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1. Bevezetés és célkitőzés 

A vizes élıhelyek környezetünk egyik legértékesebb, ugyanakkor a környezeti hatásokra 
legérzékenyebb élıközösségei. Természetes állapotuk megırzése környezet- és természetvédel-
mi, ökológiai, társadalmi szempontból egyaránt jelentıs feladat (Szilágyi és Orbán 2007).  

Manapság egyre fokozottabb figyelem irányul a vizes élıhelyek felé (Ángyán et al. 1997, 
Antal et al. 2000, Somlyódy 2002, Láng 2003, Ligetvári 2006). A Föld népességének, valamint a 
termelés növekedésének következtében emelkedik a légkör szén-dioxid tartalma, amely fokozza 
az üvegházhatást és ezáltal a földi éghajlat megváltozását idézi elı. A vizsgálatok alapján az 
elmúlt 400 ezer évben nem volt példa olyan magas CO2 

koncentrációra, mint a manapság. A 
légkör CO2 koncentrációjának további növekedése is prognosztizálható, vagyis emelkedik a Föld 
felszínének átlaghımérséklete, gyakoribbá válnak a szélsıséges idıjárási események. A hımér-
sékletváltozás Magyarországon a globális módosulásoknál nagyobb melegedési értéket jelez. Az 
elmúlt 30 évben a melegedés felgyorsult hazánkban. A minimum és maximum hımérsékletek 
egyaránt növekedtek. Az éves csapadékmennyiség a Kárpát-medencében a 20. század vége felé 
jelentısen csökkent. Nyáron (és kisebb mértékben ısszel) a csapadék csökkenése, míg télen (és 
kisebb mértékben tavasszal) a csapadék növekedése várható (hó nélkül). Mind nyáron, mind 
télen a csapadékváltozás mértéke meghaladhatja akár a 30-35%-ot. A nagycsapadékos 
jelenségek száma várhatóan a jövıben nı, míg a kis csapadékkal járó jelenségek csökkenı 
tendenciát mutatnak (IPPC 2007). 

A növekvı nyári hımérséklet következtében súlyos károkkal járó száraz, vízhiányos 
idıszakok jelentek meg, melyeket tovább súlyosbíthat, hogy – éves szinten – a kisebb 
mennyiségő csapadék fıleg télen nagyobb intezitású csapadékesemény során hullik. Ez a 
vízháztartást negatívan befolyásolja, az infiltráció csökken, a lefolyás nı, ami megváltoztathatja 
a táji adottságokat.  

Természetvédelmi szempontból ez a vízhiány negatív változásokat eredményezett, fıleg a 
Duna–Tisza közén és a tiszai Alföldön. A szikes tavak, mocsarak, lápok és más vizes élıhelyek, 
továbbá a homoki és szikes legelık kiszáradnak, ez az esetlegesen hosszútávon fennmaradó, 
állandósuló területi vízhiány ezen élıhelyek fennmaradását veszélyezteti (Aradi 2007). 

Területük hazánkban jelentısen lecsökkent, míg a folyószabályozások elıtt Magyarország 
mai területének 25%-át vizes élıhelyek borították, ma csupán 7%-át. Szigetszerővé váltak, 
azonban a természetes közegben betöltött egyedülálló ökológiai szerepüknek köszönhetıen 
egyre inkább az érdeklıdés, a kutatások és védelem középpontjába kerülnek. Igen jelentıs 
kihívás napjainkban lápjaink, láprétjeink revitalizálása, rehabilitációja, mellyel még megment-
hetıek ezen élıhelyek, diverz élıviláguk megırizhetı. 

A galgahévízi láprét egyike a Galga völgyében még fennmaradt, egykor kiterjedt területő 
lápréteknek. A galgahévízi láprét természetvédelmi eszmei értéke igen jelentıs, csak a területen 
megtalálható növények alapján több mint 47 millió Ft (Vona et al. 2007), ezen országos 
jelentıségő védett terület megóvása, a növénytársulások heterogenitásának megtartása nemzeti 
érdekünk is. 

Kutató csoportunk 1998 óta végez botanikai és talajtani vizsgálatokat a galgahévízi 
lápréten (Pintér 1999, Vona et al. 2006a, Boecker 2006), amelynek fajgazdagsága, szigetszerő 
elhelyezkedése sajátos jellegő. Az elmúlt 10 évben jelentıs változások történtek a lápréten, a 
szukcessziós folyamatok felerısödtek, a természetvédelmi szempontból értékes növény-
társulások visszaszorulóban vannak, vizsgálataink alapján a láprét természetvédelmi értékei 
veszélybe kerültek. 

A láprét hosszútávú megırzése érdekében szükséges a sőrgıs beavatkozás a területen, 
hiszen a térség hidrológiai, talajtani, eróziós, gazdálkodási és tájhasználati viszonyai jelentısen 
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megváltoztak (Kovács 2006, Vona et al. 2006b). Ezen változások nyomonkövetése, ok-okozati 
összefüggésrendszerének feltárása elengedhetetlen a revitalizációs tervek elıkészítéséhez, és 
fontos szerepet játszik a terület táji diverzitásban betöltött szerepének fenntartásában. 

A terület kedvezı ökológiai állapotának megırzése hazánk európai uniós irányelvben tett 
vállalásai alapján is indokolt. A Víz Keretirányelv (EC 2000) minden olyan vizes élıhelyre 
kiterjed, amely közvetlenül függ a felszíni és a felszín alatti víztestektıl. Az irányelvben foglalt 
vízgyőjtıgazdálkodási beavatkozások érdekében a Galga-patak állapotfelmérésén túl (Heltai et 
al. 2005) szükséges a vízgyőjtın található vizes élıhelyeket is vizsgálni, abiotikus és biotikus 
adottságait feltárni. A galgahévízi lápréten elvégzett feltárásaink hozzájárulhatnak a 2009-re 
elkészítendı vízgyőjtıgazdálkodási tervek fejlesztéséhez, a térségre nézve helyes revitalizációs 
beavatkozások elvégzéséhez. 

A láprét kialakulását meghatározó – talán a legfontosabb – környezeti elem a víz, ezért 
annak fennmaradásához alapvetıen fontos a vízutánpótlás biztosítása. A láprét vízháztartási 
tényezıi kapcsolatrendszereinek megismerése, megértése megalapozhatja a revitalizációs 
terveket.  

A dolgozat készítése során célkitőzéseim a következık voltak: 

• értékelni a galgahévízi láprét vegetációjában bekövetkezett változások abiotikus 
okait, ezen belül: 

• feltárni a láprét sekélyföldtani, talajtani adottságait, termıhelyeit jellemezni; 
• megvizsgálni a lápréten a vízháztartási mérlegtényezık kapcsolatrendszerét, 

összefüggésviszonyait, meghatározni a láprét vízháztartási mérlegét; 
• a változás alapján értékelni a láprét környezeti állapotát, potenciálját, elsısorban a 

vízellátás szempontjából; 
• a rendelkezésre álló katonai felmérések és ortofotók alapján elkészíteni a felszín-

borítás térinformatikai adatbázisát, majd segítségével jellemezni a láprét 
felszínborításának idıbeni változását; 

• a változás alapján értékelni a láprét fejlıdési dinamikáját, potenciálját; 
• javaslatot tenni a láprét természetvédelmi szempontú revitalizációs, kezelési terveinek 

megalapozására. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Lápkutatás a galgahévízi láprét tükrében 

A vizes élıhelyek (wetland-ek) egyedülálló ökológiai szerepüknek köszönhetıen egyre inkább 
az érdeklıdés és a kutatások középpontjába kerülnek. Kiemelkedı funkciót töltenek be az 
élıvilág, a génmegırzés és a biodiverzitás szempontjából, részt vesznek az anyag- és energia 
körforgásban. Természeti környezetünk legértékesebb, ugyanakkor legveszélyeztetettebb 
területei közé tartoznak (Lappalainen 1996). 

A nemzetközi szakirodalom a vizes élıhelyeket az angol „wetland” szóval illeti, amelynek 
igen sok egymástól eltérı definíciója létezik, a szerzık igen tág értelmezésrıl tesznek 
tanúbizonyságot. Ezek egységesítésére hívja fel a figyelmet Cowardin és Golet (1995). 

Mitsch és Gosselink szerint (1986, 2000) a vizes élıhely olyan környezet, amely ,,átmenet 
a valódi földi (terresztris) ökoszisztémák és a vizes rendszerek között, így természeténél fogva 
egymástól elválasztja azokat, ugyanakkor mindkettıtıl jelentıs mértékben függ”.  

Egyes definiciókban hangsúlyt kap a talajok jelenléte is (Cowardin et al. 1979, Reed et al. 
1988, Vompersky et al 1994). 

„A wetlandek átmenetet képviselnek a szárazföldi és vízi rendszerek között, ahol a vízszint 
állandóan a felszínen, vagy annak közelében van, vagy a terület vízzel teljesen borított.”  

A vizes élıhelyek jelemzıi: 

• Legalább periodikusan a felszínen vízi növények uralkodnak. 
• Az élıhely talaja fıként hidromorf talaj. 
• Az élıhelyek közege nem talaj, azonban teljesen telített vízzel a vegetációs idıszak 

alatt (Covardin et al. 1979). 

A Wetland a legtöbb definícióban sekély, állandó jelleggel vagy idıszakosan vízzel 
borított terület, láp, mocsár, amelynél a vízszint állandóan a felszín közelében található, illetve az 
állandó felszíni elöntés is jellemzı. Édes, brakk és sós víz egyaránt jellemzı lehet rájuk (Mitsch 
et al. 1994, Cowardin és Golet 1995, Joosten 2006). A magyar szakirodalomban (Anonimus 
2001, Takács 2004, Hubayné 2005) készített összefoglalást az eltérı wetland, illetve láp 
definíciókról, valamint értelmezésükrıl.  

A vízborítás idıtartama alapján definiálja a vizes élıhelyeket a Nemzetközi Láp Társaság: 
„a wetland olyan terület, amely természetes körülmények között áltagban évente legalább két 
hétig vízborítás, vagy jelentıs vízhatás alatt áll” (IPS 2004). 

A wetlandek fogalommeghatározása igen változatos, tisztázásra szorul, Westermann 
(1993) szerint az angolszász rendszer mindent összemos, pedig az európai rendszerek sokkal 
pontosabbak, részletesebbek. 

Általánosan elfogadott meghatározásnak tekinthetı a Ramsari Egyezmény a wetland 
definiciója, amelyek a fenti élıhelyeket a vízellátás, vízborítás alapján határozza meg:  

"... azok az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, 
ingoványos, tızeglápos vagy vízi területek, melyeknek vize állandó vagy áramló édesvíző, félsós 
vagy sós, ideértve azokat a tengerviző területeket is, melyek mélysége apálykor a hat métert nem 
haladja meg " (Ramsar Convention Bureau 2000), azonban ez a definíció sem tekinthetı 
általánosan elfogadottnak, egyes szerzık a vegetáció megjelenését is alapfeltételnek tekintik. 
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„A „wetland” egy olyan terület, amely elöntés alatt áll vagy vízzel telített, mégpedig olyan 
gyakorisággal és idıtartamra, amely olyan vegetáció kialakulására ad lehetıséget, amely vízzel 
telített talajokra jellemzı” (Wells és Zoltai 1985, Glukhov és Markelova 1994, Joosten és Clarke 
2002). 

Vélhetıen ez a szakmai vita, amely a pontos, valamennyi diszciplina által elfogadott 
nomenklatúrát célozza, még elhúzódik, a konszenzus várat magára. Azonban – véleményem 
szerint – a vizes élıhelyek vízháztartási rendszere az egyik kulcstényezı és ez határozza meg 
ezen területek heterogenitását, a szerkezeti felépítést, összetételét és a növényzet változékony-
ságát egyaránt (Romanow 1968, Ivanov 1981, Davis és Anderson 2001). A hidrológiai állapotok 
befolyásolják a faji összetételt, a szukcessziós folyamatokat, a prodiktivitást, és a szervesanyag 
felhalmozódást (Gosselink és Turner 1978; Brinson 1993; Howard-Williams 1985). Tehát 
megállapítható, hogy a kialakulásukért, változatosságukért alapvetıen a víz a felelıs. A 
wetlandek veszélyeztetettségének legfıbb okát a víz térbeli-idıbeli eloszlásának megváltozásá-
ban kell keresnünk (Steiner 1992, Minayeva et al. 2004).  

A globális klímaváltozás hatására várhatóan csökkenni fog a vizes élıhelyek kiterjedése, 
degradációjuk fokozódik, a faji diverzitás csökkenése is prognosztizálható és növekedni fog azon 
váratlan események száma, amelyek következtében várható a wetlandl területeinek jelentıs 
csökkenése a Föld valamennyi régiójában (Millennium Ecosystem Assessment 2005). 

A vizes élıhelyek közül a világon a lápok, az ún. „peatlandek” a legelterjettebbek, Joosten 
és Clarke (2002) szerint a wetlandek 50-70%-a, Hofer és Schmilewiski (2005) szerint 20-70%-a 
tızeges terület. A Föld vizes élıhelyeinek a kiterjedése 4 millió km2, ami az édesvízzel borított 
földfelszín 3 %-át teszi ki. Ezen ökoszisztémák a Föld harmadik legnagyobb szénkészletét és az 
édesvízkészletének 10%-át ırzik (Yurkovskaya 2005). Több mint 200 millió ha lápterület 
található az északi félgömbön, Észak-Oroszország, Észak-Európa, Skandinávia, az Egyesült 
Királyság, és Írország területén (Mitsch et al 1994). Világviszonylatban a lápok 80 %-a élıláp, 
azaz a tızegképzıdés pozítív mérleget mutat. 

Lápok legalább 173 országban fordulnak elı, a legnagyobb részük Kanadában (37%), és 
Oroszroszában (30%) található (Wetland in Russia 2000, Millennium Ecosystem Assessment 
2005). A volt Szovjetunió területén található a világ tızegkészletének 60%-a, 71,5 millió ha 
(Dömsödi 1974), Kanada vizes élıhelyeinek 88%-a „peatland”, amelyek kiterjedése 112 millió 
ha (Glooschenko et al. 1993, Rubec 1994). 

1800 óta a lápok területe a klímaváltozás, emberi tevékenység, különösen a mezıgazdaság 
és erdészet számára történı lecsapolások következtében jelentısen lecsökkent. Ezt a csökkenést 
10-20%-ra teszik. Európában több évszázadon keresztül elsısorban a mezıgazdaság hasznosí-
totta ezeket a területeket és közel 125000 km2 terület alakított át (Hofer és Schmilewski 2005). 
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2.2. A lápok osztályozása 

A lápok osztályozása, definíciói, katergóriarendszere a vizes élıhelyekéhez hasonlóan szintén 
rendkívül változatos. A különbözı tudományágak, országok más-más kategóriarendszert 
használnak. A jelentıs lápterületekkel bíró országok, pl. az orosz (Galanina 2004, Yurkovskaya 
2005), német (Steiner 2005a), finn (Laine és Vanader 1990), angolszász (Davis és Anderson 
2001, Joosten és Clarke 2002) területük nevezéktana sokszor nehezen összeegyeztethetı, a 
nemzetközi terminológia sem teljesen kiforrott (Arbeitskreis Moosnutzung-Landespflege 1990). 

Az eltérı nevezéktanok, valamint a fogalmazási bizonytalanságok feloldását segíti Joosten 
és Clarke áttekintése (2002) (1. ábra). 

 
1. ábra: Összefüggésrendszer a „wetland” „suo”, „mire”, és „peatland” lápfogalmak között  

(Joosten és Clarke 2002) 

A „Peatland”-ek olyan vizes élıhelyek, amelyekben elhalt növényi maradvány (tızeg) 
halmozódik fel, és ennek következtében a bomlás korlátozott. Sok vizes élıhelyen halmozódik 
fel természetes szervesanyag, azonban a tızeglápok ismertetıje a legalább 30 cm-es vastagságú 
felhalmozódó tızegréteg (Glaser 1987), ennek következményeként ezek a területek rövid 
vegetációs idejő területeken fordulnak elı. 

Joosten és Clarke (2002) szerint a tızeges terület (peatland), növényzettel borított vagy 
növénymentes terület, amelyen a felszíntıl találunk tızeges réteget. Tızegnek azt a leülepedett, 
felhalmozódott anyagot nevezik, amelynél a szárazanyagtartalom több mint 30%-a holt 
szervesanyag.  

Joosten (2006) megfogalmazása alapján a peatland olyan területet jelöl, amely 30 cm 
vastagságú és 30% szárazanyagtartalmú tızegréteggel rendelkezik, lápi vegetációval borított, 
vagy lápi vegetáció nélküli terület. 

A lápfogalom értékelése során jelentısége van a finn szakirodalmakban megtalálható 
„sou” fogalomnak, amely olyan vizes élıhelyet jelöl, ahol a tızegképzıdés, tızegfelhalmozódás 
nem feltétlenül megfigyelhetı, azonban növényzeti összetétele, hidrológiai adottságai 
potenciálisan lehetıséget biztosíthatnak a tızegképzıdésre (Lindholm és Heikkilä 2005). 

Már teljes egészében tızeges területnek tekinthetı a „mire”, amely olyan tızeges terület, 
melyben jelenleg is képzıdik, felhalmozódik a tızeg (Joosten és Clarke 2002, Minayeva és Sirin 
2005). Tehát ezen területek tekinthetıek élılápoknak a magyar nomenklatúra alapján. 

A „mire” élılápok jellemzıen az alábbi két osztályba sorolhatóak: „bog” és „fen” (Joosten 
és Clarke 2002) 
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A „Bogs” (dagadólápok) kiemelkednek a környezetükbıl, vízutánpótlásukat csak a 
csapadék biztosítja. A „fens” (síklápok) mélyedésekben helyezkednek el, talajvíz szintén táplálja 
ıket, a párolgás meghaladja a csapadék mennyiségét (Wassen et al. 1990, Lappalainen 1996). 

A finn szakirodalomban találhatunk még két elterjedt lápfogalmat, a „palsa”-t, illetve a 
„pingo”-t (Pyavchenko 1955). A „palsa” egy finn eredető kifejezés arra a tızeggel borított 
dombra használatos, melynek állandóan fagyott belseje–magja van, valamint ombrotrofil jellegő 
vízellátás szempontjából. Keresztmetszete akár 50 m is lehet, de ennél általában kisebb, 
magassága 1 m-tıl a néhány méterig terjedhet. 

A „pingo” eszkimó kifejezés, a sarkköri területen található dombra vagy kúp alakú hegyre 
utal, amelyet egy külsı talajréteg és növényzet alkot, és szilárd jégréteg borít be, legalább két 
télen keresztül (Sjörs 1948, Ruuhijärvi 1978). 

Összességében megállapítható, hogy az angolszász fogalomhasználat a „peatland”-et 
tızeges területként értelmezi, míg a „mire” a lápokat takarja, tehát az élı- és holtlápokat 
elkülöníti egymástól. A fentiekbıl is kitőnik, hogy a láptudomány nem rendelkezik olyan átfogó 
rendszertannal, amely valamennyi „tızeges” országban elfogadható. A nemzeti terminológi-
ákban igen jelentıs különbségek fordulnak elı (Cronk és Fennessy 2001, Steiner 2005a). 
Nehézséget jelent, hogy a nemzetközi osztályozások a lápokat és a tızeget sokszor együttesen 
akarják minısíteni (Moore és Bellamy 1974). 

A magyar terminológiát bonyolítja, hogy a láp kifejezést olyan területekre is alkalmazzák, 
amelyeken nincs tızegképzıdés, holtlápokra.  

A hazai láposztályozásban a láp egyszerre földrajzi, tipológiai és vegetációbiológiai 
objektum, a láptudomány a földrajzi, földtani, hidrológiai, talajtani, botanikai diszciplínákat 
egyaránt foglalkoztatja (Dömsödi 1988). 

Egységes magyar fogalomhasználat a lápokra vonatkozóan a mai napig sem alakult ki 
(Sípos 1998, Balogh 2000, Tardy 2007). 

A lápok hazai definiálására jó alapot szolgáltat a 2003. évi LI. Törvény, amely szerint „a láp 
olyan földterület, amely tartósan vagy idıszakosan víz hatásának kitett, illetıleg amelynek talaja 
idıszakosan vízzel telített, és  

• da) amelynek jelentıs részén lápi életközösség, illetve lápi élı szervezetek találhatók, 
vagy  

• db) talaját változó kifejlıdéső tızegtartalom, illetve tızegképzıdési folyamatok 
jellemzik.” 

A hazai szakirodalomban megfigyelhetık az eltérı diszciplinák lápfogalmai is. A botanikai 
szakirodalom lápnak nevezi azokat a növénytársulásokat, amelyek tızeget hoznak létre. A láp a 
növénytakarót és az alatta képzıdı tızeget együtt, összefoglalva jelenti (Boros 1964). 

Dömsödi (1977) lápnak azon élı tızeglápokat nevezi, amelyek tızeget tartalmazó sekély 
viző területek, vízháztartásuk a láp vegetációt lehetıvé teszik. Rajta és benne a tızegképzıdés 
folyik. 

Igen pontos definíciót fogalmaz meg Lájer (1998): „A lápok olyan természeti képzıd-
mények, amelyre jellemzı, hogy bizonyos élı rendszerek tızeget halmoznak fel benne, illetve 
amelyben a folyamatosan vastagodó tızegrétegek növekedése és fogyása (bomlás vagy erózió 
révén) hosszú távon egyensúlyt ér el. A láp fogalma tehát a növénytakarót és a belıle képzıdı 
tızeget együtt, összefoglalva jelenti.” 

Mivel a „lápokkal foglalkozó tudomány” a földrajzi, földtani, talajtani, hidrológiai, 
botanikai, zoológiai tudományterületek közötti interdiszciplínaként is felfogható, a lápokat ennek 
megfelelıen lehet elhelyezkedésük, alakzatuk, növényzetük, tızegkészletük, szerkezetük 
(rétegtani felépítésük), koruk, vízutánpótlásuk és talajtani tulajdonságaik alapján csoportosítani.  
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A hidromorfológiai tulajdonságok alapján történı osztályozás jól kategorizálható, a 
növényökológiai összefüggések fellelhetıek, a legtöbb nemzetközi osztályozási rendszer ezen 
tulajdonságokon alapul.  

Talajgenetikai, illetve geomorfológiai rendszerek a lápterületekre vonatkozó osztályozása 
igen összetett, számos kísérlet történt, azonban nem honosodtak meg az eltérı nevezéktanok 
(Dömsödi 1985). 

Vegetáció alapján történı osztályozás a Kárpát-medencében a jelentıs átalakulások miatt 
igen nehézkes (Dömsödi 1988). Azonban hazánkban ezen osztályozási rendszert tekinthetjük a 
legelterjettebbek (Fekete et al. 1997). 

Hazánkban a lápterületek tavakhoz (medencékhez); folyókhoz (holtágakhoz, meanderek-
hez); mély fekvéső, hullámos felszínekhez (turjánokhoz); hegy- és dombvidéki suvadásos 
területekhez kötıdnek (Dömsödi 1980). „A lápok növényi összetételén alapuló finn, szovjet 
rendszereket a Kárpát-medencében nem lehet érvényesíteni. A lápi vegetáción alapuló (finn) 
osztályozás itt nem csak a víz, szekunder vegetáció miatt nem lehetséges, hanem azért sem, mert 
egyes országrészek lápterületei részben, vagy teljesen átalakultak, (megsemmisültek)” (Dömsödi 
1988). 

A lápok egységes, általánosan elfogadott osztályozását megnehezíti, hogy a lápokat: 
• környezetük, 
• vízutánpótlásuk eredete, 
• alakzatuk, 
• vegetációjuk, 
• növényi összetételük, 
• rétegtani felépítésük, 
• koruk, 
• talajtulajdonságaik alapján  

egyaránt osztályozhatjuk, (Dömsödi 1988), azonban ez a diverzitás jól tükrözi az egységes 
láposztályozás nehézségeit. 

Alakzati, földrajzi szempontból (Pokorny 1862, Dömsödi 1988, Göttlich 1990, Balogh 
2000, Succow és Joosten 2001) kétféle láptípust különböztetünk meg: a síklápokat (jórészt ezek 
jellemzıek hazánkra) fen, moor, lowmoor, Niedermoor, ill. a dagadólápokat bog, raised bog, 
high moor, Hochmoor.  

A dagadólápok vize és tızege mindig szélsıségesen savanyú (pH < 4), a síklápok vize a 
bázikustól a mérsékelten savanyúig változhat (pH 5-8). Abban az esetben, ha a síklápokat 
tızegmohaszınyeg borítja igen savanyúak lehetnek, ezeket átmeneti lápoknak nevezzük. Míg a 
dagadólápok tızegfelülete a környék talajvízszintje fölé emelkedik, a síklápok felszíne a 
nyugalmi vízszint alatt marad. Elsısorban talajvízbıl, szivárgó vagy áramló rétegvízbıl 
táplálkoznak. A síklápok, az ún. morfológiai lápok közé tartoznak, ezzel szemben az éghajlati 
adottságok hatására (többlet csapadék) kialakuló dagadólápok klimatikus lápok (http 1). 

Mint hazánk legtöbb lápja, a galgahévízi láprét is a síklápok közé sorolható. A síklápok 
rendkívül változatosak a víz és a tızeg kémiai összetétele és a víz dinamikája alapján. 
Klímatikus hátterük szerint (Von Post és Granlung 1926) ombrogén–légköri nedvesség, esıvíz; 
rheofil, vagy, topogén, vagy minerogén—vízhatás felszíni, felszín alatti víz; soligén– a légköri és 
vízháztartási együtt, katergóriarendszereket határozott meg. 
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Az üdeségükért felelıs vizet a csapadék ombrogén jellegétıl függıen Sjörs (1948) geogén 
eredetőnek nevezte, s ezen belül három altípust különböztetett: 

• limnogén, vagyis tóból vagy folyóból származó víz, 
• topogén, vagyis talajból származó, statikus víz, 
• szoligén, vagyis talajbıl származó, áramló víz. 

Kulczyňski (1949) szerint a síklápok mindig áramló vizet kapnak, és ezt a reofil jelzıvel 
illette, szemben a csak függılegesen mozgó, ombrogén csapadékvízzel. 

A geomorfológiai osztályozás alapján medenceláp, völgyláp; hely szerint völgyláp, 
lejtıláp, teraszláp, hegyháti láp, medenceláp, deltaláp, folyami láp, tavi láp, forrásláp, úszóláp 
különíthetı el, ez azonban minden láptípusban kialakulhat (Dömsödi 1988). 

Weber (1903) a tápanyagtartalom szerint oligotróf, mezotróf és eutróf lápokat különített el.  

Ezen osztályozási szempont azonban csak keveset árul el a láp élıvilágáról. A lápokat 
leggyakrabban a növényzetük alapján szokták osztályozni (Fekete et al. 1997, Borhidi 2003). 
Növényföldrajzi szempontból Soó (1962) primer vegetáció, sekunder vegetációban sorolja a 
lápokat. Az Általános Nemzeti Élıhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR) alapján az alábbi 
láptípusokat különíthetjük el élıhelyek szempontjából (Fekete et al. 1997):  

B. Mocsarak 
B1b Nádas úszólápok, lápos, tızeges nádasok és télisásosok 
B4 Zsombékosok 
B5 Nem zsombékoló magassásrétek 

C. Forráslápok, átmeneti és dagadólápok 
C1 Mészkerülı, illetve meszes talajú forráslápok 
C2 Tızegmohás átmeneti lápok  
C3 Tızegmohalápok 

D. Üde sík- és dombvidéki rétek és rétlápok 
D1 Üde és nádasodó láprétek-rétlápok 
D2 Kiszáradó kékperjés láprétek 
D3 Dombvidéki mocsárrétek 
D4 Alföldi mocsárrétek 
D5 Patakparti és lápi magaskórósok 

J. Liget- és láperdık 
J1 Főz- és nyírlápok 
J2 Égerlápok és égeres mocsárerdık 

Az Á-NÉR rendszer bemutatja ezen élıhelyek definícióit, termıhely jellemzésüket, az 
állományképet, az élıhelykategória jellemzı növényfajait, a vegetációs és táji környezetet, a 
felismerhetıség alapinformációit, regenerációs potenciáljukat (http2).  

A hazai lápokat morfológiájuk, szerkezetük, hidrológiájuk, tápanyag-ellátottságuk és 
növényzetük együttes figyelembevételével (Lájer 1998, Borhidi 2003) az alábbi módon 
osztályozta: 

Minerogén lápok: vízháztartásukat alapvetıen a talajvíz határozza meg. Az osztályozási 
rendszerben két fı-, és hat altípusba sorolhatók: 

I. Topogén vagy morfogén lápok, amelyek sík víztükörrel rendelkeznek és medencékben, 
horpadásokban, völgyaljakban, mélyedésekben alakulnak ki. 

I.1. Feltöltıdı lápok: azon lápok, amelyek tavak és egyéb állóvizek feltöltıdése során, 
autogén szukcesszióval jöttek létre. Speciális esetük az úszóláp, amely kétféleképpen alakulhat 
ki. Ha a víz alatt képzıdött tızeg (pl. nád- vagy sástızeg) átalakulása (pl. anaerob folyamatot 
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kísérı kén-hidrogén vagy egyéb gázképzıdés) következtében felúszik, azon ún. szimultán 
úszógyep képzıdik. A másik mód, amikor egyes növényfajok hajtásai vagy rizómái a vízfelületet 
fokozatosan benövik, és a parttól elszakadva úszó szigetekké alakulnak. A feltöltıdı lápok 
vízellátását alapvetıen a környezı területekrıl összegyülekezı víz határozza meg. Tápanyag-
felvételük a nyílt víz felıli oldalon megy végbe. A víz tápanyagban fokozatosan szegényedik a 
tızegteren belül. Így a nyílt víztıl a láp belseje felé haladva tipikus esetben többé-kevésbé 
eutróf, mezotróf, majd oligotróf növénytársulásokat találunk. 

I. 2. Elmocsarasodó lápok: a talajvízszint megemelkedése révén jönnek létre.  

I. 3. Ártéri lápok: a folyóárterek peremén, a folyó hordaléka által lefőzött mélyedésekben 
alakulnak ki. Itt a folyó áradásaitól függıen az elárasztások gyakoriak, de a lefolyás gátolt, 
késleltetett. Az ártérperemi lápok vízellátásához hozzájárulhatnak az ártér szegélyén fakadó 
források is. Jellemzık rájuk a tızeg- és iszaprétegek egymást váltó lerakódása. Ilyen lápok 
alakultak ki pl. a Dráva árterén, a Duna–Tisza közi Turján-vidéken, az Ecsedi-lápon. 

II. Szoligén vagy reogén lápok: lejtıs területeken, áramló vizek hatása alatt kialakuló 
lápok. A dombvidéki vízrendezések során jelentıs részüket lecsapolták, a mezıgazdasági 
területek közé beékelıdve, a diffúz tápanyagterhelés hatására tovább degradálódhatnak. 

II.1. Csörgedezı vízzel öntözött lápok: jellegzetesen hegyvidékeken alakulnak ki, sekély 
tızegréteg jellemzi. Vízellátásukat a lejtıs felszínen átfolyó, csörgedezı víz biztosítja. Ezen 
felszíni vizek tápanyagban szegények, így az ilyen lápokat elsısorban mezotróf jellegő vegetáció 
borítja. 

II.2. Átszivárgásos lápok: völgyoldalakban alakulnak ki, közvetlenül a felszín alatt áramló 
talajvíz hatására. A képzıdı tızeg laza szerkezete és duzzadó képessége következtében a víz 
rendszerint még növekvı vízhozam esetén sem lép a felszínre. Az átszivárgásos lápok gyakran 
forráslápokhoz csatlakoznak, vagy homorú lejtık szivárgó talajvizének hatására jönnek létre. A 
víz a tızegrétegekben mozog, így tápanyagokban fokozatosan elszegényedik, ezért az 
átszivárgásos lápokra többnyire oligotróf növényzet jellemzı. 

II.3. Forráslápok: a felszínre kilépı rétegvizek (források) felett, általában igen kis 
kiterjedéssel jelennek meg. Az oxigénben gazdag víz hatására a forráslápok tızege jelentıs 
mértékben oxidálódik. 

III. Ombro-minerogén vagy átmeneti lápok: vízháztartásukat a csapadék és a talajvíz 
együttesen határozza meg, megközelítıleg azonos mértékben. A jellemzıen vastag tızegrétegek 
a lápot tápláló vizeket megszőrik, a tızegréteg vastagságától függıen tápanyagban szegényebb 
ombrogén lápokra emlékeztetı vegetáció alakulhat ki. Növényzetükre jellemzı, hogy moha-
szintjüket jelentıs mértékben összefüggı tızegmohaszint alkotja, amely azonban más fajokból 
áll, mint a dagadólápoké. 

IV. Ombrogén lápok: azon lápok melyben a víz csak vertikális irányultság jellemzi 
(Kuczyňski 1949). A talajvíz egy vastag tızegrétegen keresztül jut el a növényzethez, 
tápanyagban igen szegény, a kialakuló vegetáció ombrotróf jellegő (Lájer 1998).  

Balogh M. (1982) az alábbiakban összegzi a hazai lápok osztályozási rendszerét: 
 

lápfelszín kialakulása 
szerint: 

dagadóláp átmeneti láp síkláp 

tápanyagellátottság 
szerint 

oligotróf mezotróf eutróf 

növényzet szerint tızegmohaláp tızegmohásláp rétláp 
talajsavanyúság 

szerint 
erısen acidofil acidofil 

enyhén acidofil, 
neutrofil, bazofil 
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A világ lápterületei az elmúlt évszázadokban jelentıs átalakuláson mennek keresztül, 
különösen Európában. A nem trópusi égövön az emberi hatás, elsısorban a mezıgazdasági 
mővelés 50%, az erdészet 30%, a tızegbányászat 10% (1999-ben közel 40 millió m3 tızeget 
használt fel a kertészet a világon), az urbanizáció 5 %, vízrendezés 4% lápterület pusztulásáért 
felelıs. A lápok pusztulásáért a trópusokon az erdészet évi 4500 km2, a mezıgazdaság 1000 km2 
okolható (Joosten és Clarke 2002, Steiner 2005b). 

Az 1960-70-es években a lápok vékonyodása felgyorsult (Bellamy 1968). A lápok 
pusztulásában a legjelentısebb élettelen tényezı a vízborítottság hiányából adódik, a tızeg 
oxidálódásnak indul. A Lápok pusztulásában a legnagyobb veszteség Európában figyelhetı meg, 
ahol a tızeges területek 20%-a eltőnt, 60%-án a tızegképzıdés negatív mérleget mutat, azaz holt 
lápok képzıdnek (Päivänen 2002 Joosten 2006). Európa lápterületeinek 40%-a maradt fent 
élılápként, fıleg az északi területekre koncentrálódva (2. ábra) (Eggelsmann 1989, Joosten és 
Clarke 2002). 
 

 
2. ábra: Élılápok elhelyezkedése a világon (Joosten és Clarke 2002) 

Németországban 1-3 cm/év, míg a trópusi-szubtrópusi területeken akár 5-12 cm/év is lehet 
a tızeg pusztulás mértéke, mely csökkenés ütemét a klímaváltozás tovább fokozhatja (Anonimus 
2005). A tızegpusztulás világmérető jelenség, a tızegpusztulás mértékét Európában évenként 1 
cm-t meghaladó mértékőre becsülik (Dömsödi 1988, Falkenberg 1993). 

Európában a fennmaradt lápterület jelentıs részét a mezıgazdaság vonta uralma alá. A 
lápok mezıgazdasági hasznosításában hazánk világelsı, lápterületeink 98%-át, az agrárium 
hasznosítja.  

Az egykori Kárpát-medencei lápterületek csupán 1/3-a maradt meg, pedig korábban a 
Kárpát-medence az észak-európai lápterületekhez hasonló kiterjedéső lápterületekkel rendelkezett. 

1915-1952 közötti idıszakban 54000 ha-ral, 580 millió m3-rel csökkent a tızegvagyon 
Magyarországon (Dömsödi 2006). Magyarországon a 19-20. század fordulóján 100000 ha láp-
terület volt, ami a területének 1,1 %-a, Finnország területének 33 %-a a lápterület (Taylor 1983). 
A magyarországi lápterületek kitrjedése jelenleg 35000 ha (Dömsödi 1980, Dömsödi 1990).  

Hazánkban a vizes élıhelyek, lápok, láprétek kutatása mindig is a kutatók érdeklıdésének 
középpontjában állt. 1858-ban Vécsey Miklós munkája alapján ismerik meg az Alföld nagy 
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kiterjedéső lápjait. 1859-ben az Eszterházy-hercegi uradalom készíttet felmérést a Hanság 
tızegviszonyairól. 1859-ben Kerner számol be a Hortobágy, Berettyó és a Tisza-Zagyva 
szögében talált lápföldrıl, amelynek a flóráját tanulmányozta. Richter 1859-ben közölt adatokat 
Nyugat- és Észak-Magyarország lápjairól. Pokorny számol be 1862-ben a magyarországi 
lápokról, 68 tızeglápon végzett vizsgálatáról. Ezt követıen „közel 3 évtizedig mit sem haladt a 
szorosabb értelemben vett lápkutatás Magyarországon”, csupán Szabó J. 1979-ben „Budapest és 
környéke geológiai leírása” címő mővében találhatunk adatokat a fıváros és környéke tızegkép-
zıdményeirıl. 1892-ben Staub hangsúlyozza a tızegkutatás jelentıségét, az ország 6 tájéka 
szerint sorolja fel a magyarországi tızeglápokat. 1894-ben közli ”A tızeg elterjedése 
Magyarországon” címő mővét. Az elsı geológiai alapon végzett lápkutatás 1902-ben jelent meg 
(László és Emszt 1915). 

A magyarországi lápok vegetációjának több évtizedre visszanyúló vizsgálata többnyire 
azok botanikai vizsgálatával kezdıdött. Erre irányuló kutatások már az 1800-as évek végétıl 
folytak (Borbás 1885, Degen 1923, Boros 1924a, 1924b, 1936, 1964, Zólyomi 1931, Soó 1938,). 
László és Emszt 1915-ös monográfiája tekinthetı a legjelentısebb alapmőnek, mely 
növényszociológiai, fejlıdéstörténeti, elterjedési fejezetet is tartalmaz. 

A Gödöllıi-dombvidék láprétjeivel, botanikai értékeivel Kovács (1955, 1957), Kovács és 
Priszter (1956), Máthé (1956) és Fekete (1965) is foglalkoztak. A galgahévízi láprét (kutatásom 
helyszíne) elsı részletes botanikai felmérését Pintér (1999) végezte el, melyet Boecker 2006-ban 
felülvizsgált. A lápok, láprétek azonban a földrajzos és agroökológus kutatók érdeklıdését is 
felkeltették. Timkó 1904-ben térképezte fel az ecsedi láp geológiai, agrogeológiai viszonyait, 
míg Staub (1892) hazánk tızegtelepeinek megismerését, természettudományos jelentıségét 
vizsgálta. 

Az elmúlt évszázadban jelentıs változások történtek a mezıgazdasági területhasználati 
módokban. A vizes élıhelyeket a szántóföldi mővelés számára a káros vizektıl mentesítették, 
ezzel megteremtve az intenzív mezıgazdasági mővelés feltételeit (Ajtai és Thaisz 1929). 
Azonban a tızeg- és lápterületeink nemcsak az intenzifikált mezıgazdasági mővelés következ-
tében degradálódtak. Már az 1900-as évek elején jelentıs víztelenítési munkálatokat hajtottak 
végre, mivel a tızeg jelentıs bányászati vagyonnak számított és számít ma is. A tızegvagyon 
kitermelése érdekében átfogó, meliorációs” munkálatok kezdıdtek lápterületeinken (Czirbusz 
1899). Pokorny 1862-ben még 76 nagy lápot jelzett az ország területérıl, ezzel szemben 
napjainkban számuk jelentısen lecsökkent. Az elmúlt 150 év során lápjaink (számszerősítve) 97 
%-a pusztult el a lecsapolási, meliorációs, vízrendezési munkák, valamint a tızegbányászat 
következtében (Érdiné 2002). A lápi eredető szervesanyag készleteink nem megújuló természeti 
erıforrások, jelenkori újraképzıdésük jelentéktelen, „a különbözı nyersanyagok közül az egész 
világon ezek pusztulnak a legjobban” (Dömsödi 1977), a biotóphálózatban betöltött szerepük 
igen nagy, így megırzésük hazánk biodiverzitásának, természeti erıforrásainak megırzése 
szempontjából is felbecsülhetetlen. 

