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Bevezetés és célkitőzés
A vizes élıhelyek környezetünk egyik legértékesebb, ugyanakkor a környezeti
hatásokra legérzékenyebb élıközösségei. Természetes állapotuk megırzése
környezet- és természetvédelmi, ökológiai, társadalmi szempontból egyaránt
jelentıs (Szilágyi és Orbán 2007).
Napjainkban 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 és ahhoz kapcsolódóan 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 manapság. A légkör CO2 koncentrációjának további
növekedése prognosztizálható: emelkedik a Föld felszínének átlaghımérséklete,
ezáltal gyakoribbakká válnak a szélsıséges idıjárási események. A hımérsékletváltozás Magyarországon a globális módosulásoknál nagyobb melegedési
értéket jelez. 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, mivel
az infiltráció csökken, a lefolyás pedig nı, mindez megváltoztathatja a táji
adottságokat is.
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
kiszáradhatnak, és ez – az esetlegesen hosszútávon fennmaradó, állandósuló –
területi vízhiány az élıhelyek fennmaradását veszélyezteti (Aradi 2007).
Vizes élıhelyek területe hazánkban jelentısen lecsökkent. Míg a
folyószabályozások elıtt Magyarország mai területének 25%-át vizes élıhelyek
borították, addig ma csupán 7%-át teszik ki. 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, rehabilitá-
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ciója, mellyel még megmenthetıek 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). Ez is megerısíti, hogy ezen országos jelentıségő
védett területünk megóvása, a növénytársulások heterogenitásának megtartása
nemzeti érdekünk is.
Kutató csoportunk 1998 óta végez botanikai, 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 növénytársulások visszaszorulóban vannak, vizsgálataink alapján 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 megváltoztak (Kovács 2006, Vona et al.
2006b). Ezen változások nyomonkövetése, ok-okozati összefüggésrendszerek
feltárása szükséges a revitalizációs tervek elıkészítéséhez, valamint a terület táji
diverzitásban betöltött szerepének fenntartásához.
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, mely közvetlenül függ felszíni és felszín
alatti víztestektıl. Az irányelvben foglalt vízgyőjtıgazdálkodási beavatkozások
és 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 egyik, talán a legfontosabb környezeti
elem a víz, ezért fennmaradásához alapvetıen fontos a vízutánpótlás biztosítása.
A láprét vízháztartási tényezıinek, valamint kapcsolatrendszereinek megismerése, megértése megalapozhatja a revitalizációs terveket.

4

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, és jellemezni
termıhelyeit;
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 felszínborítás térinformatikai adatbázisát, majd
segítségével jellemezni a láprét felszínborításának változását;
a változás alapján értékelni a láprét fejlıdési dinamikáját,
potenciálját;
javaslatot tenni a láprét természetvédelmi szempontú revitalizációs,
kezelési terveinek megalapozására.
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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 mintavételezést a spirálfúró felületén fennmaradt
mintából végeztük el 20 cm-enként, illetve rétegváltásonként.
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 optikai elven mőködı szemcsenagyság meghatározásal. 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 mérés egy Fritsch Analysette Microtech 22 készülékkel zajlott. E készülék a
benne keringı szuszpenziót monokromatikus fénnyel (He-Ne lézer, 655nm
hullámhossz) világítja meg. 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).
A galgahévízi láprét, és környezetének talajtani felvételezéseit
Pürckhauer-féle szúróbotos mintavevıvel végeztük el (Finnern 1994). A
helyszíni talajvizsgálat során a szúróbot segítségével 250 db 1 m mélységő
rétegoszlop információit, rétegleírását rögzítettük. A szúróbotos mintavétel x, y
koordinátáit GPS-sel rögzítve, lehetıség nyílt a rétegoszlopok domborzati
térképen történı feltüntetésére.
A rétegoszlopok-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 talajtípusok leírásánál figyelembe vettük Stefanovits (1956, 1992),
Útmutató (1966) és Szodfridt (1993) útmutatásait.
A térképezést követıen a talajmintavételt 8 olyan területen hajtottuk
végre, ahol a domborzatban, növényzetben különbség mutatkozott, illetve a
talajtérkép alapján a területre jellemzı talajtípust találtunk.
