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A Dunakeszi, Tőzegtavak területét érintő ügyekben Igazgatóságunk által kiadott határozat és
állásfoglalások, valamint a területen található természeti értékekkel kapcsolatos megkeresésükre az alábbi
tájékoztatást adjuk.

A terület védettségével kapcsolatos tájékoztatás:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai által a természet védelméről szóló 1996. évi LIll.
törvény 21. §-ában szereplők alapján 1998. folyamán történt bejárások alapján dokumentálta, mint láp a
Tőzegtavak elnevezésű vizes élőhely komplexet Dunakeszi határában. Az érintett ingatlanokra a védettség
tényének bejegyzését az illetékes Körzeti Földhivatalnál2001. folyamán kezdeményezte Igazgatóságunk.
A terület egy részét érintette, a védett terület kiterjedésére vonatkozó 193412003. számú 2003. 03. 14-én
Igazgatóságunk által írott határozat, amely az abban szereplő ingatlanok láp voltának nemlegesség állapítja
meg. Ezt csatoltan megküldjük Önöknek.
Igazgatóságunk a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel
2006. január 5-én lápterületek kiterjedését megállapító határozatokhoz szükséges információk átadásáról
született megegyezés alapján a 7312/2006. számú 2006. március 8-án írt levelében fontossági sorrendbe
.illítva küldte meg a Felügyelőségnek az adatokat. Ebben a listában az első helyen a Dunakeszi területén
található Tőzegtavak elnevezésű lápterület szerepelt. Tudomásunk szerint ezidáig nem történt lépés a
szóban forgó védett természeti terület kiterjedésének megállapítása ügyében.

Szabályozási kapcsolatos tájékoztatás:

Továbbá, kérésének megfelelően, csatoltan küldjük az Igazgatóságunk által 752/4/2006. számú,
"Dunakeszi, 7153/3 hrsz-út - 0128 hrsz-ú csatorna - Óceán-árok - Ee - elkerülő út" által határolt terület
Szabályozási Tervére adott állásfoglalását.

A természeti értékekkel kapcsolatos tájékoztatás:

A lápterületen található lápi életközösségek és élőszervezetek, valamint egyéb természeti értékek felmérése
1998. óta folyamatosan történik. Tájékoztatásként megküldjük Önöknek az Igazgatóságunk
nyilvántartásában szereplő a szóban forgó területen előforduló lápi, védett és nem védett növényfajok,
valamint egyéb védett növényfajok előfordulási helyeit (2 db térkép), valamint táblázatos formában az



e~yedszámukat. A csatolt térképeken feltüntettük az Igazgatóságunk nyilvántartása szerint lápi
élőszervezetek és életközösségek élőhelyéül szolgáló területrészéket, amelyek állandó vagy időszakos
vízhatásnak kitettek, valamint változó kifejlődésü tőzeg jelenlétére utaló nyomok találhatók rajtuk.
A területen élő lápi életközösségek a következők: fűzláp, zsombék sásos, bugás sásos, kiszáradó láprét.

Védett és nem védett lápi élőszervezetek
Magyar név Latin név Egyedszám V édettségi státusz
tőzegpáfrány Thelypteris palustris 7000-8000 tő védett
mocsári lednek Lathyrus palustris 69 tő védett

védett
kistermetű rence faj Utricularia sp. 1500-2000 (mindkét kistermetű

rence faj védett)
bugás sás Carex paniculata 10 védett
villás sás Carex pseudocyperus 1-10 nem védett
zsombék sás Carex elata 50-100 nem védett
hamvas fűz Salix cinerea 800-1000 nem védett
mocsári kocsord Peucedanum palustre több száz nem védett
északi galaj Galium boreale - nem védett
lápi galaj Galium uliginosum - nem védett
magyar kékperje Molinia hungarica - nem védett
téli sás Cladium mariscus - nem védett

Tájékoztatásul megküldjük a lápterületek mellett elhelyezkedő magasabb térszíneken megtalált egyéb
védett növényfajokra vonatkozó adatokat is.

Egyéb védett növény----
Magyar név Latin név Egyedszám
hegyi árvalányhaj Stipa pennata 1400-1500 tő
tarka nőszirom Iris variagata 25-26 m" - 60 polikormon csoport
budai imola Centaurea sadleriana 600-800 tő

Budapest, 2006. szeptember 11.
.:
\·:~<2'~:"~:5~._:::~~.~

Füri András
igazgató

Kapják: címzett
irattár