A tızegbányászat mellett az 1940-es évektıl lejátszódó agrárstruktúrában történı változá-
sok is jelentıs hatást gyakoroltak a vizes élıhelyekre. Világszerte a fokozódó és egyre 
intenzívebbé váló mezıgazdasági mővelés miatt (Shah és Strong 1999) nıtt a termıhely igény, 
jelentıs kiterjedéső területeket vontak szántóföldi mővelés alá. Ez a mővelési ág-változtatás a 
lápokat, üde réteket, vizes élıhelyeket hazánkban sem kímélte (Prettenhoffer 1941, Tóth- Szabó 
1959, Dömsödi 1988). 

A lápok víztelenítésének káros következményeivel azonban nem számoltak, bár a kutatók 
(Neller 1944, Segenberg 1951, Stephens 1956, Kabar 1959) már az 1950-es években felhívták a 
figyelmet a lápok pusztulására. Stepehens (1956) megállapítja, hogy az everglades-i lápterületen 
a talajvízszint süllyedése következtében 30 év alatt 99 cm-rel csökkent a tızegréteg vastagsága. 
A lápok lecsapolásának következtében megfigyelhetı változásokat Kabar (1959) úgy összegzi, 
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hogy szántóföldi területen az oxidációs veszteség közel kétszerese az „ısgyepek” alattiénál. A 
pusztulás mértékét évi 0,5-1 cm-ben állapítja meg. 

Hazánkban a tızeg-, lápföldkészlet elızetes felmérésében (amely 1953 óta folyt) Dömsödi 
(1971) megállapítja, hogy a láppusztulás következtében a tızegréteg vastagsága átlagosan 10 
cm-es csökkenést eredményezett. 

Magyarország 12 fı tızegmedencéjébıl 1949-re 9 produktív, 3 improduktív (Nagy- és Kis-
Sárrét, Ecsedi láp, Sárvíz menti tızegterület). Az Ecsedi láp, Bodrogköz, Körösök vidéke, a 
kelet-magyarországi tızegterületek tızegvagyona az elmúlt 100 év alatt 260 millió m3-rıl 0,6 
millió m3-re csökkent. A keleti tızegmedencék mellett a Hanságban jelentkezik a legnagyobb 
mérvő lápmegsemmisülés. A Dunántúl tızeges területei az elmúlt 30 évben átlagosan 10 cm-rel 
csökkentek (Dömsödi 1974). 

Dömsödi (1977) hangsúlyozza, hogy lápterületeinken nem csak a vízelvezetést, hanem a 
víz visszavezetését is meg kell oldani, a területek megırzése érdekében. 

A tızegkutatás során az 1970-es évektıl egyre inkább elıtérbe kerültek a kitermeléssel, 
tızegbányászattal szemben a lápvédelem természetvédelmi szempontjai. A tızegbányászat és 
természetvédelem szempontrendszereinek ütközését érhetjük tetten Lüttig (1977), Schneekloth 
(1980), Dierssen (1983), Akkerman (1983), Schmatzler et al. (1989) munkáiban.  

A nagymértékő pusztulás miatt kiemelt jelentıségő feladatunk védelmet nyújtani a még 
fennmaradt 3%-os területi kiterjedésnek (3. ábra). A vizes élıhelyek fontos funkciót töltenek be 
az élıvilág, a génmegırzés és a biodiverzitás szempontjából, részt vesznek az anyag- és energia-
körforgásban, de szerepük az oktatás, a nevelés és a rekreáció szempontjából sem 
elhanyagolható (Németh 2004). 

 
3. ábra: Lápok elhelyezkedése Magyarországon (KöM TVH 2002) 

A biológiai és táji sokféleség védelme, megırzése és helyreállítása az utóbbi évtizedekben 
a globális és az európai környezetpolitika egyik központi kérdésévé vált (WETLAND 2003). A 
természeti örökség megırzését veszélyeztetı tényezık azonban egyre több területen jelent-
keznek. A növekvı és differenciálódó területhasznosítási igények (pl. zöldmezıs beruházások) 
következtében a természetes élıvilág élettere a töredékére csökkent. Ez a negatív folyamat 
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tovább fokozza a természetes élıhelyeket felaprózó és elszigetelı mesterséges létesítmények 
növekvı számát. 

Az emberiség számának növekedése következtében az intenzív mezıgazdaság 
térhódítására, meliorációs beavatkozásokra került sor, ezzel párhuzamosan lecsökkent a vizes 
élıhelyek megırzése, revitalizációja, ezért az értékek pontosabb megismerése kiemelt jelentı-
ségő feladat a természetvédelem számára. 

A lápvédelem céljait Hutter et al. (1997) az alábbi pontokban foglalja össze: 

• abszolút védelem a természetes vagy a természetközeli lápoknak; 
• minden, a tızegbányászat által érintett lápon a további bányászatot meg kell szüntetni 

és a védeni kívánt terület környezetében a környezetszennyezı, veszélyes anyagok 
kibocsátását meg kell tiltani; 

• védeni kell a terület fajgazdagságát a káros hatásoktól, ezáltal biztosítani az ıshonos 
lápi növény- és állatfajok fennmaradását; 

• a megváltoztatott és megzavart életközösség rehabilitációjára ki kell dolgozni egy 
olyan kezelési tervet, amely biztosítja a láp további fennmaradását;  

• integrálni szükséges a természet és az ember szükségleteit, mindkét fél igényeinek 
figyelembe vételével. 

A vizes élıhelyek, lápok, láprétek kutatása az elmúlt évtizedekben azok helyreállításának, 
rehabilitációjának irányába mozdult el (Dömsödi 1976, Kleb el al. 2001, Dél-Nyírség Bihari 
Tájvédelmi Egyesület 2001, Takács 2002, 2003, Margóczy el al., 2002, Gulyás és Lukács 2003, 
Hubayné 2005, Tóthné 2006). Az eredményes helyreállítás alapja a vizes élıhelyek és 
ökoszisztémák szerkezeti és mőködési jellemzıinek ismerete. A lápok kialakulását a vízháztar-
táson kívül nagyban befolyásolja a táj geológiai alapja, a tızeg tulajdonságai, a területen élı 
növény- és állatvilág stb. (Centeri et al. 2005). Csak ezek pontos ismerete szolgálhat megfelelı 
tudományos alapként az eredményes helyreállításhoz. A vizes élıhelyek és a társadalom kapcso-
lata az emberiséggel egyidıs, így példájukon jól tanulmányozhatók a természeti és a társadalmi 
környezet kölcsönhatásai (Fodor 1933, Kogutowicz 1939, Mendöl 1951, Czakó 1995, Kerényi 
2003, Bajomi 2004, Tóth 2004, Szabó 2005, Varga 2006). 

Lápjaink kutatásának, megırzésének jelentıségét támasztja alá, hogy az 1995. évi LIII. 
törvény a természet védelmérıl ex lege védelem alá helyezte többek között hazánk még 
fennmaradt lápjait, láprétjeit. Azonban felmérésük és megırzésük nem csak természetvédelmi 
szempontból jelentıs (Nagy és Bardóczyné 2005), hiszen az Európai Unió Víz Keretirányelve is 
2000/60/EC (Ijjas és Ijjas 2004) elıírja hazánk számára, hogy vizeinket jó állapotba kell hozni, 
ugyancsak az olyan élıhelyeket is, melyek közvetlenül a felszíni, felszín alatti vizektıl függnek 
(Ligetvári et al. 2004). A fentiekbıl kitőnik, hogy lápjaink, láprétjeink vizsgálata, felmérése, 
veszélyeztetett természeti értékeinek megırzése igen aktuális feladat. Számos vizsgálatot, 
kutatást végeznek a tudományos diszciplinák mővelıi ilyen vizes élıhelyeken, azonban a 
vizsgálatokat megelızıen szükséges részletes feltárást kell végezni, és a vizsgált mintaterület 
fejlesztését nagy körültekintéssel szükséges megtervezni.  

Mint láthatjuk a lápokat, lápréteket valamennyi diszciplina elsısorban saját tudományának 
jellemzıi, szempontrendszere alapján definiálja, kategorizálja. Ezek a definíciók azonban –
véleményem szerint – nem, vagy csak részben tükrözik összetettségüket, a tájalkotó abiotikus és 
biotikus tényezı kapcsolatait, hierarchikus egymásra épülését. A meghatározások egy-egy 
tájalkotó elem felmérésére, vizsgálatára koncentrálnak, célszerő tehát a vizsgált terület anyag-, 
energiaforgalmának, valamint a tájalkotó elemeinek a rendszerszemlélető feltárása. A 
kapcsolatrendszerek bemutatását célzó vizsgálatoknak szükségszerően inter-, vagy transzdisz-
ciplináris kutatásoknak kell lenniük, melyre kiváló lehetıséget nyújthat a tájökológia tudománya. 
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2.3. Tájökológiai kutatások 

A táj szó talán a leggyakrabban használatos földrajzi fogalom (Teleki 1937, Konkolyné és Pinto-
Correira 2004), amely térbeli lehatárolást, vertikális és horizontális szintezettséget, kapcso-
latokat, esztétikai, vizuális kategóriákat, jelzıket egyaránt tartalmaz. A táj általános, mindenki 
számára elfogadható meghatározására igen sok megfogalmazás született. Azonban általánosan, a 
különbözı tudományok által is elfogadott tájdefiníciót, nehéz megfogalmazni, a definíciókat a 
mai napig heves viták övezik. A táj fogalmak összegzésére számos szerzı vállalkozott, részben 
összegzı (Schmithmünsen 1964, 1976, Leser 1976, Nahev – Lieberman 1993, Kertész 1999, 
Tóth 2003) részben pedig kritikai megközelítéssel (Ghimessy 1984, Csorba 2000, Lóczy 2002, 
Mezısi és Fejes 2005). Tóth (2003) a tájfogalom definíciója további kutatásának, pontosításának 
jelentıségét hangsúlyozza. Általánosan elfogadott tájdefiníció hiányában Sauer (1925) 
„landscape” definíciójában a táj fogalmát természetföldrajzi funkciók megfogalmazása mellett 
társadalomföldrajzi funkciókkal egészítette ki. Leser (1976) szerint a táj komplex rendszer, 
amely ökoszisztémaként fogható föl. A német nyelvterületen többé-kevésbé egyetértésre 
jutottak, s a következı definíciót fogadták el (Bastian és Schreiber 1999): 

„A táj a földfelszín (geoszféra) része, amely alakja, külsı megjelenése, jelenségeinek, 
folyamatainak kölcsönhatásai, valamint a fekvésébıl adódó külsı és belsı kapcsolatok révén, 
egy konkrét földrajzi helyen jellegzetes tulajdonságokkal rendelkezı térbeli egységet alkot, 
határai természetesek, ill. az emberi tevékenység által némileg módosultak.” 

Igen alapos, véleményem szerint az egyik legjobb, bár a táj térbeliségét kevésbé 
hangsúlyozó tájdefiníciót fogalmaz meg Hortobágyi (1975): „A táj a természet által kialakított és 
a társadalmi igényeknek megfelelıen átalakított földfelszín, a talaj, a víz, a növényzet, az 
állatvilág, az ember és az ember által létrehozott létesítmények együttes megjelenése, amely az 
állandó egymásra hatás következtében állandóan fejlıdik és változik.” 

Vélhetıen a táj definiálása még sokáig foglalkoztatja a kutatókat, döntéshozókat, azonban 
a definiálásának irányvonalát alapvetıen meghatározhatja az Európai Táj Egyezmény (CXI. 
törvény 2007) megfogalmazása, amely szerint: „Táj az ember által érzékelt terület, amelynek 
jellege természeti tényezık és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredménye-
ként alakult ki”. Az Európai Táj Egyezményt 2008 februárjáig 29 európai állam ratifikálta. „Az 
Egyezmény elfogadásával biztosítható az egyének táji identitástudatának megırzése, a tájvéde-
lem, a tudatos tájformálás pedig megalapozza a táj lakosságmegtartó képességét, a gazdaság, a 
környezeti, a természetes és kulturális értékek fenntarthatóságát. Az Egyezmény hatályba 
léptetése új lehetıséget biztosít tájaink szélesebb körő megismeréséhez, számbavételéhez. A táji 
sokféleség, a kulturális és az ökológiai változatosság csak úgy tartható fenn, ha annak fontossága 
és értelmezése beépül a társadalom szervezeti rendszerébe. Az Egyezmény hatályba léptetése 
biztosítékot jelent Magyarország számára, hogy az európai értékeket hordozó jellegzetes hazai 
tájak nem tőnnek el, nem homogenizálódnak, hanem megırizhetık az utókor számára.” (CXI. 
törvény indoklása 2007). 

A meghatározóbb tájértékelési irányzatok az ökológiai tájfogalmon alapulnak (Forman és 
Gordon 1986). „A táj ökológiai szempontból heterogén földfelszíni egység, hasonló szerkezet-
ben ismétlıdı, egymással kölcsönhatásban álló ökoszisztémák csoportosulása”. Az ökosziszté-
mákra az általános rendszerelméletbıl ismert törvényszerőségek vonatkoznak. A tájdefiníciók, 
tájkutatások során ezen ökológiai szemlélet megjelenése hozott fordulópontot. A természet-
földrajzi megközelítést kiegészítette az ökológiai gondolkodás, melynek hatására Carl Troll 
1939-ben használja elıször a „Landschaftsökologie” (tájökológia) fogalmát, azonban csak 1968-
ban definiálja: „az élıközösségek (biocönózisok) és azok környezeti feltételei között fennálló 
valamennyi, egy meghatározott tájrészletben uralkodó komplex hatásmechanizmus tanulmányo-
zásával foglalkozó tudomány”. Az elmúlt 40 év alatt a tájökológia fogalmát, a tudomány-
területek közötti helyét számos szerzı vizsgálta földrajzi és ökológiai szempontból egyaránt. Az 
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igen változatos táj definíciók alátámasztására, megalapozására számos tájmodellt hoztak létre a 
szerzık (Tózsa 1984, Nahev és Lieberman 1993), valamint hoznak létre a mai napig is, melyek a 
tájalkotók összefüggésviszonyait, kapcsolatrendszereit kívánják bemutatni, sok esetben a 
tökéletességre való törekvés miatt igen bonyolult, illetve a sematizált, igen leegyszerősített ábrák 
segítségével. A tájökológia meghatározására számos definíció létezik, bár még sokszor az önálló 
tudományterületként való elfogadása is vitatott. A tájökológia ökológikus szemléletét tükrözi 
Troll 1971-es definíciója: „A tájökológia az a tudomány, amely az adott területre jellemzı 
életközösségek (biocönózisok és környezetük) közötti komplex ok-okozati viszonyt kutatja. A 
kapcsolat egy bizonyos térbeli elterjedésként, vagy a természeti környezet különbözı nagyság-
rendő tagoltságokként jelenik meg”. A tájökológia térbeliségét hangsúlyozza Neef (1984) 
definíciója: „A tájökológia a térbeli elrendezıdések sokszínőségének feltárása, az ember 
helyének, lehetıségeinek meghatározására hivatott tudomány”. Míg Nahev és Lieberman (1993) 
az ember szerepét hangsúlyozza: „Tájökológia a természeti tényezık, illetve, az antropogén 
folyamatok funkcionális vizsgálatának szakterülete, a jelenlegi és a várható területhasználat 
keretében.”. A tájökológia történetének bemutatására, a definícióinak rendszerezésére több 
szerzı is vállalkozott (Leser 1976, Schaub 1999, Csorba 1999, Kertész 2003). Azonban a 
tájökológia valamennyi definíciójából kitőnik, hogy a tájökológiai kutatás, vizsgálat több tudo-
mányterület együttmőködése alapján valósítható meg. A diszciplínák közös munkája során a 
közös cél a táj felépítésének, kapcsolatrendszereinek, hatásmechanizmusainak megértése. Az 
egyes diszciplinák, tudományterületeknek tevékenységeiket egy tájökológiai kutatás-probléma-
kör megvalósítása érdekében összehangoltan szükséges megtervezniük, megvalósítaniuk. Az 
ilyen összehangolt kutatásokat nevezzük interdiszciplináris kutatásoknak. (Tress et al. 2005). A 
legtöbb szerzı a földrajzi, tájökológiai kutatásokat az interdiszcipináris kutatások közé sorolja 
(Ehlers és Leser 2002, Mezısi 2005). Transzdiszciplináris kutatásnak nevezzük azon metodikát 
mikor egy probléma megoldása érdekében a diszciplinák közötti határok elmosódnak, szorosan 
együttmőködnek, az alaptudományok pl. a helyi lakosságot, tájhasználókat is bevonva tevékeny-
kednek egy vélt probléma megoldása érdekében (Tress et al. 2005). Ez esetben már nem 
beszélhetünk csupán a diszciplinák együttmőködésérıl, a részeredményeik a cél érdekében 
történı szintetizálásáról, hanem egy új önálló tudományág létrehozásáról, amely az alaptudo-
mányok „fölött” áll. (Nahev és Lieberman 1984, Mittelstraß 1992, Höchtl et al. 2005) szerint a 
tájökológiának felül kell emelkednie az interdiszciplináris megközelítésen. A transzdiszciplináris 
kutatások kivitelezése nagymértékben hozzájárulhat a tájökológia mint önálló tudomány-
területként való elismeréséhez a földrajz, valamint az ökológia alaptudomány „óriások” mellett. 

Az igen szerteágazó tájökológiai kutatások 4 fı irányvonalát különíthetjük el (Nahev és 
Lieberman 1993, Mezısi és Fejes 2005): 

• A táj szerkezetének, funkcióinak megismerése, amely elsısorban az igen jelentıs 
német és orosz-szovjet tájökológiai kutatásokra volt jellemzı. Céljuk a táj elsıdleges 
funkciójának pontos megismerése volt, melyek áttételesen voltak alkalmasak a táj 
rezisztenciájának, pufferképességének megismerésére. Ezen modellek között 
egyszerő, de szemléletes (Takeuchi 1983), illetve a teljességre törekvı igen összetett 
modellek is megtalálhatóak (Zonneveld 1983). 

• A tájváltozás, illetve tájtörténeti vizsgálatok, melyek a táj pufferképességét, 
tájpotenciál feltárását pontosabban szolgálták azonban elsıdlegesen tapasztalati úton 
nyílt lehetıség az összefüggések levonására. Kvantitatív tényezıket még nem 
tartalmaztak ezen vizsgálatok. (Troll 1968, Turner et al. 1994). 

• A táj kvantitatív elemzése, méréseken alapuló tájjellemzések, melyek célja a táji 
funkciók, táji mintázat matematikai leírása, értékelése. A kvantitatív leíró jellegő 
tájökológiai kutatási módszer elsısorban Észak-Amerikában igen elterjedt. Wichham 
és Norton (1994) Tischendorf (2001) tájmodellezı programokat fejlesztettek ki, 
melyek közül a legelismertebb, általánosan elfogadott modell a FRAGSTATS 
(McGarigal and Marks 1995). Európában (Kiviniemi és Eriksson 2002) és hazánkban 
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meghonosítására kísérletek történnek. Turner et al. (2001) és Mezısi és Fejes (2005) 
közöl összefoglaló munkát ezen irányzatról.  

• A folyamatorientált tájjellemzések logikailag induktív módon, a mőködés oldaláról 
közelítik meg a tájat. Egzakt, mérésre és ökológiai térképezésre alapozott módszer-
együttesük leginkább a mikro-felszínek táji elemzésének alkalmas módszere, amely 
egyes területegységek energiafolyamatait, értékeli, értelmezi. Európában (Konold 
1998, Rusdea et al. 2005), hazánkban is igen elterjedt ez az irányvonal. 

Egy morfogén láprét esetében – galgahévízi láprét – alapvetı jelentıségő az energetikai 
folyamatok alapján a terület vízháztartásának, valamint az adott termıhelynek felmérése, 
értékelése, hiszen a víz sekélyföldtani, talajtani közegen keresztül juthat el a növényzethez, 
gyökérzónához, mellyel meghatározhatja a növényzet habitusát, fajösszetételét is. A talajvíz 
áramlásának jellemzıi, a talajok víztározási képessége alapjaiban határozzák meg a láprét 
folyamatorinetált táji jellemzését, így ezen hidromorf talajok megismerése alapvetı fontosságú. 

2.4. Hidromorf talajok, a lápkutatás talajtani, termıhelyi bemutatása a galgahévízi láprét 
tükrében 

A hidromorf talajok osztályba sorolása már az agrogeológiai térképezések során is felmerült 
(Horusitzky 1917). A szerzı a talajok fizikai féleségét, tızeg- és tápanyagtartalmát, illetve 
szántóföldi alkalmazhatóságát értékelte. Ballenegger 1921-ben már részletesen jellemzi a 
tızegtípusokat „rétlápok tızege, kotus föld, szurokföld, mohalápok tızege”. A tızeget 
elsıdlegesen nyersanyagként jellemzi: „Az elégetés azonban a tızeg legkezdetlegesebb kihasz-
nálási módjai közé tartozik. Sokkal célszerőbb elgázosítani, amikor a tızegben levı nagy 
mennyiségő nitrogént ammóniumszulfát alakjában visszanyerik és ilyképp igen értékes 
mőtrágyához jutnak.” Részletesen jellemzi a Kárpát-medence lápterületeit, az elsı tızegkataszter 
összeállítása is hozzá köthetı „Magyarországon a tızeglápok kiterjedése 100.000 hektár, vagyis 
az ország területének 0.35%-a. Ezekben a lápokban a földtani felvételek becslése szerint 1200 
millió köbméter tızeg van, amelynek fütıértéke az ország 1909. évi szénbehozatalának 
50-szeresét teszi ki.” Magyarország láptalajait az édesvízi láptalajok közé sorolja, hasznosítá-
sukra az altalajcsövezést, vízrendezéseket javasol. Ez a szemléletmód – a lápok, láprétek, mint 
nyersanyagnyerı helyek, illetve vízrendezésre szoruló, késıbb szántóföldi mővelésre alkalmassá 
tehetı helyszínek – meghatározta a kutatási irányokat, tájhasználati módokat ezen területeken. 
Visszatekintve a fentiekben részletezett közel 150 évre (1821–1970), ekkoriban a lápokra, mint a 
mezıgazdaság számára megszelídítendı területekre, valamint nyersanyag-nyerıhelyre gondoltak 
és ezzel jelentıs károkat okoztak. A beavatkozások negatív hatásait kívánjuk a mai napig 
mérsékelni.  

Az 1950-es évek elején készült el a láphasznosítás országos terve. Ismét testet öltött az az 
elképzelés, hogy a Kis-Balaton tızegterületen intenzív mezıgazdasági mővelést kellene 
folytatni. Az 1960-as években Sárréten és a Nagyberekben is újraindult a tızeghasznosítás. 
(Kollár 1970). A síklápok termıképességének javítását célzó trágyázási kísérletek a fénykorukat 
élték (Tóth 1961).  

A láp-, a láprét-, a tızegkutatás két fı irányzata volt fellehetı. Az egyik vonulat a lápok 
szántóföldi hasznosítását kívánja megalapozni, míg a másik – kevésbé domináns – szemlélet 
ezen területek természeti értékeire, jelentıségére, megırzésükre hívja fel a figyelmet. A 
vastagabb tızegréteggel rendelkezı területeken (amely az ország mezıgazdasági területének 
csak mintegy 0,7%) a szervesanyag-készletek megmentése a feladat, mely elöntéssel, vízborítás 
biztosításával valósítható meg hatékonyan. Szebényi (1954) hazánkban az elsık között méri fel 
és jellemzi a Szatmári-síkság és az Ecsedi-láp talajgenetikai viszonyait, készít rétegszelvényeket 
a terület sekélyföldtani viszonyairól, amely munka természettudományi szempontból is jelentıs, 
nem a nyersanyagfelmérést célzó vizsgálatok közé sorolható. 
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Neller (1944), Kabar (1959) ismeri fel, hogy a tızegterületek vízrendezése igen jelentıs 
károkat okozhat, „holtlápok” keletkezhetnek, melyeknél a szántóföldi mővelés a szerves-
anyagtartalmat jelentısen csökkenti. Ezt a szervesanyag csökkenést támasztja alá Stephens 
(1956). Az everglades-i lápterület talajvízszint csökkentése következtében 30 év alatt 99 cm-rel 
csökkent a tızeges réteg vastagsága. Kelet-Magyarország tızeges lápvidékein (Kis-Sárrét, Nagy-
Sárrét, Ecsedi-láp, Bodrogköz) a tızegtelepek összezsugorodtak, eltőntek. A Duna-Tisza közén, 
a Pest megyei lápok az ország tızegkészletének 35%-át jelentik. Pest-megyében 590 ezer tonna 
tızegbıl 50 ezer tonna semmisült meg (Dömsödi 1971).  

A magyarországi tızeg és lápföldkészlet 108,6 millió tonna, melybıl az 50-es évek óta 10 
millió tonna semmisült meg (Dömsödi 1971). 

Pest megyében érett tızeg: 156 em2–110 em3; vegyes tızeg 1001 em2–984 em3; lápföld: 
1827 em2–1549 em3 található (Dömsödi 1990). 

A tızegpusztulás felismerését követıen új lápkutatási irányzat kezdett kibontakozni. A 
tızegképzıdmények fizikai tulajdonságaival Kabar (1959), vízháztartási tulajdonságaikkal Moró 
(1960), megırzésükkel Segeberg (1951), Stephens (1956), Kabar (1961) foglalkozott részletesen. 
Felismerték a tızeg jelentıs víztartó képességét (térfogattömegének 100-200%-át képes tározni). 
Kabar (1961) szerint a tızeg pusztulását leginkább a talajvízszint 40-60 cm-en tartásával lehet 
megakadályozni. 

A lápok védelme érdekében az 1970-es években merült fel nemzetközi szinten, hogy 
foglalkozni kellene az átalakulás okaival, mértékével, illetve a lápok védelmére – konzerválására 
– irányuló vizsgálatokkal. Várallyay (1978) hazánkban az elsık között hangsúlyozta, hogy a lápi 
eredető szervesanyagkészleteink nem megújuló természeti erıforrást jelentenek, s a különbözı 
nyersanyagok közül az egész világon ezek pusztulnak a legjobban. Ezért nagyon fontos ezeknek 
a területeknek a legjobb módú felhasználása illetve megırzése.  

Bár a lápok, a láprétek védelmének jelentıségét a hazai tudós társadalom már felismerte és 
jelentıs alapkutatásokat végzett védelmük érdekében, mégis csak közvetetten jelenik meg 
szempontként a gyakorlati alkalmazásokban. „Az Országos Vízgazdálkodási Kerettervnek és a 
szorosan vett vízrendezési terveknek – országosan – ki kellene terjedniük a tızegkészletek 
védelmére is, vagyis rögzíteni kellene mindazokat a mőszaki, jogi intézkedéseket, amelyek a 
tızeglápok sokirányú hasznosítását összehangoltabbá tennék és elısegítenék”, állapítja meg 
Dömsödi (1978). 

Azonban a vizes élıhelyek szántóföldi mőveléső hasznosítására való törekvések Krausz 
(1989) cikkében is fellelhetıek. Véleménye szerint a Velencei-tó környékén a térségi meliorációt 
az egész térségre ki kell terjeszteni. A szántóföldi kultúrák elhelyezkedésén igen, de a 
vetésszerkezeten nem kell változtatni.  

A térségi, területi tervezési folyamatokba az 1980-as évek második felében kezd beépülni a 
lápok, láprétek védelmi célú, fenntarthatósági elveket követı tájhasználati koncepciója. A hazai 
lápok képzıdésének, pusztulásának, védelmének összegzését Dömsödi (1988) munkájában 
találhatjuk meg.  

A vizes élıhelyek, lápok, láprétek kutatása az elmúlt évtizedekben azok helyreállításának, 
rehabilitációjának irányába mozdult el Az elmúlt években számos láprekonstrukciós kutatást 
egészített ki talajtani megalapozó tanulmány is (Kleb et al. 2001, Bidló et al. 2003, Gulyás és 
Lukács 2003, Brye and West 2005, Kiss 2005). 

A jelenleg is használatos hazai genetikus talajosztályozási rendszerünk kialakulása során 
Máté 1955-ben javasolja a réti talajokat az öntéstalajoktól, mint önálló talajtípus elválasztani. A 
réti talajoknál a genetikus szintekre való tagozódást a kémiai vizsgálatokkal támasztja alá. Jassó 
(1960) a réti-öntéstalajok hidromorf tulajdonságait jellemzi, felismeri, hogy a talajok a térszíni 
fekvés alapján a talajvíztıl távolodva övezetességet mutatnak. Stefanovits és Máté 1960-ban 
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alapozza meg láptalajaink mai napig elfogadott talajosztályozási rendszerének. A réti-
öntéstalajokban az aerob és anaerob viszonyok változnak. Várallyay (1993) megállapítja, hogy a 
réti talajképzıdés feltételei: a talajvíz folyamatos hatása, uralkodóan felfelé irányuló víz- és 
anyagmozgás a talajszelvényben. 

Barnáné (1982) az általa tanulmányozott hidromorf talajsoron megállapítja, hogy a talaj 
fokozatos szárazabbá válásával a lápos réti talajon az élessásos (Caricetum acutiformis-gracilis) 
és a szárazabb, gyengén lápos réti talajon a kiszáradó kékperjés láprét (Molinielum coeruleae 
juncetosum subnodulosi) növénytársulások találhatóak. A lápok komplex talajvíz-talaj-növény-
tájhasználat redszerére hívja fel a figyelmet Breunig (1983). A talajvíz-talaj-növény szoros 
összefüggésére utal hidromorf talajok esetében Zepp – Herget (2001) is.  

Genetikus talajosztályozásunk szerint (Stefanovits 1992) a víztöbblet hatására képzıdött 
talajok közé tartoznak fıtípus alapján a réti és a láptalajok, míg romtalajok közé az öntés- és 
lejtıhordalék talajok. A víztöbblet hatására kialakultak az azonális, ill. hidromorf talajok, 
vízborításuk idıszakos vízborításból, közeli talajvízbıl származik. Romtalajoknak nevezzük 
azon talajokat, melyek képzıdését és fejlıdését külsı, vagy belsı tényezık akadályozzák.  

A réti talajok fıtípusába azon talajokat soroljuk, melyek keletkezése során a vízhatás nagy 
szerepet játszott. A túlnedvesedés okozta anaerob viszonyok hatására Fe-humát komplexek miatt 
színük fekete, vaskiválások, és euglej megjelenése jellemzı. Karbonátos alapkızeten kialakult 
talajon mészkiválások jellemzıek. A talajaggregátumok szerkezete az A-szintben szemcsés, a B-
szintben inkább hasábos. Máté (1955) ismerte fel, hogy az agyagosság nemcsak a geológiai 
eredetnek köszönhetı, hanem a talajképzı folyamatoknak is. Kémhatásuk az alapkızet 
mésztartalmától erısen függ. Vízgazdálkodásuk kedvezı, tápanyaggazdálkodásuk közepes.  

Az öntés rétitalaj típusba azon talajokat soroljuk, melyeken a réti talajképzıdés folyamatai 
és az öntésjellegek egyaránt fellelhetık. Ezen talajokban a réti talajokra jellemzı 
humuszképzıdés és az öntésanyagok rétegzettsége egymás mellett jelenik meg. Hiányoznak a 
vasborsók, mészgöbecsek, a vas és kalciumdinamika pedig kismértékő. Vízgazdálkodásuk, 
tápanyaggazdálkodásuk kedvezı. 

A lápos réti talaj típusba sorolható talajoknál a láposodás és a rétiesedés egyaránt fellel-
hetı. A feltalajban igen magas a szervesanyagtartalom, amely a 7–20%-ot is elérheti. A talaj 
szerkezete morzsalékosabb a réti talajokénál, a glejesedés, rozsdásodás nyomait megtaláljuk a 
szelvényben. 

A láptalajok genetikai ismerete elmarad az „ásványi talajok”-étól. A talajtan tudománya 
nem tárgyalja kellı részletességgel a láptalajokat. „A különbözı területek (ásványi talajok, 
tızeglápok) kutatói az egyes fogalmak, törvényszerőségek felfogásában, megfogalmazásában 
nem értettek egyet.” Ezt a nehézséget tovább fokozza a botanikusok osztályozása (primer-
sekunder vegetáció) szemlélete (Dömsödi 1988). 
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A láptalajok fıtípusba azon talajokat soroljuk, melyek állandó vízborítás alatt képzıdtek, így 
a növényi szerves maradványok anaerob körülmények között bomlottak el. A humifikáció ebben 
az esetben tızegesedéssel társul. A tızegtípusok alapján megkülönböztetünk nyers-, szalmás-, 
rostos-, vegyes- és szuroktızeget. Amennyiben a talajban aerob viszonyok kerülnek elıtérbe, a 
tızeg oxidálódik, az ásványi részek aránya feldúsul, a kotúsodás folyamata jelenik meg.  

A láptalajok osztályozásának megreformálására Dömsödi (1985) az alábbit javasolja: 

Láptalajok fıtípus: Hazánkban lecsapolt és telkesített rétláptalajokat találunk, ezek altípusai: 

• Tızegláptalajok: nagy része lebomlatlan rostos tızeg, kis mértékben szuroktızeg, 
tartós vízborítás 

• Kotus tızegláptalaj: erıteljes kiszáradás, a tızeg lebomlik, kotusodik 
• Lápföldes tızegláptalaj: lápföld fedırétegő tızegtalaj, öntésanyaggal kevert, kotu, 

elbomlott tızeg, vízborítás nem jellemzı 
• Tızeges láptalaj: nagyrészt lápföld és kotu, rostos tızeg igen vékonyan települ, alsó 

részében van víz 
• Lápföldes talaj: lápföldbıl áll, helyenként tızeg, talajvíz az ásványi talaj közelében 
• Kotus talaj: felszínen kotus 

A lápok abiotikus értékelése szempontjából meghatározó a területen található tızeg 
minıségi jellemzése is. A tızeg, mint nyersanyag általánosan elfogadott minısítési nomenkla-
túráját Lennart von Post (1906) dolgozta ki. (Dömsödi 1985, 1988): 

 „Post-skála” 10-es osztályozása szerint „rostos”, „érett”, „vegyes” tızeg, „kotu”, „lápföld” 
típusokat különítünk el.  

Ha a vizsgált nyersanyag 30% nedvességtartalomra számított hamutartalma 28% alatt van, 
akkor tızegnek, de ha szervesanyag tartalma 14 %-nál nem kisebb, akkor lápföldnek nevezzük 
ezen közeget. 

• Rostos tızeg: szervesanyag tartalma 57 % fölött, 20 mm-nél nagyobb növényi rostok, 
világosbarna, hamutartalom 13 % alatt, Post-skála 1-3. 

• Érett fekete tızeg: nedvesen kenıdı, növényi maradvány nincs benne, szuroktızeg, 
hamutartalom 27% alatt, szervesanyag tartalom 43% fölött, Post-skála 7-8. 

• Vegyes tızeg: rostos és érett tızeg keveréke, hamutartalom 22% alatt, szervesanyag 
48% fölött, Post-skála 4-6. 

• Kotu: humifikálódott, ásványi anyagokban feldúsult tızeg. hamutartalom 28% felett, 
szervesanyagtartalom 43-42%, Post-skála 9. 

• Lápföld: teljes mértékben lebomlott hamutartalom 28% felett, szervesanyag tartalom 
42% alatt, Post-skála 10. 

A mezıgazdasági talajtan, valamint termıhely értékelés, jellemzés szempontjából az alábbi 
tızegtípusok különítjük el, Stefanovits (1965, 1999) alapján: 

• mohatızeg: savanyú pH, tızegmohák anyagából képzıdik, kevés ásványi anyagot 
tartalmaz; 

• nyers, vagy szalmás tızeg: túlnyomó részt rostos növényi részek kevéssé átalakult 
maradványaiból áll; 

• rostos tızeg; 
• vegyes tızeg; 
• szuroktızeg: már nincsenek szemmel látható növényi részek, hanem az egész szerves 

anyag feketés, átalakult szervesanyag-tömeggé változott; 
• kotu: kisebb szervesanyag tartalmú termék, lecsapolás hatására megindul a 

tızeganyag mennyiségének csökkenése. 
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A termıhely vízmegtartó képességének feltárása mellett igen jelentıs abiotikus tényezı a 
vízháztartás szempontjából a terület párolgásának megismerése is, mint az egyik legjelentısebb 
kiadási tényezı a vízháztartási mérleg szempontjából. 

A párolgás során megkülönböztetjük a növények párologtatását, a transzspirációt, és a 
szabad talajfelszín párolgását, az evaporációt. A transzspiráció és az evaporáció együttesen adja 
a terület párolgásának, az evapotranspirációnak összegét.  

A potenciális evapotranszspiráció az a párolgás, mikor növények vízigénye növényélettani 
szempontból nem korlátozott. Ebben az állapotban a talajban annyi tározott vízmennyiség van, 
hogy a növény a levegı párafelvevı képességét ki tudja elégíteni. 

A potenciális párolgás meghatározásának alapját képezik a szabad vízfelszín mért 
párolgási adatai, melyek segítségével számos szerzı közöl mennyiséget meghatározó képleteket 
(Thornthwaite 1948, Turc 1954, Penman 1956, Antal 1966, Brutsaert 1982, Szász 1988, 
Parlange 1998). 

A párolgás mérése során a legelterjedtebb módszer, amikor a nyílt vízfelszínnek a vízszint 
süllyedését, súlycsökkenését mérik. Ezen mérési eredményekbıl igen könnyen lehet a párolgást 
számítani. Az evaporáció a léghımérséklet, légnedvesség és a szélsebesség függvényei. A 
vízfelületi párolgás viszonylag egyszerően mérhetı, szabványosítható, ezért a területi párolgási 
elemzések alapját képzik (Szász-Tıkei 1997, Nováky 2003a).  

Igen sokféle mérıkádat használnak a gyakorlatban, a legelterjedtebb az „A” típusú kád, a 
GGI-3000 típusú, valamint a 3 m2 felülető talajba süllyesztett kád.  

A növényállománnyal fedett talajfelszín párolgási viszonyait jelentıs mértékben befolyá-
solja a növényi tényezı (Szalóki 1973, Antal és Posza 1983, Posza és Stollár 1983), amelynek 
értékei az eltérı növényállományoktól függnek, jelentıs különbségek találhatók a szerzık által 
közölt értékek között (Nováky 2003a). 

A tényleges párolgás esetén a talaj relatív nedvességtartalmára alapozott változást a 
kiszáradási függvény írja le. Esetünkben a lápréten az egy fázisú kiszáradási függvénymodellhez 
hasonló, ez a modell szemlélteti a legvalósághőbben a természetben lezajló kiszáradási 
folyamatot, mivel a részvízgyőjtın a párolgási intenzitás mérséklıdésével párhuzamosan a 
talajnedvesség is csökken.  

A talajok nedvességtartalma, fizikai félesége egyaránt meghatározza a növényállomány 
párologtató képességét, mivel a talajok diszponibilis vízkészlete, vízszolgáltató képessége 
nagyban függ a fenti talajparaméterektıl (Szász és Tıkei 1997). 

Esetünkben a lápréten az alapvetıen homok, homokos-vályog fizikai féleségő talajokon a 
talajvíz nyugalmi szintje a felszín közelében helyezkedik el egész évben (párologtató vízforgalmi 
típus) (Stefanovits 1999). 

A láprét evapotranspirációs viszonyainak értékelése során a növényi párolgásnak a 
vegetációs periódusban a részvízgyőjtın valószínősíthetıen nem állhat elı olyan helyzet, hogy a 
transzspirációt a talajok vízháztartása korlátozza, jelentıs talajtani akadálya nincs a evaporá-
ciónak, tehát a talajtani tényezı a párolgás szempontjából elhanyagolhatónak tekinthetı. 

Egy tájrészlet, láprét abiotikus tájökológiai, folyamatorientált értékelését nem tekinthetjük 
teljesnek. Téves következtetésekhez vezethet, ha nem tárjuk fel a tájalkotó folyamatokat 
alapjaiban átalakítani képes emberi hatásokat. Lápjaink, láprétjeink fennmaradásának legfıbb 
veszélyeztetı „tényezıje” az elmúlt másfél évszázadban az ember volt. A meliorációval, folyó-
szabályozással igen jelentıs változásokat végzett a tájban, mely a természetes anyag- és 
energiaáramlási folyamatokat gyökeresen megváltoztathatta. Az antropogén hatások, feltárása 
szükségszerő a tájalkotók közötti kapcsolatrendszer megismerése érdekében. A táji változások 
idıbeli változásának felmérését, értékelését szolgálhatja a távérzékelés nyújtotta információk 
felhasználása. 
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2.5. Távérzékelés a tájkutatásban 

A tájszerkezet kutatása Európa tagolt domborzatú, változatos élıhelyeket kínáló vidékein 
megállapította, hogy az évezredes mezıgazdasági mővelés és az emberi civilizációik sajátos 
szerkezető tájmozaikokat (Wiens 1995) eredményezett. 

