamācoši
būs gadu desmitiem ilgi novērojumi, kādā kārtā norisinās šo

laukumu apaugšana ar mežu, kādi koki parādās pirmie un vis-

vairāk, vai tie ilgi paliek pārsvarā jeb vai vēlāk tos izspiež citi

(sal. augšā_Xll), kādi vēl citi meža augi tiem seko, kādā kārtībā

nozūd agrākie pļavu augi v. t. t. Salīdzinot ar tām pļavām
blakus, kas vienmēr tikušas un tiek pļautas un ganītas, būs

atvieglota ari galīga slēdziena iegūšana par dabīgās pļavu aiz-

augšanas intensitāti vienkārt un par to enerģiju otrkārt, kāda

cilvēkam jāpatērē savu kultūras zemju aizsardzībai.

3. Ja nu, kā augšā minēts, klimats un augsne noteic katrā

vieta dabiskos veģetācijas tipus, tad savukārt iedarbojas ari

veģetācija uz klimatu un augsni. Moricsalā ir gan stipri par

mazu, ka te varētu pētīt augu valsts iespaidu uz klimatu, piem.
kā mainas klimats, ja lielos apgabalos tiek nosusināti vai izcirsti

meži, bet toties šī sala ar savām visai mainīgām augsnes
īpašībām un veģetāciju ir jo sevišķi piemērota
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studijām par augsnes un augu valsts savstarpējām
ietekmēm. Lai šais jautājumos varētu dot galīgus spriedumus,
tad būs vajadzīgi nevis vien gadu desmitiem, bet gadu simteņiem

ilgi novērojumi. Patlaban šinī jautājumā varētum izteikt tikai

šādas hipotēzes, kuras no augšā (V 3) attēlotiem lietas apstākļiem
izriet ar diezgan lielu varbūtibu: Mūsu klimatam atbilstošs veģe-

tācijas tips pietiekoši auglīgā, irdenā, ne par daudz slapjā, labi

vēdinātā un drenētā augsnē, vienalga smilšainā vai glūdainā, ir

lakstaugiem bagāts platlapju mežs (sk. I iepriekšējā nodaļā).
Tāpēc jāpieņem, ka šis meža tips agrāk visās labākās zemēs

(augsnēs) Austrumbaltijas apgabalā bijis diezgan izplatīts. Mūsu

klimata temperatūras un mitruma attiecības ir tādas, ka trūdot

platlapju meža nobiruma produktiem zināmos apstākļos — sevišķi
kad ieaugušas egles, kuru sveķainās skujas trūd tikai ļoti lēnām

— rodas humusskābes, ko nokrišņu ūdeņi ieskalo augsnē,

augsnes augšējās kārtas tiek izskalotas un zināmā dziļumā tiek

ierosināta rūszemes attīstība. Ar to augsne top nabadzīgāka,
nepieticīgie platlapju meža koki un lakstaugi pamazam vien sāk

nozust un viņu vietā ierodas sīklapju vai beidzot skuju koku pār-
stāvji. Šie meža tipi, jo sevišķi skuju mežs, nu veicina augsnes

skābumu un izskalošanos tā, ka viņas veģetācijas nabadzība

pieņemas arvien ātrāk. Reizē arvien vairāk attīstās ari rūsakmens

un beidzot sasniedz tik spēcīgu attīstību, ka nevar vairs izdoties

nekādi koki. Mežš pārvēršas par viršāju bez kokiem. Lai dotu

nākošām paaudzēm iespēju, taisīt galīgu spriedumu par šī nevien

zinātniski interesantā, bet ari mežsaimnieciski ārkārtīgi svarīgā

gala slēdziena pareizību vainepareizību, tad nepārtraukti novērojumi
Moricsalā ir sevišķi piemēroti, jo tikko attēlotai domājamai attīstī-

bas rindai patlaban te ir tikai vēl sākums (sk. augšā 6. un 7. lapp.).

4. Ja ari — kā tas uzsvērts iepriekšējā nodalījumā —

Moricsalā ir stipri par mazu, ka ar savu veģetāciju varētu ietekmēt

mūsu klimatu, tad tam nolūkam viņas lielums ir vairāk kā pie-

tiekošs, ka varam konstatēt klimata un katras klimata pārmaiņas
ietekmi uz veģetāciju. Pārs lietainu vasaru vien pēdējos gados jau ir

skaidri redzami veicinājušas purva augu pieņemšanos. Pretējs
panākums būtu bijis, saprotams, sausu gadu rindai. Šādas sīkas

laika svārstības rāda gan ciešo augu valsts atkarību no klimata,
tomēr nebūt vēl nenozīmē nekādas pārmaiņas mūsu klimatā. Ir

zināms, ka visās pasaules daļās un sevišķi ari mūsu apgabalā
klimats agrākos ģeoloģiskos laikos ir vairākkārt un ievērojami
mainījies. Vai un kādā virzienā tas būtu noticis ari vēsturiskos

