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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 
 
A Dunakeszi 66 és 68 és 70-es hrsz-ú ingatlanok a Székes-dűlő és a horgásztó között 
fekszenek. A területhez közel fut az M0-ás autóút északi szakasza, valamint a 2/A 
főközlekedési út, ezért a telkek tulajdonosai a területet kiemelt fontosságúként kezelik. A 
közvetlen szomszédságban, a Székes-dűlőn két évvel ezelőtt építették fel az Auchan-cég 
hipermarketjét.  
 
A 66, 68 sz. ingatlanok lápterületként vannak nyilvántartva, a 70-es kimaradt a 
felsorolásból – valószínűleg nyomdai hiba miatt. Az 1996. évi LIII. törvény kimondja, 
hogy fel kell deríteni és fel kell tárni a természeti területeket, ezeket kataszterbe kell venni, 
és az ilyen természeti területeket be kell jegyezni a földkönyvbe. Másrészt a törvény 
kimondja, hogy Magyarországon minden láp (ezen túl szikes tó, kunhalom és barlang) ex 
lege, vagyis a törvény erejétől fogva védett. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai e 
törvényi előírások alapján tárták fel a területet, és jegyeztették be az érintett helyrajzi 
számokra a védettséget a láp előfordulása miatt. [A védettség bejegyzése meg is jelent a 
környezetvédelmi miniszter 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatójában. (L. 
Környezetvédelmi Értesítő, 2002. február 12.).]  
 
Az érintett helyrajzi számok védettként való nyilvántartása a tulajdonosokat akadályozza 
abban, hogy birtokukat bármi módon is hasznosítsák. A terület egy jelentős része 
egyértelműen igen értékes láp, és így természetvédelmi szempontból nagy értékű. Másik 
részén természetvédelmi szempontból „közepes értékű”, illetve néhol tönkretett, 
természetvédelmi szempontból kis értékű részek vannak. Mint majd később látni fogjuk – 
a legmélyebb, nyílt vizes lápi részeket leszámítva – a terület természetvédelmi érték 
szempontjából elég gyorsan romlik, megy tönkre a körbeépítés, a vízszennyezés, az 
állandó bolygatás miatt.  
 
Napjainkra patthelyzet alakult ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a területek tulajdonosai 
között. A tulajdonosok birtokukat – nyilván beépítési céllal – hasznosítani szeretnék, de 
természetvédelmi okok miatt törvényesen nem tehetik. Másrészt az illetékes 
természetvédelmi hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a romló lápterületet a 
törvény ellenére sem tudja kellő hatékonysággal megvédeni, mert a terület túlnyomó része 
olyan, hogy ide élőhely-rekonstrukció, folyamatos kezelés-fenntartás és őrzés kellene, erre 
pedig egyelőre nincsenek meg a pénzforrások, ezeket elő kell teremteni. A terület egy 
részét gyakorlatilag már tönkretették, rekonstruálása is nagyon pénz- és időigényes feladat.  
 
Kézenfekvő megoldásnak tűnik a terület ésszerű megosztása. Ami valóban „jó”, 
természetvédelmi szempontból értékes, az legyen védett terület, és kellően védjék is meg. 
Ami pedig kis értékű vagy értéktelen, az mentesüljön a beépítési tilalom alól, és a 
tulajdonosok építhessék be – természetesen olyan módon, hogy az a szomszédos 
természeti terület értékeit ne veszélyeztesse.  
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Ezen ellentmondások feloldására kapott a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól 
megbízást a Botanikus Bt-t. A feladat az volt, hogy természetvédelmi-botanikai 
szempontból vizsgáljuk meg a területet, nézzük meg az egyes részek aktuális és potenciális 
értékeit, és ennek alapján dolgozzunk ki változatokat a terület megosztására. Az érdekeltek 
(a DINPIg és a tulajdonosok) ennek alapján eldönthetik, hogy megosztják-e a területet és 
hogyan.  
 
A terület nem volt ismeretlen számunkra, mert 1992-ben a Dunakeszi Önkormányzattól 
megbízásából a város határának teljes területét feltérképeztük természetvédelmi 
szempontból. eladatunk volt megjelölni azokat a részeket, ahol védendő természeti érték 
van, valamint javaslatot tenni a botanikai értékek megfelelő védelmére, kezelésére1. Jelen 
tanulmányunkban szereplő területet már akkor megtaláltuk, és egyszerű vegetációtérképet 
is készítettünk róla. Akkori állapotában a területet nádas, fűzláp, kékperjés kiszáradó láprét 
és homokpusztagyep borította több foltban. Mivel a terület egy része már akkor is elég 
degradált volt, tanulmányunkban javaslatot tettünk az élőhely rekonstrukciójára.  
 