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A vett talajminták laboratóriumi elemezése az érvényben lévı szabványok
alapján zajlott (Buzás 1988, 1993). A mintaterületrıl vett talajmintákat a Szent
István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszékének, a 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); P2O5; K2O; humusz% Tyurinmódszerrel, összes szervesanyag % izzítással, valamint nitrogénellátottság,
amelyet a humusztartalom alapján ítéltünk meg.
A galgahévízi láp vízháztartásának alapvetı eleme a párolgás, amelynek
mértékét általában véve több tényezı befolyásolja.
A galgahévízi lápréten 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.
Értékelve a meteorológiai adatok elemzéséhez a párolgási adatokat az
(Országos Meteorológiai Szolgálat 2006a) „A” kádak eredményeit vettem alapul
(44527, Budapest Pestszentlırinc-külterület KLFI) bocsátotta a 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, sás és gyékény jellemzı, amelynél a szakirodalom
(Szlávik 2002, Nováky 2003a, Pannonhalmi és Sütheı 2004, Domonkos 2002)
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.
Az evaporáció, valamint a transzspiráció összege jól közelíthetı a növényzettel fedett vízfelszín párolgási értékeihez.
Az irodalmi adatok (Simonffy 2003) alapján a területi vízháztartási mérleg
elemei az alábbiak lehetnek: csapadék, felszíni hozzáfolyás, elöntés, felszín
alatti hozzáfolyás, evaporáció, transzspiráció, felszíni elfolyás, felszín alatti
szivárgás mélyebb rétegekbe (leszivárgás), felszín alatti kiáramlás (interflow),
kapilláris vízemelés, alaphozam.
A vízmérleget havi bontásban készítettem el 1995-re, valamint 2002–
2005-ig terjedı idıszakra.
A vizsgált évek között hővös, csapadékos (2005), meleg csapadékos
(1995), meleg, de száraz (2002), átlagos hımérséklet, de száraz (2003) és
minden tekintetben átlagos év (2004) is volt. A fenti 5 év valamennyi lehetséges
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szélsıséget tartalmazza, így ezen évek vízháztartási elemzése jól jellemezheti a
galgahévízi láprét vízháztartási viszonyait.
A láprét talajvizeinek és vízháztartásának jellemzésére szükséges a
lápréten és környezetében a talajvíz szintjének változását értékelni. Az
értékeléshez a VITUKI talajvíz észlelı törzshálózat a térségben található
kútjainak 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 megjelenítésénél azonos beosztást alkalmaztam mind az
idı (x), mind az vízállás (y) tengelyen. A diagramokat egymás alá rendezve, az
azonos méretarány, illetve idılépték lehetıvé tette a turai és aszódi
talajvízészlelı kutak vízjárásának összevetését (Molnár és Haján 2003).
A tájtörténeti vizsgálatokhoz történeti térképeket, légifotókat, domborzati
térképeket használtam fel.
A légifotók 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 használtam a légifelvételek EOV-be való transzformálásakor referenciatérképként. A vizuális interpretációhoz ArcView
Version 3.1 programot használtam.
A digitalizálás során a légifotókon ábrázolt vízrajzot, utakat, különbözı
vegetációfoltokat, valamint az ember által készített objektumokat (pl. gazdasági
épületeket vagy villanyvezetéket) rögzítettem. Az átnézeti digitális változatok
elkészítése után elemeztem a felszínborításban bekövetkezı változásokat, illetve
azok szerepét a láprét mai képének kialakításában.
A vegetáció és felszínborítási kategóriák elkülönítésében (Pintér 1999,
Boecker 2006)-os 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 légifotókat értékeltem:
• Katonai felmérések:
I. katonai felmérés (M: 1:28800), Hadtörténeti Múzeum Térképtára (17631789.)
II. katonai felmérés (M: 1:28800), Hadtörténeti Múzeum Térképtára (18071869.)
III. katonai felmérés (M: 1:25000), Hadtörténeti Múzeum Térképtára (18691880.)
• 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)
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Eredmények
A láprét környezetében az elmúlt évszázadokban az emberi beavatkozás jelentıs
átalakulásokat eredményezett. A patakszabályozások, a területhasználatban
bekövetkezı változások megváltoztatták a tájalkotó elemek strukturális, és
hierarchikus kapcsolatrendszereit. A táj „mőködésében” zavar keletkezett. Ezen
zavar elsıdleges indikátora a láprét növényzete, melyben természetességi,
természetvédelmi szempontból jelentıs negatív változások következtek be az
elmúlt évtizedekben.