laikos un vai notiek patlaban, tas ir līdz šim vēl strīdīgs jautājums,
jo vēsturiskās ziņas par to nav drošas un drošu meteoroloģisku
novērojumu rinda nav pietiekoši gara. Droši spriest par to nevarēs

vel ari pec gadu desmitiem, varbūt ari pēc gadu simteņiem vēl

ne, bet pec gadu tūkstošiem, protams, gan, pieņemot, ka toreiz

dzīvos vel tādi cilvēki, kuru zināšanas balstīsies starp citu ari uz

tagadējo musu pētījumu rezultātiem. Ja Moricsalā tiks nepār-
traukti līdz šiem laikiem pasargāta kā rezervāts un ja tanī tiks

izdarīti lietpratīgi novērojumi, tad toreizējai zinātnei tā bez

šaubām bus neapsverami vērtīga.
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Šādi bija motivi, kas kādreiz Rigas Dabas pētnieku biedrību

pamudināja ierīkot Moricsalu par rezervātu un ņemt to zinātniskā

aizsardzībā. Izglītības ministrija, ņemdama šo rezervātu savā pār-
ziņā, ir līdz ar to uzņēmusies svarīgu un ne par zemu vērtējamu
uzdevumu. Lai būtu iespējams sasniegt šinī rezervātā visai

ievērojamos zinātniskos un praktiskos mērķus (sk. augšā), tad

pats par sevi saprotams, ka vispirms nepieciešams atstāt salu

brīvā dabas spēku rīcībā un uz stingrāko novērst katru postošu
cilvēka darbību. Tas ir salas uzraudzības un viņas apsargāšanai
izdoto noteikumu uzdevums. Otrkārt, vajadzīgs tagadējo dabas

stāvokli rezervātā pēc iespējas precīzi un kompetenti aprakstīt,
ka var vēlāk sagaidāmās pārmaiņas droši konstatēt. Pirmais

šāds apcerējums, kas nebūt nav vēl noslēgts, lai būtu tad darbs,
kura satura kopsavilkumu še sniedzam. Ļoti vēlami turpmākie

papildinājumi, un proti par dzīvnieku valsti. Treškārt, nepieciešama

nepārtraukti turpināta, pēc noteikta plāna organizēta un mērķi

apzinoša zinātniska rezervāta novērošana un izmantošana. Vienīgi

tad, ja jautājumi, kas ar šī neizsakāmi vērtīgā objekta palīdzību

atrisināmi, būs skaidri formulēti, ja to atrisināšanai noderigās
darba metodes būs piemēroti noteiktas un tiks darbā apzinīgi
izlietotas, objekts varēs atnest ari visu savu labumu. Turpretim
bez noteikta plāna izdarīti eksperimenti varētu radīt tikai traucē-

jumus, kuru apmērus iepriekš nemaz nevar paredzēt. Tāpēc
cieši vēlams, ka Moricsalā tiktu nodota pastāvīgi tikko minētām

prasībām atbilstošai aizsardzībai.

Ari Moricsalas apmeklētāji ir starp
v

tiem, kas nes daļu
atbildibas par šī rezervāta pasargāšanu. Šinī vietā lūdzam viņus
ievērot sekošo. Moricsalā tūristiem sniedz maz ko, bet ziņkārīgiem
nesniedz neko tādu, kas viņus varētu īsti apmierināt. Tur nav

redzami ne sevišķi dabas skaistumi, nedz ari varbūt kādi dabas

brīnumi. Izbraukumiem kompānijā tā neder. Lielākas sabiedrības

apmeklējumi nav pielaižami, jo tad tikpat kā neiespējami iz-

sargāties, ka daba netiktu traucēta, piem. ka nenomītu zāli, ka

nepaliktu dažādi atkritumi v. v. c. Vispār šī sala nav nekādu

ekskursiju vai varbūt pat izpriecas vieta, bet brīviem dabas

spēkiem un zinātniskai pētīšanai ziedots darba lauks. Vienīgi

tie, kam uz to ir prāts un saprašana, iegūs Moricsalu apmeklējot
ari baudu. Bet kas ari nespertu uz Moricsalas savu kāju, lai

viņš ir un paliek tanī apziņā, ka šis aizvēsturisku laiku dabas pie-
mineklis uzliek tam bijības pienākumu un ka tā uzglabāšana

neaprobežotai nākotnei prasa rūpīgu saudzēšanu.
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Paskaidrojumi.

Karte I: Usmas ezers ar apkārtni 1:100000.

A — Usmas ezers unta daļas: I. Beģerte, 11. Lužikerte,
111. Lūžņērte, IV. Baznicērte.

Salas: 1. Zossaliņa, 2. Moricsalā, 3. Lielā Alkšņsala, 4. Vis-

kūžsala, 5. Mazā Alkšņsala.

Citi ezeri: B_— Tirukšezers, C — Pelcenes ezers, D —

Lakšu ezers, E — Aburgas ezers, F — Slujas ezers.

Upes: a — Engure, b — Riekste, c — Spāre, d — Gulbju
ezera noteka, c — Ostupe, f — Baņgava, tās ziemeļu pieteku
sauc par Strunceni, g — Abava.