A kultúrtáj nagy léptékő tájökológiai elemzése sok esetben nem képes, vagy csak igen 
közelítıleg képes bemutatni a táj valós képért felelıs táji folyamatokat, hatásokat (Fekete et al. 
2005). A tájökológiai térképezés és tájmintázat-elemzés az ökológiai elemek (foltok, folyosók, 
gátak, ökotónok, mátrix) térbeli és funkcionális kapcsolatainak feltárása (Csorba 1997) jelentıs 
segítséget nyújthat a természetvédelmi és a tájtervezı szakembereknek, hogy felismerjék ezen 
(mikro)elemek tájban elfoglalt jelentıségét, kapcsolatrendszerét, hierarchiáját, tehát, hogy 
melyik szorul inkább védelemre, melyik meghatározóbb a táji folyamatokban. (Gustavson és 
Gardner 1996, Csorba 2003). Mivel a tájértékelésben, tájökológiai vizsgálatokban általában a 
funkcionális megközelítés kerül elıtérbe (Lóczy 2002), szükséges, hogy a megfelelı adatbázisra 
támaszkodva a tájfunkciókat térképen is megjelenítsék (Bastian 1997, Mezısi és Rakonczai 
1997). 

Az igen jelentıs múlttal rendelkezı német tájökológiai iskola (Bastian és Scheiber 1999) 
elsısorban a tájfunkciók feltárására fókuszál, ezzel szemben az észak-amerikai tájökológiai 
szemlélet inkább a tájmintázat geometriájának a kutatására („tájmetria”) összpontosít. Azonban 
mindkét tájökológiai irányzat elemzéseihez nélkülözhetetlen segédtudomány a térinformatika, 
illetve a térinformatikai adatbázisok használata (Sauchyn 1997). 

A távérzékelés és a földrajzi információs rendszerek alkalmazása a tájszerkezet 
kutatásában lehetıséget nyújthat a kétféle (a funkcionális és a tájmetriai) megközelítés összekap-
csolására (Kertész 1997), e korszerő vizsgálati módszerek bevezetése új lendületet adhat a 
tájkutatásnak (Blaschke 2000, Csató és Mezısi 2003). A táj fragmentáltságának valódi mértékét 
azonban egyelıre még nehéz automatizált térinformatikai módszerekkel kimutatni, különösen 
nagy méretarányú tájökológiai kutatások esetén (Southworth 2002). Ezen léptékbıl adódó 
problémák áthidalására megoldást nyújthat, ha a táj ökológiai szerkezetét feltárni igyekvı 
vizsgálatok során olyan indikátorokat választunk ki, amelyek kombinálásával az igen bonyolult 
rendszerek minél teljesebb (holisztikus) megragadását is megkísérelhetjük (Hainest-Young és 
Chopping 1996). Azonban épp az ilyen holisztikus tájmutatók alkalmazása – létezik-e a tájban 
általános, komplex tájmutató – utal ezen tájmetriai kutatási módszer korlátozott 
alkalmazhatóságára. 

Döntı jelentısége van a méretarány megválasztásának (Blaschke 2000), az, hogy milyen 
mértékben sikerül feltárni a kisebb, de lényeges tájelemeket, gyakorta a felbontás függvénye. A 
tájszerkezeti felmérés legmegfelelıbb, legelterjedtebb térképi méretaránya hazánkban az 1:10 
000 (Csorba 1995, Karancsi 1999, Makkai 2003, Tóth 2004, Szabó et al. 2004, Csima et al. 
2005, Deák és Keveiné 2006, Tóth és Szalai 2007). A tájelemzı földrajzi információs 
rendszernek is legalább ennek megfelelı, tehát legalább 0,1–0,25 ha-os felbontással kell 
rendelkeznie. A táj szerkezeti elemzését az a tény is megnehezíti, hogy számos ökológiai folt 
határvonala nem húzható meg úgy, hogy a felmérés megkívánta méretarányban vonalként 
jelenjen meg. A jelenlegi térinformatikai adatbázisok pedig nem rendelkeznek a szükséges 
felbontással.  

A tájökológiai vizsgálatok igen jelentıs eszköze a távérzékelés, bár a fentiekbıl is kitőnik, 
hogy nem nyújt teljes mértékő megoldást, felbontásbeli, adattartalmi korlátait figyelembe kell 
venni alkalmazásuk során (Tucker 1986, Borak et al. 2000, Rogan et al. 2002). Az adatok 
elérhetısége és minısége kritikus fontosságú a tájökológiai kutatásokban.(Borrough et. al. 1992, 
Chiles és Delfiner 1999). 
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Manapság számos technikai lehetıség áll a tájökológusok rendelkezésére (Kerényi és 
Csorba 1991). A különbözı távérzékelési eljárások lehetıvé teszik, hogy a vizsgálandó 
területekrıl folyamatos digitális információval rendelkezzünk többféle spektrális, térbeli és 
idıbeli felbontásban (Mezısi 2001). 

A légifelvételeken alapuló környezeti megfigyeléseket Magyarországon már az 1930-as 
években végeztek (Strömpl 1931). Az elmúlt évtizedben a GIS fejlıdésével a tájökológiai 
kutatásokhoz, tájváltozás vizsgálatokhoz igen értékes információkat szolgáltathatnak a történeti 
térképek, ortofotók, őrfelvételek. A távérzékelés eszközei lehetıséget nyújtanak a vegetáció 
változásának felmérésére (Kovács – Láng et al. 1998, Szabó 2004, Fekete et al. 2005), az 
antropogén hatások értékeléséhez (Turner et al. 1991, Bouma et al. 1998, Feranec 2000, Keveiné 
Bárány 2002), illetve a földtudományi és hidrológiai vizsgálatokhoz egyaránt értékes információkat 
nyújthatnak (Bakacsi 2001, Kovács és Rakonczai 2001, Keveiné Bárány 2003, Kovács 2006). 
Ezen adatbázisok elemzése, értékelése olyan összefüggésrendszerek felismerését teszik lehetıvé, 
melyek a GIS nélkül aligha lehetnének felismerhetıek. 

A galgahévízi láprét esetében a legkorábbi fellelhetı távérzékelési adat (ortofotó) az 1950-
es évekbıl származik. Az elmúlt közel hatvan év tájváltozásának értékelésében a ortofotók 
értékes információkat szolgáltatnak, azonban táji léptékben, de még az emberi beavatkozások táji 
hatásainak értékelése szempontjából is ez az idı csupán „pillanatnak” tekinthetı, az emberi 
tájformálásnak vélhetıen csak az utolsó harmadát statikusan mutatja meg. A beavatkozások 
„miértjére-mikéntjére”, ok-okozati összefüggésekre csak korlátozott válaszokat szolgáltat. A 
jelentısebb tájformálás feltárása érdekében vált indokolttá a térség, térséget meghatározó Galga-
patak történetének feltárása levéltári adatok felhasználásával. A tájtörténeti kutatásokkal 
lehetıség nyílhat az ortofotók nyújtotta „pillanat” megnyújtására, a tájváltoztatás összefüggé-
seinek, a tájalkotó tényezık kapcsoltarendszerének pontosabb feltérképezésére. 

2.6. A Galga-patak történeti földrajza és szabályozása 18–20. században. 

A Galga-patak elnevezése feltételezhetıen a szláv kalЪ’ sár, mocsár fınévbıl származik. A 
kályuga szó jelentése tócsa, mocsár (Kiss 1978, Kovács 2005). 

Bél Mátyás 1735–42 Notitiájában a következıt írja a Galga-patakról: „a magyarok szerint 
Galga-patak vize kettıs forrásból ered, az egyik Csıvár mellett, a másik Betske falunál, ezekbıl 
különbözı völgyeken keresztül folyva, Püspök-Hatvannál egyesül. Ott halastavat képez, s 
mintegy másik forrásból tör ki ismét, s folyik le Tóthgyörkhöz összefüggı völgyben. Azután dél 
felé fordulva, Mátsánál egy másik völgybe folyik át, s mivel itt tágasabb síkságot talál, azt 
öntözi, s mindkét oldalon fekvı völgyekbıl odafutó sok patak duzzasztja meg. De miután 
porhanyósabb talajhoz érkezik, szélesebben terpeszkedik el, fıleg azon a szakaszon, ahol 
Domonytól Aszódig folyik. Ott ugyanis a kövér és üreges talaj mintegy megfogja és elnyeli, s a 
víz egy részét mocsárba vezetve, inkább kúszva, mint folyva követi a medrét. Bármely közepes 
záporesıtıl kilép a partjai közül, s az utat akadályozza a majdnem járhatatlan sártengerrel. Ezért 
a megye vezetısége, hogy a királyi útról gondoskodjék, nemcsak a medret, hanem a mocsarakat 
is kb. 50 lépés hosszú kıhíddal látta el… 

Ami a Galgát illeti, amidın kikeveredik a mocsárból, egyenletes mederben fut az aszódi 
malom alá és tovább halad lassú eséssel Hévizgyörk, Héviz és Thura falvak mellett, s ott a 
völgybıl a sík mezıre kilépve, szántóföldeket érint, s keletre fordulva Bódog felé a falu alatt 
egyesül a Zagyva folyóval. Amerre folyik kb. 4 mérföldnyi területen nemcsak a szántóföldeket és a 
falvakat öntözi, hanem malmokat is forgat több helyen tavaszi idıben, vagy ha az idıjárás esıs.” 

Galgóczi 1877-es monográfiájában az alábbi módon emlékezik meg a Galga-patakról: 

„Ez már a régi idıben egyike volt a megye legkártékonyabb vizeinek, melynek szabályo-
zása gyakori munkát követelt, s sok költséget igényelt, melyeket most is gyakran kell ismételni.”  
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Ebben az idıszakban még nem végeztek ár- és belvízvédelmi beavatkozásokat a területen, 
valamint a vízgazdálkodás egységes rendszere sem volt meg. A dombvidéken a lefutó folyók, 
patakok nagyvízi idıszakai nagy veszélyt jelentettek. „A vízfolyás menti rétek szempontjából, 
mivel hol iszappal borította el ıket az áradat, hol pedig a renden heverı, vagy már boglyába 
rakott szénát sodorta magával. Emellett rontotta a rétek értékét, hogy a nedves, vizenyıs 
részeken csak sásos, savanyúfüves széna, csáté termett meg. Emberi beavatkozás helyenként 
még súlyosbította a helyzetet, malomgáttól felduzzasztott víz gyakran zúdult lejjebb fekvı falu 
kaszálójára. Nem menekült a vizekkel járó gondoktól a síkság népe sem” (Wellmann 1967). 

2.6.1. Galgahévíz történeti földrajza a 18–19. században, különös tekintettel a felszíni vizeire 

Galgahévíz a Bag-Tura mőút mentén, a Galga-patak alsó folyásának jobb partján helyezkedik el. 
Nevét az évszázadokkal korábban itt feltört hévizekrıl kapta.  

A település legjelentısebb vízfolyása a Galga-patak, melynek vizét jobbról csak a nagyobb 
esık alkalmával és hóolvadáskor megduzzadó, egyébként a felszínen alig csordogáló Sósi-patak 
táplálja. A Sósi-patakon, a falutól nyugatra terül el a Bika-tó. 

A szántók szők kiterjedése ellenére többnyire fekete agyagosak, s így jó gabonatermık. A 
Galga-patak völgyében gazdag rétek találhatóak, a település híres volt a környéken a káposzta 
termelésérıl (Galgóczy 1877), mely kertészeti mővelés a mai napig fellelhetı, szinte valamennyi 
család kiegészíti jövedelmét a zöldségtermelésbıl származó bevétellel. A hegyekrıl lerohanó víz 
ellen töltésekkel védték a falut (Kasza 1990). 

Hévíz (Galgahévíz), hg. Grassalkovich Antal birtoka (Vályi 1796), majd a gödöllıi 
uradalom része, földesura háromnegyed részben gróf Esterházy Sándor, negyed részben gróf 
Stahremberg Guidó volt a XVIII. századtól, majd az Esterházy család birtoka (Fényes 1837). 

A Galga-patakon számos vízfolyásunkhoz hasonlóan is több vízimalom létesült, melyek a 
térség vízgazdákodását jelentısen átalakították. A malmok rendszertelenül, igen bizonytalan 
technikai háttérrel épültek. Sok kárt okozott a malmok elıterében felduzzasztott víz helytelen 
elvezetése (Takáts 1907). 

Malom a környezı településekhez hasonlóan itt Galgahévízen is volt a patakon. Az 1760-
as nyilvántartás alapján, 8 taksafizetı között 3 molnár is élt a faluban. (Wellmann 1967) „Öt éve 
még két vízimalma volt, de az összeírás idején elhagyottak” (Vályi 1796). 

Pekár Józsefné duzzasztómő és leeresztı zsilip, valamint a malom fı- és vízi keréklétesí-
tésére kapott engedélyt (vízimalom) Galgahévízen. A határozat értelmében a Galga-patak 
mellékfolyója a Sós-árok a malom helyétıl 200 méterig köteles megfelelı mérető duzzasztó 
töltést létesíteni. Azon kívül feladata a patak vizét maximum 99,65 méter magasságig felduz-
zasztani, de a felduzzasztott víz nem szivároghat át a szomszédos idegen területekre. Továbbá 
karban kellett tartania a malom felett és alatt a vízfolyást 500-500 méter hosszúságban (Pest 
Megyei Levéltár 1920). 

A Galga-patak mentén a parasztság urbáriumaiban emlegette a jó fekete földet, míg 
ellenpéldaként a vízmosásokat jegyezték fel, amelyek a rét hozamát rontották. A patakok 
kiöntése, és a malomárok felduzzasztott vize több helyen kárt tett a kaszálókban (Wellmann 
1967). Mivel hol iszappal borította el ıket az áradat, hol a renden heverı, már boglyákba rakott 
szénát sodorta magával.  
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2.6.2. A Galga-patak szabályozása 1825–1838 

A Galga-patakon létesült malmok jelentıs károkat okoztak. Gróf Ráday Gedeon indítványozta 
Pest vármegye közgyőlésén 1825. augusztus 16-án, az aszódi malom érdekeit szem elıtt tartva, 
közös erıvel és költségekkel töltés és híd állítását, az Ikladról árvíz fenyegette domonyi és 
aszódi földbirtokosok védelme érdekében (Pest Megyei Levéltár 1825). A Galga-patak szabályo-
zása Domony, Aszód és Iklad között, az árok szélességének és mélységének megfelelı 
kialakítása, a bagi és a hévízgyörki határban az akadály nélküli gyors vízlefolyásának 
biztosítására, a meder kitisztítása szerepelt a célkitőzések között. 

Motsy Lászlót bízták meg (Pest Megyei Levéltár 1833) a Galga-patak magassági 
állapotának meghatározására, libellálására. 1838-ra Motsy László a libellálást elvégezte, 
valamint az egész tájat Tótgyörktıl a Zagyváig felmérte, és térképét elkészítette. A 
„földabroszon” a Galga-patak régi és újabb csatornái, malomárkai, malmok, jobbágyi és urasági 
szántóföldek, rétek egyaránt szerepelnek. 

„…Libellálta a Tót-Györki hídtól a Zagyváig a Galga-patak természetes folyását, s 
meghatározta, a malmok és malomcsatornák „mostani állását”, mely munkálatok 16 darabban 
adattak elı. 

Libelláció bemutatta összeírását, 4008:1837 szám alatt kelt határozat, utasította Fáy 
György fıszolgabírót, hogy a Galga-patak csatornáját a készen lévı terv szerint (ami a 
földmérnöknél van) ásassa ki.” (Pest Megyei Levéltár 1825) 

2.6.3. Galga-völgyi vízitársulat 1885–1903 

A lecsapoló és vízhasználati társulatok közül a Galga-völgyi 1885-ben, a Földmővelésügyi 
Minisztérium 28025/86. számú jóváhagyása alatt jött létre. 

A társulat: „Püspök-Hatvan, Tót-Györk, Mácsa, Iklad, Domony, Aszód, Bagh, Héviz- 
Györk, Hévíz, Tura, Jász–Nagykun–Szolnok megyei Jász- Fényszarú községek határaiban 
átfolyó, Galga-patak és mellékereinek rendezésére alakult” (Péchy 1902). 

A Nógrád megye hegyeiben eredı Galga-patakon rendezési munkák voltak már korábban 
is. Az 1825–1838 közötti szabályozás nyomai 1885-re eltőntek. 

A patakvölgy Hévízen aluli részén gyakoriak voltak az árvizek. A meder lefolyása nem 
volt megfelelı, a part menti területek járhatatlan mocsárrá változtak (Péchy 1902). 

Hévízen felül, Püspök-Hatvanig a rétek legnagyobb része elmocsarasodott, elvizesedett, 
azok termését a mederbe nem férı víz elvitte. A társulat fı célja a fényszarui szakasz szabályo-
zása és karbantartása volt. A társulat 1881–1884 között a püspökhatvani hídtól a tura- fényszarui 
határig 31+716 km folyamszelvényig a medret (ugyan hiányosan) kiásatta, és egy zárt töltést 
hozott létre a folyó mellett. A következı cél a mellékerek torkolatainak rendezése lett volna, 
azonban a társulat nem mőködött megfelelıen. 1889-ben miniszteri biztos felügyelete alá került 
(Péchy 1902). A társulat feloszlását követıen az 1900-as évektıl az 1950-es évekig a levéltári 
adatok számos elöntésrıl, a vasúti töltés veszélyeztetésérıl, hidak elmosásáról, mederelfajulásról, 
érdekeltségi hozzájárulás megnemfizetésérıl adnak információt. Ezen rendezetlen állapot 
megszüntetésére indulhatott meg 1958–60-ban az elsı „jelenkori” mederrendezés a Galga-patakon. 
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2.6.4. Galga-völgye vízrendezési munkálatai 1960-tól 

A Galga-patak medre Aszódnál lép ki a síkvidéki – Alföld-peremi – területre. Az alsó, síkvidéki 
szakasz vízjárása és mederalakulása a felsı területrészek víz- és hordalékjárásától függıen 
alakul. A vízfolyás torkolati szelvényében az NQ10%-os valószínőségő árvízhozam 48,0 m3/s. A 
kizárólagosan állami tulajdonú VIZIG kezeléső szakasz hossza 43,75 km (0+000 -43+750).  

Az 1960-as évektıl kezdıdıen jelentıs változások történtek a kisvízfolyások kezelésének 
koncepciójában. A mederszabályozásra, erózióvédelmi beruházásokra az állam anyagi forrásokat 
szentelt. Az 1970-es években megkezdıdtek a terület vízrendezési munkálatai, alapvetıen a 
káros, mezıgazdasági területeket veszélyeztetı vizek elvezetését szolgáló meliorációs 
munkálatok.  

A Galga-patak vízügyi munkálatai több ütemben készültek. Részleges mederrendezés 
1958–60 között történt, majd az 1969–73 közötti idıszakban, három ütemben készült el a patak 
komplex rendezése. A tervezés során komplex vízrendezési munkálatokat irányoztak elı, melyet 
mintaterületnek is szántak a tervezık, hasonló komplex tájtervezések megvalósításához (Licskó 
és Hársfalvi 1989).  

A Galga-völgye vízrendezési munkálatainak elıkészítése során törekedtek a komplex 
vízgyőjtı rendezési terv elkészítésére (Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 1969, 1972, 
1986, 2003). A tervek magukba foglalták a völgyfenék meliorációs munkálatait, valamint a 
lejtık talajvédelmét szolgáló mőtárgyak létrehozását is. A vízrendezési tervek célul tőzték ki a 
térségben az öntözés infrastruktúrájának fejlesztését is. A program keretében 300 ha szántóföldi 
terület öntözését biztosították. 

A patak mederrendezését az alsó szakaszon történı rendszeres elöntések tették indokolttá, 
Hévízgyörk és Tura települések belterületének egy részét idırıl-idıre veszélyeztette a megáradt 
patak. A Galga-patak áradása során korábban veszélyeztette a lakott területeket, valamint a 
Zagyva áradása legtöbbször egybe esik (Nováky 1985), így a Galga-patak vízhozamát a Zagyva 
nem tudta befogadni, visszaduzzasztott. A visszaduzzasztás következtében Hatvan, Tura és 
Hévízgyörk térségében jelentıs elöntések keletkeztek, melyek a lakóházakat veszélyeztették. A 
Galga-patak vízrendezési munkáinak keretében megerısítették 1971-ben a patak jobb és bal parti 
töltését a zagyvai árvizek duzzasztási határáig. A torkolattól 1,5 km-es szakaszon árvízvédelmi 
töltés, a 11+750-es folyamszelvényig pedig víztartó depóniát alakítottak ki. Hévízgyörk mélyebb 
területei köré övárkot építettek, így az 1970-es évektıl a Galga-patak elöntéseivel nem okozott 
jelentıs anyagi károkat.  

Ezzel az átépítési munkálattal a Zagyva-Galga-patak torkolati háromszögének 
árvízvédelmi biztonsága jelentısen megnıtt. 

A mederrendezések mellett sor került a patak környezetének vízrendezésére is, számos 
vízelvezetı csatornát létesítettek. 

A tervdokumentációkból megállapítható (VIZITERV 1972; Ambrus és Szabó 1982, 
Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 1969, 1972, 1986, 2003; Licskó és Hársfalvi 1989), 
hogy a Galga-völgyének komplex vízrendezése során a völgyfenéken komplex meliorációra, a 
lejtıkön talajvédelmi beavatkozásokra is szükség volt.  

Sajnálatos módon a kivitelezési munkálatok csak a völgyfenéki komplex meliorációra 
korlátozódtak, a völgy lejtıin nem, vagy csak kis mértékő talajvédelmi beavatkozásokat 
végeztek. 
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A lejtıkön a talajpusztulás igen nagymérvő, amely jelentıs tápanyagveszteséggel is 
párosul. Ez a lemosódott tápanyag a völgyfenéken felhalmozódik, ezzel is elısegítve az 
eutrofizációt, valamint a felszíni és felszín alatti vizek tápanyagterhelését.  

A klasszikus értelemben vett belvíz nem jellemzı a térségre, talajtani szempontból 
nincsenek agyagos összletek a területen, a víz idıszakos elöntést jelent. Sokkal jelentısebb 
veszélyeztetı tényezı a víz általi erózió, Galga-patak menti aszimmetrikus völgy domboldalain 
jelentıs mértékő talajpusztulás figyelhetı meg. A domboldalakat túlnyomó részben szántóföldi 
hasznosítású, teraszolással csupán néhány helyen találkozhatunk (Centeri és Vona 2006). 

A Galga-patak menti harmadlagos víztelenítést szolgáló mővekrıl (mintegy 30 km) 
elmondható, hogy a patak alsó szakaszán jelentısen hosszabban épültek ki, azonban 
karbantartásukról sem az önkormányzatok, sem a földtulajdonosok nem gondoskodnak. 
Állapotuk igen leromlott, feladatukat nem tudják ellátni.  

Az 1960–70-es évek vízrendezési mérnöki felfogása jelentısen átalakította Galgahévíz 
környezetét. A völgyfenék vízrendezése érdekében a láprétet korábban felszíni vízzel tápláló 
Sósi-patakot mesterséges mederbe terelték, torkolatát áthelyezték. Az új meder hegyesszögben 
torkollik a Galga-patakba, amely hidrológiai-hidraulikai szempontból egyaránt kedvezıtlen.  

Az 1990-es évek területhasználataiban bekövetkezı változás miatt ezen vízrendezési 
mővek igen elhanyagolt állapotba kerültek, feladatukat nem tudják ellátni (Imolex 2002). 

A mezıgazdasági mővelést elısegítı igen jó kiépítettségő mővekre nincs igény, 
fenntartásuk jelentıs anyagi ráfordítást igényelne. A tájhasználati változások következtében az 
öntözés iránti igény a Galga-patak mentén a rendszerváltást követıen jelentısen visszaszorult, az 
elenyészı öntözést elsısorban csıkutak segítségével oldják meg. 

Szükség volna azonban egy új vízgazdálkodási tájhasználati terv kidolgozására a 
térségben, amely segítségével hatékonyan lehetne rendezni a térség vízgazdálkodási problémáit. 
A téma igen aktuális, mivel a szélsıséges idıjárási anomáliák anyagi károkat okozhatnak.  

1999 júliusában Galgamácsa, Hévízgyörk és Tura mélyen fekvı belterületi részei víz alá 
kerültek. Jelentıs károkat okozott a medrébıl kilépı Galga-patak Acsán és Galgagyörkön. 

Általánosan elmondható, hogy jelenleg a helyi vízkárok a csapadék elvezetésének hiányos-
ságaiból adódnak, a belterületi vízrendezés jelentıségét mind a vízi társulatok, mind az 
önkormányzatok alábecsülik.  

Az elmúlt 15 évben a mezıgazdasági tájhasznosítás jelentıs mértékben átalakult a 
térségben. A patak menti területek gazdátlanok, az egykori vizes élıhelyek revitalizációjára 
megnıtt az igény a természetvédelem oldaláról.  

A harmadlagos, víztelenítést szolgáló mővek jelentıs része ezen védett, vagy védendı 
természeti területeken találhatóak, a vizes élıhelyek víztelenítését elısegítve. Az ilyen 
vízelvezetı mővek felülvizsgálata természetvédelmi szempontból feltétlenül kívánatos volna.  

A Galgahévíz és Hévízgyörk közötti terület a meliorációs munkálatok elıtt egy egybefüggı 
láprét volt, melyet a Sósi-patak így kettévágott. A láprét foltokon vízlevezetı csatornákat 
létesítettek, melyek a területek víztelenítését célozták. Ezek a víztelenítési munkálatok a Hévíz-
györki láprét területén sikeresek voltak, a láprét vegetációja nagy mértében degradálódott (Vona 
2007), azonban a terület szántóföldi mővelésre ma sem alkalmas. A terület rét-legelı mővelési 
ágban van, foltokban kaszálják, tulajdonosai pedig foltokban szántják kevés sikerrel a napraforgó, 
valamint kukorica vetésben megjelenik a nád, igen sajátságos képet adva a táblának. 

A galgahévízi láprét folton a meliorációt szolgáló csatornahálózatot szintén létesítettek, 
azonban ez nem tudja, tudta ellátni eredeti funkcióját. Az intenzív gazdálkodás nem képzelhetı 
el rajta, bár 1997–98-ban megpróbálták felszántani a területet, sikertelenül.  
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A csatornahálózatnak azonban némi leszívó, szárító hatása van, amely negatív hatása a 
vegetációban megfigyelhetı. A nádasodás intenzív a területen, a láprét védett növénytársulásai 
visszaszorulóban vannak (Vona et al. 2006b).  

A melioráció a területen vitatható sikereket ért el. A Galga-patak elöntései ellen védik az 
övárkok a lakott területet, azonban az egykori 100 ha-os láprétet (Hévízgyörk-Galgahévíz 
határában), értékes biotópot kettészakította, degradálta. A vízelvezetés nem érte el a tervezett 
célját, a terület nem vált alkalmassá szántóföldi mővelésre. A láprét vegetációja azonban sérült, 
az ökológiai egyensúlya felborult, jelenleg rendezetlen, gazdátlan képet mutat. A felhagyott 
szántók nem képesek regenerálódni, invazív és ruderális gyomnövények nagy borítási értékek-
ben vannak ezen területeken (Vona et al. 2006a). 

Véleményem szerint az emberi épített környezet védelme, a belvíz elleni védekezés 
mindenképp indokolható, azonban a völgyfenék kiszárítása, a Sósi-patak áthelyezése nem 
elfogadható. Ezen ex lege védelem (1996. évi LIII tv.) alatt álló láprétek megırzése, 
revitalizálása indokolt. 

A Galga-patak vízgyőjtıjén a komplex vízgyőjtı rendezés során megépített tározók 
többcélú tározónak épültek, hivatottak voltak záportározás, öntözıvíz igény, rekreációs célok 
ellátására is, azonban jelenleg csupán záportározó funkciójukat töltik be túlnyomó többségben. A 
záportározók iránti igény megnıtt, ezért jelenleg több árvízcsökkentı tározó létesítését is 
tervezik (Imolex 2002). 

A Sósi-patakon völgyzáró gátat hoztak létre az egykori forrásláp, a Bika-tó területén, 
Galgahévíz határában. A galgahévizi tározó 20 ha felülető, 397000 m3 térfogatú, mely 144 ha-os 
új öntözıtelep kialakítását tette lehetıvé (Ambrus és Szabó 1982). 

A Bika-tó a Sósi-patak vizét hivatott felfogni, árvízcsúcsát csökkenteni, a tározóra települt 
öntözıtelep mára mőködésképtelen, a víztároló rekreációs célokat szolgál. A tó azonban jelentıs 
vízimadár élıhellyé vált, árvízcsúcs csökkentı hatása helyett természetvédelmi jelentısége 
megnıtt. A Sósi-patak mesterséges felduzzasztása, valamint Galga-patakba való torkolatának, 
illetve medrének áthelyezése negatív hatást gyakorolt a vizsgált láprét vízutánpótlására. 

Az ökológiai vízigény iránti igény nagy lenne, a Galga-patak mentén jelentıs láprétek 
húzódtak, melyek mára, sajnálatos módon degradált állapotban vannak.  

Megırzésükre a Duna-Ipoly Nemzeti Park jelentıs erıfeszítéseket tesz, azonban a védendı 
vizes élıhelyek ökölógiai célú víz szolgáltatására sem a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, sem a Galga-menti Vízgazdálkodási Társulat nincs 
felkészülve. A vízszolgáltatás metodikája nincsen kidolgozva. Véleményem szerint a Víz 
Keretirányelv megvalósítása során kidolgozandó vízgyőjtı gazdálkodási tervezés során 
szükséges lenne ezen vizes élıhelyek hosszútávú vízutánpótlásának alapjait megteremteni 
vizeink jó állapotának elérése céljából. 

A rendszerváltás után a patak jelentıs része, az 0+000-43+750 km közötti szakasza (a 
Legéndi patak betorkollásáig) kizárólagos állami tulajdonban van, kezelıje a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A patak többi részét, 
valamint az egyéb alsóbbrendő csatornarendszert a Galga-patak menti Vízigazdálkodási Társulat 
kezeli. 

A fentiekbıl kitőnik, hogy a térség kisvízfolyása a Galga-patak egykor igen meghatározó 
szerepet töltött be a térség tájhasználatában, valamint jelentıs elöntéseket okozott, amely a térség 
lakosságát is veszélyeztette. Valószínősíthetıen azonban ezen elöntéseknek köszönhetı a patak 
mentén kialakult láprétek fennmaradása. A térben és idıben több szakaszban lezajlott térségi 
vízrendezési munkálatok elengedhetetlenek voltak a települések védelme, a mezıgazdasági 
termelés érdekében. A területhasználatban bekövetkezett változások „vesztesei” a térség vizes 
élıhelyei, melyek területe lecsökkent, feldarabolódtak, természetességi állapotuk leromlóban 
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van. A térség vízháztartása visszafordíthatatlanul átalakult, a vizes élıhelyek revitalizálása 
restaurációs beavatkozásokkal nem megvalósítható, új lokális megoldások indokoltak.  

A térség vízgazdálkodási tájtörténetének feldolgozását követıen, a vízgyőjtıre jellemzı 
beavatkozások nagyobb léptékő, a galgahévízi láprétre gyakorolt hatásait tártuk fel a történeti 
térképek alapján. 

2.7. A galgahévízi láprét területhasználatának változásai. 

A történeti források feldolgozása (Kovács 2005) és szóbeli közlések alapján a galgahévízi láprét 
mindig is üde, vizes élıhely volt. A láprétet legeltetéssel és kaszálással hasznosították. A 
tájhasználatbeli változások idıbeli változásának értékelésére a történeti térképek igen jó 
alkalmazhatóak. 

2.7.1. Az I. katonai felmérés elemzése 

Az I. katonai felmérés (1763–1789) között készült. Az I. felmérésen (2. ábra) a patak „Kajla 
Bach”-ként van feltőntetve. A Galga-patak medre jól látható módon ebben az idıben még nem 
volt szabályozva, több oldalága figyelhetı meg. A kisvízfolyás mentén kiterjedt rét mővelési ágú 
területeket találunk, melyek egybefüggı láprétet alkottak. A területet Ny-ról határolja a Sósi-
patak, amely egykor a lápréten keresztül jutott a Galga-patakba (4. ábra). Galgahévíz településtıl 
ÉK-re torkollik a Galga-patakba, azonban a vízrendezési munkálatok során medrét, torkolatát 
áthelyezték és az 1970-es években alakították ki rajta a víztározót. A Galga, valamint a Sósi-
patakot az elmúlt 200 évben több lépésben kísérelték meg szabályozni. A patakok kanyarulatait, 
oldalágait levágták, a Sósi-patak medrét-torkolatát áthelyezték. A történeti térképek tanúsága 
alapján az 1950-es évekig a Sósi-patak egykori medrében még folyt víz, állandó vízutánpótlást 
biztosítva a lápréten. 
 

 

4. ábra: Az I. katonai felmérés (1763–1789), fekete négyszögben a vizsgált terület 
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2.7.2. A II. katonai felmérés elemzése 

Az II. katonai felmérés (1807–1869) az elsı Galga-patak szabályozások utáni állapotokat tükrözi 
(5. ábra). A vízfolyáson vízrendezési munkákat hajtottak végre, mely során a patak medrét 
kiegyenesítették, illetve igen markáns beavatkozás történt a Sósi-patak, és a vizsgált láprét 
életében is. A Sósi-patak torkolatát majd 1 km-rel a folyásirányon feljebbre helyezték át, az 
egykori lápréten áthaladó medrét vízlevezetést szolgáló csatornává törekedtek átalakítani. Ezen 
beavatkozások alapvetıen meghatározták a térség vízháztartását, tájhasználatát, arculatát. Az 
egykori Hévízgyörk és Galgahévíz közötti egybefüggı láprétet kettéválasztotta a Sósi-patak új, 
mesterséges medre. Ezen munkálatok megalapozták a jövıbeli mőszaki beavatkozásokat, a 
vízrendezési kísérletek alapelveit. A Galga-patak mentén továbbra is rét felszínborítással jelölik 
a területet. 

 

 

5. ábra: A II. katonai felmérés (1807–1869), fekete négyszögben a vizsgált terület 

2.7.3. A III. katonai felmérés elemzése 

A III. katonai felmérést 1869 és 1880 között végezték el. Ezen idıszakra a láprét környezetében 
elvégzett vízrendezési beavatkozások során kialakított csatornák, védmőrendszerek állandósultak 
(6. ábra). A térképen már elkülöníthetık a rét, illetve a szántó mővelési ágú területek. A szántók 
nem éles, egyenes határral különülnek el a réttıl. Kisebb nagyobb beugrások figyelhetıek meg, 
melyek feltételezhetıen a kezdeti telkesítési beavatkozások miatti szárazodás következtében 
történt területhasználat-változást eredményezett. Mind a Sósi-patak, mind a Galga-patak új 
medre mentén árvízvédelmi depónia figyelhetı meg.  
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6. ábra: A III. katonai felmérés (1869–1880), fekete négyszögben a vizsgált terület 

A rét-legelı gazdálkodási területhasználat az 1980-as évek közepéig fent is maradt. A 
termelı szövetkezet rendszeresen kézi-gépi munkaerıvel kaszálta, a szénát a szarvasmarha 
ágazat hasznosította. A láprét környezetében elterjedt a kertészeti kultúra. A völgyfenékhez 
közel elhelyezkedı nadrágszíj parcellák egykor a láprét területéhez tartoztak, azonban a háztáji 
gazdálkodási forma megjelenésével egyre nagyobb területeket hódítottak el a lápréttıl és vonták 
szántóföldi mővelés alá (Vona et al. 2006c). Ennek az intenzív terjeszkedésnek a magas 
talajvízszint szabott határt, a túlzottan üde területek szántóföldi mővelése nem volt lehetséges. A 
területet a rendszerváltás után a kárpótlás során kiosztották, mintegy 40 tulajdonosa lett osztatlan 
közös földterületként. A tulajdonosok nem tudták szántóterületként hasznosítani (ez irányba 
történt kísérletek sorra kudarcba fulladtak, azonban jelentısen degradálták a területet) így a 
láprét elhanyagolt állapotba került, a nádasodás igen nagymérvő, az özönnövények terjedése is 
felerısödött (Vona et al. 2006b). A földtulajdonosok számára az 1998–1999-es években a 
galgahévízi láprét újfent felértékelıdött, hasznosítási alternatívaként nyárfásítani szerették volna 
(Pintér 2004). Ezt a fásítást akadályozta meg a Duna–Ipoly Nemzeti Park, mint szakhatóság, 
majd megvásárolta a védelemre érdemes terület egy részét, komoly lépést téve ezzel a láprét 
megırzésére. 

A galgahévízi láprét vízháztartásában jelentıs szerepet játszik az érintett részvízgyőjtı 
területén összegyülekezı víz, amely elsısorban felszín alatti szivárgással mozog a völgyfenék 
irányába.  

Történeti térképek, ortofotók alapján megállapítható, hogy a Galga-patak egykor a 
területen meanderezett, azonban mára a kanyarulatait levágták, töltések közé szorult.  

A Sósi-patakon az egykori Bika-tó területén az 1970-es években 20 ha-os víztározót 
létesítettek, amely a patak vizének jelentıs részét felfogja (7. ábra).  
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7. ábra: A Sósi-patak és a vizsgált terület környezete (VIZIG 2003) 

A tározószint szabályozása csak különlegesen elrendelt üzemi cselekmény, egy túlfolyó a 
vízszint szabályzó a normál üzem alatt, ez a vízszintszabályzó 142,5 mBf vízszint fölötti vizet 
vezeti le (Ambrus és Szabó 1982). 

A tájökológiai értékelés során a tájtörténet feltárásával lehetıség nyílott a táj jelen képének 
kialakulásához vezetı beavatkozásokat megismerni. Ezen felismerések lehetıséget nyújtottak a 
táj jelenlegi képének, tájalkotó elemek rendszerezésére, illetve bemutatására. 
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3. A láprét és tágabb térségének bemutatása 

3.1. A terület fekvése  

A vizsgált láprét a 56,8 km2 vízgyőjtı területő Galga-patak deráziós völgyében fekvı Galgahévíz 
település közelében található. Galgahévíz az Észak-Alföldi Hordalékkúp-síkságon, az Alföld 
északi határán, a Gödöllıi-dombvidék, a Cserhát alja és a Jászság találkozásánál fekszik (8. 
ábra). Egymást sőrőn váltogató dombok, hátak és völgyek jellemzik a kistájat. A kistájon síksági 
területnek minısíthetı az összterület 58%-a, dombvidékhez sorolható 35%-a (Nagy 1997).  
 

 
8. ábra: Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság  

(Hévízgyörk 6. pont, Galgahévíz 4. pont, Tura 14. pont, Vácszentlászló 15. pont település) 
(Marosi és Somogyi 1990, 66 Jászberény térkép 1984 (eredeti méretarány 1:100’000)) 
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3.2. A térség vízrajzi adottságai  

A láprét és tágabb térsége a Galga-patak vízgyőjtıjéhez tartozik, melynek területe 568 km2. A 
Cserhát-hegység déli lejtıi közötti völgyekben összegyőlı vizekbıl alakult ki. Romhánytól 
keletre ered és Jászfényszaru községnél torkollik a Zagyvába (9. ábra). A vízgyőjtı a természeti 
adottságok folytán két részre oszlik, egyrészt domb- és halomvidéki (az eredéstıl Aszódig), 
részvízgyőjtı területre (288 km2), valamint síkvidéki területre (Aszódtól a torkolatig), ennek 
kiterjedése 416 km2. A vízgyőjtı terület legmagasabb pontja 545 mBf, a legalacsonyabb 111 
mBf. A kisvízfolyás teljes hossza 58 km. 