A tájalkotó tényezık közül a láprét kialakulásáért, fennmaradásáért
elsısorban a víz a felelıs. A hidrológiai viszonyok megváltozása eredményezhette a térség talajainak, vegetációjának, tájhasználati formáknak
átalakulását is. Az új tájszerkezet módosította az anyag és energiaforgalmat is a
lápréten és környezetében. A terület megóvása újabb, azonban már természetvédelmi szempontból kívánatos beavatkozásokat igényel. Az éghajlatváltozásnak még csak a feltételezett hatásait, potenciális trendjét valószínősítjük, így
e téren lokálisan a láprét szempontjából nem tudunk beavatkozni táji szinten.
Azonban a térség – alapvetıen az ember által megváltoztatott – hidrológiai
viszonyait képesek vagyunk formálni. A láprét sikeres revitalizációja,
megırzése érdekében szükséges ezen új, másodlagos táji struktúrának, a
tájalkotóknak, táji folyamatoknak feltérképezése.
A terület hidrodinamikájának megismeréséhez szükség van azon földtani,
talajtani közegek megismerésére, melyekben a víz áramlik, tározódik, hiszen
ezek ismerete nélkül nem érthetjük meg teljesen a láprét nedvességviszonyait, a
vegetációmintázatban bekövetkezı változásokat, nem javasolhatunk olyan biztonsággal – a revitalizáció érdekében – mőszaki, tájhasználati beavatkozásokat.
A fentiek alapján végeztük el az abiotikus tájalkotó (sekélyföldtani,
talajtani, vízháztartás, vízmérleg), valamint tájtörténeti vizsgálatokat, történeti
térképek és ortofotók felhasználásával. Ezáltal nyílt lehetıség a termıhelyi
potenciálok, a vízháztartásbeli változások felmérésére, így a revitalizáció
abiotikus hátterének értékelésére.
A felszínborítások vizsgálata alapján végezhettük el a természetességi
állapotnak, valamint a tájpotenciálnak értékelését a lápréten. A láprét abiotikus
hátterének, valamint tájpotenciáljának megismerése együttesen biztosította,
hogy lefektethetjük a terület természetvédelmi megırzésének komplex
tájökológiai alapjait.
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A láprét és környezetének felszíni vizeinek mozgása
2005 áprilisában elvégeztük a láprét szintezési munkálatait is. A szintezés során a
láprétet határoló Sósi-patak vízszintjeit, 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).
A szintezési munkálatokból kitőnt, hogy 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 területen mért vízszinteknél. A Sósi-patak vízszintje mutatkozott a
legmagasabbnak, a lápréten mért vízszintek pedig a legalacsonyabbnak. A
vízszintek feltételezhetıen csak a Galga-patak alsóbb szakaszán egyenlítıdnek
ki.
Sekélyföldtani vizsgálatok
A láprét víz és anyagforgalmának megértése, feltérképezése érdekében,
valamint a talajképzı alapkızet feltárása céljából sekélyföldtani fúrásokat
végeztünk a terület határában, a Galga-patak, valamint a Sósi-patak medrében.
A szintezések során tapasztalt vízszintállások nem várt eredményeit ugyancsak
sekélyföldtani és szedimentológiai vizsgálatokkal kívántuk megalapozni,
magyarázni.
A fúrásokat átlagosan 3 m mélységig mélyítettük. 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 fúrásban a –0,65 és –1,35 m közötti agyagos réteg a Galgapatak medrében a felszín közeli víz láprétre való beáramlását akadályozhatja, k
szivárgási tényezıje 10-5cm/s körüli, amely rossz vízvezetı képességre utal.
Azonban 1,30 m-tıl már jó vízvezetı képességő rétegek 10-2cm/s találhatóak.