Míg más, természetvédelmi szempontból értékes részeken a Dunakeszi Önkormányzat 
valóban tett védelmi lépéseket, sőt, élőhely-rekonstrukciót is végrehajtott, itt ilyen nem 
történt. Sőt, a terület egy részére közúti csomópont került, számos le- és felhajtóval, a 
közvetlen szomszédságba pedig nagykereskedelmi létesítmények; az érintett területet 
pedig magántulajdonba adták. Így jött létre a jelenlegi felemás helyzet, ami a 
természetvédelem szempontjából nem egyértelműen kedvezőtlen. Azért gondoljuk úgy, 
hogy a mostani állapotnak vannak kedvező momentumai, mert a terület ma – és már 
néhány évtizede – spontán módon romlik, és hiába a törvényes védettségi bejegyzés, ha 
nem kap figyelmet, értékei magára hagyva megszűnnek, tönkremennek. Így most, hogy a 
figyelem ráirányul erre, az eddig mostohán elhanyagolt területre, lehetőség van arra, hogy 
természetvédelmi szempontból is átgondoljuk jövőjét, a szükséges beavatkozásokat, és 
ehhez pénzforrásokat is biztosítsunk.  
 
 
 
A TERÜLET FÖLDRAJZI ÉS NÖVÉNYFÖLDRAJZI HELYZETE 
 
 
Növényföldrajzi értelemben a Nagy-alföldön járunk, valójában ez a táj a kiskunsági 
homokvidék folytatása észak felé. Ez a „homokos nyelv” itt, Pesttől északra már beszorult 
a Duna és a Gödöllői-dombvidék közé, egyre keskenyedik, majd Vácnál meg is szűnik. A 
homokdombos vidék magas terasszal zökken le a Duna sík, ártéri szintjére. A teraszban 
lévő talajvizek a teraszperemen sokfelé a felszínre fakadnak – pont ilyen szituációt 
láthatunk felmérésünk területén. A talajvíz a Gödöllői-dombvidék, illetve a magasabb 
térszínek felől folyamatosan áramlik a Duna irányába, vagyis nyugatias irányba. A talajvíz a 
teraszban mélyen van, de a terasz alján a felszín közelébe kerül, vagy akár a felszínre is 
juthat. Mivel az ilyen fakadóvizek viszonylag távolról érkeznek, az évszakos csapadékingás 
elég jól kiegyenlítődik, mire a víz ideér. A fakadóvíz mennyisége függ a több éves száraz 

                                              
1 SEREGÉLYES T., S. CSOMÓS Á. (1992-93): Botanikai feltárások és természetvédelmi fenntartási, fejlesztési 
feladatok Dunakeszi város területén. Budapest. Kézirat. 
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vagy csapadékosabb periódusoktól, de az egyes évszakok hatása már elmosódik. Ezért 
nemegyszer száraz nyáron is bőven fakad víz, ha korábban nedvesebb évek voltak.  
 
A vidék eredeti természetes növényzetére általában jellemzők a különféle homoki gyepek 
a buckákon, és a mocsarak, lápok a buckaközi vizes mélyedésekben. Pesttől északra és 
keletre, a város és a Gödöllői-dombvidék között ilyen területek húzódtak nem is olyan 
rég, amelyeket „Rákosok” néven foglalhatunk össze. Ez az óriási nagy terület a XIX-XX. 
század fordulóján tulajdonképpen a Nagykörúttól kívül eső részeket jelentette, egészen a 
Gyömrő–Rákoscsaba–Csömör–Fót–Göd vonalig. A Gödöllői-dombvidékből kifelé 
áramló vizeket elsősorban a Rákos-patak, a (területünket is érintő) Mogyoródi-patak 
vezette a Dunába, illetve a déli részen a Gyáli-patak és mellékágai. Ez a mozaikos, 
pusztafoltos-lápos, helyenként szikespusztás táj éppen vidékünkön találkozott a Duna 
árterének galériaerdeivel, üde rétjeivel.  
 