 
 

 
9. ábra: A Galga-patak vízgyőjtıje (felsı ábrán piros vonallal jelölt rész) 

(KDV-VIZIG 2003, 66-121 Hévízgyörk térkép 1990 (eredeti méretarány 1:10’000)) 

vizsgált láprét 
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A kvarter és jelenkori felszínmozgások jelentısen formálták a táj képét. A vízhálózat 
kialakulása a negyedidıszaki, kis kiterjedéső helyi mély süllyedékeknek köszönhetı. A 
süllyedékek folytonos változásának a következménye, hogy a területen kalandozó folyók 
folyásirányukat rendszertelenül változtatták, hátrahagyva durvaszemő üledékeiket, amit azután 
vagy ugyanezen folyók, vagy más, a helyükre terelıdı folyók szállítottak tovább, vagy 
halmoztak át. A vízfolyások hatalmas munkáját jól érzékelteti, hogy a dél felé haladva a növekvı 
vastagságú pleisztocén rétegsor Szolnoknál eléri a 400 m vastagságot. Amíg a szintváltozások 
közvetve terelték a vízfolyásokat, addig a kiújuló haránttörések közvetlenül is, preformálás révén 
magukhoz vonták a felszíni vizeket. Ilyen törésvonal mentén fut ma a Galga, de a Tápió is. A 
szintváltozások ma sem szünetelnek. 

Az északnyugat-délkelet irányban húzódó, hosszú, keskeny Galga-patak vízgyőjtıje jobb 
oldalról befutó mellékfolyói: Legéndi-patak, Sinkár-patak, Némedi-patak, Egres-patak, 
Nagyvölgyi-patak és Sósi-patak. A bal oldaliak: Becskei-patak, Gólya-patak, Breda-patak és 
Emse-patak. 

3.3. Talajtani adottságok 

A kistájra általánosan jellemzı talajtípusok a dombhátakon a Raman-féle barna erdıtalaj, illetve 
ezen talajok erodált változatai. Az erózió, valamint a szántóföldi mővelés következtében a 
területen egyaránt megjelennek a humuszos homok, és lejtıhordalék talajok (Centeri et al. 2005). 
A völgyekben a vízfolyások mentén hidromorf talajok fordulnak elı: réti öntés és láptalajok 
(Vona 2007). 

A völgyfenéki láprét – a vizsgálatra kijelölt terület – talajtani szempontból rendkívül moza-
ikos, eltérı talajtípusokkal, és már az alapkızetben is eltérı textúrákkal találkozunk. A lápréten 
uralkodó talajtípusok a lápos réti és öntés réti talajok típusba sorolhatóak (Stefanovits 1999). 

A Galga-patak völgyének lejtése gyakran meghaladja a 12 %-os esésszöget, ezért a 
szántóföldi mővelés során a talajerózió jelentıs mértékővé válhat, talajvédelmi agrotechnikák 
alkalmazása indokolható. Ezeket a lejtıket elsısorban napraforgóval, kukoricával és kalászos 
növényekkel hasznosítják. Újonnan teraszos kialakítású gyümölcsöst is találunk a volt galga-
hévízi tsz-központ közelében Galgahévíz településtıl É-ra, a Budapest–Miskolc vasútvonallal 
párhuzamosan. A domboldalakon jellemzı Ramann-féle barna erdıtalajok a lejtıirányú mővelés, 
valamint a talajvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyása miatt erısen erodáltak. A szántó-
földeken a nagyfokú víz általi erózió következtében jelentıs talaj és tápanyagveszteséggel kell 
számolni. Ez a lejtıkön észlelhetı tápanyaglemosódás, valamint a völgyfenéki területen való 
felhalmozódás hozzájárulhat a völgyfenéki területek eurtofizációjához (Centeri és Császár 2005, 
Centeri és Vona 2006). 
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3.4. Éghajlati adottságok 

A Galga-patak völgyében a kontinentális éghajlat sajátosságai érvényesülnek. A hımérséklet és 
csapadékingadozás, a légáramlatok váltakozásának hatásai miatt az atlanti, mediterrán és az 
eurázsiai belsı szárazföldi jelleg váltakozása jellemzı. 

A vízgyőjtı terület éves középhımérséklete jellemzıen 10-11 °C között váltakozik, a 
leghidegebb januárban a havi középhımérséklet –2 °C, a legmelegebb júliusban 21 °C, az éves 
hıingadozás mértéke 23 °C. A napfényes órák száma 1950. 

Uralkodó szélirány: ÉNy-i. 

Az éves csapadékösszeg 525-550 mm között váltakozik, követve a domborzati 
viszonyokat. A legkevesebb csapadék a torkolati szelvényben fordul elı, míg a legtöbb 
csapadékot a felsı dombvidéki területen mérik. A csapadék több mint 60%-a a nyári hónapokban 
hullik. Júniusban esik a legtöbb esı, 65-67 mm körül, szeptemberben kevéssé az átlag alatt van a 
lehullott csapadék mennyisége: 39-40 mm.  

A Mátra-hegység közelsége miatt a tavaszi felmelegedéshez hosszabb idı szükséges, mint 
az ıszi lehőléshez. Gyakoriak a hirtelen bekövetkezı hımérsékletváltozások. Május elsı 
harmadában, június végén és október elején gyakran hımérséklet csökkenés jellemzı (Nagy 
1997). Ez egybeesik Fekete (1965) megállapításával, miszerint a Gödöllıi-dombság hővösebb és 
nedvesebb mezoklímával jellemezhetı, és a terület ennek a földrajzi egységnek a szélén fekszik. 
Gyakoriak az ıszi fagyok, valamint a nyári és kora ıszi idıszakban a jégverés.  

Az éves csapadéknak szilárd alakban lehulló, télen felhalmozódó részaránya jelentıs 
mértékben változó. A Galga-patak alacsony fekvéső síkvidéki területén értéke mintegy 10%. Tág 
határok között változik a hótakarós napok száma, így a hótakaróban felhalmozott vízkészlet 
nagysága is. Mivel a hótakaró hosszabb ideig tartó felhalmozódása viszonylag kis területre 
korlátozódik, ahol ugyancsak elıfordulhatnak télközi felmelegedések, és ezzel együtt járó 
hóolvadások, a vízjárás alakulását a Galga-patak vízrendszerében alapvetıen az esızések 
határozzák meg. 

A meteorológiai adatok (1. táblázat) az elmúlt 50 év átlagát figyelembe véve Galgahévíz 
térségében (Nagy 1997, OMSZ 2006b): 

1. táblázat: Galgahévíz meteorológiai adatai 

Meteorológiai jellemzık Galgahévízre jellemzı adatok 
1. Évi átlagos középhımérséklet: +9,8°C 
2. Tenyészidıszak középhımérséklete: +17–18°C 
3. Fagyos napok száma: 100–110 nap 
4. Elsı ıszi fagy átlagos határnapja: október 20–25. 
5. Havas napok száma: 25–30 nap 
6. Utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja: április 15–20. 
7. Évi csapadék: 550–580mm 
8. Évi napsütéses órák száma: 1900–2000óra 
9. Uralkodó szélirány: nyugati-északnyugati 
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3.5. Vegetáció 

A Gödöllıi-dombvidék láprétjeivel Kovács (1955, 1957), Kovács és Priszter (1956), Máthé 
(1956) és Fekete (1965) is foglalkoztak. A publikációk elsısorban Isaszeg, Gödöllı és 
Máriabesnyı láprétjeinek bemutatását tartalmazzák. Galgahévíz, illetve annak környékérıl csak 
említések találhatók ezen feljegyzésekben. A vizsgált terület, valamint a hévízgyörki, a 
mintaterülettel szomszédos láprét részletes botanikai felmérését Pintér (1999) végezte el, melyet 
Boecker (2006) felülvizsgált. 

A láprét nagy részét az üde és kiszáradó láprét alkotja a rá jellemzı növénytársulásokkal, 
illetve a Magnocaricion asszociációcsoportba tartozó asszociációkkal. 

A vizsgált növénytársulások rendszere Borhidi (1996) alapján: 

 Magnocaricetalia Pignatti 1953 
  Magnicaricion elatae Koch 1926 
   Calamagrostetum canescentis Simon 1960 

Caricetum paradoxae Soó 1947  
(Caricetum appropinquatae Soó in Aszód 1935) 
Caricetum elatae Koch 1926  
Caricerion gracilis/Neuhäusl 1959/ Oberd et al. 1967 

Caricetalia davallianae Braun-Blanquet 1949 
Caricion davallianae Klika 1934 

Juncetum subnodulosi Koch 1936– 
Caricetum davallianae Dutoit 1924– 

Molinietalia Koch 1926 
Molinion coeruleae Koch 1926 

Succiso-Molinietum hungaricae /Komlódi1958/ Soó 1969 
Agrostion albae Soó 1933 

  Deschamsietum caespitosae Horvatić1931 

Természetvédelmi szempontból négy részletesen vizsgált jelentıs társulás fordul elı. 

• Nagy szittyós láprét (Juncetum subnodulosi Koch 1936) 

A galgahévízi terület legmélyebb, legnedvesebb területein található, egyes részei szinte az egész 
évben víz alatt vannak. Környezetétıl sötétzöld színével erısen elüt. A borítás 25–30%-át a nagy 
szittyó (Juncus subnodulosus) adja. Védett növények közül a mocsári kosbor (Orchis laxiflora 
subsp. palustris) került elı nagyobb tıszámban.  

• Lápi sásos rét (Caricetum davallianae Dutoit 1924) 

A láprét legértékesebb típusa, mely a terület tekintélyes részét fedi. Igen fajgazdag, a cönológiai 
felvételekben 43 faj szerepel. Ezekbıl Kovács (1962) szerint a karakterfajok a következık: Lápi 
sás (Carex davalliana), néhol több mint 50%-os aránnyal. Muhar sás (Carex panicea) rostostövő 
sás (Carex appropinquata), ritkulóban lévı sásfajunk és a gyérvirágú csetkáka (Eleocharis 
quinqueflora). 

A társulás állományaiban a következı védett fajok találhatóak: széleslevelő gyapjúsás 
(Eriophorum latifolium), keskenylevelő gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), fehér zászpa 
(Veratrum album), mocsári nıszıfő (Epipactis palustris).  

A védett fajok mellett megtalálhatók a ritka, védendı növények is, mint a potenciálisan 
veszélyeztetett bánsági sás (Carex buekii), a fekete sás (Carex nigra), és a kétsoroskáka 
(Blysmus compressus). 
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• Meszes talajú kékperjés rét (Succiso-Molinietum hungaricae /Komlódi1958/ Soó 1969). 

A vizsgált társulások közül ennek az asszociációnak a felvételeiben fordult elı a legtöbb faj. 
Emellett a védett fajok aránya és tıszáma is jelentıs. Állományai nagy foltokban vannak jelen a 
vizsgált területen. Jellemzı karakterfajai (Kovács 1962) közül több védett: magyar kékperje 
(Molinia hungarica) a társulás összetételének mintegy 30%-a. Nyúlkömény (Selinum carvifolia), 
ördögharaptafő (Succisa pratensis), mocsári pitypang (Taraxacum palustre), buglyos szegfő 
(Dianthus superbus), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), szibériai nıszirom (Iris sibirica), 
hússzínő ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), jávorka-fényperje (Koeleria javorkae), mely nem 
karakterfaj, azonban, igen ritka faj, de itt megjelenése tömeges. 

A Molinietum coeruleae nem egységes társulás, az ország más területeihez hasonlóan 
szubasszociációkra tagozódva jelenik meg. Galgahévízen a barna sásos kékperjés rét 
(Molinietum caricetosum hostianae Koch 1926) szubasszociáció több 10 m2-es állományát 
találtuk meg. Karakterfaja a barna sás (Carex hostiana) az erısen nedves termıhelyeket kedveli. 
A termıhelye szárazabbá válásával az állományai alakulhatnak át muhar sásos-kékperjés rétté 
(Molinietum caricetosum paniceae Koch 1926). A szubasszociáció elıfordulása különösen 
jelentıs, mert Kovács (1962) szerint elsısorban a Dunántúlon jellemzı. Ennél a 
szubasszociációnál a lápréten készült felvételek (Pintér 1999) alapján a lápi sás (Carex 
davalliana) is jelen volt. 

• Sédbúzás mocsárrét (Deschamsietum caespitosae Horvatić1931). 

A galgahévízi lápréten, ismételten a Dunántúlra jellemzı, a nevében is erre utaló 
társuláshoz hasonló, valószínőleg átalakuló rész található. A területen a gyepes sédbúza 
(Deschampsia caespitosa) a borítás 30 %-át adja (Pintér 1999). Karakterfajként jelennek meg a 
következı fajok: nádképő csenkesz (Festuca arundinacea), réti lednek (Lathyrus pratensis) ıszi 
vérfő (Sanguisorba officinalis) 

A társulás állományaiban megtalálható a széleslevelő gyapjúsás (Eriophorum latifolium), 
keskenylevelő gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), mocsári nıszıfő (Epipactis palustris) 

A galgahévízi láprét védett növényfajait Boecker (2006) vette számba, valamint 
állománybecslést is végzett. (2. táblázat) 

2. táblázat: A galgahévízi láprét védett növényfajai, és állomány létszámuk (Boecker 2006) 

Faj név Szám (db) 
Listera ovata 10 
Dianthus superbus 420 
Veratrum album 28 
Dactylorhiza incarnata 160 
Koeleria javorkae 60 
Eriophorum angustifolium 84 
Gentiana pneumonanthe 1200 
Orchis laxiflora subsp. palustris 260 
Lathyrus palustris 6 
Epipactis palustris 530 
Eriophorum latifolium 33 
Iris sibirica 2500 
Orchis militaris 1 
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A láprét természetvédelmi eszmei értéke, csak a területen megtalálható növények alapján, 
több mint 47 millió Ft (Vona et al. 2007), ezen országos jelentıségő védett terület megóvása, a 
növénytársulások heterogenitásának megtartása nemzeti érdekünk. 

Az irodalmi áttekintésbıl kitőnik, hogy széleskörő tájkutatás, a táji folyamatok megisme-
rése, kapcsolatrendszereinek feltárása igen összetett, és csak számos diszciplina, tudományterület 
együttes munkájaként képzelhetı el. Az egyes tudományterületek közötti „átjárás” az eltérı 
kategóriarendszerek, szemlélet miatt sokszor nehézségekbe ütközik, így a tájkutatások egy része 
csupán egy-egy szakterület táji kérdéseire keresi a választ, és mivel sokszor nem kompatibilis 
metodikai rendszerrel dolgoznak, eredményeik csak részben vethetıek össze, az eredmények 
összegzése igen nehéz feladat. Ezt a feladatot a tájalkotók komplex felmérését, valamint össze-
függésrendszereinek értékelését inter-, transzdiszciplináris tudományágak, mint például a 
tájökológia képes összegezni, hangsúlyozva a táji folyamatok jelentıségét. A tájökológiai 
vizsgálatok nem korlátozódhatnak csupán az abiotikus és biotikus tájalkotók együttes értékelés-
ére, kapcsolatrendszereik, folyamataik feltárása segítheti a táj tényleges megismerését. A tájban 
lejátszódó folyamatok, a táj jelenlegi képének kialakulásában igen jelentıs szerepet játszik az idı 
dimenzió. A táji folyamatok megértéséhez szükséges a táj múltjának feltárása, mely fényt 
deríthet az esteges átalakulások miértjeire is. A galgahévízi láprét tájökológiai értékelése során 
az egyes tájalkotókkal foglalkozó tudományterületek kialakult, általánosan elfogadott módszereit 
alkalmaztam. 
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4. Anyag és módszer 

A sekélyföldtani vizsgálatokhoz Stihl Borro fúróberendezést használtuk. A fúróberendezés 
segítségével lehetıség nyílt 3,50-4,50 m mélységig spirálfúró segítségével lefúrni. A minta-
vételezést a fúró felületén fennmaradt mintából végeztük 20 cm-enként, illetve rétegváltáson-
ként. A technológia lehetıvé teszi a 15 méter mélységig történı lehatolást, valamint laza-
homokos talajban a centiméter pontosságú mintavételt. 

A pontok helyét GPS (Global Position System) eljárással (Trimble GPS Pathfinder Pocket) 
mérımőszerrel határoztuk meg, a megállapított x és y koordinátákat az EOV rendszerő 
térképnek megfelelı formátumban adtuk meg a digitális adatbázisban.  

A szedimentológiai vizsgálatokat a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi 
Kutatóintézetében végezték. 

A hagyományos szemcseméret meghatározás a nagyobb mérető frakciókban szitálással, a 
kisebb mérető frakciókban a pipettás módszer alkalmazásával történt. A pipettás módszer a 
Stokes-törvényre épül. Manapság azonban egyre elterjedtebbé válik az optikai elven mőködı 
szemcsenagyság meghatározás. A módszer elınye, hogy sokkal részletesebb osztályozást tesz 
lehetıvé az adott mintán belül (Buurman et al. 1997), gyorsabb, és kis mennyiségő mintából is 
megbízható eredményt ad (Loizeau et al. 1994). 

A mintaelıkészítés során az esetleges aggregátumokat teljesen szét kell bontani, de 
vigyázni kell az elemi szemcsék épségére. Talaj esetében ezért a mechanikai aprózást kerülni 
kell. Az aggregátumokat összeragasztó anyag minıségétıl és mennyiségétıl függıen eltérı 
anyagok hozzáadásával (szénsavas mész esetében nátrium-pirofoszfát; szervesanyag esetében 
hidrogén-peroxid), majd a szuszpenzió rázatásával érhetı el a kívánt eredmény. Mivel a vizs-
gálataink a talaj ásványi alkotórészeinek méretére irányultak, ezért a mintából el kellett távolítani 
az összes szilárd szerves komponenst. 

A mérés egy Fritsch Analysette Microtech 22 készülékkel zajlott. E berendezés a benne 
keringı szuszpenziót monokromatikus fénnyel (He-Ne lézer, 655nm hullámhossz) világítja meg. 
A párhuzamosan haladó fénysugarak megtörnek az útjukban elhaladó szemcséken. A törés szöge 
arányos a részecske méretével. Az eltérített sugarakat egy Fourier-győjtılencse töri a fókuszában 
elhelyezett detektor győrőre, a részecskével nem találkozó– vagyis nem törött– sugarak mindig 
az optikai tengely fókuszpontjára kerülnek. A detektorba beesı fény intenzitásából komplex 
matematikai módszerekkel számítható a minta szemcseeloszlása (Fraunhofer vagy Mie teória 
szerint). A Fourier-lencse távolságának állításával eltérı mérettartományokban végezhetünk 
méréseket (0.1-600µm) (Fritsch GmbH 2005).  

Konert és Vandenberghe (1997) szerint az optikai módszer következetesen alulbecsli az 
agyagfrakció (<2µm) arányát a mintákban. Ennek magyarázatát az egyes agyagásványok lapos 
formájában látják. Méréseik szerint a pipettás módszerrel meghatározott agyagfrakció (<2µm) az 
optikai módszerrel mért <8µm frakciónak feleltethetı meg. Beuselnick et al. (1998) szintén az 
agyagfrakció részecskéinek alakját tartja döntınek. Eredményeik alapján igen szoros össze-
függést lehet felállítani az agyagásvány-összetétel alapján a két metodika szerint mért 
eredmények között. 

A galgahévízi láprét és környezetének talajtani felvételezéseit Pürckhauer-féle szúróbotos 
mintavevıvel végeztük el (Finnern 1994). Ez az eljárás 1 m mélységig sok ponton tett lehetıvé 
talajtípus, szín, fizikai féleség, kalciumkarbonát, kémhatás és nedvességvizsgálatokat anélkül, 
hogy a talajokat erısen bolygatta volna, és alkalmasnak bizonyult a talajfoltok durva 
elkülönítésére, valamint a talajszintek mélységének megállapítására. Összesen 250 pontot 
vizsgáltunk ezzel a módszerrel.  
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A helyszíni talajvizsgálat során a szúróbot segítségével 250 db 1 m mélységő rétegoszlop 
információit, szintleírását rögzítettük. A szúróbotos mintavétel x, y koordinátáit GPS-szel 
rögzítve lehetıség nyílt a talajoszlopokat domborzati térképen is feltüntetni.  

A rétegsorok-mintavételi pontok térképi ábrázolását követıen az egyes rétegoszlopokban 
elkülönített talajtani szempontból közel azonos rétegeket a láprét metszetéül szolgáló 
rétegszelvényeken egymással összekötve ábrázoltuk. 

A minták vételénél és a talajszelvények kijelölésénél elsısorban a talajtani térképezés 
alapelveit Várallyay (1987), Útmutató (1989), Szabolcs (1966) nomenklatúráját, valamint a 
domborzati adottságokat és a botanikai szempontokat vettük figyelembe. A térképezést követıen 
a talajmintavételt részletes vizsgálatok elvégzése céljából 7 olyan területen hajtottuk végre, ahol 
a domborzatban, növényzetben különbség mutatkozott, illetve a talajtérkép alapján a területre 
jellemzı talajtípust találtunk.  

A talajtípusok leírása Stefanovits (1956, 1992), Útmutató (1989) és Szodfridt (1993) 
útmutatásai alapján készültek. 

A vett talajminták laboratóriumi elemezése az érvényben lévı szabványok alapján zajlott 
(Buzás 1988, 1993). A talajmintákat a Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai 
Tanszékének, Magyar Tudományos Akadémia Agrokémiai és Talajtani Kutató Intézetének, a 
Szent István Egyetem Tájökológiai Tanszékének laboratóriumaiban vizsgáltuk.  

A laborvizsgálatok a következı talajparaméterekre irányultak: pH (H2O, KCl); CaCO3; 
Arany-féle kötöttségi szám (KA); Al-P2O5; Al-K2O; humusz Tyurin-módszerrel %, összes 
szervesanyag izzítással %, valamint nitrogénellátottság, amelyet a humusztartalom alapján 
ítéltünk meg. 

A talajok kémiai paraméterei közül a pH-t elektrometriás módszerrel mértük. Az CaCO3-
ban kifejezett összes karbonát-tartalmat a Scheibler-módszerrel határoztuk meg. A talajok 
felvehetı P2O5 tartalmát spektrofotométerrel határoztuk meg. A K2O tartalom meghatározását 
lángfotométerrel végeztük el.  

A galgahévízi láprét vízháztartásának alapvetı eleme a párolgás, amelynek mértékét több 
tényezı befolyásolja.  

A területen a talajvíz szintje 60 cm-nél mélyebbre szinte soha nem süllyed, így a talajok 
kapilláris vízemelı képességének következtében a talajvíz helyzete az evapotranspirációt nem 
korlátozza. A láprét tényleges párolgása feltételezhetıen közel azonos a potenciális párolgással.  

A meteorológiai adatok elemzéséhez a párolgási adatokat az (Országos Meteorológiai 
Szolgálat 2006a) „A” típusú kádak eredményeit vettem alapul (44527, Budapest Pestszentlırinc-
külterület KLFI) bocsátotta rendelkezésemre. Az igényelt adatsorok hiányosságai miatt az 1995 
és a 2002–2005 év párolgási adatait elemeztem. A természetes vízfelületek párolgási adatait a 
növényzettel borított felszín esetében korrigálni szükséges. Esetünkben a láprét felszínborítására 
a nádas, a sás és a gyékény jellemzı, amelynél a szakirodalom (Szlávik 2002, Domonkos 2002, 
Nováky 2003a, Pannonhalmi és Sütheı 2004) 1,1–1,6-os korrekciós tényezıt javasol a párolgási 
kád által mértekkel szemben. Mivel esetünkben a lápréten a felszínt növényzet is borítja (nád, 
sások), így a párolgási értékek további 1,1-es korrekcióra szorulnak (Pannonhalmi és Sütheı 
2004). Ezt a korrekciós értéket erısítik meg (Boldizsár és Varga 2006) mérési eredményei is. 

A szerzık a növényzettel benıtt vízfelszínre adják meg a fenti korrekciós számot. Azonban 
esetünkben a láprét talajai terepi tapasztalataim alapján az év nagy részében vízzel telítettek, a 
talajvíz maximális mélysége nem haladja meg a (–50–60) cm-es szintet, a mélyebb részeken 
pedig a felszíni vízborítás is jellemzı.  

Az evaporáció, valamint a transzspiráció összege jól közelíthetı a növényzettel fedett 
vízfelszín párolgási értékeihez.  
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A galgahévízi láprét vízháztartási vizsgálatához szükséges tisztázni a láprét vízforgalmát 
meghatározó környezeti tényezıket.  

A vízháztartási mérleg felállítása során meg kell állapítani a vízforgalom bevételi (input), 
és kiadási (output) oldalának összetevıit, és egyéb esetleges környezeti biotikus és abiotikus 
tényezıket, amelyek a láprét vízháztartását, a víznek a vizsgálati helyszínen való tartózkodási 
idejét befolyásolhatják.  

Az irodalmi adatok (Simonffy 2003), alapján a területi vízháztartási mérleg elemei a 
következık lehetnek: csapadék, felszíni hozzáfolyás, elöntés, felszín alatti hozzáfolyás, evapo-
ráció, transzspiráció, felszíni elfolyás, felszín alatti szivárgás mélyebb rétegekbe (leszivárgás), 
felszín alatti kiáramlás (interflow), kapilláris vízemelés, alaphozam.  

A helyszíni szemrevételezések, a talajtani, botanikai vizsgálatok, történeti térképek, 
irodalmi adatok, vizsgálatok alapján a láprét vízháztartási mérlegét több abiotikus, biotikus 
tényezı befolyásolhatja: 

• A lápréten jelentıs eltemetett tızegrétegek találhatóak, amelyek kiterjedése a 250 
talajmintavételi pont, valamint a területen létesített sekély fúrások adatai alapján 
meghatározó szerepet játszhatnak a láprét víztároló képességében.  

• A területen egykoron létesített, vízlevezetést szolgáló csatorna található, amely az 
idıszakos vízborítás idıtartamát csökkenti, és ezzel szintén befolyásolhatja a láprét 
vízháztartását.  

• A terület felszín alatti vízutánpótlásában a Sósi-patak játszhat meghatározó szerepet. 
A történeti térképek tanúsága szerint a jelenleg a területet határoló Sósi-patak a láprét 
területén meanderezett és torkollott a Galga-patakba. A Sósi-patak medrének és 
torkolatának áthelyezése megszüntette a felszíni elöntést a lápréten, azonban 
feltételezhetıen a felszín alatti áramlási viszonyok nem változtak meg gyökeresen. A 
Sósi-patak vízgyőjtıjében összegyülekezı víz a völgy felé áramlik részben a 
felszínen, részben a felszín alatt, miközben az összegyülekezı víz nagyobb hányada a 
talajba való beszivárgást és raktározódást követıen evapotranszspiráción keresztül a 
légkörbe távozik. A Sósi-patak részvízgyőjtıjén a felszíni és felszín alatti elfolyás 
során a völgyfenék irányába távozó víz nagymértékben hozzájárul a láprét 
vízutánpótlásához.  

• A Galga-patak árvédelmi töltések közé fogásával a térségben törekedtek a felszíni 
elöntések megakadályozására. Ezen földdepóniák kialakítása óta a Galga-patak nem 
öntötte el a területet. 

A vízforgalmi számítások során a téli párolgást az éves evapotranspiráció 10 %-aként 
korrigáltam, a felszíni elfolyás terepi megfigyeléseim alapján igen kis mérvő, ezen 
vízveszteséget az éves vízösszeg 10%-ára becsültem, amelyet számításomban szintén csökkentı 
tényezıként vettem figyelembe.  

A vízmérleget havi bontásban készítettem el 1995-re, valamint 2002–2005-ig terjedı 
idıszakra. A térség meteorológiai mérıállomásainak hımérséklet, valamint csapadék 1952–2005 
idıszakból választott néhány évének adatait elemezve (Országos Meteorológiai Szolgálat 2006b) 
a térségre jellemzı éves átlaghımérséklet 9,8 oC, míg az átlagos csapadék mennyisége 580 mm 
(3. táblázat). A kiválasztott évek az 1995, 2002, 2003, 2004, 2005-ös évek voltak. 
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3. táblázat: A láprét hımérséklet és csapadékviszonyai (OMSZ 2006b) 

év hımérséklet csapadék 
átlag 9,8 580 
1995 10,2 636 
2002 10,3 497 
2003 9,61 354 
2004 9,45 566 
2005 8,87 667 

A 3. táblázatból kitőnik, hogy a vizsgált évek között hővös, csapadékos (2005); meleg 
csapadékos (1995); meleg, száraz (2002); átlagos hımérséklet, száraz (2003); és minden 
tekintetben átlagos év (2004) is volt. A fenti 5 év valamennyi lehetséges szélsıséget tartalmazza, 
így ezen évek vízháztartási elemzése jól jellemezheti a galgahévízi láprét vízháztartási 
viszonyait.  

A csapadék maximumot 1955-ben és 1999-ben mérték (836–855 mm), a csapadék 
minimumot 1992-ben (340 mm).  

Az évi átlagos hımérsékleti maximumot (11,0oC) 1994-ben, a hımérsékleti minimumot 
(8,8oC) 1985-ben észlelték.  

A láprét talajvizeinek és vízháztartásának jellemzésére szükséges a lápréten és 
környezetében a talajvíz szintjének változását becsülni. Az értékeléshez a VITUKI talajvíz 
észlelı törzshálózat térségben található kútjainak az adatsorait használtam fel a 1961-2005-ig 
terjedı idıszakra vonatkozóan. A két talajvízészlelı kút Aszódon (nyilvántartási szám: 001080), 
és Turán (nyilvántartási szám: 001084) helyezkedik el, mindkettı a Galga-patak vízgyőjtıjében. 

Az elemzés során a két talajvíz észlelı kút vízállás adatsorait grafikonon ábrázoltam  
1961–63, 1968–73, 1977–79, 1980–84, 2001–2003 idıszakok között. A diagramok megjelení-
tésénél azonos beosztást alkalmaztam mind az idı (x), mind az vízállás (y) tengelyen. Az azonos 
méretarány, illetve idılépték lehetıvé tette a turai és aszódi talajvízészlelı kutak vízjárásának 
összevetését, a diagramokat egymás alá rendezve (Molnár és Haján 2003). 

A tájtörténeti vizsgálatokhoz történeti térképeket, ortofotókat, domborzati térképeket 
használtam fel.  

A ortofotók és egyéb térképek transzformálása és digitalizálása során a következı 
programokat használtam: ArcView GIS, ArcInfo, ERDAS Imagine. A programok feladata a hely 
és a helyhez kötıdı tulajdonságok egyidejő tárolása. Az Egységes Országos Vetületi Rendszer 
(EOV) 1: 10000-es méretarányú térképszelvényét, a légifelvételek EOV-be való transzfor-
málásakor referenciatérképként alkalmaztam. A vizuális interpretációhoz ArcView Version 3.1 
programot használtam. 

A digitalizálás során a ortofotókon ábrázolt vízfolyásokat, utakat, különbözı vegetáció-
foltokat, valamint az ember által készített objektumokat (pl. gazdasági épületeket vagy villany-
vezetéket) rögzítettem. Az átnézeti digitális változatok elkészítése után elemeztem a 
felszínborításban bekövetkezett változásokat, illetve azok szerepét a láprét mai képének 
kialakításában. 

A vegetáció és felszínborítási kategóriák elkülönítésében Pintér 1999 és Boecker 2006-ös 
vegetációtérképeit, valamint terepi bejárásaim tapasztalatait, vizsgálatait használtam fel (Vona et 
al. 2006a, Penksza et al. 2006).  
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A vizsgált területrıl az alábbi térképeket és ortofotókat értékeltem: 

• Katonai felmérések: 
I. katonai felmérés (M: 1:28800), Hadtörténeti Múzeum Térképtára (1763-1789.) 
II. katonai felmérés (M: 1:28800), Hadtörténeti Múzeum Térképtára (1807-1869.) 
III. katonai felmérés (M: 1:25000), Hadtörténeti Múzeum Térképtára (1869-1880.) 

• Ortofotók: 
1: 1952 évi ortofotó Hadtörténeti Múzeum Térképtára 
2: FÖMI Archívum (1975): 8, 75-189/7992 Hévíz ortofotó (1975.11.24.) 
3: FÖMI Archívum (1982): 9, 82-086/1756 Galgagyörök ortofotó (1982.04.29.) 
4: FÖMI Archívum (1990): 10, 90-014/2679 Galgagyörök ortofotó (1990.03.13.) 
5: FÖMI Archívum (2001): 11, sc2679.tiff Dél-keleti része ortofotó (2001.04.09.) 
6: FÖMI Archívum (2005): 12, sp2162.jpg Hévízgyörk ortofotó (2005.06.25.) 

• 1:10000-es katonai térkép: 
1:10000-es méretarányú térkép (FÖMI (1990): 66-121, Hévízgyörk) 
 

Összességében a galgahévízi lápréten és környezetében az alábbi vizsgálatokat végeztem el 
(4. táblázat, 10. ábra). 

4. táblázat: A lápréten elvégzett módszerek bemutatása 

Vizsgálat Módszer Ábrázolás 

szintezés geodéziai teodolit 
térképi, relatív 
magasságok 

sekélyföldtan fúrás (Shil Borro) szedimentológiai vizsgálatok 
táblázatos, 

rétegszelvények 

talajtan, termıhely  
Pürckhauer-féle 

szúróbot 
talajszelvény 

nyitás 
laboratóriumi 
vizsgálatok 

táblázatos, 
rétegszelvények–

talajkaténák 

vízháztartás vízmérleg számítás táblázatos 

talajvízjárás grafikonos összevetés diagramm 

tájtörténet történeti térképek, ortofotók, digitális adatbázis térképi, diagramm 

 
10. ábra: A galgahévízi lápréten elvégzett vizsgálatok összegzése 
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5. Eredmények 

A láprét környezetében az elmúlt évszázadokban az emberi beavatkozás jelentıs átalakulásokat 
eredményezett. A patakszabályozások, a területhasználatban bekövetkezı változások megváltoz-
tatták a tájalkotó elemek strukturális és hierarchikus kapcsolatrendszereit. A táj „mőködésében” 
zavar keletkezett. Ezen zavar elsıdleges indikátora a láprét növényzete, melyben természetes-
ségi, természetvédelmi szempontból jelentıs negatív átalakulások következtek be az elmúlt 
évtizedekben. A tájalkotó tényezık közül a láprét kialakulásáért, fennmaradásáért elsısorban a 
víz a felelıs. A hidrológiai viszonyok átstruktúrálódása eredményezhette a térség talajainak, 
vegetációjának, a tájhasználati formáknak átalakulását is. Az új tájszerkezet módosította az 
anyag és energiaforgalmat is a lápréten és környezetében. A láprét szárazodásnak indult, ami az 
új hidrológiai viszonyoknak és részben az éghajlatváltozásnak a következménye. A terület 
megóvása újabb, azonban már természetvédelmi szempontból kívánatos beavatkozásokat 
igényel. Az éghajlatváltozásnak még csak feltételezett hatásait, potenciális trendjét valószínő-
sítjük, így e téren lokálisan a láprét szempontjából nem tudunk beavatkozni táji szinten. Azonban 
a térség – alapvetıen az ember által alakított – hidrológiai viszonyait képesek vagyunk formálni. 
A láprét sikeres revitalizációja, megırzése érdekében szükséges az új, másodlagos táji struktúra, 
a tájalkotók, a táji folyamatok feltérképezése. A terület hidrodinamikájának megismeréséhez 
indokolt a földtani, talajtani közegek megismerésére, melyekben a víz áramlik, tározódik, hiszen 
ezek ismerete nélkül nem érthetjük meg teljesen a láprét nedvességviszonyait, a vegetációmin-
tázatban bekövetkezı átalakulásokat, nem javasolhatunk biztonsággal – a revitalizáció érdekében 
végzett– mőszaki, tájhasználati beavatkozásokat. A fentiek alapján végeztük el az abiotikus 
tájalkotó (sekélyföldtani, talajtani, vízháztartás, vízmérleg) vizsgálatokat, valamint tájtörténeti 
vizsgálatokat történeti térképek, ortofotók felhasználásával. Ezáltal nyílt lehetıség a termıhelyi 
potenciálok, a vízháztartásbeli változások felmérésére, így a restaurációs beavatkozások abio-
tikus hátterének értékelésére. A felszínborítások vizsgálata alapján végezhettük el a természetes-
ségi állapot, tájpotenciál értékelését a lápréten. A láprét abiotikus hátterének, valamint táji 
adottságok megismerése együttesen biztosította, hogy javaslatot tehettünk a terület természet-
védelmi értékeinek komplex, tájökológiai szempontú megırzésére. 

5.1. A láprét és környezete felszíni vizeinek mozgása 

2005 áprilisában elvégeztük a láprét szintezési munkálatait. A geodéziai mérések során a láprétet 
határoló Sósi-patak, a Galga-patak, valamint a lápréten található és azt határoló csatornák 
vízszintjeinek a terület határán található híd pereméhez viszonyított relatív magasságát adtuk meg 
(50,00 m) (8. ábra). Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a fenti vízszintek relatív magas-
ságaiból lehet-e következtetni a lápréten a felszíni vizek áramlási viszonyaira, mivel ezen áramlási 
körülmények támpontként szolgálhatnak a vízháztartási mérleg pontosabb feltérképezéséhez.  

A szintezési munkálatok során a Sósi-patak vízszintje közel 1 m-rel magasabbnak 
mutatkozott, mint a Galga-patak vízszintje, míg a láprét csatornáiban a vízszint e két vízszint 
alatt helyezkedett el (11. ábra).  
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11. ábra: Szintezési pontok, relatív magasságuk (m) a lápréten (2005. április 20.)  

A vízszint a Sósi-pataktól ÉK-i irányban a Galga-patak felé, valamint a láprét irányába 
fokozatosan csökken, azonban a Galga-patak vízszintje a vizsgált terület mentén magasabbnak 
mutatkozott a lápréten mért vízszinteknél. A Sósi-patak vízszintje mutatkozott a legmagasabb-
nak, a lápréten mért vízszintek a legalacsonyabbnak, a vízszintek feltételezhetıen csak a Galga-
patak alsóbb szakaszán egyenlítıdnek ki. 

A szintezés idıpontjában sem a Sósi-patak, sem a Galga-patak nem áradt, a Sósi-patakot a 
Galga-patak nem duzzasztotta vissza. Ez alapján feltételezhetı, hogy a szintezés a jellemzı 
áramlási viszonyokat szemlélteti. 

A láprétet övezı, és rajta keresztbe nyitott csatornákban a víz áramlása minimális volt. A 
csatornákban mért nívók nem a felszíni vizek szintjeit jellemzik, hanem feltételezhetıen a 
csatornákba kiszivárgó, felszínre bukkanó talajvizet, azaz a talajvíztükör magassági, lejtési 
viszonyait szemléltetik.  

5.2. Sekélyföldtani vizsgálatok 

A láprét víz– és anyagforgalmának meghatározása érdekében, valamint a szedimentológiai 
viszonyok pontosítása céljából sekélyföldtani fúrásokat mélyítettünk a láprét környezetében. A 
szintezések során tapasztalt vízszintállások nem várt eredményeit kívántuk sekélyföldtani és 
szedimentológiai vizsgálatokkal megalapozni, magyarázni. 

Fúrásokat végeztünk a terület határában, a Galga-patak, valamint a Sósi-patak medrében 
(12. ábra).  
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12. ábra: Fúrási pontok (F1-F7) elhelyezkedése 

A fúrásokat talppontjai átlagosan 3 m mélységben voltak. A rétegszelvények alapján 
megállapítható, hogy –1,80 –2,00 m mélyen jelenik meg egy iszapos kavicsréteg valamennyi 
fúrási szelvényben. Ez a réteg, amely a VITUKI kútnyilvántartójának adatait is figyelembe véve 
10 m mélységig homogén, jelentıs felszín közeli vízadó rétegként jellemezhetı. Az ebben a 
rétegben áramló felszín alatti víz alapvetı szerepet tölthet be a láprét vízutánpótlásában.  

Az F-1-es szelvényben a –0,65 és –1,30 m közötti agyagos réteg a Galga-patak medrében a 
felszín közeli víz láprétre való beáramlását akadályozhatja, „k” szivárgási tényezıje 10-5 cm/s 
körüli, amely rossz vízvezetı képességre utal, azonban 1,30 m-tıl már jó vízvezetı képességő 
rétegek 10-2 cm/s találhatóak (5–6. táblázat). 