A láprét határában végzett fúrások során F-2 és F-3-as fúrásokban eltérı
mélységekben találtunk olyan részben vízzáró, víztartó rétegeket, melyek
jelentıs vízmegtartó képességükkel nagyban hozzájárulhatnak a láprét
üdeségének fenntartásához Agyagosabb réteg található az F-2-es fúrás 0,65-1,70
m-es mélységben, illetve az F-3-as fúrásban 0,60-1,70 m-es mélységben 10-46
cm/s szivárgási tényezıvel jellemezhetı rossz vízvezetı képességő rétegek
találhatóak. Az egykori tızegesedésre utal az F-2-es fúrásban 1,70-2,40 m-es
réteg fekete színe és fizikai félesége.
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A Sósi-patak mentén végzett fúrások rétegsorában nem találtunk agyagos
összletet, a víz szabadon áramolhat a láprét irányába (F-4-es fúrás), a rétegek k
szivárgási tényezıje 10-3 cm/s közepes vízvezetı képességre utal. Csupán az F5-ös fúrás rétegsorában találunk 0,60-1,25 m közötti mélységben agyagosabb
réteget, amely feltételezhetıen a Sósi-patak szabályozás elıtti mederfenék
üledéke, 10-5 cm/s-os rossz vízvezetı képességgel jellemezhetı. Vélhetıen ez a
réteg megegyezik a Sósi-patak medrében harántolt 2,10-2,85 m-es réteggel,
melynek vízvezetıképességét a szervesanyagtartalma befolyásolhatja, annak
ellenére, hogy fizikai félesége homok frakcióba sorolható.
Az F-6-os fúrási pont a lápréten egy 2 m magasságú homokdombon
található. Ezt a homokdombot valószínősíthetıen az egykor a területen
meanderezı Galga-patak, és Sósi-patak építhette, rétegsora homogén, agyagos,
iszapos rétegeket nem találunk benne.
Az F-7-es fúrási pont a láprét egyik legmélyebb pontján található. A fúrási
rétegsorban 0–1,35 m mélységig lápföldet találunk. Az 1,80-2,60 m mélységig
tızegréteget felvételeztünk. Ezen tızegréteg a láprét vízháztartása szempontjából jelentıs vízraktározó lehet. A feltárt rétegek k szivárgási tényezıje 10-4-105
cm/s, amely rossz vízvezetı képességre utal.
A galgahévízi láprét és környezetének talajtani adottságai
A galgahévízi láprét felsı 1 m-es rétegének és az azokból kapott talajtani
adatok értékes információkkal szolgálhatnak a legfiatalabb anyagmozgások
feltárásához, valamint a lápréten található termıhelyek feltérképezéséhez, mely
a területen elıforduló vegetáció típusok elhelyezkedését is magyarázhatják.
Vizsgálataink célpontja, a völgyfenéki láprét, talajtani szempontból
rendkívül mozaikos, eltérı talajtípusokkal, és már az alapkızetben is eltérı
textúrákkal jellemezhetı. A lápréten uralkodó talajtípusok a lápos-réti és öntésréti talajok típusába sorolhatóak (Stefanovits 1999) elsıdlegesen.
Talajtani vizsgálataink során a domborzati adottságokat figyelembe véve,
egy rácsháló mentén 250 felvételt készítettünk, valamint 7 talajszelvényt
nyitottunk.
A területen végzett vizsgálataink során, talajtani felvételezésekor
számottevı mennyiségő eltemetett nyers és szuroktızeg rétegeket találtunk 90
cm-es mélységben a láprét keleti részén, valamint a láprét nyugati határában 70
cm-es mélységében egyaránt. Az uralkodó talajtípusok textúrája igen
heterogénnek mutatkozott, a homok fizikai féleségtıl egészen az agyag fizikai
féleségig minden változat fellelhetı volt. Az agyagos-vályog, vályog, homokosvályog, homok, homokos-agyag textúrák bizonyítják, hogy a terület
vízfolyásokkal egykoron igen tarkított volt, az egykori Galga-patak, valamint
Sósi-patak medre a területen meanderezett. Jelentıs anyagmozgásra utal a
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változatos fizikai féleség. A lápréten talált eltemetett tızegrétegek, szintén a
nagyfokú anyagmozgások bizonyítékai, hiszen az egykori felszínt egy mintegy
60–90 cm-es üledék borította be, melyen új talajképzıdési folyamatok indultak
meg.