Mára jószerint ebből az „idilli”, hallatlanul gazdag növényzetből semmi sem maradt. Mivel 
a sík területet könnyebb volt beépíteni, mint a budai oldal hepehupás vidékét, a kiegyezés 
után elsősorban a pesti oldalra települtek, és a város terjeszkedése a valamikori 
„paradicsomot” szinte mindenestől elpusztította. „Természetesen” a vidék tölgyerdeit már 
a középkorban leirtották, és a városhoz közeli, művelésre alkalmas területeket 
felszántották. Mégis, 1879-ben BORBÁS VINCE Budapestnek és környékének növényzete c. 
könyvében így ír a területről:  

„A Rákos egyes pontjain a vegetatió változatos. Vannak füves pusztái, szíkes 
mezei, szép zöld rétjei, réti lápjai, puszta, csaknem egész meztelen futó 
homokdombjai, nádasai valamint kisebb tavai, melyek a nádasok v. 
kákaformatióból csillognak elő, zöldséges kertjei, buzaföldjei, szőllei, 
faültetvényei stb.”  

A Rákos-patak mellett (pl. a Paskál-malomnál) BORBÁS olyan láprét foltokat említ, 
amelyek telis-teli vannak pl. orchideákkal, sok faj számtalan egyedével. Egy évszázaddal 
később PÉNZES ANTAL Budapest élővilága c. könyvében már csak ennek a változatos 
világnak az összeomlásáról tud beszámolni. Egyedül a káposztásmegyeri homokbuckák 
töredékes élővilága emlékeztet az egykori florális gazdagságra.  
 
A 90-es években hazánkban a flórakutatás és a természetvédelmi feltárás új lendületet 
kapott, és a régió „felfedezésével” többen is foglalkoztak. Alaposabban térképeztek 
korábban is ismert és védett területeket, mint a Naplás-tó vagy a Merzse-mocsár, a 
káposztásmegyeri homokbuckák, illetve korábban ismeretlen maradványfoltokat tártak 
föl. Így „került meg” a híres Gödi-láprét, a sződi Kocsma-rét, a dunakeszi csikófark 
élőhelye vagy a Káposztásmegyer-Dunakeszi határán lévő lápfoltok – munkánk éppen 
ezekkel foglalkozik.  
 
A 90-es évek elején, amikor ez a terület természetvédelmi szempontból ismertté vált, még 
megvolt a lehetősége annak, hogy a Káposztásmegyerhez tartozó láprészek, valamint a 
káposztásmegyeri vízmű környéki (korábbról már védett) homokbuckák és a dunakeszi 
Székes-dűlő környéki lápfoltok egységes természetvédelmi területet alkossanak. Mára ez a 
lehetőség teljesen elveszett, az időközben itt elvezetett M0-ás út és számtalan „mellékága” 
a terület nagy részét elfoglalta vagy földarabolta, degradálta. Ehhez járult a területen a 
nagy kereskedelmi létesítmények megjelenése. Ezen a helyzeten változtatni már nem lehet, 
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viszont azt mondhatjuk, hogy mindaz, ami az eredeti növényzetből megmaradt, és az 
egykori, hallatlanul érdekes, gazdag élővilág utolsó hírmondója, természetvédelmi 
szempontból különösen értékes. Olyan tőzegpáfrányos láp, mint amit itt, Dunakeszin 
láthatunk, a tágabb régióban sem fordul már elő. (A Gödi-láprét vagy a Naplás-tó nedves 
területei igen „jó” lápok, de jellegükben és flórájukban egészen mások.) Tehát a dunakeszi 
lápfolt bizonyos mértékig unikális képződmény, amit csak még érdekesebbé tett, hogy 
mellette a száraz homoki sztyeppnövényzet is megvolt. Sajnos mára ez utóbbi csaknem 
teljesen tönkrement, mindössze néhány négyzetméternyi maradt meg belőle, csakúgy, 
mint a terület kékperjés kiszáradó láprétjeiből.  
 