5. táblázat: Az F-1-es szelvény rétegsora a Galga-patak medrében 
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0,00-0,65 
Laza, nedves 

homoklisztes agyag 
0,50 10-5 45,60 45,15 0,62 0,40 

0,65-1,30 
Rozsdás, 

vizes(0,60) 
hízóiszapos homok 

1,00 10-5     

1,30-1,65 
Szürke, laza, vizes 

homok 
1,50 10-2     

1,65-2,80 
Lazás, szürke, vizes 

homokos, finom 
kavics 

2,00 10-1     

F-1 

2,80-3,10 
Lazás szürke vizes 

homokos 
aprókavics 

2,50 10-1     
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6. táblázat: A sekélyfúrások szemcsefrakció-eloszlása Atterberg-féle osztályozással 

0-0,002 0,002-0,02 0,02-2 
mm mm mm Szelvény jele  Mélység (cm) 

% % % 

Összesen 
(%) 

50 9,3 39,3 51,4 100 
100 2,7 7,7 89,6 100 
150 1,7 5,3 93,0 100 
200 1,2 3,8 95,0 100 

F-1 

250 1,5 5,5 93,0 100 

A láprét határában végzett fúrások során F-2 és F-3-as szelvényben eltérı mélységekben 
találtunk olyan részben vízzáró, víztartó rétegeket, amelyek jelentıs vízmegtartó képességükkel 
nagyban hozzájárulhatnak a láprét üdeségének fenntartásához Agyagosabb réteg található az F-
2-es szelvény 0,65-1,70 m-es, az F-3-as szelvény 0,60-1,70 m-es mélységben 10-4-6cm/s 
szivárgási tényezıvel jellemezhetı rossz vízvezetı képességő rétegek találhatóak (7-8. táblázat). 
Az egykori tızegesedésre utal az F-2-es szelvény 1,70-2,40 m-es réteg fekete színe és fizikai 
félesége egyaránt. 

7. táblázat: Az F-2-es és F-3-as szelvény rétegsora a Galga-patak mentén 
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0,00-0,65 
Laza középtömött., 
nyirkos humuszos 

agyag 
0,50 10-4 46,55 45,12 1,60 1,43 

0,65-1,30 
Lazás szürke, 

nyirkos, agyagos 
homokliszt 

1,00 10-4     

1,30-1,70 
Rozsdafoltos, sárgás 

szürke nedves 
agyagos homokliszt 

1,50 10-4     

1,70-2,40 
Fekete vizes, iszapos 

homok 
2,00 10-3     

F-2 

2,40-2,95 Szürke vizes homok 2,50 10-2     

0,00-0,60 
Laza középtömött, 
nyirkos lazalisztes 
humuszos agyag 

0,50 10-4 45,76 45,36 1,10 0,40 

0,60-1,10 
Laza, középtömött, 
nyirkos homokos 

agyag 
1,00 10-6     

1,10-1,70 
Laza, középtömött., 

nyirkos homokos 
agyag 

1,50 10-6     

1,70-2,85 
Szürke, laza, vizes, 

középiszapos homok 
2,00 10-5     

2,85-3,10 
Világosszürke homok 

vizes 
2,50 10-2     

3,10-3,80 
Világosszürke, vizes, 
középiszapos homok 

3,00 10-4     

F-3 

3,80- 
Kevés szürke vizes 

tömött homok 
3,50 10-3     
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8. táblázat: A sekélyfúrások szemcsefrakció-eloszlása Atterberg-féle osztályozással 

0-0,002 0,002-0,02 0,02-2 
mm mm mm Szelvény jele Mélység (cm) 

% % % 

Összesen 
(%) 

50 15,1 59,6 25,3 100 
100 17,7 29,1 53,2 100 
150 9,5 18,1 72,4 100 
200 2,6 9,5 87,9 100 
250 1,1 4,2 94,7 100 

F-2 

300 2,1 6,9 91,0 100 
50 8,6 36,1 55,3 100 

100 12,9 30,1 57,0 100 
150 12,0 28,7 59,3 100 

F-3 

250 3,3 15,5 81,2 100 

A Sósi-patak mentén végzett fúrások rétegsorában nem találtunk agyagos összletet, a víz 
szabadon áramolhat a láprét irányába (F-4-es szelvény), a rétegek „k” szivárgási tényezıje 10-3 
cm/s közepes vízvezetı képességre utal (9-10. táblázat). Csupán az F-5-ös szelvény rétegsorában 
találunk 0,60-1,25 m közötti mélységben agyagosabb összletet, amely feltételezhetıen a Sósi-
patak szabályozás elıtti mederfenék üledéke, 10-5 cm/s-os rossz vízvezetı képességgel jellemez-
hetı. Vélhetıen ez a szediment megegyezik a Sósi-patak medrében harántolt 2,10-2,85 m-es 
réteggel, mely vízvezetıképességét a szervesanyagtartalma befolyásolhatja, azonban a szerkezeti 
elemei a homok frakcióba sorolhatóak. 

9. táblázat: Az F-4-es és F-5-ös szelvény rétegsora a Sósi-patak mentén 
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0,00 0,70 
Feketés, középtömött, 

nyirkos, humuszos homok 
0,50 10-3 46,24 45,24 1,10 1,00 

0,70 1,10 
Rozsdás, középtömött, 

nyirkos homok 
1,00 10-2     

1,10-1,80 
Rozsdafoltok szürke laza 

vizes homok 
1,50 10-2     

1,80-2,10 
Rozsdafoltok szürke laza 

vizes homok 
2,00 10-2     

2,10-2,30 
Fekete középtömött, nedves 

agyagos homok  
2,50 10-3     

2,30-2,85 
Fekete középtömött, nedves 

agyagos homok 
3,00 10-3     

2,85-3,10 
Világosszürke, vizes 
hízóiszapos homok 

3,50 10-3     

3,10-4,40 
Világosszürke, vizes 
hízóiszapos homok 

4,00 10-3     

4,40-4,60 
Világosszürke, középtömött, 

vizes homok 
4,50 10-2     

F-4 

4,80-ig homok megfúrva       

0,00-0,60 
Sárgás szürkés nedves 

humuszos homok 
0,50 10-3 46,45 46,05 0,60 0,40 

0,60-1,25 
Barnás szürkés vizes homok 

(Hízóiszap) 
1,00 10-5     

1,25-1,80 Szürkés laza vizes homok 1,50 10-2     

1,80-2,35 
Rozsdafoltok, szürke, 

középtömött, vizes homok 
2,00 10-3     

2,35-2,70 
Szürke, nedves középtömött 

iszapos homok 
2,50 10-4     

F-5 

2,70- Szürkés érdes iszapos homok 3,00 10-4     
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10. táblázat: A sekélyfúrások szemcsefrakció-eloszlása Atterberg-féle osztályozással 

0-0,002 0,002-0,02 0,02-2 
mm mm mm Szelvény jele  Mélység (cm) 

% % % 

Összesen 
(%) 

50 3,5 15,9 80,6 100 
100 2,1 6,0 91,8 100 
150 3,2 9,4 87,4 100 
200 2,0 5,0 93,0 100 
250 8,4 20,5 71,1 100 
300 5,1 14,9 80,0 100 
350 2,0 6,1 91,9 100 
400 2,4 5,9 91,7 100 

4 

450 3,9 14,3 81,7 100 
50 3,2 10,1 86,7 100 

100 6,7 20,0 73,3 100 
150 9,8 23,0 67,2 100 

5 

200 5,9 15,4 78,7 100 

Az F-6-os fúrási pont a lápréten egy 2 m magasságú kiemelkedésen található (11. táblázat). 
Ezt a homokdombot valószínősíthetıen az egykor a területen meanderezı Galga-patak, és Sósi-
patak építhette, rétegsora homogén, agyagos, iszapos rétegeket nem találunk benne.  

11. táblázat: Az F-6-os szelvény rétegsora a lápréten 
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0,00-
0,90 

Fekete, középtömött 
nyirkos, humuszos 

homok 
0,50 10-3 45,74 45,19 0,90 0,55 

0,90-
1,25 

Szürkés és vizes 
homok 

1,00 10-2     

1,25-
1,80 

Rozsdás 
középtömött  
vizes homok 

1,50 10-3     

1,80-
2,65 

Rozsdafoltok, 
szürke, 

középtömött, 
 vizes homok 

2,00 10-3     

2,65-
3,20 

Szürke, 
középtömött,  
vizes homok 

3,00 10-3     

F-6 

3,20- … 3,50      

Az F-7-es fúrási pont a láprét egyik legmélyebb pontján található. A fúrási rétegsorban 0–
1,35 m mélységig lápföldet, 1,80-2,60 m rétegben tızeget felvételeztünk (12. táblázat). Ezen 
tızegréteg a láprét vízháztartása szempontjából jelentıs vízraktározó lehet. A feltárt rétegek „k” 
szivárgási tényezıje 10-4-10-5 cm/s, amely rossz vízvezetı képességre utal. 
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12. táblázat: Az F-7-os fúrás rétegsora a lápréten 
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0,00-0,40 
Fekete laza meszes 

agyag 
0,50 10-5 1,10 0,00 

0,40-1,35 
Fekete laza meszes 

agyag 
1,00 10-5   

1,35-1,80 
Szürkés fekete laza 

átázott homokos 
iszap 

1,50 10-4   

1,80-2,45 
Szürkés , vizes 
tızeg, iszapos 

homok 
2,00 10-5   

F-7 

2,45-2,60 
Szürkés , vizes 
tızeg, iszapos 

homok 
2,50 10-5   

5.3. A galgahévízi láprét és környezetének talajtani adottságai 

A sekélyföldtani analízist, valamint a területen zajló áramlási viszonyok feltérképezését 
követıen a láprét termıhelyi viszonyait tártuk fel.  

A galgahévízi lápréten végzett talajtani vizsgálatok, a talajtani adatok értékes informá-
ciókkal szolgálhatnak a legfelsı 1 m-es szelvény anyagmozgásainak feltárásához. A lápréten 
található termıhelyek feltérképezése, a területen elıforduló vegetáció típusok elhelyezkedését 
támaszthatja alá. 

A völgyfenéki láprét talajtani szempontból rendkívül mozaikos, eltérı talajtípusokkal, és 
már az alapkızetben is eltérı textúrákkal találkozunk.  

Talajtani vizsgálataink során a domborzati adottságokat figyelembe véve, egy rácsháló 
mentén 250 felvételt készítettünk, valamint 7 talajszelvényt nyitottunk a terület botanikai 
adottságait figyelembevéve. 

A lápréten végzett kutatásunk során, a talajtani felvételezésekor számottevı mennyiségő 
eltemetett nyers és szuroktızeg réteget találtunk a láprét keleti részén a 90 cm-es, valamint a 
láprét nyugati határában a 70 cm-es mélységében egyaránt. Az uralkodó talajtípusok textúrája 
igen heterogénnek mutatkozott: a homok fizikai féleségtıl egészen az agyag fizikai féleségig 
minden szediment fellelhetı volt. Az agyagos-vályog, vályog, homokos-vályog, homok, 
homokos-agyag textúrák bizonyítják, hogy a terület vízfolyásokkal korábban igen tarkított volt – 
az egykori Galga-patak, valamint Sósi-patak medre a területen meanderezett –, jelentıs 
anyagmozgásra utal a változatos fizikai féleség. A lápréten talált eltemetett tızegrétegek szintén 
a nagyfokú anyagmozgások bizonyítékai, hiszen az egykori felszínt mintegy 60–90 cm-es üledék 
borította be, amelyen új talajképzıdési folyamatok indultak meg. 

A domborzati változatosság, a patakok által lerakott homokhátak és a mélyedésekben 
megtalálható agyagosabb összletek egyaránt a patak üledéklerakási tulajdonságaira utalnak.  

Talajtani vizsgálataink során csupán néhány felvételi pontban találtunk jelenkori 
tızegesedésre utaló nyomokat, a jelenkori tızeg nyers tızeg típusba sorolható, mely igen kis 
foltban jelenik meg, csupán 5 szomszédos mintavételi pontban.  

Elkészítettük a galgahévízi láprét 1:5000-es talajtérképét, melyen az alábbi talajtípusokat 
különítettük el: réti talajok, lápos-réti-öntés talajok, öntéstalajok, humuszos homoktalajok, 
láptalajok, valamint a vízrendezı csatorna mentén antropogén talajok (13. ábra). 
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13. ábra: A galgahévízi láprét talajtérképe 

Vizsgálatainkból kitőnik, hogy a különbözı talajtípusok elhelyezkedését jelentısen meg-
határozta a domborzat, illetve a talajvíz nyugalmi szintjének felszíntıl való távolsága. 
Általánosan elmondható, hogy a terület magasabb részein – melyek 1–2 méterrel emelkednek ki 
környezetükbıl – humuszos homoktalajok alakultak ki. Ezek a legszárazabb termıhelyek a 
lápréten, az aerob körülmények között már a mezıségi talajokra is jellemzı talajképzıdési 
folyamatok is megjelennek. Erre utal az intenzív humuszosodás a reduktív bélyegek hiánya, 
valamint a magas biológiai aktivitás, keverı hatás következtében megjelelı átmeneti szintek. 
(13. táblázat).  

13. táblázat: Humuszos homoktalaj szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység (cm) Szín Fizikai féleség 
A1 0-30 barnás fekete HV 
A2 30-59 sötétbarna HAV 687265/253889 J11 
AC 59-100 szürkés barna HV 
A 0-64 sötétbarna, fekete VH 

AC 64-77 kevert VH 687270/253902 J12 
C 77-100 feketés H 

H=homok, A=agyag, V=vályog 

Típusos réti talajokat felvételeztünk a láprét középsı részén. Ezen térszín tekinthetı a 
láprét második legmagasabb térszínének (14. táblázat). 

14. táblázat: Réti talaj szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység Szín Fizikai féleség 
A 0-50 szürkés fekete AV 

687555/253798 CS23 
Bg 50-100 szürkés fekete V 

H = homok, A = agyag, V = vályog 

Az A-szint szerkezete szemcsés, sötétszínő, átmenete fokozatos a B-szint felé, melyre a 
hasábos szerkezet jellemzı. A mélyebb rétegekben az anaerob bélyegek, a vasborsók, rozsda-
foltok is megjelentek, valamint 70-80 cm-es mélységben a glejesedésre utaló nyomok is 
fellelhetıek voltak. Az elkészített talajtérképen ábrázolt réti talajtípus nem tekinthetı egységes, 
homogén talajfoltnak. A típusos réti talaj mellett egyéb altípusokat is ábrázoltunk. 

A réti talajok fıtípusán belül megkülönböztettünk öntés-réti talajokat, melyekben 
megfigyelhetı volt az öntésjelleg, elsısorban a fizikai féleség heterogenitásában (15. táblázat). 
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15. táblázat: Öntés-réti talaj szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység Szín Fizikai féleség 

A1 0-17 sötétbarna V 

A2 17-33 sötétbarna V(A) 

Cg 33-75 szürkés barna AV(H) 
687348-253872 J23 

C2 75-100 szürkés barna (H)AV 

H = homok, A = agyag, V = vályog 

Az öntés-réti talajokon túl lápos réti talajokat is felvételeztünk, melyeket mint altípusokat 
szintén a réti talajok fıtípusához soroltunk. Ezen talajokra jellemzı az idıszakos nedvesség-
bıség, amelyek hatására láposodási folyamatok indultak el, a láposodás azonban kismértékő (16. 
táblázat.). Jellemzı az eltemetett tızegréteg, valamint morzsás szerkezető sötétbarna A-szint.  

16. táblázat Lápos-réti talajok szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység Szín Fizikai féleség 

A 0-31 sötétbarna V 

Bg 31-78 sötétbarna-szürke (H)AV 

Cg 78-90 sötétszürke H(A) 
687596-253817 C24 

Aeltemetett 90-100 barna V 

A 0-48 barna AV 

B 48-75 fekete A 

Cg 75-95 szürke AV(H) 
4737606-1932940 CS27 

Aeltemetett 95-100 barna V 

H = homok, A = agyag, V = vályog 

A láprét alacsonyabb térszínein a talajvíz egész évben a felszínen, vagy a felszín közelében 
található, anaerob körülményeket idéz elı. A mélyebb térszínben rétláp talajok alakultak ki. Bár 
a talajvíz a felszín közelében van, azonban a jelenkori tızegesedés csupán igen kis kiterjedéső 
területen alakult ki. A vizsgált területen található láptalajok eltemetett tızegrétegeket tartalmaz-
nak két egymástól jól elkülönülı mélységben, itt a tızeg típusa is eltérı. A nyerstızeg, valamint 
a barna-fekete szuroktızeg egyaránt megjelenik a vizsgált területen (17. táblázat).  

17. táblázat: Rétláp talajok szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység (cm) Szín Fizikai féleség 
A 0-41 világos barna V 
B 41-54 sötétbarna V 
C1 54-68 kevert V 
C2t 68-74 tızeges V 
Atg 74-87 szürkés fekete AV 

687396/253900 J29 

C3t 87-100 tızeges V 
Aoo 0-40 sötétbarna V 
A1t 40-80 fekete V 687474-253896 V9 
A2t 80- nyers - 

H = homok, A = agyag, V = vályog 

A nyers, szalmás tızeg az oxidatív körülmények között sötét fekete, humifikált réteggé 
alakult át, itt átmeneti– és vegyes tızeget találunk.  

Öntéstalajok alakultak ki a láprét nyugati és déli határában. Az öntéstalajok megjelené-
sében nem a domborzat, valamint a talajvíz felszínhez képesti magasság a domináns a lápréten. 
Elsısorban az igen változatos szemcseösszetételő szediment a felelıs az öntéstalajok 
kialakulásáért (18. táblázat). 
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18. táblázat: Öntéstalajok szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység (cm) Szín Fizikai féleség 
A1 0-20 barna V 
A2 20-50 kevert AV 
A3 50-70 kevert AVH 

687276/253849 D1 

At 70- fekete H 
A1 0-40 sötétbarna V(AH) 
A2 40-60 sötétbarna V(AH) 
A3 60-99 sötétbarna H(V) 

687231/253873 J1 

A4 99-100 sötétbarna V(AH) 
A 0-72 szürke foltos HV 
C1 72-97 barnásszürke (A)HV 4737687/1932545 CS2 
C2g 97-100 szürke foltos HV 
A 0-41 barnásszürke AV 

4737779/1932522 CS3 
Cg 41-100 szürke foltos AV 

H = homok, A = agyag, V = vályog 

Nyers öntéstalajokat a láprét észak-keleti részén, a Sósi-patak egykori medre mentén 
találhatunk. Ezek a talajok nevezhetık a terület legfiatalabb képzıdményeinek. 

Az átmeneti térszíneken (a réti és a rétláptalajok találkozásánál) a láposodás, az öntés 
jelleg és a rétiesedés nyomai egyaránt fellelhetık. Ezek az átmeneti talajok magukban hordozzák 
mind a réti talajokra jellemzı humuszosodást, mind az öntéstalajok heterogén textúrájú 
rétegeinek megjelenését, mind pedig a láptalajokra jellemzı állandó vízhatás következtében 
kialakuló tızegesedést.  

A láprét észak-keleti határában elhelyezkedı vékony sávban, a terület vízrendezését célzó 
csatorna mentén a felhalmozott anyagból másodlagos talajok alakultak ki, ezért antropogén 
talajokként különítettük el (19. táblázat). 

19. táblázat: Antropogén talajok szintezettsége 

GPS koordináta Kód Genetikai szint Mélység (cm) Szín Fizikai féleség 

687953/253782 A1 - 0-100 vbarna-kevert AV 

- 0-40 sbarna AV 

- 40-95 vbarna AV 687827/253817 A3 

- 95- sárgás AV 

H = homok, A = agyag, V = vályog 

A területen a Pürckhauer-féle szúróbottal feltárt mintavételi pontok által meghatározott 
talajfoltok egy-egy elkülönülı, fizikai féleségében, színében, morfológiájában különbözı 
talajokkal jellemzett területet jelölnek. Az eltérı típusok mélyrehatóbb és pontosabb vizsgálata 
érdekében talajszelvények feltárására is sor került (14. ábra). 
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14. ábra: A talajszelvények elhelyezkedése 

A vizsgált 1-es talajszelvényt a láprét nyugati határában mélyítettük, mely a láprét 
környezetét, valamint az egykori Sósi-patak medrét jellemzı nyers öntés talajt szemlélteti. (20. 
táblázat). A talajszelvényben anaerob folyamatok hatásra glejesedés figyelhetı meg, (15. ábra) 
színe egységesen szürke, a C1-es rétegben vasfoltok találhatóak, melyek az idıszakos 
visszaoxidálásra utalnak.  

20. táblázat: A 1-es talajszelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

A  0-30 barna 15-25 7,78 7,73 23,8 47 84,3 119,2 9,39 
C1k 30-75 szürke 40-65 8,27 7,83 15,6 32 48,9 106,8 2,29 687215/ 

254008 
C2g 75-110 

szürke-
fekete 

80-105 8,01 7,76 3,2 33 45,4 113,4 2,47 

 

 
15. ábra: Az 1-es talajszelvény (nyers öntés talaj)  
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A legfelsı A-szint agyag fizikai féleségő, alatta található C1k és C2g rétegek homok fizikai 
féleséggel jellemezhetıek. Igen magas mésztartalom, valamint gyenge tápanyagszolgáltató 
képességő talaj.  

A 2-es szelvény a láprét nyugati határában található. A lápos-réti-öntéstalajok közé 
sorolható. A talaj A-szintje humuszban gazdag, azonban tápanyagellátottsága gyenge. 
Kémhatása semleges-gyengén lúgos (21. táblázat). 

21. táblázat: A 2-es szelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

A 0-50 s. barna 20-40 7,49 7,66 23,7 32 56,6 87,6 9,46 
B1 50-75 szürke 55-70 7,71 7,65 11,6 38 107,2 126,8 3,19 
B2g 75-105 szürke 85-100 7,65 7,51 13,9 48 98,6 116,3 2,47 

687 243/ 
253 971 

At 105-120 fekete 110-120 7,33 7,27 8,2 Tızeg 74,3 167,2 7,07 

A szelvény B1 és B2 szintje öntés jelleget hordoz. Jelentıs kémiai paraméterei nem térnek 
el egymástól, a textúrában találtunk jelentıs heterogenitást. A B1 szint homokos-vályog, míg B2 
szint agyag fizikai féleségő. 105 cm-tıl eltemetett fekete tızegréteget találunk. Növényi 
maradványok még néhol fellehetıek benne, azonban már nagy részük talajosodott. Ez az 
eltemetett, azonban talajosodott tızegréteg egykor a felszín közelében volt, azonban a jelentıs 
anyagmozgások, többszöri elöntés miatt került 1 m-es mélységbe. A talajvíz nyugalmi szintje 40 
cm-nél volt található (16. ábra) 
 

 
16. ábra: A 2-es szelvény (lápos-réti-öntés talaj)  

A 3-as kóddal jelölt talajszelvény a láprét egyik legszárazabb területén, közel 2 m magas 
homokdombon található. A lápréten két ilyen homokdomb figyelhetı meg, melyek az egykor a 
területen meanderezı Galga-patak és a Sósi-patak szedimentjébıl keletkeztek. A talajvíz 90 cm 
mélyen jelenik meg, a homok textúrájú talajban hidromorf bélyegek, rozsdafoltok 70-80 cm 
körül jelentkeznek. Ezen talajok vízgazdálkodása jelentısen eltér a lápréten felvételezett típusos 
réti talajokétól, melyek agyagos-vályog, agyag fizikai féleségőek. Ennek köszönhetıen ezekben 
a szelvényben nem találunk anaerob körülményekre utaló vaskiválásokat, illetve másodlagos 
képzıdményeket, csupán 80-90 cm-es mélységben vasborsókat. A talaj szervesanyagkészlete a 
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felsı 60 cm-ben magas, 4-6 %. A homok alapkızetben ez az érték 0-ra csökken. Tápanyagszol-
gáltató képessége igen gyenge, mindössze 15-30 mg/kg K2O és 35-80 mg/kg P2O5-t tartalmaz 
(22. táblázat). 

22. táblázat: 3-as szelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

A 0-42 s.barna G5 A 5-35 8,49 7,93 3,67 25 27,4 81,5 6,5 

AC 42-57 kevert 
G6 AC 45-

55 
8,54 8,02 3,86 24 19,8 65,3 4,2 

687 295/ 253 
880 

C 57-100 sárga G7 C 60- 8,51 8,57 3,99 26 14,2 35 0,1 

A talaj pH-ja gyengén lúgos. A vizsgált talaj a réti talajok közé sorolható, mivel azonban 
homok alapkızeten alakult ki, igen markánsan elkülönül a lápréten található egyéb réti 
talajoktól. A szelvény felsı 60 cm-ében igen magas biológiai aktivitást, jelentıs keverı hatást 
tapasztaltunk (krotovina, koprolit), a csernozjomosodás nyomai is megtalálhatóak a vizsgált 
talajban (17. ábra). 

 

 
17. ábra: A 3-as szelvény (karbonátos humuszos homok) 

Az 4-es mintaszelvényt a láprét dél-nyugati határában nyitottuk. A talajvízszint –55 cm 
mélyen jelent meg. A legfelsı 0–30 cm-es A-szint tızege az idıszakos oxidatív körülmények 
hatására kotusodott, morzsás szerkezető. Az A-szint CaCO3 tartalma (33%) igen magas, amely 
részben a csigahéjmaradványokból is származik. Rendkívül magas szervesanyag-tartalommal 
jellemezhetı (22,18%), azonban tápanyagszolgáltató képessége gyenge, K2O és P2O5 tartalma 
alacsony (23. táblázat). 

23. táblázat: A 4-es szelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

Ak 0-30 
s 

barna 
15-25 7,39 7,39 33 Tızeg 45,5 109,7 22,81 

B 30-60 szürke 40-55 7,3 7,08 12 52 182,7 139,8 8,75 
687 299/ 
253 829 

Aeltemetett 60-84 barna 65-80 7,04 7,03 25 Tızeg 105,7 73,3 22,18 
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A talaj pH-ja semleges, illetve gyengén lúgos. A 30–60 cm-es szint egy korábbi elöntésbıl 
származhat, agyag fizikai féleségő. Humusztartalma magas, azonban a feltalaj humusztartal-
mához viszonyítva annál alacsonyabb, tápanyagszolgáltató képessége közepes. A feltárás során 
60 cm mélyen eltemetett tızegréteget találtunk (18. ábra), amely növényi maradványokban 
gazdag nyers tızeg típusba sorolható. Összességében ez a talajszelvény a lápos-öntéstalajok közé 
sorolható. 

 

 
18. ábra: A 4-es talajszelvény (lápos-öntés talaj)  

A 5-ös talajszelvény a láprét legmélyebb, rendszeres vízborítás alatt álló területen 
helyezkedik el. A talajvíz nyugalmi szintje 0 cm-en volt. A vizsgált talaj legfelsı 40 cm-ében 
vegyes tızeget találunk, amely lápföldet és tızegmaradványokat egyaránt tartalmaz (19. ábra). A 
tızegréteg alatt egy szürke színő lápi fekü található, mely agyag fizikai féleségő. Ezen fekü 
szervesanyag tartalma magas. A lápi fekü alatt eltemetett nyers tızegréteget találhatunk, amely 
gyengén savanyú kémhatású (24. táblázat). 

24. táblázat: A 5-ös talajszelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

At 0-40 fekete 20-35 6,76 6,88 5 Tızeg 80,8 114,7 48,66 
C 40-65 szürke 40-65 7,41 6,94 1,5 55 141,6 152,6 14,9 

A2t 65-75 barna 65-75  5,77 5,35 0,4 
Nyers 
Tızeg 

36,7 66,5 10,78 
687425/ 
253906 

Bg 75-105 szürke 75-105 8,24 7,63 6,8 30 163,3 161,6 2,77 

Ezen nyers tızegréteget 75 cm mélységtıl egy B2 homok fizikai féleségő szint követi, 
tápanyagszolgáltató képessége közepes, kémhatása gyengén lúgos. A szelvényben elsısorban 
rétegeket különíthetünk el, az agyagok lápi fekü alatt megtalálható eltemetett B2 szint homok 
fizikai félesége is az intenzív folyóvizi anyagmozgásokra utal a területen. 
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19. ábra: Az 5-ös talajszelvény (rétláp talaj, tızeges láptalaj)  

Az 6-os talajszelvény típusos láptalaj. A talajvíz nyugalmi szintje a szelvénynyitás 
idıpontjában a felszínen volt. 0–24 cm-ben a talaj A-szintjében nyers tızeget találunk (20. ábra). 

 

 
20. ábra: A 6-os talajszelvény tızegláp talaj, tızegtalaj 
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Semleges pH jellemzı a szelvényre. A tápanyagellátottsága gyenge (25. táblázat). 

25. táblázat: 6-os szelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

At 0-24 fekete A 0-24 7,37 7,48 4,2 Tızeg 116 99,9 14 

AtC 24-60 
fekete-
sárga 

AC 24-60 7,1 7,11 0 Tızeg 161,3 139,4 4,22 
687 288/ 
253 900 

C 60- sárga C 60- 7,29 7,23 0,6 31,00 169,9 95 3 

A szelvény igen alacsony mésztartalommal jellemezhetı, de jelentıs mennyiségő csigahéj 
található benne, mely képes pufferolni a tızeg savas jellegét és gyengén lúgossá is teszi. A 
jelenkori tızeges réteg alatt egy átmeneti, kevert homokos-tızeges réteget találunk, amely 
átmeneti rétegnek tekinthetı az alapkızet, illetve a szerves eredető feltalaj között. Az alapkızet 
folyami eredető homok, melyet a Sósi-patak és a Galga-patak rakhatott le egykor a területen. 

A 7-es talajszelvény a terület keleti határában található a víztelenítést szolgáló csatorna 
közelében. A talajszelvény nyitásával célunk volt a melioráció hatását felmérni. A feltalaj 
tápanyagellátottsága igen jó 385 mg/kg K2O és 1534 mg/kg P2O5. A vizsgált talaj a réti talajok 
fıtípusba sorolható, némi öntés jelleg azonban megjelenik a szelvényben. A humusztartalom 95 
cm-ig igen magas 6-8,4 % közötti (26. táblázat). 

26. táblázat: 7-es szelvény szintezettsége 

EOV 
koordináta 

Genetikai 
szint 

Mélység 
(cm) 

Szín 
Mintavétel 

(cm) 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

CaCO3 
(%) 

KA 
K2O 

(mg/kg) 
P2O5 

(mg/kg) 

Szerves 
anyag 
(%) 

Asz 0-20 
v. 

barna 
G1 5-25 7,31 7,11 6,2 32 385,4 1534,4 6,18 

A1 20-30 
v 

barna 
    vályog    

A1A2 30-36 
s 

barna 
    

agyagos 
vályog 

   

A2 36-75 
s 

barna 
G2 40-70 7,69 8,08 7,70 48 77,5 166 8,4 

Bk 75-98 
s 

barna 
G3 70-95 7,78 7,38 16,3 44 257,1 211,3 7,6 

687 930/ 
253 838 

Cg 98-108 
szürk 
barna 

G4 100- 7,55 8,37 8,42 47 130 138 0,3 

A talajvíz nyugalmi szintje 100 cm-nél található. A talaj fizikai félesége agyagos vályog, 
igen jó szerkezetesség jellemzi (21. ábra). A talajszelvényben 30 cm-tıl erıteljes agyagosodás 
figyelhetı meg, illetve vaskiválások egyaránt megtalálhatóak. 
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21. ábra: A 7-es talajszelvény, réti talaj, karbonátos 

5.4. Talajtani rétegszelvények jellemzése 

A galgahévízi láprét vertikális talajtani jellemzését követıen, rétegszelvények segítségével 
ábrázoltuk a vizsgált terület adottságainak horizontális nézetét is. Az elkészített 5 rétegszelvény 
alapján a láprétre jellemzı talajtípusok, valamint a Pürckhauer-féle szúróbotos talajmintavétel 
során elkülönített szintek, rétegek térbeli kapcsolódásának értékelésére is lehetıség nyílt (22. 
ábra).  

 

22. ábra: A rétegszelvények nyomvonala a láprét talajtérképén 
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A rétegszelvényeket a talajminta-vételezésünk során leírt 250 mintavételi pont adatai, valamint a 
lápréten mélyített 7 talajszelvény értékelése alapján szerkesztettük (23. ábra). 

 
23. ábra: A rétegszelvények nyomvonala a galgahévízi lápréten 

5.4.1. I. számú rétegszelvény: 

A megközelítıleg 560 méter hosszú rétegszelvény észak-nyugat, dél-keleti irányultságú. A 
rétegszelvényben általánosan megfigyelhetı homogén 30–45 cm-es, sötétbarna-fekete színő 
vályog, illetve homokos-vályog fizikai féleségő A-szint a homokdombon a 60 cm-es vastagságot 
is eléri. Ezen megközelítıleg egyöntető A-szint alatt igen heterogén fizikai féleségő öntésanyag 
figyelhetı meg, mely a domborzat képét, a rajtuk kialakult talajok genetikáját nagymértékben 
meghatározza. 

A J3-J12-J23-as pontok közötti szakasz a nyugat-kelet irányú, a láprét középsı tájékán 
elhelyezkedı kb. 110 méter hosszú homokdomb keresztmetszetét mutatja be.  

A J12-es mintavételi pontnál – az említett homokdomb legmagasabb pontján – a csernoz-
jomosodás, humuszosodás jelei figyelhetıek meg az A-szintben, itt tapasztaltuk a legmélyebb, 
60 cm-es vastagságú, aerob körülmények között kialakult humuszos szintet. Ezen terület 
talajviszonyait mutatja be a 3-as talajszelvény. 

A J23-J28-Sz18-Cs22-Cs27-C28-as mintavételi pontok által jellemzett szakaszon a talajok 
A-szintje dominánsan vályog textúrájú, egyenletes 30-45 cm vastagságú. Az A-szint különbözı 
színváltozatai figyelhetıek meg: sötétbarna, barnás fekete, fekete. A szín sötétebb árnyalatú a 
J28-Sz18-Cs22 függélyekben, a láprét mélyebb területén, ahol rétláp talajtípus jellemzı, a tızeg 
és anaerob körülmények között talajosodott szervesanyag jelenlétére utal. A J28-es ponttól a 
C28-as pontig egy agyagos-vályog fizikai féleségő réteg található, melyben kis mértékben kevert 
tızeg található. 

A Cs27-es pontnál körülbelül 90 cm mélységben egy eltemetett, barna, átmeneti, növényi 
maradványokban gazdag tızegréteget felvételeztünk, mely a C28-as ponton keresztül a láprét 
nyugati határa felé egyaránt megtalálható (24. ábra). 
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20 ábra: az I-es számú rétegszelvény a galgahévízi lápréten 
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5.4.2. II. számú rétegszelvény 

A rétegszelvény észak-kelet irányból dél-nyugat irányba metszi a láprét nyugati határában 
található homokdombot. A kék színnel jelölt szelvényvonal megközelítıleg 540 méter hosszú-
ságú. Kiindulópontja a térképen a vizsgált terület észak-keleti részén elhelyezkedı lápos, réti 
öntés talajfolt területén található (J7-es pont). A rétegszelvény J7-Sz8- J18-as pontjai és azok 
környezete jól mintázza a lápos réti öntés talajtípusú talajfoltot. A rétegszelvényen látható, hogy 
ezen pontokban feltárt talajtípusok, igen változatos fizikai féleségő (agyagos vályogos homok) 
rétegekkel jellemezhetıek. Az öntés jelleg dominál a J7-Sz8-J18-J21-es mintavételi pontoknál. 
A rétegszelvény valamennyi pontjánál megfigyelhetı, hogy az A-szint sekély, mindössze 20–30 
cm-es humuszos szinttel jellemezhetı. A J18-as pont környezetében, ahol a rétegszelvény metszi 
a homokdombot, ott találunk 40 cm-nél mélyebb, humuszos, barna színő A-szintet. A rétegszel-
vényre általánosan jellemzı, hogy a mélyebb rétegek öntés bélyegeket hordoznak magukon. A 
textúrájuk igen heterogén agyagos, vályogos és homok fizikai féleség egyaránt elıfordul. Ezen 
keresztszelvénnyel célunk volt a láprét nyugati tájékán található eltemetett fekete vagy szurok-
tızegréteg szemléltetése a J21-D5 pontok környezetében, ahol 65–70 cm mélységben láthatjuk 
ezt a homogén, fekete színő, nagymértékben talajosodott eltemetett tızegréteget. A D5-ös 
ponttól a rétegszelvény mentén déli irányba a D6-os pontig ez az eltemetett szuroktızeg 
fokozatosan fogazódik össze a területre általánosságban jellemzı alapkızettel, az 50 cm mély-
ségtıl megjelenı sárga, illetve szürke folyóvízi homokkal. A D6-os függélyben a láprét 
peremére jellemzı nyers öntéstalajok jelennek meg (25. ábra). 
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21 ábra: II-es számú rétegszelvény a galgahévízi lápréten 
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5.4.3. III. számú rétegszelvény 

A zöld színnel jelölt, hozzávetıleg 740 méter hosszúságú rétegszelvény kelet-nyugat irányban 
fut végig a lápréten. A rétegszelvény ábrázolásakor célkitőzésünk volt a lápréten található két 
jelentıs eltemetett tızegréteg ábrázolása, a terület hosszirányú metszetének bemutatása. Ezen a 
horizontális metszeten is megfigyelhetı a láprétre általánosan jellemzı 30–45 cm vastagságú 
vályog fizikai féleségő, morzsás szerkezető, barna, barnás-fekete színő A-szint, ami aerob 
viszonyokra utal. Valószínősíthetıen a lápréten 30–35 cm-nél magasabbra csak idıszakosan, 
igen rövid idıtartamra emelkedik a talajvíz, így ebben a szintben reduktív viszonyokra utaló 
kiválásokat és másodlagos képzıdményeket nem találunk, inkább az aerob bélyegek a domi-
nánsak. A 35–80 cm-ig húzódó B-szintre azonban homok, illetve agyagos-vályog, agyag fizikai 
féleségő, szürke színőek, a glejesedés jellemzı. Az Sz29-D3-as pontok közötti területen a láprét 
peremére jellemzı nyers öntéstalajokat felvételeztünk. A D3-D5-D6-os pontok közötti területen 
jelenik meg az eltemetett fekete színő szuroktızeg-réteg. A jelentıs anyagmozgásra utal a D6-os 
pont környezetében megfigyelhetı tızegréteg, valamint a láprét alapkızetének tekinthetı 
folyami homok egymásba fogazódása. A Sz21-Sz12-C26-Cs27-C32-P8-V4-es pontokkal jellem-
zett szelvényrészlet, a láprét keleti végpontjáig viszonylagosan homogén rétegrendő talajokat 
felvételeztünk. Általános jellemzıjük egy közel 50 cm-es vályog, agyagos-vályog fizikai 
féleségő, barna színő A-szint, melyet egy agyag fizikai féleségő feketés-szürke, szürke réteg 
követ egészen 80 cm-es mélységig. Ebben a rétegben az év jelentıs részében anaerob viszonyok, 
valamint a glejesedés dominál. A láprétre jellemzı alapkızet a sárga, vagy szürke folyami 
homok, amely átlagosan 80 cm-mélységben jelenik meg.  