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
talajtípusokkal találkoztunk: rétláp talaj, tızeges láptalajok; lápos-réti-öntés
talajok; nyers öntéstalajok; karbonátos humuszos homok talajok; tızegláp talaj,
tızegtalaj; lápos öntés talajok, valamint a vízrendezı csatorna mentén
antropogén talajok.
A galgahévízi láprét talajtani adottságainak horizontális jellemzését
követıen, rétegszelvények segítségével ábrázoltuk a vizsgált terület talajtani
adottságainak vertikális nézetét is.
Vízforgalom a lápréten
A galgahévízi láprét vízháztartását is alapvetıen a talajvíz befolyásolja. Ezért a
térség talajvízfigyelı kúthálózata két, legközelebbi kútjának adatsorát vizsgáltam 1961–2005 közötti idıszakra vonatkozóan. A vízállások grafikonos
összevetésbıl megállapítható, hogy a két kútban mért talajvízjárás jelentıs
mértékben hasonlóan viselkedik, a két talajvíz észlelı kút vízszintváltozása,
vízjárása közel azonos jelleget mutat.
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.
Vízháztartási mérleg
A galgahévízi láprét vízháztartási mérlegének felállítása során a felszíni
hozzáfolyást, elöntést a patakszabályozási munkák következtében kizártam. A
leszivárgás, a köztes elszivárgás interflow feltételezhetıen igen kis mértékő a
területen. Az alaphozam, amely a Galga-patak kavics összletébıl származik,
befolyásolhatja a láprét vízháztartását, azonban valószínősíthetıen csupán az
alapfeltételeket teremtette meg a láprét kialakulásához, vízháztartását alapvetıen
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
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csatornákban. Még 2005. augusztus-szeptemberében, igen jelentıs csapadék
után sem volt elfolyás megfigyelhetı.
A felszíni elfolyás a lápréten létesített csatornákban a vegetációs
idıszakon kívül figyelhetı meg (1998–2005). Mértékét vízháztartási számítás
során a vízbevétel november-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 láprét környezetében tapasztalható jelentıs klimatikus változások
negatívan hatottak vízháztartására, mely kimutatott vízhiányok hozzájárulhattak
a vegetációban bekövetkezı negatív változásokhoz. A negatív változások
azonban nem tulajdoníthatóak egyértelmően és kizárólagosan a hidrológiai
adottságoknak.
Tájváltozás vizsgálatok bemutatása történeti térképek és ortofotók alapján
Az elmúlt 50 év során az eltérı terület-tájhasználat jelentıs változásokat okozott
a láprét felszínborításában. Ezek a tájhasználati váltások nagy mértékben a
térség hidrológiai állapotában bekövetkezett változásoknak köszönhetıek. A
vízrendezés lehetıséget biztosított a területen új tájhasznosítási módnak, a
szántóföldi növénytermelés térnyerésének.
A terület intenzív mezıgazdasági mővelésbe vonására tett kísérletek
(intenzív gyepgazdálkodás, gyepfeltörés) a láprét jelentıs veszélyeztetı
tényezıivé váltak természetvédelmi szempontból. Az intenzív kaszálás
nagymértékben homogenizálta a területet, az egykori gyepek feltörésére tett
kísérletek pedig az özönnövények térnyerését segítették elı. A szántóföldi
mővelés és tápanyagutánpótlás a láprét területének csökkenéséhez, az
eutrofizáció felerısödéséhez vezethetett.
A terület jelen 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, a nád jelentıs térnyerése
figyelhetı meg. A láprét növényzetének stresszhelyzetekkel szembeni
ellenállása lecsökkent.
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Következtetések, javaslatok
Következtetések láprét és környezetének felszíni vizeinek mozgása alapján
A Galga-patak és a láprét vízszintjeinek szintezése, 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 deráziós völgy lejtıjérıl szivárgó talajvíz adja, amely a Sósi-patak
vízgyőjtıjébıl származik, a Galga-patak a vizsgált terület közvetlen környezetében feltételezhetıen „részleges” függı mederben folyik.
A láprét közvetlen környezetében a Galga-patakból nem áramlik víz a
területre. Azonban a Galga-patak kavicsos összletében (–3,00 mBf), amely a
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 vízháztartásában szerepet játszhat ezen vízhozam, de valószínősíthetı, hogy a vízellátásában elsısorban a részvízgyőjtıre hulló
csapadékból beszivárgó vizek játsszák a meghatározó szerepet, amelyet a Galgapatak vize gyakran vissza is duzzaszt. A vízháztartás mérleg kiadási oldalának
meghatározó hányadát a nyílt vizek és növényzettel fedett területe párolgása
jelenti. A létesített víztelenítést szolgáló csatornák feliszapolódtak, 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 talajvízszinttel.