Apdzīvotas vietas (kārtē apzīmētas tikai nedaudzas):

1, — Usmas stacija. — 2, Jaunpiezdangas. — 3, Usmas

mežniecība (agrāk kroņa muiža) un pagasta nams. - 4, Usmas

skola un bioloģiskā stacija. — 5, Kalviņu mežsarga mājas
Moricsalā. — 6, Ugāles dzirnavas pie Brīdagiem. — 7, Krusas. —

8, Gaiļi. — 9, Usmenieki. — 10, Samiņu mežsarga mājas. —

11, Usmas baznica. — 12, Meķi. — 13, Ezermuiža. — 14, Diž- un

Mazamjūdzi.—ls, Viskūži. — 16, Ragbrūži.—l7, Žati.— 18, Cirkaļu
mežniecība (agrāk pusmuiža). 19, Bestnieki.

Augstumi: — 20, Goāsa kalns.

Karte ar I—l4numerētās zīmes ir: 1) Domājamais agrākā
Usmas jūras līča krasts. — 2) Domājamais agrākā Usmas pirm-
ezera krasts. —3) Tagadējā Usmas ezera krasts līdz ar dziļumu
līnijām ik 2 m attālumā. — 4) Citi ezeri (sk. augšā). — 5) Upe un

strauts. — 6) Dzelzceļš līdz ar staciju. — 7) Liel- un lauku ceļš.
— 8) Mājas un baznica. — 9) Priežu mežs. — 10) Egļu mežs. —

11) Lapu koku mežs. — Šīs zīmes kopā -— lapu mežs. — 12) Pļava.
— 13) Sunu purvs. — 14) Kāpas.

Karte II: Moricsalā 1:8000.

Kursīva burtu A—M un a—i, romiešu ciparu I—XXVI, kā

ari divu ciparu (piem. I 1, XIX 2 un tml.) nozime izskaidrota

teksta I—2 un 9. lapp.

Ar I—l2numurētās zīmes ir: 1) Niedru audze. — 2) Purvains

zemums. — 3) Nokāre. — 4) Krasta terrase un krasta valnis. —

5) Ceļš un teka. — 6) Robežas zīme, salas sargam iedalītā zemes

gabala iežogojums (treknā līnija) un 1913. gadā izdarītās salas

mērīšanas galvenā poligona mala — 7) Ar dažādiem veģetācijas
tipiem (sk. tekstā 9—13 lapp.) atšķirīgu pārceļu robežas un numuri.

Jo mazāk asa tāda robeža dabā, jo vairāk tā zīmējumā viļņota.—
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8) Nivelētie punkti ar augstuma skaitļiem virs ezera līmeņa
1913. gada vasarā (t. i. normālā vasaras stāvoklī, 30 cm virs null-

punkta ūdens līmeņa zīmē pie Usmas skolas). Krustiņš nozīmē,
ka tas punkts ilgu laiku nav apzīmēts, riņķītis ar krustiņu augšā
un burtiem blakus, ka tur ierīkotas robežas zīmes (kupicas) ar

šādiem burtiem. — 9—11) Sevišķi lieli koki, kartē apzīmēti ar

burtiem a—z, a'—z', a"—e", un proti: 9) ozoli, 10) egles, 1.1) priedes.
Melnas figūriņas nozīmē tos kokus, kas_l93o. g. vasarā vēl auga,

baltas — kas bija jau nonīkuši. — 12) Ēkas un grāvji.

Attēli.

1. Kalviņu mežsarga mājas Moricsalā, 1913. g. pavasarī.
2. Krasts 1913. g. pavasarī.
3. Mitras pļavas (XVIII 4) un krasta mežs, 1913. g. vasarā.

4. Slapjš zāļu purvs (XX 3), 1926.g. vasarā.

5. Sausu pļavu josla (XIV 1) jauna meža vidū (XIII 2 un 3),
1913. g. pavasarī.

6. Aizaugošas kokāju pļavas (XIV 2), 1930. g. rudenī.

7. Platlapju meža I 3 rietuma mala, 1913. g. vasarā.

8. Zemsedze lakstaugiem bagātā platlapju mežā 11,
vasarā 1930. g.

9. Morica ozols 1913. g. pavasarī.
10. Makša celms, 1913. g. pavasarī.
11. letrūdējis ozols jauktā lapu mežā 111 2, pavasarī 1913. g.
12. Dūkstu mežs gar VIII 2 un IX 2 robežu, 1913. g. pavasarī.
13. Milzu egles jauktā dūkstainā mežā IX 1, vasarā 1913. g.,

pie tām stāv salas sargs Ansis Gailis.

14. Tās pašas izgāztas, 1930. g. vasarā.

15. Nokaltusi milzu egle parcelē VI ar rombveidīgām čūlām

uz stumbra, 1930. g. vasarā.

16. Dūkstu mežs X pārpurvojoties, 1930. g. vasarā.

Gramatspiestuve W. F. Hācker, Rīgā.
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