Míg az elıbb bemutatott D3-D5-ös pontok között található tızeg fekete színő volt, addig 
ezzel szemben, a Cs27-es pont környékén kiterjedı eltemetett vegyes tızegréteg jelenik meg, 
amely a barna színő, növényi maradványokban gazdag, 90 cm mélységben helyezkedik el, 
melynek környezetében szintén megtalálható a láprét jellemzı alapkızete, a sárga- szürkés színő 
folyami homok. Ezen eltemetett tızegrétegeket (fekete szuroktızeg D3-D6, illetve barna vegyes 
tızeg Cs27) feltételezhetıen két jelentıs elöntés temette el. Az elsı elöntés anyaga volt a mára a 
lápréten kialakult talajok alapkızetének tekinthetı homok, amely csak a láprét legmagasabb 
pontjain alkot talajképzı alapkızetet. Ezt az elöntést követıen finomabb agyagos-vályog összlet 
fedte be a területet, amely a jelen, domináns talajok kialakulásának, többrétegőségének alapjául 
szolgált (26. ábra). 
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22 ábra: III. rétegszelvény a galgahévízi lépréten 
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5.4.4. IV. számú rétegszelvény 

A talajtérképen lila vonallal jelölt, megközelítıleg 740 méter hosszú rétegszelvény kezdıpontja 
szintén a láprét nyugati szélén elhelyezkedı, öntéstalajban fúrt C2-es ponttól indul, a III-as 
számú rétegszelvénnyel párhuzamosan, a víztelenítı csatorna mentén. A C2-es ponttól a J25-ig 
(C2-J6-J25) többrétegő nyers öntés-, valamint humuszos öntéstalajokat találunk, melyek alapve-
tıen vályog, agyagos-vályog fizikai féleségőek. Az A12-V10-A10-es pontok környezetében 60-
70 cm-es mélységében található egy eltemetett barna színő, vegyes tızegréteg, mely jellegében 
igen hasonló a III-as számú rétegszelvényben ábrázolt Cs27-es pont környezetében található 
barna színő vegyes tızegréteghez. Az A12-V10-A10-V8-es pontokkal értékelt szelvénysza-
kaszon található a lápréten az egyetlen pontosan lehatárolható jelenkori tızegesedésre utaló 
felszíni tızeges szint. A V8-as pont környezetében már a felszínen is fekete szuroktızeget 
felvételeztünk (V8, V9, V10, A11, A10, A9-es Pürchhauer-féle pontok), ezen a területen 
található a lápréten a típusos rétláptalaj. Az A12-V10-A10-es mintavételi pontnál rövid 
átmenettel rakódott a jelenkori fekete szuroktızeg az eltemetett barna vegyestızeg-rétegre. A V8 
és mintavételi pont által jellemzett terület a láprét alacsonyabb térszíneihez tartozik, állandó 
vízborítás alatt áll. A térszín fokozatos emelkedésével a V5-ös ponttól kezdıdıen a felszín 
közelében ismét megjelennek az öntés jelleget mutató, kevert homokos vályog, homok fizikai 
féleségő talajrétegek. A V1-V2-V3 mintavételi pontok környezetében újabb textúraváltást 
figyelhetünk meg, a kialakult talajok jellemzı fizikai félesége ismét ezen IV-es rétegszelvényre 
jellemzı agyagos-vályog, agyag textúrájú rétegek, szintek a jellemzıek. A V5-V1-V2-es pontok 
környezetében 65–70 cm-es mélységben egy 15-20 cm-es szürke agyagréteg alatt egy nyers, 
szalmás tızegréteg helyezkedik el. A rétegszelvény utolsó pontja a P13-as pont a láprét 
határában a vízrendezı csatorna mentén található. Ezen talajban nem voltak megfigyelhetıek 
elkülönülı szintek, (illetve rétegek), antropogén talajnak minısíthetı, a rétegszelvényben 
ábrázolt szintekkel, rétegekkel nem alkot kapcsolatot (27. ábra). 
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23 ábra: IV-es rétegszelvény a galgahévízi láprétn 
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5.4.5. V. számú rétegszelvény 

Az V-ös rétegszelvény 430 méter hosszú, fekete színő, délnyugat, északkelet lefutású. Ez a láprét 
nyugati részén felvételezett rétláp talajfolt keresztmetszetét mutatja be. Az A2-es pont és 
környéke a melioráció során létesített víztelenítı csatorna ásásakor kitermelt rétegekbıl áll, 
antropogén talajnak tekinthetı. A V4-P8-Cs29- es pontok közötti területre jellemzı az aerob 
körülmények között kialakuló 30 cm vastagságú agyagos-vályog, vályog fizikai féleségő A-
szint. A P8-Cs29-es pontoknál a legfelsı A-szint alatt található a szürke C1-es agyag fizikai 
féleségő réteg, melybe a C2-es sárga színő, homok fizikai féleségő folyami üledék fogazódik be, 
ezek a talajok öntéstalajnak minısíthetıek, azonban a láposodásnak a nyomai fellelhetıek 
bennük, a Cs29-es mintavételi pontnál 90 cm-es mélységben egy agyagos vegyestızeg-réteg, 
valamint barna színő vegyes tızegréteg figyelhetı meg, amely az I-es rétegszelvényben Cs27-
C28 pontok környezetében volt egyaránt fellelhetı (Cs27, Cs28, Cs29, Cs26, Cs31, C30, C31, 
C28 Pürckhauer-féle pontok). A C30-C31-as mintavételi pont környezetében 20 cm-tıl tızeggel 
kevert rétegek találhatóak lokálisan. Ezen két mintavételi pontban a felszín közelében nyers-
szalmás tızegréteg, majd nyers és kevert barna tızeg egyaránt megjelenik az 50-80 cm-es 
szintben. Az agyagos barna kevert tızeg 80 cm-tıl fordul elı. Az Sz26-os pont a láprét peremén 
található, mely meghatározója a terület sárga folyami homok alapkızete, amely 70 cm-es 
mélységben jelenik meg (28. ábra). 

A láprét sekélyföldtani, talajtani szintezettsége, rétegzettsége, valamint fizikai és kémiai 
jellemzıi meghatározzák termıhelyi adottságait, a természetvédelmi szempontból értékes 
növénytársulások elterjedését is. A láprét természetességi állapotának megırzésének kulcsa, a 
növénytársulásoknak nélkülözhetetlen környezeti tényezı, a víz. A láprét vízforgalmának, 
vízháztartásának megismerése érdekében tehát hidrológiai vizsgálatokat végeztem a területen. 
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24 ábra: V. rétegszelvény a galgahévízi lápréten 
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5.5. Hidrológiai vizsgálatok 

5.5.1. Vízforgalom a lápréten 

A galgahévízi láprét légkörre alapozott vízforgalmát is alapvetıen befolyásolja a talajvíz. Ezért a 
térség talajvízfigyelı kúthálózata két legközelebbi kútjának adatsorát vizsgáltam 1961–2005 
közötti idıszakra vonatkozóan. Mindkét figyelıkút a Galga-patak völgyében található Turán, 
illetve Aszódon. A két kút adatsorának elemzése lehetıséget nyújthat a láprét légkörre alapozott 
vízellátására irányuló következtetések levonására. A vízállások grafikonos összevetésbıl megál-
lapítható, hogy a két kútban mért talajvízjárás jelentıs mértékben hasonlóan viselkedik. A 
hétnapos gyakorisággal mért adatsorból származó görbék lefutása nagy pontossággal azonos, a 
két talajvíz észlelı kút vízszintváltozása, vízjárása közel azonos jelleget mutat. Példaként a két 
észlelıkút vízállásadatai 1961–63 (29. ábra), 1968–73 (30. ábra), 1977–79 (31. ábra), 1980–84 
(32. ábra), 2001–2003 (33. ábra) grafikonos szemléltetését mutatom be. A grafikonokból kitőnik, 
hogy az aszódi és a turai talajvíz észlelı kutak vízállás maximumai, minimumai, valamint a 
görbék meredeksége közel megegyezı. 
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29. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 1961–1963 (forrás: VITUKI) 
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30. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 1968–1973 (forrás: VITUKI) 
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31. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 1977–1979 (forrás: VITUKI) 
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32. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 1980–1984 (forrás: VITUKI) 
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33. ábra: Az aszódi és turai talajvíz észlelı kút vízjárása 2001–2003 (forrás: VITUKI) 

A bemutatott diagramokon az értékelt, elmúlt negyven év minden évtizedébıl reprezen-
tatív éveket válaszottam ki. A diagramok 15 évet ölelnek fel, melyek alapján valószínősíthetı, 
hogy a monitoring kutak hidrogeológiai szempontból azonos talajvíztükör szintjet mérnek, amely 
meghatározza a láprét vízháztartását is.  
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Az 1998–2005 évek aszódi talajvízállás adatsorainak (34. ábra) értékelésébıl kitőnik, hogy 
1998–1999-ben a talajvíz szintje igen magasan, mindössze 70–120 cm-rel a felszín alatt volt 
egész évben, majd a talajvíz szintje 2000 tavaszától jelentısen csökkent, 2003 októberében 220 
cm-rel volt a felszín alatt, amelyre 1962 októbere óta nem volt példa.  

 
34. ábra: Az aszódi talajvízészlelı kút vízjárása 1998–2005 (VITUKI) 

Az aszódi talajvízészlelı kút a Galga-patakhoz közel található, a völgyfenéki területen 
helyezkedik el. A vízállás 1961–2005 közötti adatsorának értékelése alapján (VITUKI 2005a, b) 
a talajvízszint a felszín alatti 60 és 220 cm-es mélység tartományában ingadozott. A talajvízállás 
maximuma április végére, május elejére, míg a minimuma október végére, november elejére 
tehetı. Az átlagos talajvízszint-ingadozás egy éven belül 60-70 cm, de egyes években az 1 m-t is 
meghaladta. 

A turai talajvízészlelı kút a Galga-pataktól távolabb található a településen. A vízállás 
1961–2005 közötti adatsorának értékelése alapján (VITUKI 2005a, b) a talajvízszint -220 cm és 
-400 cm között található. A talajvízállás maximuma április vége, május elejére, míg a minimuma 
október végére, november elejére tehetı, azonban a tetızések némileg elhúzódóbbak szemben az 
aszódi kút vízállásaival. Az átlagos talajvízszint-ingadozás éven belül 60–70 cm, de egyes 
években az 150 cm-t is meghaladta.  

A turai figyelıkút mért vízállás adatsorát némileg befolyásolja, hogy a településen belül 
helyezkedik el. Tura csatornázatlanságának következménye, hogy a település alatt egy talajvíz-
domb található (Szilágyi 2005), amely pufferhatást képes gyakorolni a csapadékhiányos 
idıszakokban, a párolgás vízigényét részben fedezni tudja, így megfigyelhetı az adatokban, 
hogy a talajvízszint-csökkenés görbéje meredekebb a turai figyelıkútban, mint az aszódi 
figyelıkút esetében. 

Összességében megállapítható, hogy az aszódi és a turai talajvízészlelı kút vízszintjeinek, 
valamint a vízjárásuk dinamikájának együttes értékelése jó támpontot nyújt a galgahévízi láprét 
talajvízszintjének, vízmozgásának jellemzéséhez.  
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5.5.2. Vízháztartási mérleg 

A vízforgalom alapvetı vonásainak tisztázása érdekében végzett talajvízszint-észlelı kutak 
adatsorainak értékelése, a területen történt szintezési munkálatok, valamint a szedimentológiai 
vizsgálatok tapasztalatai alapján lehetıség nyílott a láprét vízforgalmi mérlegének felírására. A 
mérleg felállítása során meg kell állapítani a mérleg bemeneti (input), valamint kimeneti (output) 
összetevıit, valamit egyéb esetleges környezeti biotikus és abiotikus tényezıket, amelyek a 
láprét vízháztartását, a víznek a vizsgálati helyszínen való tartózkodási idejét befolyásolhatják.  

A teljes körő területi vízháztartási mérleg (Simonffy 2003) elemei közül a láprét környezeti 
adottságaiból adódóan az alábbi elemek jó közelítéssel egyszerősíthetıek:  

• a felszíni hozzáfolyás és elöntés a patakszabályozási munkák miatt,  
• a feltételezhetıen igen kismértékő leszivárgás és köztes elszivárgás (interflow) a 

tızegrétegek, és agyagosabb összletek miatt, 
• az alapvízhozam, mivel a láprét agyagosabb összletei a láprét közvetlen környeze-

tében részlegesen elválasztják a területen tározott vizeket Galga-patakból származó 
alaphozamtól,  

• jelentıs felszíni és felszín alatti vízkivétel nem történik a területen és környezeté-
ben, mesterséges vízbetáplálás sincs a láprét környezetében. 

Vízforgalmi számításaim során a felszíni hozzáfolyással, elöntéssel a patakszabályozási 
munkák következtében nem számoltam. A leszivárgás, interflow feltételezhetıen igen kis 
mértékő a lápréten. Az alaphozam, amely a Galga-patak kavics összletébıl származik, befolyá-
solhatja a láprét vízháztartását, azonban valószínősíthetıen csupán az alapfeltételeket teremtette 
meg a láprét kialakulásához, a terület vízháztartását döntıen nem befolyásolja. 

Számolni kell viszont a felszíni elfolyással, ami a lápréten létesített csatornákon keresztül 
történik. Ez az elfolyás terepi tapasztalataim alapján nem jelentıs, csak a vegetációs idıszakon 
kívül (február-március) áramlik víz a csatornákban, amely még 2005 augusztus-szeptemberében 
az igen jelentıs csapadék után sem volt megfigyelhetı.  

A felszíni elfolyás a lápréten létesített csatornákban a vegetációs idıszakon kívül 
figyelhetı meg (1998–2005). Mértékét vízháztartási számítás során a vízbevétel novembertıl 
márciusig esı csapadékmennyiség 10 %-ára becsültem, a számításokat ennek megfelelıen 
korrigáltam.  

Mivel a teljesebb vízháztartási mérleg több eleme kizárható, vagy értéke nem számottevı, a 
láprét egyszerősített vízháztartása– hosszabb idıszakra– a következı mérlegegyenlettel írható le:  

csapadék + talajvíz hozzáfolyás = párolgás (evapotranszspiráció) + elfolyás 

Az egyszerősített vízmérleget olyan évekre készítettem el, melyek jól reprezentálják az 
idıjárásból adódó szélsıségeket. A vizsgált hidrológiai évek a 1995, 2002, 2003, 2004, 2005-os 
évek voltak.  

A választás során törekedtem az elmúlt évtizedbıl jellemzı éveket kiválasztani, mivel 
1998 óta járok a területen és 2002 óta behatóbban vizsgálom, így a vegetációban történt 
változások, valamint a számított vízmérleg elemek értékei hatékonyan összevethetıek. A láprét 
átalakulásának dinamikája, a hidrológiai viszonyok ok-okozati összefüggések feltárásához 
értékes adatokat szolgáltathat.  

A vizsgált idıszak (1995, 2002–2005) csapadék és párolgási adatsoraiból kitőnik, hogy a 
csapadék mennyisége október közepétıl március közepéig a transzspiráció mértékénél nagyobb, 
az evapotranszspiráció ezen idıszakban kisebb a csapadék mennyiségénél. A növényzet 
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fejlıdésével párhuzamosan a párolgás is nagymértékben nı március közepétıl július elejéig, 
amikor eléri a párolgási maximumot (27. tblázat).  

A párolgási maximum a vizsgált idıintervallumban 190 mm körül volt (1997, 1998, 2000, 
2003, 2004, 2005-ben), míg 240 mm körül (1995, 2002-ben). Július végétıl október elejéig a 
párolgási értékek folyamatosan csökkennek (28, 31. táblázat).  

A párolgási és csapadék adatok havi bontásban történı összevetésébıl kitőnik, hogy 
áprilisban a párolgás 60–80 mm-rel meghaladja csapadék értékét. Májusban a párolgás 80–100 
mm-rel nagyobb a csapadéknál. Ez a különbség a csapadék és a párolgás között júniusban 120–
150 mm-re is nıhet. Július során a párolgás mértéke eléri a maximumát, a párolgás és a csapadék 
különbsége 150–200 mm-re nı. Augusztusban a különbség csökken, azonban igen jelentıs 
különbségek 2003-ban 200 mm-es különbség (párolgási többlet) adódott, míg 2005-ben 60 mm 
csapadéktöbblet mutatkozott. A szeptemberi adatok értékelése során 60–80 mm-es párolgási 
többlet mutatkozott. Október közepére a párolgási veszteség a csapadék mennyiségével 
kiegyenlítıdik, majd a párolgás tovább csökken, 2003-, 2004-, 2005-ben az októberi párolgási 
értékek egyöntetően 40 mm-es értéken állandósultak. 

Az „A” kádak mérési adatsorai november és március között nem regisztrálnak párolgási 
adatokat, további mérésük számos méréstechnikai problémát vet fel, így ezen idıszakra a 
növényzet bioritmusára is figyelemmel a párolgást az évi párolgás 10%-ának tekinthetjük.  

Az 1995-es hidrológiai év során az 1994-es év novemberétıl márciusáig tartó idıszakban 
161,8 mm csapadék hullott. Ezen csapadéknak – a lápréten keresztül húzódó csatornákban 
észlelt talajvíz áramlási sebesség alapján – 80%-a a területen tározódik, 20%-ot tesz ki a 
szivárgási, elfolyási, valamint a téli evapotranspirációs veszteség mértéke.  

Tehát a vegetációs idıszakon kívül 129,5 mm csapadék tározódott el megközelítıleg a 
lápréten. 1995 áprilisában a terület vízháztartásában a transzspiráció megindulásával -62 mm 
hiány keletkezett, majd májusban további -50 mm, júniusban -35mm (27. táblázat). A 
vízháztartási mérlegben keletkezı hiányt részben a tározott vízbıl, részben a hozzáfolyásból 
képes fedezni a terület.  

Júliusban a vízhiány -240 mm, augusztusban -84 mm, szeptemberben -32 mm volt. Ez 
összesen 356 mm-es további vízhiányt jelentett. 1995 év vegetációs idıszakának végére (október 
vége) a láprét vízháztartásában -505 mm vízhiány keletkezett, mely 129,5 mm tározott 
vízmennyiséggel csökkenthetı.  

27. táblázat: A láprét vízhiánya 1995-ben 

 Csapadék (mm) Evapotranspiráció nád (mm) Tározás–hiány (mm) 
1994. november 24,2 0 24,2 
1994. december 13,7 0 13,7 
1995. január 32,9 0 32,9 
1995. február 63 0 63 
1995. március 28 0 28 
1995. április 55 116,9 -61,9 
1995. május 78,7 129 -50,3 
1995. június 101,9 137,5 -35,6 
1995. július 11 251,7 -240,7 
1995. augusztus 84,6 168,9 -84,3 
1995. szeptember 56 88 -32 
1995. október 0 0 0 

Tehát hozzáfolyásból 375,5 mm vizet kellet, hogy kapjon a láprét. A tározás-hozzáfolyás 
aránya 1: 2,9-hez. 
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2002-es hidrológiai év során 2001-es év novemberétıl márciusáig tartó idıszakban 79 mm 
csapadék hullott. Az elfolyásból származó veszteség miatt 63 mm tározódott el.  

2002 áprilisában a terület vízháztartásában a transzspiráció megindulásával –78 mm hiány 
keletkezett, majd májusban további –110 mm, júniusban –160 mm (28. táblázat). Júliusban a 
vízhiány –180 mm, augusztusban –41 mm, szeptemberben –55 mm, októberben –27 mm volt.  

2002 év vegetációs idıszakának végére (október vége) a láprét vízháztartásában –659 mm 
vízhiány keletkezett, mely 63 mm tározott vízmennyiséggel csökkenthetı.  

28. táblázat: A láprét vízhiánya 2002-ben 

 Csapadék (mm) Evapotranspiráció nád (mm) Tározás–hiány (mm) 
2001. november 28,8 0 28,8 
2001. december 14,7 0 14,7 
2002. január 6,2 0 6,2 
2002. február 13,1 0 13,1 
2002. március 16,2 0 16,2 
2002. április 23,2 101,8 -78,6 
2002. május 60,5 171,9 -111,4 
2002. június 38,8 198,7 -159,9 
2002. július 56,1 240,4 -184,3 
2002. augusztus 113,9 155,8 -41,9 
2002. szeptember 53,4 108,6 -55,2 
2002. október 47,8 75,2 -27,4 

Tehát hozzáfolyásból 596 mm vizet kellett, hogy kapjon a láprét. A tározás-hozzáfolyás 
aránya 1:9,4-hez. 

A 2003-es hidrológiai év során 2002-es év novemberétıl márciusáig tartó idıszakban 114 
mm csapadék hullott. Az elfolyásból származó veszteség miatt 91 mm tározódott el. 2003 
áprilisában a terület vízháztartásában a transzspiráció megindulásával –94 mm hiány keletkezett, 
majd májusban további –142 mm, júniusban –177mm (29. táblázat). 

29. táblázat: A láprét vízhiánya 2003-ban 

 Csapadék (mm) Evapotranspiráció nád (mm) Tározás–hiány (mm) 
2002. november 30,6 0 30,6 
2002. december 37,6 0 37,6 
2003. január 22,6 0 22,6 
2003. február 19,6 0 19,6 
2003. március 3,8 0 3,8 
2003. április 13,8 107,8 -94 
2003. május 28,4 170,4 -141,9 
2003. június 19,9 197,0 -177,1 
2003. július 71,7 181,2 -109,5 
2003. augusztus 11,2 209,4 -198,2 
2003. szeptember 25,6 113,5 -87,9 
2003. október 89,5 39,8 49,6 

Júliusban a vízhiány –110 mm, augusztusban –200 mm, szeptemberben –87 mm, azonban 
októberben +50 mm többletvíz volt. 2003 év vegetációs idıszakának végére (október vége) a 
láprét vízháztartásában –759 mm vízhiány keletkezett, mely 91 mm tározott vízmennyiséggel 
csökkenthetı.  

Tehát hozzáfolyásból 667 mm vizet kellet, hogy kapjon a láprét. A tározás-hozzáfolyás 
aránya 1: 7,3-hoz. 
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A 2004-es hidrológiai év során 2003-es év novemberétıl márciusáig tartó idıszakban 215 
mm csapadék hullott. Az elfolyásból származó veszteség miatt 171 mm tározódott el. 2004 
áprilisában a terület vízháztartásában a transzspiráció megindulásával –23 mm hiány keletkezett, 
majd májusban további –71 mm, júniusban –71mm (30. táblázat). Júliusban a vízhiány –142 
mm, augusztusban –100 mm, szeptemberben –80 mm, azonban októberben +4 mm többletvíz 
volt. 2004 év vegetációs idıszakának végére (október vége) a láprét vízháztartásában –489 mm 
vízhiány keletkezett, mely 171 mm tározott vízmennyiséggel csökkenthetı.  

30. táblázat: A láprét vízhiánya 2004-ben 

 Csapadék (mm) Evapotranspiráció nád (mm) Tározás–hiány (mm) 
2003. november 36,6 0 36,6 
2003. december 11,4 0 11,4 
2004. január 38,3 0 38,3 
2004. február 50,2 0 50,2 
2004. március 78,2 0 78,2 
2004. április 56,7 79,4 -22,7 
2004. május 60,4 131,6 -71,2 
2004. június 61,3 132,8 -71,5 
2004. július 33,9 176,7 -142,8 
2004. augusztus 48,2 149,0 -100,8 
2004. szeptember 17,8 98,2 -80,4 
2004. október 44,7 40,5 4,1 

Tehát hozzáfolyásból 313 mm vizet kellett, hogy kapjon a láprét. A tározás-hozzáfolyás 
aránya 1: 1,8-hoz. 

2005-ös hidrológiai év során 2004-es év novemberétıl márciusáig tartó idıszakban 140 
mm csapadék hullott. Az elfolyásból származó veszteség miatt 112 mm tározódott el.  

2005 áprilisában a terület vízháztartásában a transzspiráció megindulásának ellenére 5 mm 
további többlet keletkezett, majd májusban már –77 mm, júniusban –105mm hiány (31. 
táblázat). Júliusban a vízhiány –100 mm, azonban augusztusban 64 mm többlet képzıdött, 
szeptemberben –58 mm, októberben –18 mm hiány volt. 2005 év vegetációs idıszakának végére 
(október vége) a láprét vízháztartásában –294 mm vízhiány keletkezett, mely 112 mm tározott 
vízmennyiséggel csökkenthetı.  

31. táblázat: A láprét vízhiánya 2005-ben 

 Csapadék (mm) Evapotranspiráció nád (mm) Tározás–hiány (mm) 
2004. november 49,5 0 49,5 
2004. december 27,5 0 27,5 
2005. január 9,4 0 9,4 
2005. február 43,5 0 43,5 
2005. március 10,2 0 10,2 
2005. április 90,5 85,8 4,7 
2005. május 43 119,9 -76,9 
2005. június 41,7 146,3 -104,6 
2005. julius 78,7 179,3 -100,6 
2005. augusztus 160,9 96,8 64,1 
2005. szeptember 46 103,9 -57,9 
2005. október 21,4 39,6 -18,2 

Tehát hozzáfolyásból 149 mm vizet kellett, hogy kapjon a láprét. A tározás-hozzáfolyás 
aránya 1:1,3-hoz.  

A láprét potenciális párologtatása igen jelentıs mértékben meghaladhatja a területre hullott 
csapadék mennyiségét (32. táblázat). 
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A 2002–2005-ös hidrológiai évek összegzésébıl megállapítható, hogy 2001 novemberétıl-
2005 novemberéig a vizsgált területen 2000 mm csapadék hullott, míg a potenciális párolgás 
meghaladta a 3600 mm-t. A 2004, 2005-es évek idıjárásának köszönhetıen a láprét kumulált 
vízhiánya csökkent. Ezt a vízhiány csökkenést a növényzetben történt kedvezı változások is 
igazolják. 

32. táblázat: Tározás-hozzáfolyás a lápréten 1995, 2002–2005-ös hidrológiai években 

Hımérséklet  Csapadék  Hozzáfolyás  
Év 

°C mm mm 
Tározás-hozzáfolyás aránya 

1995 10,2 636 376 1:2,9 
2002 10,3 497 596 1:9,4 
2003 9,6 354 668 1:7,3 
2004 9,4 566 314 1:1,8 
2005 8,8 667 150 1:1,3 

 

Összevetettem a párolgás, a hozzáfolyás, valamint a turai és az aszódi talajvízállás 
adatsorokat 1995 évre, 2002, valamint 2003 évre vonatkozóan.  

A párolgás fedezéséhez szükséges hozzáfolyás igény, valamint tározott víz 1995-ben 1:2,9 
volt, amely évi összes csapadék ellátás miatt alakult kedvezıen. Az 1994. 11.–1995. 11.-ig 
ábrázolt diagrammból kitőnik (35. ábra), hogy a talajvíz szintje egész évben magas volt. Ez a 
kiegyenlített, de magas vízállás feltételezhetıen a csapadékos idıjárásnak köszönhetı.  
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35. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 1994 nov.–1995 okt.  

(forrás: VITUKI) 

A 2002. évre vonatkozó vízmérleg számítási egyenlet alapján a hozzáfolyás, valamint a 
tározott víz mennyisége 1:9,4 volt, a talajvíz szintje mindkét mérıállomáson rendkívül alacsony 
és homogén volt (36. ábra). A talajvízszint évszakos változásának dinamikája minimális, a 
diagramok szinte egyenesek. Feltételezhetıen a talajvíz szintje a minimum értékre csökkent, 
utánpótlása nem a csapadékból, hanem a térségre jellemzı mintegy 100 m vastagságú kavicsos 
összletben áramló vízbıl származik. Ez az alapvízhozam közel állandónak tekinthetı, melyet a 
csapadék és a felszíni vizek csak kis mértékben befolyásolják. Ez az víz biztosította a láprét 
kialakulásához szükséges minimális vízmennyiséget, azonban 2002-ben a láprét jelentıs 
szárazodása, természeti állapotának romlása volt megfigyelhetı. 

cm 
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36. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 2001 nov.–2002 okt. 

(forrás: VITUKI) 

2003 évben a tározott vízmennyiség és a hozzáfolyás aránya 1:7,3 volt, a talajvíz változás a 
márciusi maximum után október végére érte el a minimumot, amely nagyban hasonlít az 
általánosan elfogadott vízszintmozgási dinamikához (37. ábra). 
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37. ábra: Az aszódi és turai talajvízészlelı kút vízjárása 2002 nov.–2003 okt.  

(forrás: VITUKI) 

A láprét környezetében tapasztalható jelentıs klimatikus változások negatívan hatottak 
vízháztartására, mely kimutatott vízhiányok hozzájárulhattak a vegetációban bekövetkezı kedve-
zıtlen folyamatokhoz. A növényzetben megfigyelhetı átstruktúrálódás azonban nem tulajdonít-
hatóak egyértelmően és kizárólagosan a hidrológiai adottságoknak. A terület sekélyföldtani, 
talajtani adottságainak feltárása lehetıséget biztosíthat a fıbb felszín alatti vízmozgások 
feltérképezésére, a lápréten végzendı revitalizációs beavatkozások során a víz területen tartá-
sának hatékonnyá tételére. A láprét egy olyan kultúrtájnak tekinthetı, mely jelentıs természeti 
értéket ırzött meg. Azonban egy ilyen ember formálta táj értékelésébıl, a tájban történt, vélt 
változások feltárásánál az emberi tényezı, tájhasználat semmiképp nem hagyható figyelmen 
kívül. A sikeres revitalizáció szervesen magába foglalja a tájhasználati módok optimalizálását is.  

 

 

 

cm 

cm 
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5.6. A tájváltozás bemutatása történeti térképek és ortofotók alapján 

5.6.1. Az ortofotók és az 1:10000-es méretarányú térkép alapján végzett elemzés 

Az ortofotók elemzése során a fıbb felszínborítási típusokat, a vízrajzot, úthálózatot ábrázoltam. 
A felszínborítási típusokat a terepbejárások, valamint a botanikusok terepi eredményei alapján 
(Pintér 1999, Boecker 2006) különítettük el. Igen nagy valószínőséggel a napjainkban is 
megtalálható vegetációtípusok és felszínborítási kategóriák fordultak elı az elmúlt 60 évben is a 
területen. A vegetáció pontos – (társulás) szintő – lehatárolására a ortofotók jellegükbıl adódóan 
nem alkalmasak. Azonban a 2000. évi és 2005. évi ortofotók értékelése során, a 1999–2005-ös 
évek terepi tapasztalatait felhasználva nagy biztonsággal elkülöníthetıek voltak a korábban 
készült ortofotókon is a társulásokat meghatározó növények (pl. Phragmites, Carex spp, Molinia 
spp), a fajok élıhelye, mérete, színe, habitusa alapján. Így lehetıség nyílt a fıbb felszínborítási 
típusok (erdı, cserjés, szántó, kaszáló, parlag, fasor) elkülönítése mellett a nád, sások– mint az 
adott társulást meghatározó növények– elkülönítésére is. 

5.6.2. Az 1952. évi ortofotó elemzése 

Az ortofotón jól látszanak a Galga-patak régi medermaradványai (38. ábra), amely segítségül 
szolgált a késıbbi felszínborítások lehatárolásához, a talajtérkép elkészítéséhez, hidrológiai 
vizsgálatok megtervezéséhez egyaránt.  
 

 
38. ábra: Az 1952. évi ortofotó alapján elkülönített felszínborítási kategóriák  

Az egykori medermaradványok megjelenítésével részletes elemzés nélkül is jól láthatók az 
egykori oldalágak, kanyarulatok. A terepi tapasztalatok és a helyszíni vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy az egykori patakmedrek talajtani jellemzıi (pl. pH, szervesanyag-tartalom, 
szemcsefrakció eloszlás stb.) különböznek a láprét más részeinek hasonló talajtani paramé-
tereitıl. Ez az eltérés a környezı szántók talajparamétereiben mai napig fellelhetı. A növény-
kultúrák gyengébben fejlettek, idıszakos vízborítás figyelhetı meg rajtuk. Az ortofotón 
megjelenı sötétebb színő, meanderekhez hasonló alakú foltok az egykor– vagy jelenleg is– 
vízzel borított területeket jelölik. A víz hatásának jobban kitett részeken a nedvesebb élıhelyeket 
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kedvelı növények telepedtek meg. A feltételek az 1950-es években összefüggı nádasok 
kialakulásához vezettek. A legnagyobb kiterjedéső felszínborítási egység a gyep volt, a láprét 
39,6%-át foglalta el. A gazdálkodók a nagy kiterjedéső területet ún. „nadrágszíj parcellákon” 
mővelték, amelyek jól kivehetık az ortofotón. A láprét egy darabja (19%) is áldozatul esett az 
egyre nagyobb méreteket öltı földmővelésnek (33. táblázat), mert korábban a láp valószínőleg 
egészen a Galga-patakig húzódott ki. 

33. táblázat: Az 1952. évi ortofotón megkülönböztetett felszínborítások területe 

Felszínborítási 
kategória 

Terület 
(m2) 

Szántó 90517 
Kaszáló 186560 

Nád 192530 
Halastó 2000 

Összesen: 471607 

A falu lakosainak elbeszélésébıl ismert, hogy a láprét a tsz-esítésig a falu osztatlan közös 
tulajdona volt, a bérlık igen méltányos áron juthattak kaszálási joghoz a területen. A kedvezı 
bérleti díjnak volt köszönhetı, hogy szigorúan szabályozták az elsı kaszálás idıpontját (június 
eleje), valamint a vágásgyakoriságot is a területen. Ennek a szabályozásnak a célja a fészkelı 
madarak védelme volt! Június elejére a kaszált széna minısége már romlik, de a fenti döntés egy 
korai természetvédelmi szempontú tájhasználati módról tanúskodik. Az ortofotó azt az átmeneti 
állapotot tükrözi, amikor a világháborút követı tájhasználati bizonytalanság jellemzi a térséget, 
valamint a tsz még nem tudott megerısödni, gazdálkodási rendszerét még nem stabilizálta. 

A II.–III. katonai felmérésen (3-4. ábra) még nem, de az 1952. évi felvételen (33. ábra) 
megtalálható egy kis mesterséges tó, melyet halastóként tervezett a tulajdonosa hasznosítani, 
elmondása alapján igen kis sikerrel. A tó megjelenése utal a tájhasználat megváltozott 
szemléletére. Ezen vizes élıhelyet, illetve víztöbbletét nem természetes állapotában kívánták 
megóvni, helyette halászati funkció megjelenését célozták a területen. 

A területen végzett vízrendezési beavatkozásoknak köszönhetı az is, hogy míg régen a 
láprét határa a Galga-patakig terjedt (3-4. ábra), addig a XX. század közepére a víztani érték 
annyira összezsugorodott, hogy területe és a szabályozott, föld depóniák közé szorított Galga-
patakmeder közé egy szántó is beékelıdött. 

Az 1952-ben készült fotón a vízhálózatot vizsgálva feltőnik, hogy a már készen lévı 
csatornahálózat csak alig észrevehetıen rajzolódik ki, vélhetıen a növényzettel való benıttsége 
miatt. 
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5.6.3. Az 1975. évi ortofotó elemzése 

Az 1975-ben készült ortofotón (39. ábra) látható, hogy a terület kevésbé heterogén, mint 1952-
ben. Sokkal kevesebb felszínborítási típust lehet elkülöníteni.  

 
39. ábra: Az 1975. évi ortofotó alapján elkülönített felszínborítási kategóriák  

A víztelenítés hatására az 1952-es állapotok jelentısen megváltoztak, melynek következ-
ében a láprét vízellátása romlott. A lecsapolási munkálatok második szakasza az 1970-es 
években történt a Galga-patak völgyében és a lápréten egyaránt. A nádas kis részre visszaszorult 
(2 ha), ez vélhetıen az intenzív kaszálásnak köszönhetı.  

Az 1975-ben készült ortofotón egyértelmően el lehet különíteni a Galga-patak gátoldalát 
borító, állandó taposás és zavarás által érintett másodlagos gyepet. 

A láprét ÉK-i határában három gazdasági épületet is megfigyelhetünk. Ezek valószínőleg 
egy állattartó gazdaság létesítményei voltak. A nagy kiterjedéső homogén felszínborítási típusok 
kialakulásáért a rendszeres kezelés felelıs. A területet legeltetéssel és kaszálással egyaránt 
hasznosították. 

A rendszeres legeltetés és kaszálás következménye lett az is, hogy a kaszáló felszínborítási 
típusba az 1970-es évek közepén gyakorlatilag a láprét háromnegyed részét soroltuk, 63,4%-kal 
(34. táblázat). 

34. táblázat: Az 1975-ös ortofotón megkülönböztetett felszínborítások területe 

Felszínborítási 
kategória 

Terület (m2) 

Erdı 2198 
Szántó 97554 

Kaszáló 300507 
Nád 20271 

Cserje 49081 
Fasor 1169 

Halastó 3061 
Összesen: 473841 
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A vízelvezetı hálózatban az 1952-es állapothoz képest nem történt nagyobb mértékő 
változás. Mindössze a láprét déli határában ásták ki a csatornahálózat további kisebb darabját, 
mely a víz további levezetését szolgálta. 

Új felszínborítási kategóriaként tőnik fel az erdı, de mindössze 0,2 ha-t foglal el a láprét 
területébıl. 

5.6.4. Az 1982. évi ortofotó elemzése 

1982-ben (40. ábra) a láprét ismét heterogénebb képet mutatott, pedig a két egymást követı 
ortofotó készítése között mindössze 7 év telt el. Az 1975-ben készült felvételhez képest egyes 
felszínborítási típusok elsısorban a nád elıretörése rövid idı alatt is nagymértékő volt, amelybıl 
kitőnik, hogy akár 7 év történései is képesek jelentısen megváltoztatni a láprét arculatát.  
 

 
40. ábra: Az 1982. évi ortofotó alapján elkülönített felszínborítási kategóriák  

A nád terjeszkedése – szóbeli közlések alapján – a folyamatos kaszálás és legeltetés 
hiányában gyors ütemben indult meg. Bár a rendszeres kaszálás megszőnt a réten, a gyep 
felszínborítás kiterjedése még így is jelentıs. Az idıszakos, illetve kevésbé intenzív kaszálásnak 
köszönhetıen, a láprétre jellemzı, manapság is megtalálható növénytársulások (Juncetum 
subnodulosi, Caricetum davallainae, Succiso-Molinietum hungaricae, Deschampsietum 
caespitosae) elıretörése valószínősíthetı (35. táblázat). 

A terület déli részén lévı fasor határozott választóvonalként különíti el a láprétet a 
szántóktól. 1975-höz képest a rétbıl még nagyobb részt szántottak fel, amely komoly veszély-
orrás a láprét fennmaradása szempontjából. A „sikeres” víztelenítésnek is köszönhetı a nem 
kívánatos térhódítás. További változás az elızı felvételhez képest, hogy a gazdasági épületeket 
lebontották.  
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35. táblázat: Az 1982. év ortofotón megkülönböztetett felszínborítások területe és kerülete 

Felszínborítási 
kategória 

Terület 
(m2) 

Erdı 3521 

Szántó 103283 

Nád 56304 

Sás 28456 

Cserje 21388 

Kaszáló 282625 

Halastó 3357 

Összesen: 498934 

Az 1975-ben készült felvételen az 1952-es ortofotóval történt összehasonlításkor felfe-
dezett csatornaszakasz a láprét déli határában nem látszik, az 1982-ben készült ortofotón a 
vízelvezetı árkot a fák koronái takarják. 

5.6.5. Az 1990. évi ortofotó elemzése 

Az 1990-es rendszerváltás és a drasztikus mezıgazdasági szerkezetváltás jelentıs változásokat 
eredményezett a térség tájhasználatában is. Az egykori tsz tejelı szarvasmarhatartása lecsökkent, 
átalakult, a kárpótlás során a község gazdáinak földigény kielégítésére a láprét területét is 
felosztották. A láprét osztatlan közös földterületéhez mintegy 40! tulajdonos jutott hozzá. A 
galgahévízi láprét életében ismét az emberi beavatkozás jegyeit lehet felismerni, melynek 
következtében ismét több, nagyobb kiterjedéső homogén felszínborítási típus különíthetı el (41. 
ábra).  

 
41. ábra: 1990. évi ortofotó alapján elkülönített felszínborítási kategóriák  

Az egyik meghatározó a sásláprét társulás (Caricetum davallianae), amely felszínborítása 
megnıtt, a társulás területe 1990-ben 4,4 ha-ra (36. táblázat). 
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36. táblázat: Az 1990-es ortofotón megkülönböztetett felszínborítások területe és kerülete 

Felszínborítási 
kategória 

Terület 
(m2) 

Erdı 13112 

Szántó 126367 

Kaszáló 227261 

Nád 36900 

Sás 43927 

Cserje 46305 

Halastó 3254 

Összesen: 497126 

További változást jelent, hogy a sások a több kisebb kiterjedéső folt helyett két nagyobb 
összefüggı társulásban jelennek meg. A település határában található tehenészet takarmány-
igényének kiegészítése érdekében az egész területet újra kaszálással tartották egyensúlyban. A 
nádas területe csökkent, mindössze a csatornák között volt látható két nagyobb kiterjedéső 
állomány, összefüggı foltban. Az eddig szántóként mővelt területek egy részét most ismét 
kaszálóként hasznosították. Valószínő, hogy a magasabb talajvízszint miatt ezek a területek 
inkább hasznosíthatóak kaszálóként, mint szántóként. Az erdı területi kiterjedése az eltelt 8 év 
alatt 0,35 ha-ról 1,3 ha-ra emelkedett (36. táblázat). Az erdı mellett a láprét Ny-i részén lévı 
cserjésedés is olyan mértékben nıtt, hogy a Sósi-patakot egy darabon a már intenzív mőveléső 
szántók mellett is követi. 1990-ben ez a 4,6 ha területő cserjés felszínborítás a harmadik 
legnagyobb felszínborítási egységgé vált. Mivel ez az összefüggı cserjés folt már korábban is 
megtalálható volt a lápréten, így valószínősíthetı, hogy nem végeztek tisztító kaszálást, a 
cserjésedés pedig egyre erıtejesebbé válhatott. 
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5.6.6. A 2000. évi ortofotó elemzése 

Az 1990-es évek kezdetétıl, a rendszeres kaszálások után az 1990-es évek végére, 2000-re a 
gazdák felhagytak a terület kaszálásával, ennek következménye a nád és a főz erıteljes terjedése 
lett. Míg a kaszálók nagysága jelentıs mértékben lecsökkent, addig a szántók aránya olyannyira 
megnıtt, hogy a vizsgált terület 35%-át foglalta el (42. ábra). Ebben az évben érte el a szántó a 
legnagyobb kiterjedését a vizsgált 54 év alatt. 
 