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 vízfolyásai Sósi-patak, Galga-patak felszín
alatti áramlásának értékelésére, melyek alátámasztották a szintezési
munkálataink során tapasztalt vízszintek értékelését, következtetéseinket pedig a
méréseink is igazolták.
A Galga-patak medrében –0,65 és –1,35 m között olyan agyagos réteg
található, amely a felszín közeli víz láprétre való beáramlását akadályozhatja. A
fúrások rétegsora alapján megállapítható, hogy a láprét közvetlen környezetében
a Galga-patak egy „részleges” függı mederben folyik. A Galga-patak medre,
valamint közvetlen környezetében 1,65 m mélységtıl szürke-homokos finomkavics, valamint kavicsréteg található. Ezen kavicsos rétegeket a többi fúrásban
nem találtuk meg.
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A Galga-patak mentén húzódó, fúrások által jellemzett szakasznál is függı
mederben folyik. A láprétre a patakból jelentıs víz beáramlással nem számolhatunk. A rétegszelvény rétegsorából kitőnik, hogy a legfelsı humuszos réteg
alatt egy agyagos, homoklisztes összlet található, amely a láprét vízmegtartó
képességében jelentıs szerepet játszhat. Az F2-es fúrás, valamint környezetének
1,70–2,40 m közötti mélységben egy eltemetett tızeges réteget, lencsét
felvételeztünk. Ezeknek a változatos mélységben elhelyezkedı tızeges
lencséknek a vízmegtartó képessége számottevı lehet.
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. A Sósi-pataktól kiindulva a láprét
területén található homokdombig húzódó rétegszelvény rétegei egyöntető
homokos összletek, melyekben az F4-es fúrás környezetében szintén fellelhetı
egy tızeges, víztározó lencse. A rétegek között kavicsos réteget nem találunk,
feltételezhetıen a Sósi-patak egykori üledékszállító tevékenységének köszönhetıen a homokos összletek a jellemzıek. A talajvíz jellemzı áramlási iránya a
Sósi-pataktól a láprét felé irányul.
Az F4-es, és F7-es fúrási pontoknál egyaránt harántoltunk eltemetett
tızeges rétegeket. Az érett tızeg és a lápföld eredeti állapotában a felülrıl
szivárgó csapadékvizek, ill. a belvizek hatására megduzzad, a benne lévı vizet
nem, vagy csak igen nehezen engedi át. A tızegrétegek vízzel való telítése,
telítettsége igen nagymértékben 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.
Következtetések a talajtani vizsgálatok alapján
A lápréten a legnagyobb kiterjedésben lápos-öntés-réti talajokat felvételeztünk.
A terület 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 területen. A talajtani rétegszelvényekbıl kitőnik, hogy a lápréten
ismétlıdı elöntések következtében a tızegrétegek a felszín alá kerültek. A
jelenkori tızegesedés igen kismértékő, csupán kis foltokban található meg.
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A sekélyföldtani fúrások alapján, valamint a sekélyföldtani és talajtani
rétegszelvényekbıl egyaránt kitőnik, hogy a láprét területén korábban is volt
tızegesedés. A tızegesedés mértéke, feltételezhetıen az aktuális domborzati
adottságok, talajvízjárás következtében eltérı volt, fekete szuroktızeg, valamint
nyers tızeg egyaránt megtalálható eltemetett rétegként. 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 víztározó 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 eltározására.
Következtetések a vízháztartási vizsgálatok alapján
A helyszínen létesített figyelıkutakban mért talajvízszintek alapján, valamint a
sekélyföldtani rétegszelvények 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.
A vízmegtartó lencsékben idıszakosan tározott víz így állandó
összeköttetésben áll a –3,00 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 vízutánpótlásában a területre hullott csapadék,
valamint a Sósi-patak vízgyőjtıjében összegyülekezett víz a felelıs.