 
42. ábra: 2000. évi ortofotó alapján elkülönített felszínborítási kategóriák (Galgahévíz) 

A 2000-ben készült ortofotón a vegetációfoltok hasonlóan mozaikosak, mint 1982-ben. A 
nádas soha nem látott mértékben terjedt el, hol a sásokkal, hol a cserjékkel, fákkal alkotva 
különbözı felszínborítási típusokat, így ezek átmeneti kategóriákat képeznek. A kategóriák 
pontos azonosítását terepbejárásaink alapján végeztük el. A fásszárú növényzet és a füzesek is 
egyre nagyobb számban jelentek meg a láprét határain, melyek tömeges felbukkanása leginkább 
a kezeletlen területeken fordul elı (37. táblázat). 

37. táblázat: A 2000. évi ortofotón megkülönböztetett felszínborítások területe 

Felszínborítási  
kategória 

Terület 
(m2) 

Erdı 2717 

Szántó 168769 

Kaszáló 171113 

Nád 99278 

Sás 10997 

Cserje 28751 

Halastó 3849 

Összesen: 485474 
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A lápréten a szukcesszió folyamata jelentısen felgyorsult az elmúlt évtizedben, a termé-
szetvédelmi szempontból oltalomra szoruló növénytársulás-típusok visszaszorulóban vannak, a 
potenciális zárótársulás fajai dominánssá váltak, mely jelen esetben egy nádas-füzes zárótársulást 
jelentı fajokból áll. 

A vízelvezetı csatorna mellett két oldalt végigfutó fasorokat kivágták.  

A lápréten egy kitaposott út is fellelhetı. Ezt az ösvényt a láprét botanikai-talajtani-
tájökológiai értékeinek kutatása során hagytuk magunk után.  

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ez nem jelent-e kockázatot a védeni kívánt fajokra nézve. 
Ugyanis így akaratlanul, de szó szerint utat nyithatunk a nemkívánatos gyomok elszaporo-
dásának. Véleményem szerint ez a taposás is kockázatot jelent a láprét szempontjából, ezért ezt a 
tényezıt nem szabad alábecsülnünk. Azonban ha a botanikai, talajtani és élıhelyfelmérési 
alapkutatásokat nem végeztük volna el, akkor lehet, hogy ma nem lenne mit védenünk, hiszen 
nem is tudnánk a láprét meglétérıl, fajgazdagságáról, természeti értékeirıl. 

5.6.7. A 2005. évi ortofotó elemzése 

A 2000-es felvételhez képest megállapítható, hogy a szántó területe az eddigi tendenciáknak 
ellentmondva csökkent. Ez az utóbbi 50 év alatt nem fordult elı! Míg 2000-ben a szántó területi 
kiterjedése 16,87 ha volt, addig 2005-ben 14,55 ha-ra csökkent (38. táblázat).  

38. táblázat: Az 2005. évi ortofotón megkülönböztetett felszínborítások területe és kerülete 

Felszínborítási  
kategória 

Terület 
(m2) 

Erdı 19018 

Szántó 145533 

Kaszáló 71409 

Nád 141295 

Cserje 56849 

Zöld ugar 54433 

Halastó 2773 

Összesen: 491310 

Az egykor szántott területen a láprét határában a felszántását követıen az idıszakos magas 
talajvízszint miatt a szántóföldi mővelés nem volt lehetséges, a növénykultúrák között a nád is 
megjelent. Az egykoron növényzete szempontjából a lápréthez tartozó terület degradálódott, 
tájsebként értékelhetı. A felhagyott szántó igen jelentıs veszélyforrást jelent a láprétre nézve, 
mivel a nád mellett az aranyvesszı fajok (Solidago spp.), parlagfő (Ambrosia elatior), 
japánkeserőfő fajok (Fallopia spp.) és egyéb özönnövények jelentek meg tömegesen a bolygatott 
felszínen, jelentıs veszélyforrást jelentve a védendı láprétre. Ezt a felhagyott szántó területét 
„zöld ugar” felszínborítási kategóriának neveztem el. 

További jelentıs változás az elızı ortofotóhoz képest, hogy a láprét D-i határán húzódó 
erdıs rész területe nıtt (38. ábra). Ez a növekedés az erdı javára a nádas-cserjés területek 
visszaszorulásának köszönhetı. 



 104 

 
43. ábra: 2005. évi ortofotó alapján elkülönített felszínborítási kategóriák  

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt 50 év során az eltérı terület-tájhasználat 
jelentıs változásokat okozott a láprét felszínborításában. Ezek a tájhasználati váltások részben a 
térség hidrológiai állapotában bekövetkezett változásoknak tulajdoníthatóak. A víztelenítı 
hálózat létesítése lehetıséget biztosított a területen az új tájhasznosítási mód, a szántóföldi 
növénytermelés térnyerésének. A terület intenzív mezıgazdasági mővelésbe vonására tett 
kísérletek (intenzív gyepgazdálkodás, gyepfeltörés) a láprét jelentıs veszélyeztetı tényezıivé 
váltak. Az intenzív kaszálás nagymértékben homogenizálta a területet, az egykori gyepek 
feltörésére tett kísérletek az özönnövények térnyerését segítették, valamint a szántóföldi mővelés 
és tápanyagutánpótlás a láprét területének csökkenéséhez, az eutrofizáció felerısödéséhez 
vezetett. A terület természetvédelmi szempontból kedvezı képének kialakulásához nagy 
mértékben járultak hozzá a „hektikus” tájhasználati mód váltások (intenzív kaszálás – teljes 
felhagyás – gyepfeltörés – szántó – felhagyás), melyek a növényzet állandósulását nem tették 
lehetıvé. Ma a nád jelentıs térnyerése figyelhetı meg. A láprét növényzetének stresszhelyze-
tekkel szembeni ellenállása lecsökkent.  
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6. Új tudományos eredmények 

 
1. A sekélyföldtani feltárások elemzései bebizonyították, hogy a Galga-patak a láprét 

közvetlen környezetében részleges függı mederben folyik, a láprét nem elsısorban a 
Galga-patakra, hanem a Sósi-patakra támaszkodik vízutánpótlás szempontjából. Így a 
felmerülı vízhiány, tápanyagtöbblet esetében nem a Galga-patak, hanem a Sósi-patak 
vízgyőjtıjét kell vizsgálni és értékelni a láprét megırzése érdekében. 

2. Elkészítettem a láprét vízmérlegét, értékeltük a láprét vízháztartási viszonyait az elmúlt 
40 évre vonatkozóan. Értékeltük a térség hidrológiai adottságait a talajvízjárás, éghajlati 
adatok alapján, amely fontos alapot szolgáltatott a láprét vízutánpótlásának 
jellemzéséhez, és segítségül szolgálhat annak jövıbeni megtervezéséhez, valamint a 
láprét vegetációváltozásának pontosabb megértéséhez. 

3. A turai és aszódi talajvízészlelı kutak 1961–2005 közötti heti vízállás adatsorának 
részleges elemzésébıl megállapítható, hogy a két kút hidrogeológiai értelemben azonos 
talajvíztükör szintjét méri, vízállás adatsoraik alkalmasak a Galga-patak alsó szakaszának 
és az általa érintett térség hidrológiai értékelésében való felhasználásához. 

4. Elkészítettük a láprét talajtérképét, valamint rétegszelvényeit, 250 talajmintavételi pont 
segítségével, melyek alapján felmértük, majd lehatároltuk a tızeges rétegek kiterjedését, 
melyek jelentıs mennyiségő vizet képesek tározni, ezzel is hozzájárulhatunk a láprét 
üdeségének fenntartásához. Az elkészült talajtérképbıl nyert adatok, a talajrétegek, 
szintek fizikai féleségére, annak változatosságára vonatkozó információk hozzájárultak 
az egykori medervonulatok feltérképezéséhez, szedimentmozgások megértéséhez. Ezen 
felismerések hozzájárulhatnak a láprét vízutánpótlásának tervezéséhez, kivitelezéséhez. 

5. A történeti térképek és az 1952 óta rendelkezésre álló távérzékelési adatok alapján 
feltártuk az elmúlt 220 év tájváltozását; rendszerbe győjtöttük, és jellemeztük a lápréten 
és környezetében zajlott emberi hatásokat és beavatkozásokat. 

6. A kutatás eredményeként kidolgozásra került egy olyan tájértékelési modell, mely 
lehetıséget biztosíthat dombvidéki kisvízfolyások mentén kialakult vizes élıhelyek 
abiotikus tényezıinek felmérésére, melyek a kezelési tervek megalapozását szolgálják 
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7. Következtetések, javaslatok 

7.1. Következtetések a láprét és környezetében elhelyezkedı felszíni vizek mozgására 
vonakozóan 

A Galga-patak és a láprét vízszintjeinek meghatározása, illetve a meglévı és a vizsgálatok idején 
létesített figyelıkutak adatai alapján megállapítottuk, hogy a láprét vízbevételét a csapadék 
illetve a csapadék beszivárgó hányada, és a háttérbıl a völgy lejtıjérıl szivárgó talajvíz adja, 
amely a Sósi-patak vízgyőjtıjébıl származik, (M2/3. melléklet). A Galga-patak a vizsgált terület 
közvetlen környezetében feltételezhetıen „részleges” függı mederben folyik.  

A láprét közvetlen környezetében a Galga-patakból nem áramlik víz a láprétre (M2/1. 
melléket). Azonban a Galga-patak kavicsos összletben (–3,00) rel. mBf, amely a deráziós 
völgyet feltöltötte állandó és közel azonos mennyiségő víz áramlik. Ez a felszín alatti víz a 
Galga-patak vízgyőjtıjének felsıbb szakaszán hullott csapadékból származik. A láprét vízház-
tartásában szerepet játszhat ezen vízhozam, de valószínősíthetı, hogy a láprét vízellátásában 
elsısorban a részvízgyőjtıre hulló csapadékból beszivárgó vizek játsszák a meghatározó 
szerepet, amelyet a Galga-patak vize gyakran vissza is duzzaszt. A láprét vízháztartás mérle-
gének kiadási oldalának meghatározó hányadát a nyílt vizek és a növényzettel fedett területeinek 
párolgása jelenti. A létesített víztelenítést szolgáló csatornák feliszapolódtak, a láprétrıl jelentıs 
mennyiségő vizet nem vezetnek el. A visszaduzzasztás hatására alakulhatott ki a völgyfenéki 
területen ez az üde láprét idıszakos felszíni vízborítással, valamint egész évben magas 
talajvízszintnél.  

7.2. Következtetések a sekélyföldtani, szedimentológiai vizsgálatok alapján 

A sekélyföldtani fúrások eredményei, a feltárt rétegsorok hozzájárultak a láprét vízháztartási 
viszonyaink értékéléséhez. A fúrások, valamint a mintákon végzett szedimentológiai vizsgálatok 
lehetıséget adtak a talajvíz áramlás irányának pontos felmérésére, valamint a térség vízfolyá-
sainak (Sósi-patak, Galga-patak), felszín alatti áramlásának értékelésére, melyek alátámasztották 
a magassági összehasonlítások során tapasztalt vízszintek értékelését, következtetéseinket 
méréseink igazolták. 

A fúrási pontok elhelyezkedését az F1-F2-es, F3-F2-es, valamint az F5-F4-F6-os 
rétegszelvényeket a 44. ábra mutatja be. 
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44. ábra: Az A, B, C rétegszelvények elhelyezkedése 

Az F1-F2-es fúrási pontokat tartalmazó „A” rétegszelvény rétegeinek elhelyezkedésébıl 
kitőnik, hogy a Galga-patak medrében –0,65 és –1,35 m között olyan agyagos réteg található, 
amely a felszín közeli víz láprétre való beáramlását akadályozhatja. Az F-1-es fúrási pont 
adatsora alapján megállapítható, hogy a láprét közvetlen környezetében a Galga-patak egy 
„részleges” függı mederben folyik. A patak medre, valamint közvetlen környezetében 1,65 m 
mélységtıl szürke-homokos finomkavics, valamint kavicsréteg található (M2/1. melléket). 
Ezeket a kavicsos rétegeket a többi fúrásban nem találtuk meg. Feltételezhetıen az F1-es 
fúrásponttal jellemzett terület a Galga-patak eredeti medre lehetett korábban is, görgetett 
hordalékát ezen a területen rakta le (M2/1. melléklet). Ezen feltételezést alátámasztja a területrıl 
készült elsı katonai felmérés (1763-1789) térképének értékelése is. A Galga-patak az elmúlt 300 
évben jelentısen nem változtatta a medrét, bár fı medre nem volt, kisebb, egymással 
párhuzamos medrek voltak jellemzıek, ezen a területen mindig volt medre a pataknak (3. ábra). 
A fúrásokban harántolt kavicsos összletre rakódott mind a két fúrási pontban (F1-F2) megtalált 
szürke laza homok, valamint iszapos rétegek, melyek a láprét területén egyöntetően 
végighúzódnak.  

Az F3-F2-es fúrási pontokat magába foglaló „B” rétegszelvény a Galga-patak mentén 
húzódik. A szedimentológiai vizsgálatokból kitőnik, hogy a patak F-2-F-3 fúrások által 
jellemzett szakasznál is függı mederben folyik, a láprétre a Galga-patakból jelentıs víz 
beáramlással nem számolhatunk (M2/2. melléklet). A rétegszelvény rétegsorából kitőnik (M2/2. 
melléklet), hogy a legfelsı humuszos réteg alatt egy agyagos, homoklisztes összlet található, 
amely a láprét vízmegtartó képességében jelentıs szerepet játszhat. Az F2-es fúrás, valamint 
környezetében 1,70–2,40 m közötti rétegben egy eltemetett tızeges réteget, lencsét 
felvételeztünk. A változatos mélységben elhelyezkedı tızeges összletek vízmegtartó képessége 
számottevı lehet.  

A Sósi-patak medrében és közvetlen környezetében mélyített F-4 és F-5-ös fúrások 
szedimentológiai vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a Sósi-patak medrében, valamint a 
patak mentén nem találtunk jelentıs agyagos, ill. iszapos összleteket, a talajvíz szabadon 
áramolhat a láprét irányába, a homok frakció dominál a szelvényekben (M2/3. melléklet). Az F5-
F4-F6-os fúrási pontokat érintı „C” rétegszelvény a Sósi-pataktól kiindulva a láprét területén 
található homokdombig húzódik. A szelvény rétegei egyöntető homokos összletek, (M2/3. 
melléklet), melyekben az F4-es fúrás környezetében szintén fellelhetı egy tızeges, víztározó 
lencse. A fúrások során kavicsos réteget nem találunk, feltételezhetıen a Sósi-patak egykori 
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üledékszállító tevékenységének köszönhetıen a homokos összletek a jellemzıek. A talajvíz 
jellemzı áramlási iránya a Sósi-pataktól a láprét felé való áramlás (M2/3. melléklet).  

Az F4-es és F7-es fúrási pontoknál egyaránt harántoltunk eltemetett tızeges rétegeket. Az 
érett tızeg és a lápföld eredeti állapotában a felülrıl szivárgó csapadékvízek, ill. a belvízek 
hatására megduzzad, a benne lévı vizet nem, vagy csak igen nehezen engedi át. A tızegrétegek 
vízzel való telítése, telítettsége igen nagy mértékben hozzájárulhat a láprét vízellátásának 
biztosításához. Az F4-es fúrásban 2,10–2,85 m-ig tızeges iszapot, 2,85–4,40 m-ig hízóiszapos 
homokot találtunk, az F7-es fúrásban 1,80–2,60-ig harántoltunk tızeges réteget. Ezen lencsék 
feltételezhetıen elsısorban nem a homogén 3 méter mélyen elhelyezkedı fı vízadóból kapják a 
vízutánpótlást, hanem a felszíni hozzáfolyás és beszivárgás vizeit képesek megtartani, mintegy 
„szivacsként” funkcionálnak.  

A láprét üdeségének fenntartásához nagymértékben hozzájáruló tızeges, agyagos rétegek 
nem csupán eltemetett rétegekben jelennek meg. A talajtani vizsgálataink és a terület talajtani 
jellemzése során is lehatároltunk eltemetett tızeg- és agyaglencséket. 

7.3. Következtetések a talajtani vizsgálatok alapján 

A területen a legnagyobb kiterjedésben lápos-öntés-réti talajok a jellemzıek. Sok esetben a 
szelvényen belül is jelentıs heterogenitások tapasztalhatóak és ezek a fizikai féleségben 
mutatkoznak meg. A vizsgált helyszín nyugati határában, valamint a lápréten keresztül haladó 
csatorna mentén a Sósi-patak egykori medrének környezetében nyers és humuszos öntéstalajokat 
találunk, melyek igen változatos textúrával, valamint rétegekkel jellemezhetıek. Talajtani 
szempontból ezek a talajok tekinthetıek a legfiatalabb képzıdményeknek a lápréten. A 
rétegszelvényekbıl kitőnik, hogy a lápréten ismétlıdı elöntések következtében a tızegrétegek a 
felszín alá kerültek. A jelenkori tızegesedés igen kismértékő, csupán kis foltokban található 
meg. A sekélyföldtani fúrások alapján, valamint a sekélyföldtani és talajtani rétegszelvényekbıl 
egyaránt megfigyelhetı, hogy a láprét területén korábban is volt tızegesedés. A szervesanyag 
felhalmazódás a területen– feltételezhetıen az aktuális domborzati adottságok, talajvízjárás 
következtében– eltérı volt, fekete szuroktızeg, valamint nyers tızeg egyaránt megtalálható 
eltemetett talajként. A legsekélyebb kiterjedt tızegréteg 65 cm mélységben helyezkedik el. Az 
elmúlt évszázadban jelentısen átalakult a térség vízrajzi adottsága, feltételezhetıen újabb 
meghatározó mennyiségő szedimenttel nem kell számolnunk, valamint a terület vízháztartásában 
sem fog jelentıs pozitív változás beállni. Amennyiben a láprét üdeségét hosszú távon fenn 
kívánjuk tartani, felértékelıdhet ezen tızegrétegek vízraktározó szerepe. A rétegszelvények, 
valamint a talajtérkép elkészítése lehetıvé teszi, hogy a revitalizáció során majdan kialakítandó, 
a vízutánpótlást szolgáló csatornák nyomvonalának kijelölését elısegítsék. Amennyiben a 
csatornák nyomvonala érinti az eltemetett tızegrétegeket, úgy lehetıség nyílik az alapvetıen 
homok alapkızettel jellemezhetı lápréten igen jelentıs mennyiségő víz tározására. Ez a 65–90 
cm mélységben, a gyökérzónához igen közel található potenciális vízkészlet jelentısen 
hozzájárulhat a láprét idıszakos vízhiányainak tompításához, a láprét üdeségének fenntartásához.  

7.4. Következtetések a vízháztartási vizsgálatok alapján 

A helyszínen létesített figyelıkutakban mért talajvízszintek, valamint a sekélyföldtani 
rétegszelvények (M2/1, 2, 3-as melléklet) alapján meghatározható volt a területen a talajvíz 
áramlásának iránya. A lápréten végzett sekély fúrások során talált agyagos, valamint tızeges 
összletek hatására a víz mozgása lelassul, azonban nem pang, a Galga-patak felé késleltetve 
tovább áramlik. A másik igen jelentıs talajvíz áramlási irány a Galga-patak völgyének esési 
irányával párhuzamos.  
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A vízmegtartó lencsékben idıszakosan tározott víz így állandó összeköttetésben áll a –3,00 
m mélységben található nagyobb vízhozamokat szállító „İs-Galga” által lerakott kavicsos-
homokos összlettel. Az aszódi és turai talajvízészlelı kútban észlelt talajvízszint csökkenés a 
láprét vegetációjában 2003–2005-ig számottevı változásokat eredményezett. Vizsgálataim 
alapján a láprét vízutánpótlásáért a területre hullott csapadék, valamint a Sósi-patak 
vízgyőjtıjében összegyülekezett víz a felelıs. A Sósi-patak vízgyőjtıjének területe, amelyrıl a 
felszín alatti vizek táplálhatják a láprétet (5. ábra) ~15 x-ese a láprét területének. Így az évente 
képzıdött vízhiány 1/15-öd részét szükséges területegységenként a vízgyőjtıre hullott 
csapadékból fedezni. Ez 10-45 mm évi területegységre vetülı vízhiányt jelent. Ezen negatív 
vízmérleget képes a Sósi-patak vízgyőjtıje pótolni (a Balaton vízgyőjtıje területegységenként 
30-35 mm vizet képes a Balaton párolgási többletébıl kompenzálni (Nováky 2005)).  

Az elmúlt évek talajvízszint minimumai összecsengenek a vegetáció fajösszetételében 
bekövetkezett változásokkal, feltételezhetı, hogy a talajvíz észlelı kutak mérési adatsorai 
eredményesen alkalmazhatóak a galgahévízi láprét vízháztartási elemzése során. 

Terepi tapasztalataim alapján 2000–2005 között a téli csapadék, és elsısorban a február-
márciusi igen nagymértékben meghatározza a lápréten az április végéig jellemzı elöntés 
mértékét. Ez a vízborítás a láp vegetációja szempontjából alapvetı fontosságú, a láprét 
növényzete igényli a felszíni elöntést. A felszíni vízborítás idıtartamában a vegetációs idıszakon 
kívül felhalmozott csapadék elraktározásában a talajnak, tızegrétegeknek nagy szerepe van, a 
párolgási veszteséget képes fedezni csapadék hiányában is. Általánosságban elmondható, hogy a 
felszíni elöntés május közepére megszőnik. A részletesen vizsgált idıszakban csupán 2005 igen 
csapadékos idıjárásának köszönhetıen fordult elı, hogy az igen csapadékos augusztus 
következtében a párolgást meghaladta a csapadék mennyisége, így második felszíni elöntés 
keletkezett. 

A láprét vízháztartását feltételezhetıen nagyban befolyásolja az említett eltemetett 
tızegrétegek tározóképessége, mivel a tızeges összletek csapadékos idıben nagy mennyiségő 
vizet képesek visszatartani. A vízháztartási egyenletben a nyári idıszakban fellépı párolgásból 
eredı relatív vízhiányt a tızeg- és agyagrétegekben tározott víz, valamint a hozzáfolyás 
nagymértékben kompenzálni képes.  

7.5. Következtetések a tájtörténeti vizsgálatok alapján 

A területrıl készült ortofotóknak áttekintésébıl kitőnik, hogy a lápréten néhány év alatt is 
komoly változás állhat elı, vagyis dinamikusan változó komplex rendszer, melyet a hidrológiai 
adottságok és a tájhasználati mód együttesen, jelentısen, és igen rövid idı alatt befolyásolni 
képes. 

A meghatározott felszínborítási kategóriák területbeli különbségei fıleg abból adódnak, 
hogy az ortofotók készítése idején eltérı mértékő és milyenségő volt az emberi beavatkozás.  

A ortofotók alapján a legintenzívebb emberi hatás 1975 körül és 1990 körül érte a láprétet. 
Ennek az lett a következménye, hogy a terület nagymértékben homogenizálódott, kevés eltérı 
kategóriát lehet elkülöníteni, vélhetıen a faji diverzitás is lecsökkent (45. ábra). 
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45. ábra: A galgahévízi láprét felszínborítási kategóriáinak változása 1952–2005 

A fenti ábrából kitőnik, hogy a láprét felszínborítási típusai közül a kaszáló és a nád 
kategória fordított trendet mutat. A kaszálás nagymértékben képes a területen a nád felszín-
borítását visszaszorítani. Egy ilyen lápréten az intenzív nádasodás megakadályozása 
természetvédelmi szempontból az elsıdleges feladat. A nád által elfoglalt területen a láprét 
egykori növényzete kiszorul, csupán néhány növényfaj képes a nádasban megélni. A láprét csak 
kaszálás segítségével tartható fenn hosszútávon. Az optimálisan megválasztott kaszálási idıpont, 
mozaikos kaszálás alapvetıen befolyásolni képes a láprét fajössszetételét, felszínborításának 
képét. A kaszálás „kétélő” fegyver a terület fenntartása szempontjából. Terepi tapasztalataink 
alapján a nádas elıretörését igen intenzív nyári és ıszi kaszálással jelentıs mértékben vissza 
lehet szorítani, a láprét védendı növényzete a „felszabadított” területeket viszonylag gyorsan 
képes újra meghódítani. Másrészt azonban a túlzott mértékő kaszálás homogenizálhatja a 
területet, de csak ily módon lehet a nád elıretörését megakadályozni. A kaszálás mértékének, 
idıpontjának optimalizálása feltétlenül kívánatos a hosszútávú fenntarthatóság érdekében. Terepi 
tapasztalataim alapján egy jó idıben elvégzett kaszálás igen hatékonyan képes visszaszorítani a 
nád terjedését. Június végén, július elején elvégzett kaszálás, majd a sarjhajtás szeptember végi 
(még az aktív vegetációs szakaszban) ismételt kaszálása jelentısen gyengíti a nádat. A sások 
megóvása a lápréten igen nehéz feladat. A sás felszínborítási kategória vélhetıen az 1952–1982 
közötti idıszakban közel azonos kiterjedéssel fordult elı. A legkorábbi ortofotó minısége nem 
tette lehetıvé elkülönítésüket. Drasztikus mértékő csökkenésük figyelhetı meg 1990 óta, a 
nádasodással ellentétes trendet mutat. A terepi tapasztalataink, megfigyeléseink is alátámasztják 
ezt a változást. A nádas jelentısen visszaszorítja a sásokat, melyek már csak igen kis foltokban 
találhatóak meg a területen a nádas területen. A cserjésedés lassú növekedést mutat, melyet a 
kaszálás hatékonyan karbantarthatna. Terepi tapasztalataink alapján a cserjék elsısorban a füzek 
megjelenését jelentik, a Salix spp. a kaszálást igen nehezen tolerálják, már az elsı kaszálást 
követı újrasarjadzás is csupán 20–30%-os, így visszaszorításuk igen gyors folyamat. A füzek 
kisebb foltokban történı meghagyása táji értéket jelenthet a területen, azonban a széleskörő 
terjedése nem kívánatos, kaszálással hatékonyan szabályozható. A természetvédelmi 
szempontból –általam– optimálisnak tartott vegetációtípusokat foltokban, ıszi tisztító kaszálással 
lehet hatékonyan és hosszú távon fenntartani. A vizsgált területen véleményem szerint a szántók 
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további növekedésére nem kell számítani, a gazdák saját tapasztalataikon keresztül belátták, 
hogy a magas talajvízszint miatt további területeket nem lehet a lápréttıl „elhódítani”.  

Igen jelentıs veszélyforrásnak tartom a megjelenı „zöld ugar” felszínborítási típust. A 
felhagyott szántókon az invazív gyomok meg tudtak telepedni, a láprét természetes vegetációjára 
igen jelentıs veszélyt jelentenek. Ezeken a területeken az aranyvesszı fajok, parlagfő, a 
japánkeserőfő mellett a nád is megjelenik. Az aranyvesszı visszaszorítása véleményünk szerint a 
legsürgetıbb feladat, mivel rendkívül agresszívan terjeszkedik, még a nádat is kiszorította egyes 
területekrıl. 

7.6. A láprét transzdiszciplináris értékelése, a mezıgazdasági mővelés, talajvédelem 
tükrében 

Feltételezhetıen a láprét természeti állapotának romlásához, az intenzív nádasodáshoz nem 
csupán az idıszakos vízhiány, hanem természetvédelmi szempontból kedvezıtlen tájhasználat is 
hozzájárul. A Galga-patak völgyében a domboldalakon intenzív mezıgazdasági mővelés folyik. 
A szántóföldi mővelés során felhasznált tápanyagutánpótlás, és az ebbıl felmerülı esetleges 
lemosódás hozzájárulhat a völgyfenék eutrofizációjához, esetünkben a lápréten a nádasodás 
elıretöréséhez. A tápanyaglemosódás, illetve talajpusztulás mértékének megállapítása céljából 
létesítettünk sekélyfúrásokat a Galga-patak völgyének szántott domblábi területén (Centeri és 
Vona 2006). Ezen szántóföldi területeken 2,65 m és 3,20 m-es humuszos réteggel rendelkezı 
lejtıhordalék talajokat találtunk. A kukoricatáblában (2006) létesített fúrás laboratóriumi 
vizsgálatából kitőnik, hogy igen jelentıs tápanyagterheléssel lehet számolni a területen, még 2 
m-es mélységben is jelentıs a foszfor (2000–2200 mg/kg), a kálium (300–370 mg/kg), 
számottevı nitrittartalommal (10 mg/kg) is jellemezhetı a talaj.  

A napraforgó táblában (2006) végzett fúrás laboratóriumi elemzésébıl kitőnt, hogy a 
tápanyagterhelés itt is jelentıs 150–200 cm-es mélységben 600–1000 mg/kg foszfor, 400 mg/kg 
kálium, és magas, 10–24 mg/kg nitrittartalmat mértünk.  

A lejtı irányával egyezı szántóföldi mővelés nagymértékben hozzájárul a térségben a 
talajpusztuláshoz, valamint jelentıs tápanyagveszteséggel is jár. A feltárt talaj és tápanyag-
veszteség jelentısen hozzájárulhat a Galga-patak völgyének diffúz tápanyagterheléséhez, illetve 
a völgyfenéki vizes élıhelyek eutrofizációjához, a nádasodás intenzitásának növekedéséhez. A 
térség vizes élıhelyeinek, láprétjeinek jó állapotban történı megırzéséhez nagy valószínőséggel 
hozzájárulhat a Galga-völgy lejtıinek megfelelı talajvédelmi beavatkozásokkal történı 
mővelése, melyekkel a tápanyag– és talajveszteséget jelentısen csökkenteni lehetne, a felszínen, 
felszín alatt összegyülekezı vizek tápanyagtartalma minimalizálható volna. 

Összességében megállapítható, hogy a láprét természeti értékeinek megırzése csak a 
vízutánpótlás biztosításával, valamint a tájhasználati változtatásokkal együttesen valósítható 
meg. A láprét és a Galga-völgye vizes élıhelyeinek hosszú távú fennmaradásának biztosítása 
érdekében indokolható a diffúz tápanyagterhelés mértékének feltárása, felszíni, felszín alatti 
vizekben való értékelése, a völgy domboldalain talajvédı mezıgazdasági területhasználati 
módok bevezetése.  
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8. Összefoglalás, javaslatok 

Összességében megállapítható, hogy a galgahévízi láprét dinamikusan változó táj, amelynek 
természetvédelmi szempontból kedvezı állapotban való megóvása abiotikus és biotikus tájalkotó 
tényezıktıl, valamint a tájhasználattól egyaránt függ. A láprét környezetében bekövetkezı 
mesterséges beavatkozások (vízrendezés), jelentısen megváltoztatták a térség hidrológiai 
adottságait. A vízháztartási egyensúly felborulása következtében a láprét szárazodásnak indult, 
az intenzív mezıgazdasági mővelés teret nyert, a láprét területe lecsökkent, növényzete 
átalakulóban van. Vizsgálataim során feltártam a láprét sekélyföldtani és talajtani adottságait, 
mely közegek ismerete megalapozta a láprét szempontjából legmeghatározóbb tájalkotó tényezı, 
a víz mozgásának irányát, dinamikáját. A lápréten a vízmozgás megismerése, meterológiai, 
hidrológiai adatainak értékelése lehetıséget nyújtott a terület rövidtávú vízmérlegének felál-
lítására. A kimutatott vízhiány igen jelentıs mértékő volt az elmúlt években, valamint a legtöbb 
éghajlatváltozási szcenárió alapján az idıszakos vízhiány tovább nıhet, rendszeressé válhat. 

Megállapítható, hogy a Sósi-patak elterelése, a Galga-patak szabályozása, földdepóniák 
közé szorítása kedvezıtlenül hatottak a láprét vízellátására. A lápréten létesített csatornák, 
amelyek a terület víztelenítését szolgálták, a tavaszi vízborítás idıtartamát lerövidítik, a víz 
levezetését részlegesen segítik. A lápréten keresztülfutó egykori, vízrendezést szolgáló csatorna 
mára nagymértékben feliszapolódott, a víz nem áramlik benne. Javasolható a csatornáknak 
vízszintszabályozást segítı mőtárggyal való ellátása. Ezen tiltók segítségével szabályozható 
lenne a láprét vízszintje, a természetvédelmi szempontból kívánatos vízborítás idıtartama 
szabályozható volna. A terület revitalizálásához nagymértékben hozzájárulhatna a Sósi-patak, 
és/vagy a Galga-patakból való felszíni vízbevezetés kialakítása. Így a láprét vízutánpótlását 
igény szerint szabályozni lehetne.  

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett területhasználati változások hatására a láprét 
területe lecsökkent, a biotóphálózatban egykor betöltött szerepét nem tudja ellátni. Ezen 
vízrendezési beavatkozások, a szántók térnyerése a láprét természeti értékeit nagymértékben 
degradálta. 

Javasolható a terület megóvása érdekében a tulajdonviszonyok rendezése. Jelenleg a láprét 
fele a Duna–Ipoly Nemzeti Park tulajdona, a másik fele azonban 15 tulajdonosé. 

A fenntartás, egységes kezelés érdekében javasolható a terület megvásárlása. Ezen 
tulajdonosok a területet nem hasznosítják, eladási szándékukat többször jelezték. A felvásárlás-
nak anyagi korlátai vannak, a Nemzeti Parknak nem áll rendelkezésére semmilyen anyagi forrás 
a terület egyesítésére. 

A területegyesítés mellett szükséges a láprét kezelését is elvégezni. A 2004–2005-ben 
folytatott természetvédelmi kezelés jótékony hatást gyakorolt a láprét vegetációjára. A terület 
kezelését pályázati forrásokból civil szervezetek végzik. A Nemzeti Parknak se anyagi forrása, 
se munkaereje nem áll rendelkezésre a láprét egy nyári és egy ıszi kaszálásának elvégzésére. A 
támogatási források– amelyek civil szervezetek számára pályázhatóak– szőkösek, a hosszútávú 
folyamatos kezelést –véleményem szerint– nem lehet ezen a módon megoldani.  
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M2. Sekélyföldtani rétegszelvények 

M2/1. melléklet 

 



 129 

M2/2. melléklet 
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M2/3. melléklet 
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M3. Pürchauer-féle szúróbotos talajmintavételi pontok 

 
Kód Koordináta Szint Cm Szín Textúra CaCO3 Talajtípus Egyebek 

Asz 0-9 világosbarna (agyag) homok +++ 

B 9-43 
sötét-szürkés 

barna 
agyagos homok +++ 

BC 43-76 kevert agyagos homok +++ 

C1 
 

687033/ 
253922 

C 76-100 sárga (agyag) homok +++ 

réti 
tömıdött rozsdás 

glejes, vizes 

A 0-17 sötétbarna agyagos vályog +++ 
B 17-40 szürkés barna agyagos vályog +++ 

C2 
687189/ 
253980 

C 40-100 sárga- rozsdás 
többrétegő 

homok 
+++ 

réti 
végig hidromorf 

rozsdás 
glejes,rozsdás 

A 0-13 sötétbarna agyagos vályog +++ 
B 13-33 szürkés barna agyagos vályog +++ 

BC 33-48 kékes-rozsdás agyag +(+) 
C3 

687192/ 
253041 

C 48100 kék agyag 0+ 

réti 
hidromorf végig 

csigák 

A 0-13 
sötétbarna- 

szürke 
agyag +++ 

B 13-47 rozsdás- szürke agyag +++ 
C4 

687163/ 
253171 

C 47-100 kék-szürke agyag +++ 

réti csigák glejes 

Asz 0-20 sötétbarna agyagos vályog +++ 
AB 20-64 sötétbarna agyag +++ 
BC 64-94 kevert agyag +++ 

C5 
687233/ 
253249 

C 94-100 szürke vályogos homok +++ 

réti 
végig csigák rozsdás 

glejes 

A 0-17 sötétbarna vályog +++ 
B 17-62 sötétbarna vályog +++ 

BC 62-84 rozsdás barna agyagos vályog +++ C6 
687267/ 
253341 

C 84-100 
szürkés- 
rozsdás 

agyag +++ 

réti 
kicsit csigás enyhén 

rozsdás, glejes 

Asz 0-22 barna homokos agyag +++ 
B 22-50 sötétbarna homokos agyag +++ 

BC 50-72 kevert homokos agyag +++ 
C7 

687663/ 
253071 

C 72-100 sárga (agyag) homok +++ 

csernozjom-
réti 

Tömıdött végig 
rozsdás 

Asz 0-15 sötétbarna vályogos agyag +++ 
B 15-59 szürkés barna vályogos agyag +++ 

BC 59-77 sötétbarna vályogos agyag +++ 
C1 77-92 szürkés agyag +++ 

eltemet
ett 

92-99 sötétbarna agyag +++ 

C8 
687635/ 
253988 

C2 99-100 sárgás-rozsdás agyag +++ 

réti rozsda megjelent 

A 0-32 sötétbarna agyag +++ 
B 32-55 szürkés barna agyag 0+ C9 

687626/ 
253988 

C 55-100 kékes-szürkés agyag 0 

lápos öntés 
réti 

rozsdás, lazább 
rozsdás 
glejes 

Asz 0-20 
világosbarna, 

poros 
vályog +++ 

B 20-56 poros, barna vályog +++ 
BC 56-77 kevert agyagos vályog +++ 

eltemet
ett 

77-86 sötétbarna agyagos vályog +++ 

C10 
687692/ 
253995 

C 86-100 sárga homokos agyag +++ 

csernozjom 
réti 

teteje csigás 

Asz 0-30 barna agyagos vályog +++ 
C11 

688017/ 
253930 C 30-100 sárga vályog- homok +++ 

öntés rozsdás- glejes 

Asz 0-13 szürkés barna agyagos vályog +++ 
B(H)  ? 13-80 szürkés barna agyagos vályog +++ C12 

687014/ 
254054 

BC 80-87 sárgás agyagos vályog +++ 
öntés 

végig rozsdás 
glejes 

 
Asz 0-20 világosbarna homokos agyag ++ 

C13 
688070/ 
254192 B(H)? 20-87 sötétbarna homokos agyag ++ 

réti 
kevés rozsda 

felszín repedezett 
Asz 0-20 világosbarna agyagos vályog +++ 
B 20-59 szürkés barna agyagos vályog +++ 

BC 59-97 kevert agyag +++ 
C14 

688099/ 
254257 

C 97-100 sárga agyag +++ 

öntés 
felszín kavicsos 
rozsdás, csigák 

glejes 

Asz 0-20 világosbarna agyagos vályog +++ 
C15 

688124/ 
254311 B 20-100 szürkés barna agyag +++ 

öntés 
elszórtan 

aprókavicsok 

Asz 0-11 
világos-szürkés 

barna 
agyag +++ 

B 11-62 
világos-szürkés 

barna 
agyag +++ C16 

687975/ 
254369 

C 62-100 kevert 
agyag+ homok+ 

vályog 
+++ 

öntés 
csigák 

4 cm-tıl rozsdás 
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Kód Koordináta Szint Cm Szín Textúra CaCO3 Talajtípus Egyebek 

Asz 0-23 világosbarna agyag +++ 
B 23-64 rozsda-szürke agyag +++ 

BC 64-74 kevert 
agyagos vályog/ 
homokos agyag 

+++ C17 
687895/ 
254206 

C 74-100 
fehér,sárga, 

rozsda 
agyagos vályog/ 
homokos agyag 

+++ 

öntés 

végig rozsdás 
csigák 

belvizes terület 
glejes 

Asz 0-20 szürkés barna agyag (homok) +++ 
C18 

687835/ 
254075 B 20-100 sötétszürke agyag (homok) +++ 

öntés kissé rozsdás 

A 0-20 szürkés barna agyag (homok) +++ 
C19 

687567/ 
254268 B 20-100 sötétszürke agyag (homok) +++ 

öntés kissé rozsdás 

Asz 0-17 világosbarna agyag +++ 
B 17-75 szürkés barna agyag +++ 

BC 75-90 kevert agyag +++ 
C20 

687520/ 
254340 

C 90-100 sötétbarna agyag +++ 

öntés csigák 

Asz 0-20 világosbarna homokos agyag +++ 

B 20-77 
világosbarna -

szürke 
homokos agyag +++ 

eltemet
ett 

77-89 sötétbarna vályogos  agyag +++ 
C21 

687519/ 
254410 

C 89-100 sárga- rozsdás homok +++ 

öntés 
rozsda 

kevés csigahéj 

A 0-26 sötétbarna vályog +++ 

B 26-69 szürkés - fekete 
agyagos vályog 

(homok) 
+++ C22 

687553/ 
253853 

C 69-100 sötétszürke agyag (homok) +++ 

lápos öntés 
rozsdás 26-35 cm-ig 

alján rozsdás 

A 0-55 sötétbarna agyag +++ 
B 55-100 fekete - szürke agyag +++ C23 

687577/ 
253839 

 47-100 kék-szürke agyag +++ 
lápos öntés 

nedves, csigák 
glejes 

A 0-31 sötétbarna vályog +++ 

B 31-78 
sötétbarna-

szürke 
(homok) 

agyagos vályog 
+++ 

C 78-90 sötétszürke homok (agyag) +++ 
C24 

687596/ 
253817 

Elteme-
tett 

90-100 barna vályog +++ 

lápos réti 
glejes 

végig csigák 

A 0-27 sötétbarna vályog +++ 
B 27-60 foltos szürke homok (agyag) +++ C25 

687611/ 
253805 

C 60-100 világos szürke homok (agyag) +++ 
öntés rozsdás 

A 0-45 sötétbarna, laza vályog +++ 
B 45-70 feketés-szürkés agyag (homok) +++ C26 

687638/ 
253773 

C 70-100 világos szürkés homok (agyag) +++ 
öntés rozsdás, glejes 

A 0- laza vályog 0+ 
C27 

687645/ 
253754 A -100 tızeges vályog 0 

lápos öntés 
csigák 
rozsdás 

A1 0-32 alig tızeg vályog ++ 
A2 32-79 tızeg+talaj vályog 0 C28 

687653/ 
253733 

A3 79-100 tızeg vályog 0 
rétláp 

hidromorf 
végig laza, tızeges 

C29 
687667 
253716 

A 0-100 sötétbarna vályog 0+ rétláp kevésbé tızeges 

A1 0-12 sötétbarna vályog + 
A2 12-45 tızeges vályog 0 
A3 45-72 tızeg+talaj vályog 0 
A4 72-86 átmenet vályog 0 

C30 
687682 
253735 

A5 86-100 tızeg vályog 0 

rétláp 
nyers tızeg 

tızeg foltokban 
jelenik meg 

A1 0-40 talaj (tızeg) vályog + 
A2 40-70 talaj vályog 0 
A3 70-93 tızeg vályog 0 

C31 
687682/ 
253735 

A4 93-100 nyers tızeg vályog ++ 

rétláp 

sötét-feketés 
40 cm-ig száraz40 

cm-tıl vizes 
kicsit csigás 

A1 0-29 világosbarna agyag ++ 
A2 29-45 világosbarna agyagos vályog + 
A3 45-77 szürkés -fekete agyag 0 

C32 
687751/ 
253766 

A4 77-100 világos homokos agyag + 

lápos réti tızeges 

A 0-50 sötétbarna agyagos vályog + 
B 50-93 szürkés -fekete agyag 0 C33 

687759/ 
253784 Elteme-

tett 
93-100 barna agyag +(+) 

lápos-réti 
 
 
 

A 0-40 barna vályog 0+ 
B 40-90 sötétszürke agyag 0 C34 

687768/ 
253790 Elteme-

tett 
90-100 barna vályog 0+ 

öntés végig glejes 

A 0-55 barna agyagos vályog 0 
C35 

687192/ 
253041 B 55-100 barnás agyag 0 

réti 
végig rozsdás 

glejes 
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A1 0-40 sötétbarna 
vályog (agyag, 

homok) 
+++ 

A2 40-60,5 sötétbarna 
vályog (agyag, 

homok) 
+++ 

A3 60,5-99 sötétbarna (vályog) homok +++ 
J1 

687231/ 
253873 

A4 99-100 sötétbarna 
vályog (agyag, 

homok) 
+++ 

réti-öntés 
(lápos) 

glejes 

A1 0-8 sötétbarna vályog +++ 
A2 8-31 sötétbarna vályog +++ 
A3 31-69 kékes barna vályog +++ 
A4 69-97 kékes barna vályog +++ 

J2 
687231/ 
253878 

A5 97-100 kékes barna vályog +++ 

Lápos 

rozsdás, glejes 
ua.mint az A1 

laza kızetesedı, 
csigák 

A1 0-13 sötétbarna vályog +++ 
A2 13-52 sötétbarna agyagos vályog +++ 
A3 52-67 kékes barna agyagos vályog +++ 

A4 67-97 kék 
homokos vályog 

(agyag) 
+++ 

J3 
687242/ 
253900 

A5 97-100 kék (agyag) vályog +++ 

lápos öntés 
glejes,rozsdás,csigák 

nedves,tızeges, 

A1 0-12 sötétbarna homokos vályog +++ 
A2 12-50 sötétbarna homokos vályog +++ 

A3 50-73 világosbarna 
homokos vályog 

(agyag) 
+++ 

A4 73-85 sötétszürke vályogos homok +++ 

J4 
687250/ 
253919 

A5 85-100 sötétbarna homok +++ 

lápos öntés 

rozsdás-glejes csigák 
laza, tızegesedı 

tömıdöttebb, 
benne gyökerek 

A1 0-12 sötétbarna vályog +++ 
A2 12-38 sötétbarna vályog +++ 
A3 38-61 sötétbarna-kék homokos vályog +++ 

J5 
687255/ 
253938 

A4 61-92 sötétbarna agyag (vályog) +++ 

lápos öntés laza, tızeges 

A1 0-22 sötétbarna vályog +++ 
A2 22-40 világosbarna vályog +++ 

A3 40-65 
világosbarna 

(vörös) 
agyagos vályog +++ J6 

687260/ 
253956 

A4 65-100 szürke homokos agyag +++ 

lápos öntés 

laza, csigák 
glejes, bekeveredés 
rozsdás, csigák, alja 

glejes 40 cm-tıl 
rozsda s végig 

csigahéjak 
65 cm-tıl glejes 

A1 0-19 világosbarna vályog +++ 
A2 19-41 világosbarna (agyag) vályog +++ 

A3 41-61 szürkésbarna 
(agyag, vályog) 

homok 
+++ J7 

687267/ 
253971 

C 61-100 kevert 
homokos 

agyagos vályog 
+++ 

lápos öntés 

19 cm-tıl rozsdás, 
végig csigák 41 cm-

tıl glejes 
61 cm-tıl rozsdás, 

szürkés fekete, 
szürke sávok 

A1 0-16 világosbarna vályog +++ 

A2 16-36 
világosbarna 

(vörös) 
agyagos vályog +++ 

A3 36-65 
kevert (vörös, 
világosbarna) 

agyagos vályog +++ 
J8 

687267/ 
253971 

C 65-100 
kevert (szürke, 

vörös) 
agyagos vályog +++ 

lápos öntés csigahéj végig 

A1 0-15 világosbarna vályog +++ 
A2 15-29 világosbarna agyagos vályog +++ 

A3 29-49 
kevert (szürke, 
barna, vörös) 

homokos agyag +++ 

C1 49-69 kevert (szürkés) homokos agyag +++ 

J9 
687278/ 
254004 

C2 69-100 szürke agyag +++ 

lápos öntés csigahéjak végig 

A1 0-10 vöröses barna vályog +++  

A2 10-22 
világos vöröses 

barna 
vályog +++  

AC 22-42 szürkés barna agyagos vályog +++  

C1 42-60 
sötét szürkés 

barna 
agyagos, 

vályogos homok 
+++ lápos öntés 

J10 
687264/ 
253881 

C2 60-100 sötét szürke agyagos vályog +++ 
(eltemetett 

szinttel) 

csigák végig 
42 cm-ig rozsdás, 

glejes 

A1 0-30 barna/ fekete homokos vályog +++ 

A2 30-59 sötétbarna 
homokos, 

agyagos vályog 
+++ 

J11 
687265/ 
253889 

C 59-100 
fehéres, szürkés 

barna 
vályogos homok +++ 

réti  

A 0-64 
sötét barna, 

fekete 
vályogos homok +++ 

AC 64-77 kevert vályogos homok +++ 
J12 

687270/ 
253902 

C 77-100 feketés homok +++ 

(réti) 
a szintek sötétebbek- 
humuszosabbak(nem 

fiatal) 
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A1 0-15 világosbarna vályog +++ 
A2 0-38 világosbarna vályog +++ 

A3 38-75 
vörös, szürke, 

barna 
(homokos 

agyag) vályog 
+++ 

AC 75-86 kevert kevert +++ 

J13 
687277/ 
253914 

C 86-100 feketés szürke homokos agyag +++ 

lápos öntés 

 
 
 
 
 

A1 0-20 világosbarna vályog +++ 
C1 20-56 kevert vályog +++ 
C2 56-76 szürke agyagos vályog +++ 
A2 76-86 fekete vályog +++ 

J14 
687287/ 
253929 

C3 86-100 szürke agyagos vályog +++ 

lápos öntés 
(eltemetett 

szinttel) 
csigák végig 

A1 0-13 világosbarna vályog +++ 

A2 13-39 világosbarna 
homokos, 

agyagos vályog 
+++ 

A3 39-69 Feketés barna 
homokos, 

agyagos vályog 
+++ 

J15  

C1 C2 
C3 

69-100 kevert kevert +++ 

lápos öntés  

A1 0-7 sötétbarna vályog +++ 
A2 7-36 sötétbarna vályog +++ 
C1 36-70 szürke agyagos vályog +++ 
A3 70-91 sötétbarna tızeg 0 

J16 
687316/ 
253834 

C2 91-100   +++ 

lápos öntés 

Erısen kevert Alul 
homokosabb 
csigahéjak 

(szürkében nem) 
eltemetett 

A1 0-15 
Világos/sötétba

rna 
Vályog +++ 

A2 15-35 
Világos/sötétba

rna 
agyagos vályog +++ 

C 35-64 szürkés barna agyagos vályog +++ 
J17 

687327/ 
253843 

A3 64-100 
fekete/barna 

tızeg 
tızeg +++ 

lápos öntés szürkéig rozsdás 

A1 0-13 világosbarna vályog  
A2 13-45 világosbarna vályog  

C1 45-80 kevert 
homokos agyag  

(vályog ) 
 J18 

687338/ 
253858 

C2 80-100 szürkés fekete 
(agyag) 

homokos vályog 
 

lápos öntés 

rozsdás,csigák 
C2-ben több agyag 
alsó 10 cm vízzel 

telített, kiesett 

A1 0-34 világosbarna vályog +++ 
C 34-66 szürkés barna vályog +++ 

CA2 66-82 kevert agyag +++ J19 
687321/ 
253857 

A2 82-100 fekete 
agyagos 

homok tızeg 
0 

lápos öntés 
eltemetett tızeges 

szint 
csigáhéjak 

A1 0-13 
világos vöröses 

barna 
vályog +++ 

A2 13-46 
világos vöröses 

barna 
agyagos vályog +++ 

C 46-60 szürkés barna agyag +++ 
CA3 60-72 kevert kevert +++ 

J20 
687350/ 
253848 

A3 72-100 tızeges, fekete tızeges 0 

lápos öntés csigahéjak 

A1 0-31 sötétbarna vályog 0+ 
C1 31-35 sárga agyagos vályog 0+ 
C2 35-45 szürke agyagos vályog 0+ 
C3 45-65,5 kevert kevert 0 

J21 
687350/ 
253818 

A2 65,5-100 tızeges fekete tızeg 0 

lápos 
(öntésen) 

Egyebek 
A1-ben csigahéj 

J22 
687360/ 
253830 

A1 0-100 
barnás lefelé 

vöröses 
  öntés 

 
 

A1 0-17 sötétbarna vályog +++ 
A2 17-33 sötétbarna Vályog (agyag) +++ 

C1 33-75 szürkés barna 
agyagos vályog 

(homok) 
+++ J23 

687348/ 
253872 

C2 75-100 szürkés barna 
(homok) 

agyagos vályog 
+(+) 

réti kevés csigahéj 

A1 0-15 világosbarna vályog +++ 

A2 15-45 
világosbarna 

(vörös) 
vályog +++ 

C1 45-95 kevert (agyag) vályog +++ 
J24 

687360/ 
253897 

C2 95-100 szürke homokos agyag +++ 

lápos öntés csigahéjak 

A1 0-22 vöröses barna vályog +++ 
A2 22-49 vöröses barna vályog +++ 

C1 49-75 
sötétbarna/ 

fekete 
(agyag) vályog +++ 

J25 
687365/ 
253935 

C2 75-100 szürkés fekete agyagos homok +++ 

lápos öntés 
C1 erısen kevert 

Sötétebb részeken 
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A 0-46 Vöröses barna vályog +++ 
AC 46-71 kevert kevert +++ J26 

687393/ 
253935 

C 71-100 szürkés fehér agyagos homok +++ 
öntés 

A rozsdás, csigahéj 
AC-tıl glejes 
C-ben homok 

J27 
687384/ 
253829 

A 0-100 
Sötétbarna/ 

fekete 
tızeges vályog ++ lápos öntés  

J28 
687395/ 
253852 

A 0-100 
Sötétbarna/ 

fekete 
tızeges vályog ++ típusos láp 

Végig nyers növény 
és 

csigahéjak 
A1 0-41 világosbarna vályog +++ 
B 41-54 sötétbarna vályog +++ 
C1 54-68 kevert vályog +++ 
C2 68-74 tızeges vályog 0 
A2 74-87 szürkés fekete agyagos vályog +++ 

J29 
687396/ 
253864 

C3 87-100 tızeges vályog 0 

lápos öntés 

41 cm-tıl rozsdás, 
csigák 

68 cm-tıl 
vizes,cuppog 

eltemetett tızeges 
szint 

A1 0-32 vöröses barna vályog +++ 
A2 32-45 szürkés barna vályog +++ 
C 45-65 kevert agyagos vályog +++ 
A3 65-82 feketés agyagos vályog +++ 

J30 
687412/ 
253883 

A4 82-100 tızeg tızeg 0 

lápos öntés 
rozsdás-glejes csigák 

32 cm-ig csigák 

A 0-38 vöröses barna vályog 0 
C1 38-89 szürkés agyag 0 J31 

687424/ 
253824 

C2 89-100  agyagos vályog 0 

öntés 
(lápos) 

 
 
 

A 0-93 fekete 
(agyag+ homok) 

vályog 
+++ 

J32 
687435/ 
253824 

C 93-100 szürkés fehér homok +++ 
rétláp 

 
 

Ao 0-35 vil barna agyagos vályog ++ 
C 35-65 szürke agyag + V11 

687395/ 
253907 

C2 65- barnás agyag 0 
réti 

60 cm-tıl vizes 
rozsdafoltok 

Ao 0-45 vörös barna vályog ++ 
C 45-75 szürke vályog 0 

C2 75-90 
kevert vörös 

barna 
agyagos vályog 0 

V12 
687311/ 
253952 

C3 90- szürke homok 0 

réti-öntés 

 
 
 
 

Ao 0-20   +++ 

AC 20-85 barnás-szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

V13 
687220/ 
253989 

C 85- szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
0 

öntés 
 
 
 

 0-20 barna agyag + 
V14 

687295/ 
254047  20-100 kevert agyag + 

öntés 
 
 

 0-20 barna agyag + 
V15 

687465/ 
253956  20-100 kevert agyag + 

öntés 
 
 

Ao 0-35 vil barna agyagos vályog ++ 
AC 35-70 vörös barna agyagos vályog + V1 

687712/ 
253813 

C 70- szürke agyag 0+ 
 

 
 
 

Ao 0-40 vil barna agyag + 
A 40-60 vörös barna agyag + V2 

687766/ 
253796 

C 60- vilszükbarna agyagos vályog + 
öntés dárdás nádtippan 

Ao 0-40 vil barna agyagos vályog ++ 
AC 25-65 vil barna agyag + V3 

687808/ 
253780 

C 65- szürke agyag + 
öntés 

 
 
 

Ao 0-40 vil barna vályog + 
AC 40-65 vil barna vályog + V4 

687845/ 
253771 

C 65- szürke agyag 0 
öntés 

zsombékos 
csiga 

A 0-50 vil barna vályog ++ 
AC 50-75 söt barna homokos-vályog 0 V5 

687644/ 
253842 

 C 75- szürk-sárga homok 0 
öntés 

 
 
 

Aoo 0-20 vil barna  + 
AC 25-90 szürk-fek agyagos vályog + V6 

687681/ 
253827 

C1 90- szürke homok 0 
öntés-réti 

 
 
 

Aoo 0-35 vil barna  + 
C1 35-70 szürk-fek agyagos vályog ++ 
C2 70-85 fekete agyag + 

V7 
687595/ 
253872 

C3 85- szürk-fek agyagos vályog + 

öntés 

 
 
 
 

Aoo 0-50 fekete tızeg + 
V8 

687546/ 
253871 A 50-100 fekete agyagos vályog + 

öntés 
 
 

Aoo 0-40 söt barna  + 
A 40-80 fekete  + V9 

687474/ 
253896 

Tızeg 80- nyers  ++ 
rétláp 
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A 0-40  vályog + 
Tızeg 40-55 fekete tızeg ++ 

C1 55-65 szürk-fek agyagos vályog 0 
V10 

687448/ 
253907 

C2 65- barna nyers tızeg 0 

lápos-öntés 

 
 
 
 

A 0-30 vörös barna vályog ++ 
B 30-70 szürke agyagos vályog + 

A13  
A 

eltem 
70- szürk-barna vályog + 

lápos-öntés 
 
 
 

A -30 vörös barna vályog ++ 
A14 71 

B 30-100 szürke agyagos vályog + 
öntés 

 
 

A 0-40 vil-barna vályog + 
A15 72 

B 40-100 szürkés-rozsdás homokos-vályog ++ 
öntés 

 
 

A 0-30 vil-barna vályog + 
B1 30-80 szürke homokos-vályog ++ A16 73 
B2 80- szürke agyagos vályog + 

öntés 
 
 
 

A 0-30 barna agyagos vályog ++ 
A17 74 

B 30- szürke agyagos vályog ++ 
öntés 

 
 

A 0-20 barna vályog ++ 
B 20-40 barna homokos-vályog + 

BC 40-50 fekete agyag + D10 
687465/ 
253764 

C 50- szürkés-rozsdás 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

öntés-réti 

 
 
 
 

A 0-50 barna vályog + 
B 50-65 szürkés-kevert agyagos vályog ++ 
A-

elteme-
tett 

65-95 fekete vályog 0 
D11 

687738/ 
253712 

B2 95-100 vil-barna agyagos vályog + 

lápos-öntés 

 
 
 
 

A 0-20 barna vályog ++ 
B 20-50 kevert agyagos vályog + 

BC 50-70 kevert 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ 

D1 
687276/ 
253849 

Aeltem 70- fekete homok 0 

lápos-öntés 

 
 
 
 

A 0-20 barna vályog ++ 
B 20-40 barna vályog + 

BC 40-60 kevert vályog + 
C1 60-70 kevert agyagos vályog + 

D2 
687269/ 
253833 

C2 70- kevert agyagos homok + 

réti-öntés 

 
 
 
 
 

A 0-40 barna agyagos vályog ++ 
AC 40-80 szürkés agyag + D3 

687277/ 
253817 

Aeltem 80- fekete  0 
réti-öntés 

 
 
 

A 0-30 sbarna vályog ++ 
B 30-60 szürkés-fekete agyagos vályog + 

BC 60-80 szürke agyag + 
D4 

687314/ 
253812 

C 80-   ++ 

réti-öntés 

 
 
 
 

A 0-20 sbarna vályog ++ 
B 20-50 szürkbarna agyagos vályog +++ 

BC 50-70 kevert agyagos vályog + 
D5 

687355/ 
253808 

C 70-   0 

réti-öntés 

 
 
 
 

A 0-30 sbarna vályog ++ 
B 30-40 kevert vályog + 

BC 40-50 szürke agyagos vályog + 
D6 

687372/ 
253796 

C 50-  homokos + 

réti-öntés 

 
 
 
 

A 0-50 sbarna vályog ++ 
B 50-65 szürke agyag + D7 

687390/ 
253812 

C 65-  agyagos-homok + 
réti-öntés 

 
 
 

A 0-35 sbarna homokos-vályog ++ 
B 35-55 szürkbarna vályog + D8 

687410/ 
253802 

C 55-  homokos- agyag + 
réti-öntés 

 
 
 

A 0-35 sbarna homokos-vályog ++ 
B 35-55 szürkbarna vályog + D9 

687443/ 
253778 

C 55-  homokos- agyag ++ 
réti-öntés 

 
 
 

A1 
687953/ 
253782 

A 0-100 vbarna-kevert agyagos vályog + antropogén 
 
 

A 0-30 sbarna agyagos vályog + 
A2 

687888/ 
253799 C 30- vbarna agyagos vályog ++ 

antropogén 
 
 

A 0-40 sbarna agyagos vályog ++ 
AC 40-95 vbarna agyagos vályog ++ A3 

687827/ 
253817 

C 95- sárgás agyagos vályog  
antropogén 

 
 
 

A 0-30 vbarna agyag ++ 
A4 

687773/ 
253834 C 30- szürkés agyagos vályog ++ 

antropogén 
 
 

A 0-40 vbarna agyagos vályog + 
A5 

687715/ 
253845 C 40- alja fekete agyagos vályog + 

antropogén 
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A 0-40 vbarna agyagos vályog + 

A6 
687671/ 
253871 C 40- feketés agyagos vályog ++ 

antropogén 
 
 

A 0-40 vbarna agyagos vályog + 
A7 

687616/ 
253876 C 40- feketés agyagos vályog ++ 

antropogén 
 
 

A 0-35 vbarna agyagos vályog + 
Aeltem 35-85 fekete agyagos vályog ++ A8 

687559/ 
253891 

tızeg 85- barna vályog + 
lápos-réti 

 
 
 

A 0-30 fekete agyagos vályog + 
AC 30-65 szürke agyagos vályog + A9 

687514/ 
253901 

Aeltem 65- barna agyagos vályog + 
lápos-réti 

 
 
 

A 0-30 fekete agyagos vályog + 
AC 30-65 fekete agyagos vályog  A10 

687479/ 
253909 

Aeltem 65- barna agyagos vályog  
lápos-réti 

 
 
 

A 0-30 fekete agyagos vályog + 
AC 30-65 fekete agyagos vályog + A11 

687436/ 
253922 

Aeltem 65- barna agyagos vályog  
lápos réti 

 
 

A 0-30 vbarna vályog ++ 
AC 30-70 szürke agyagos vályog  A12 

687389/ 
253931 

C 70- szürke homokos-vályog  
öntés 

 
 
 

A 0-40 barna vályog +++ 
B 40-74 sötétszürke agyag (+)+ sz1 

 
 
 elteme-

tett 
74-100 fekete homokos-vályog 0+ 

lápos réti. 
 
 
 

A 0-40 barna vályog +++ 
B 40-73 sötétszürke agyag + 

sz2 
 
 
 elteme-

tett 
73-100 fekete homokos-vályog 0+ 

lápos réti 
gyengén tızeges 
eltemetett szinttel 

A 0-31 barna homokos-vályog +++ 

B 31-83 szürkésbarna 
agyagos-vályog 

(homok) 
+++ sz3 

 
 
 

C 83-100 viláosbarna homok (+)+ 

lápos réti rozsdás 

A 0-50 szürkésbarna homokos-vályog (+)++ 

B 50-77 barnásszürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
(+)++ sz4 

 
 
 

C 77-100 fehéres szürke homok + 

réti glejesedı 

A 0-50 barnásszürke homokos-vályog ++ 

B 50-86 barnásszürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
++ sz5 

 
 
 

C 86-100 fehéres szürke homok + 

réti 
tetején kis 

csernozjom hatás 

A 0-36 sötétszürke homokos-vályog + 

B 36-98 sötétszürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ sz6 

 
 
 

C 98-100 szürke homok 0+ 

típusos réti 
 
 
 

A 0-44 barnásszürke homokos-vályog ++ 
sz7 

 
 B 44-100 feketésszürke 

agyagos-vályog 
(homok) 

+ 
típusos réti 

rozsdás A-tól 
töredezett csigahéjak 

A 0-25 barna vályog (+)++ 

C 25-70 szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
(+)+ 

Ea 70-90 fekete, szürke 
agyagos 
(homok) 

+++ 
sz8 

737681/ 
932624 

Eb 90-100 szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
+++ 

lápos öntés 

kevésbé homokos, 
mint az 
elızı 

tızeges 

A 0-80 barna vályog ++ 

C1 80-90 sötétszürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
(+)+ sz9 

737691/ 
932649 

C2 90-100 szürke homok + 

öntés 
glejes, rozsdás 

gyengén tızeges 
kevert 

A 0-37 barna 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

C 37-76 szürke agyag 0+ 

Ea 76-80 barna 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ 

sz10 
737704/ 
932644 

Ec 80-100 szürke agyag (+)0 

tızeges 
láptalaj 

tızeges 
kissé rétiesedett 
nedves vizenyıs 

tızeges 

A 0-42 barnásfekete homokos-vályog +++ 
sz11 

737598/ 
932794 B 42-100 fekete 

agyagos-vályog 
(homok) 

++ 
réti  

A 0-36 barnásfekete homokos-vályog +++ 

B 36-92 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
++ sz12 

737611/ 
932788 

C 92-100 szürke homok + 

réti 
csigahéjak 

A-nál több homok 
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Kód Koordináta Szint Cm Szín Textúra CaCO3 Talajtípus Egyebek 

A1 0-63 barnásfekete agyagos vályog (+)++ 
sz13 

737622/ 
932777 A2 63-100 fekete agyagos vályog (-)+ 

réti 6-os karónál 

A1 0-60 barnásfekete agyagos vályog (+)+ 
sz14 

737646/ 
932765 A2 60-100 fekete agyagos vályog 0 

réti 
 
 

A1 60-100-70 barnásfekete agyagos vályog (+)+ 
sz15 

737666/ 
932766 A2 70-100 fekete agyagos vályog 0 

rétláp más tızeganyag 

A 0-63 barnásfekete homokos-vályog ++ 

(B) 63-95 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ sz16 

737647/ 
932820 

C 95-100 szürke homok 0+ 

rétláp 
 
 
 

A1 0-60 barnásfekete agyagos vályog (+)++ 
sz17 

737630/ 
932770 A2 60-100 fekete agyagos vályog 0 

rétláp 
 
 

A 0-50 szürkésfekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
(+)+ 

sz18 
737628/ 
932754 

B 50-100 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ 

rétláp 
 
 

A 0- barnásfekete homokos-vályog ++ 

B  barnásfekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
(+)+ sz19 

737622/ 
932746 

C -100 szürke homok + 

réti 
 
 
 

A 0-40 barnásfekete homokos-vályog ++ 

B 40-80 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ sz20 

737615/ 
932745 

(C) 80-100 kiesett   

réti 
 
 
 

A 0-30 barnásfekete homokos-vályog (+)++ 
sz21 

737610/ 
932763 B 30-100 fekete 

agyagos-vályog 
(homok) 

 
réti 

kevesebb a homok, 
mint az 

elızıben 
A 0-46 barnásfekete homokos-vályog ++ 

B 46-92 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ sz22 

 
 
 

C 92-100 szürke homok + 

réti 
 
 
 

A 0-35 barnásfekete homokos-vályog ++ 

B 35-88 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ sz23 

 
 
 

C 88-100 szürke homok 0 

réti 
 
 
 

A1 0-57 barnásfekete vályog ++ 
sz24 

737630/ 
932771 A2 57-100 fekete agyagos vályog + 

rétiláp  

A1 0-50 barnásfekete vályog (+)+ sz25 
 

 
 A2 50-100 fekete agyagos vályog 0 

rétláp  

A 0-28 szürkésbarna homokos-vályog +++ 
AC 28-70 kevert homokos-vályog ++ sz26 

737557/ 
932852 

C 70-100 sötétsárga homokos-vályog ++ 
rétláp 

 
 
 

A(H) 0-76 szürke homokos-vályog ++ 
sz27 

737503/ 
932840 B 76-100 fekete 

agyagos-vályog 
(homok) 

(+)+ 
humuszos 

homok 
nedves 

A(H) 0-56 sötétszürke homokos-vályog (+)+ 
B 56-85 sötétszürke homokos-vályog + sz28 

737427/ 
932814 

C 85-100 szürke homok ++ 
réti 

 
szántó 

 
Asz 0-30 sötétszürke homokos-vályog ++ 
B 30-80 sötétszürke homokos-vályog ++ sz29 

737613/ 
932499 

C 80-100 szürke homok ++ 

réties 
homok 

szénás szántó 
nedvesebb 

rozsdás glejesedés 
A 0-48 szürkésbarna homokos vályog +++ 
C1 48-88 szürke foltos homokos vályog + cs1  
C2 88-100 szürke foltos vályogos homok (+)+ 

humuszos 
öntés 

 
 
 

A 0-72 szürke foltos homokos vályog ++ 

C1 72-97 barna, szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
++ cs2  

C2 97-100 szürke foltos homokos vályog + 

humuszos 
öntés 

sík, kaszáló 

A 0-41 barnásszürke agyagos vályog +++ 
cs3  

C 41-100 szürke foltos agyagos vályog + 
nyers öntés sík, kaszáló 

A 0-60 szürkésbarna vályog (agyag) +++ 
cs4  

C 60-100 szürke foltos agyagos vályog + 
humuszos 

öntés 
 
 

A 0-51 sötétszürke agyagos vályog ++ 
cs5  

B 51-100 sötétszürke agyagos vályog + 
öntés réti 

 
 

Asz 0-33 szürke, fekete vályog (homok) ++ 

B 33-81 szürkésfekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
(+)+ cs6  

C 81-100 világosszürke vályog (homok) +++ 

réti 
 
 
 

A 0-30 barnásszürke vályog ++ 
B 30-79 sötétszürke (agyag) vályog + cs7  
C 79-100 tarka vályog +++ 

réti 
 
 
 

A 0-57 szürke vályog ++ 
cs8  

B 57-100 sötétszürke agyagos vályog ++ 
réti 
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A 0-37 barnásszürke agyagos vályog ++ 

cs9  
C 37-100 szürke agyag 0+ 

öntés 
 
 

A 0-39 barnásszürke agyagos vályog ++ 
cs10  

C 39-100 szürke agyag 0+ 
öntés 

 
 

A 0-48 barnásszürke agyagos vályog ++ 
cs11  

C 48-100 szürke agyag ++ 
öntés 

 
 

A 0-44 szürke homokos vályog ++ 

B 44-88 szürkésfekete 
(agyagos) 
homokos- 

vályog 
++ cs12  

C 88-100 tarka homok ++ 

réti 
 
 
 

A 0-37 szürke vályog ++ 
cs13  

B 37-100 szürkésfekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
++ 

réti 
 
 

Asz 0-30 szürke agyagos vályog ++ 
C(B) 30-72 szürke agyagos vályog ++ 

C 72-90 barnás, tarka agyagos vályog ++ cs14  

C2 90-100 
fehéres,sárga,ta

rka 
agyagos vályog +++ 

réti öntés 

 
 
 
 

A 0-30 szürke vályog + 
B 30-87 szürkésfekete agyagos vályog ++ cs15 

4737838/ 
1932164 

BC 87-100 szürke agyagos vályog ++ 
réti  

A 0-30 szürke vályog ++ 
cs16 

4737916/ 
1932217 B(C) 30-100 szürke 

vályogos 
(agyag) 

(+)+ 
réti 

 
csigák 

Asz 0-30 szürke vályog ++ 
cs17 

4737901/ 
1932079 B(C) 30-100 szürke 

vályogos 
(agyag) 

+ 
réti öntés 

 
 

Asz 0-30 szürke vályog +  
cs18 

4737864/ 
1932056 C 30-100 barnásszürke vályog 0(+) réti öntés 

rozsda, glejes 
 

A 0-34 szürke vályog ++ 
B 34-80 szürkésfekete agyagos vályog + cs19 

4737795/ 
1932015 

C 80-100 tarka vályog +++ 

humuszos 
öntés 

 
 

csigahéjak, rozsda 
Asz 0-38 sötétszürke vályog + 

cs20 
4738011/ 
1932684 B 38-100 sötétszürke agyagos vályog + 

réti 
 
 

Asz 0-37 szürke vályog + 
cs21 

4737???/ 
1932979 B 37-100 sötétszürke agyagos vályog 0+ 

réties öntés 
rozsdás(fehéres,sárga

,szürke) 
 

A 0-38 barnásfekete 
vályogos 
(homok) 

++ 
cs22 

4737610/ 
1932806 

B 38-100 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ 

réties öntés 
rozsda,csigák 

 

A1 0-50 sötétbarna agyagos vályog 0+ 
cs23 

4737618/ 
1932827 A2 50-100 feketésbarna agyag 0 

típusos réti 
rozsda,csigák 

csigahéj 
A 0-45 barna agyagos vályog ++ 

B 45-91 sötétszürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ 

cs24 
4737620/ 
1932857 

C 91-100 szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
++ 

rétláp 

töredezett csigahéj 
átdolg.humifikált 

tızeg 
nyers, rostosabb 

A 0-40 barna vályog ++ 
B 40-93 sötétszürke agyagos vályog + 

cs25 
4737634/ 
1932893 

C 93-100 szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

lápos réti 
gyengén tızegesedı 

rozsdás, glejes 

A 0-39 barna agyagos vályog ++ 
B 39-90 fekete agyag + 

C 90-97 szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
++ 

cs26 
4737594/ 
1932921 

Aeltem 97-100 barna vályog ++ 

típusos réti 
rozsdás foltok 

glejesedés 

A 0-48 barna agyagos vályog ++ 
B 48-75 fekete agyag ++ 

C 75-95 szürke 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ cs27 

4737606/ 
1932940 

Aeltem
. 

95-100 barna vályog + 

lápos réti 
eltem. A szint, 
tızeges, barna 

 

A 0-49 barna agyagos vályog ++ 
B 49-96 sötétszürke agyagos vályog + cs28 

4737562/ 
1932958 

Aeltem 96-100 barna agyagos vályog ++ 
lápos-réti 

eltem.barna tızeges 
szint 

A 0-44 barna agyagos vályog + 
B 44-94 sötétszürke agyagos vályog 0+ cs29 

4737582/ 
1932969 

Aeltem 94-100 barna agyagos vályog + 
lápos réti csigahéjak 
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A1h 0-36 világosszürke vályog 0+ 

A2 36-60 szürkésbarna 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

B 60-86 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

cs30 
4737579/ 
1932994 

C? 86-100 kiesett - - 

lápos réti 

csigahéjak 
 
 
 

A1h 0-35 világosbarna vályog + 

A2 35-50 szürkésbarna 
agyagos-vályog 

(homok) 
+ 

B 50-92 fekete 
agyagos-vályog 

(homok) 
0+ 

cs31 
4737572/ 
1932013 

Aeltem 92-100 barna tızeg + 

lápos réti hordalék szinttel 

A 0-41 barna agyagos vályog +++ 
C 41-76 szürkés agyag +++ p8 

687799/ 
253757 

C2 76-100 sárgás agyag (homok) +++ 
lápos öntés 

 
hordalék szinttel 

eltem. tızeges szint 
A 0-20 sötétbarna agyagos vályog +++ 
B 20-61 szürkésbarna agyag +++ 
C 61-84 szürke agyag 0 

p9 
687797/ 
253741 

B2 84-100 szürkésbarna agyag ++ 

lápos öntés laza, morzsás 

A 0-30 sötétbarna agyagos vályog +++ 
B 30-50 vörösesbarna agyag +++ 

p10 
687810/ 
253709 

C 50-100 heterogén 
(homok) 

agyagos vályog 
+++ 

lápos öntés 
 
 
 

A 0-16 sötétbarna agyagos vályog +++ 
B 16-56 vörösesbarna agyag +++ p11 

687836/ 
253700 

C 56-100 heterogén kevert +++ 
lápos öntés 

laza, morzsás 
csigák 

A 0-13 sötétbarna agyagos vályog +++ 

C 13-50 
vörös,szürke, 

barna 
agyag +++ 

A2 50-67,5 barna agyag +++ 
p12 

687858/ 
253728 

C2 67,5-100 
vörös,szürke, 

barna 
agyagos-vályog 

(homok) 
+++ 

lápos öntés csigák, morzsás 

C 0-40 vil. barna homok ++ 
A 40-70 söt barna vályog + p13 

687943/ 
253738 

C 70-100 vil. barna homok +++ 
antropogén 

átlevegızıtt talaj 
C2 szint gyöngyözött 

Kb 15cm 
C 0-40 vil. barna homok ++ 
A 40-70 söt barna vályog + p14 

687946/ 
253775 

C 70-100 vil. barna homok +++ 
antropogén kevert 

A 0-35 világosbarna vályog +++ 
AB 35-50 szürke agyag +++ 
B 50-95 világosbarna vályog +++ 

m1 

 
 
 
 A2 95-100 szürkésbarna agyagos vályog +++ 

réti 
 
 

A 0-40 barna vályog +++ 
AB 40-70 barnásszürke agyagos vályog +++ m2 

 
 
 B 70-100 szürke agyag +++ 

réti 
 

 
 
 

A 0-25 barna 
vályogos-

agyaga 
++ 

AB 25-50 szürkésbarna agyagos vályog + 
A2 50-70 barna agyagos vályog + 

m3 

 
 
 
 

B2 70-100 szürke agyag 0 

öntés réti 
 
 
 

A 0-20 barna vályog ++ 
AB 20-40 szürkésbarna agyagos vályog 0+ 
B 40-80 szürke agyag 0 

m4 

 
 
 
 A2 80-100 barna agyagos vályog ++ 

réti öntés 

 
 
 
 

A 0-35 szürkésbarna agyag +++ 
AB 35-65 fekete agyag + m5 

 
 
 B 65-100 szürkésfekete agyag 0 

réti 
 
 
 

A 0-70 barna agyagos vályog +++ 
m6 

 
 B 70-100 szürke agyag + 

réti  

A 0-30 barna homokos-vályog +++ 
m7 

 
 B 30-100 sötétbarna 

homokos-
vályog, agyag 

+++ 
réti öntés 
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M4 A vizsgált terület jellegzetességei 

1. kép: A galgahévizi láprét 
nyugati oldala 

3. kép: A galgahévizi láprét 
homokdombról 

4. kép: A galgahévizi láprét (2005. 
tavasz) 

2. kép: A galgahévizi láprét keleti 
oldala 

5. kép: A galgahévizi láprét 
helyszínrajza 
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6. kép: Buglyos szegfő (Dianthus superbus)  

8. kép: Szibériai nıszirom (Iris sibirica)  9. kép: Fehér zászpa (Veratrum album)  

10. kép: Kanadai aranyvesszı (Solidago Gigantea) 

7. kép: İszi kikerics (Colchicum autumnale) 

11. kép: Törpeegér (Micromys minutus)  
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13. kép: İszi vérfő (Sangiusorba officinalis) 

14. kép: Égetés után felújuló rostostövő sás 
(Carex apropinquata)  

15. kép: Mocsári nıszıfő (Epipactis palustris)  

12. kép: Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)  
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 20. kép: Széna győjtés 

16. kép: Nyári kaszálás  

18. kép: İszi kaszálás  

17. kép: Kaszálási nyesedék  

19. kép: İszi kaszálás  

21. kép: Széna szállítás  
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23. kép: Tanösvény táblák  

24. kép: Környezeti nevelés  

22. kép: Természetvédelmi tábla állítás  

25. kép: Természetvédelmi terepgyakorlat  
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M5. Köszönetnyílvánítás 

 
 
 
Mindenekelıtt köszönöm családomnak az anyagi és erkölcsi támogatását, amelyek nélkül nem 
juthattam volna el idáig.  

Doktori dolgozatom elkészítésében való odaadó munkájáért, hosszas konzultációkért, 
inspirációiért köszönetet szeretnék mondani konzulensemnek Dr. Barczi Attilának.  

Köszönöm Dr. Centeri Csabának és Dr. Penksza Károlynak, akik bevezettek a tudományos 
kutatás technikájába, publikálás rejtelmeibe, olyan tapasztalatokat osztottak meg velem, melyek 
nélkül ez a dolgozat aligha jöhetett volna létre. 

És végezetül, de nem utolsó sorban köszönet illeti munkatársaimat, akik nagy segítséget 
nyújtottak a terepi munkálatokban. 
 