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 a téli csapadék, és elsısorban a
február-márciusi csapadék igen nagymértékben meghatározza a lápréten az
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április végéig jellemzı elöntés mértékét. Ez a felszíni elöntés a láp vegetációja
szempontjából alapvetı fontosságú, a láprét növényzete igényli ezen felszíni
elöntést. A vízborítás idıtartamában a vegetációs idıszakon kívül felhalmozott
csapadék elraktározásában a talajnak, tızegrétegeknek nagy szerepe van, a
párolgási veszteséget képes fedezni csapadék hiányában is.
Következtetések a tájtörténeti vizsgálatok alapján
Ez elmúlt 53 év a területrıl készült ortofotók áttekintésébıl is kitőnik, hogy a
láprét néhány év alatt is komoly változáson képes átesni, vagyis dinamikusan
változó komplex rendszer, melyet a hidrológiai adottságok és a tájhasználati
mód együttesen jelentısen és igen rövid idı alatt befolyásolni képes.
A láprét felszínborítási típusai közül a kaszáló és a nád felszínborítás
fordított trendet mutat. A kaszálás nagymértékben képes a területen a nád
felszínborítását 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, természeti
értékeinek megırzése érdekében. A sás felszínborítási kategóriában drasztikus
mértékő csökkenésük figyelhetı meg 1990 óta, a nádasodással ellentétes trendet
mutat. Igen jelentıs veszélyforrás a megjelenı zöld ugar felszínborítási típus. A
felhagyott szántókon az invazív gyomok meg tudtak telepedni, a láprét
természetes vegetációjára igen jelentıs veszélyt jelentve. Ezen területeken a
gyomok aranyvesszı fajok, parlagfő, japánkeserőfő mellett a nád jelenik meg.
Az aranyvesszı visszaszorítása véleményünk szerint a legsürgetıbb feladat,
mivel rendkívül agresszívan terjeszkedik, még a nádat is kiszorította egyes
területekrıl.
A láprét transzdiszciplinális
talajvédelem tükrében

értékelése,

a

mezıgazdasági

mővelés,

Feltételezhetıen a láprét természeti állapotának romlásához, az intenzív
nádasodáshoz nem csupán az idıszakos vízhiány, hanem természetvédelmi
szempontból kedvezıtlen tájhasználat is hozzá járul. A Galga-patak völgyében a
domboldalakon intenzív mezıgazdasági mővelés folyik.
A tápanyaglemosódás, illetve talajpusztulás mértékének megállapítása
céljából létesítettünk sekélyfúrásokat a völgy szántott domblábi területén
(Centeri – Vona 2006). Ezen szántóföldi területeken 2,65 m és 3,20 m-es
humuszos réteggel rendelkezı lejtıhordalék talajokat találtunk. A
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kukoricatáblában létesített fúrás laboratóriumi vizsgálatából kitőnik, igen
jelentıs tápanyagterheléssel lehet számolni a területen, még 2 m-es mélységben
is jelentıs foszfor 2000–2200 mg/kg, kálium 300–370 mg/kg nitrittartalommal
10 mg/kg jellemezhetı a talaj.
A napraforgó táblában 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 kiugróan magas 10–24 mg/kg nitrittartalmat
mértünk.
A lejtı irányával párhuzamos szántóföldi mővelés nagy mértékben
hozzájárul a térségben a talajpusztuláshoz, valamint jelentıs tápanyagveszteséggel is jár ezen gazdálkodási mód. A feltárt talaj és tápanyagveszteség,
jelentısen hozzájárulhat a Galga-patak völgyének diffúz tápanyagterheléséhez,
illetve a völgyfenéki vizes élıhelyek eutrofizációjához, a nádasodás intenzitásának növekedéséhez. A térség vizes élıhelyeinek, láprétjeinek természetvédelmi szempontból jó állapotban történı megırzését nagy valószínőséggel
segíthetné a Galga-völgy lejtıinek megfelelı talajvédelmi beavatkozásokkal
való mővelése, melyekkel a tápanyag és talajveszteséget jelentısen csökkenteni
lehetne, és a felszínen, felszín alatt összegyülekezı vizek tápanyagtartalma is
minimalizálható lenne.
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Új tudományos eredmények
1. A sekélyföldtani feltárások elemzései bebizonyították, hogy a Galgapatak 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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