 
 
A TERÜLET MAI NÖVÉNYZETE 
 
 
A mai botanikai kép feltárása céljából többször is fölkerestük a területet 2002 májusának 
második felében. A 90-es évek elején tapasztalható állapotok mostanra nagyon sokat 
változtak, romlottak. Az egykor viszonylag egységes területet felszabdalták, a 
Dunakeszihez tartozó rész déli végét utakkal építették be. A területen nagyjából észak–dél 
irányban két kiemelkedés húzódott végig, ezen a 90-es évek elején még kiszáradó láprét 
(Molinietum coeruleae) társulást térképeztünk, illetve a legmagasabb pontjain szép, homoki 
árvalányhajas sztyepprét foltok voltak. Ezek (egy 3 m széles, keskeny csík kivételével) 
mára eltűntek, a kiemelkedéseket mélyszántották, és facsemetékkel ültették be. (Nem elég, 
hogy a mélyszántással természetvédelmi szempontból kifejezetten jó területeket tettek 
tönkre, a beültetett fák egy része – így a zöld juhar, az ecetfa és a keskenylevelű ezüstfa – 
kifejezetten gyomfának számít. – Az is megérne egy vizsgálatot, hogy ezt a fatelepítést ki 
és milyen céllal végezte.)  
 
Már az 1992-93-as feltárások során is tapasztaltuk a mélyebb lápi magassásosok, 
zsombékosok becserjésedését. A fő kolonizáló faj itt a rekettyefűz (Salix cinerea). A 
rekettyefűz az ilyen jellegű területek természetes, ide való növénye, ami az Alföld vizes 
területein sokfelé színesíti a tájat. Monodomináns, sűrű állományt akkor hoz létre, ha a 
talajvíz elszennyeződik, növényi tápanyagban (elsősorban nitrogénben) gazdaggá válik. 
Ilyen nagyon sűrű rekettyésre Ócsa-Dabas környékének védett területein is láthatunk 
példát. Dunakeszin a rekettyefűz több hektárnyi területen szinte robbanásszerűen terjedt 
el. Az állomány tavasszal általában vízben úszik, nyárra úgy-ahogy kiszárad, sűrű, sötét és 
gyakorlatilag járhatatlan, alatta még az árnyéktűrő sások sem tudnak megélni. A terület 
légifotóján látszik, hogy az állományon belül itt-ott vannak még „szobányi” szabad sásos-
nádas foltok, de ezek is előbb-utóbb becserjésednek. Az ilyen sűrű rekettyecserjések 
jövőjét, szukcesszióját jósolni elég nehéz. Az bizonyos, hogy ez az állapot évtizedekig 
képes stabilizálódni, majd az állomány valószínűleg felnyílik, és a továbbfejlődés útja 
egyrészt az égeres felé lehetséges (ha a terület vize megmarad, esetleg nő), vagy a láprét-
kiszáradó láprét irányába, ha a terület szárazodik. Azt megjósolni, hogy beavatkozás 
hiányában a zárt cserjés hány évtizedig marad fenn, igencsak nehéz.  
 
Bejárva a területet látható volt, hogy nagyon mozaikos, a növényzet gyorsan változik, és 
nehezen térképezhető. A nehézség oka az, hogy nem a természetes társulások „beállt” 
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foltjait látjuk a terepen, hanem a természetes társulásoknak többnyire zavart, gyomosodó, 
gyorsan változó, diffúz határú foltjait. Így a térképezendő kategóriák megállapítása is 
bizonyos mértékig szubjektív. Ezzel együtt az a néhány vegetációtípus, melyet mint 
térképezendő entitást kijelöltünk és leírtunk, a valóságot jó közelítéssel lefedi. 
 

TÉRKÉPEZETT KATEGÓRIÁK 
 
TŐZEGPÁFRÁNYOS LÁP 
 
Közvetlenül a Duna-terasz aljában vannak a vízfelfakadásban leggazdagabb területek. 
Ezek nagyon régóta lápok. A lápok alatt tőzegtakaró képződik, mivel az állandó vízborítás 
miatt a keletkező szerves anyag egy része nem tud oxidatív úton lebomlani. A területen az 
1950-60-as években tőzegbánya működött, és a műre való tőzeget el is bányászták. Így jött 
létre területünktől északra az a „lagúnaváros”, aminek szárazulatait később kiparcellázták, 
és ma üdülőtelep. Területünkön is próbálkoztak tőzegbányászattal, de itt a tőzegtakaró 
már nem volt olyan vastag, hogy érdemes legyen elbányászni. Így maradt egy hosszabb és 
egy rövidebb tó nyílt vízzel, de a vékony, néhány dm vastag tőzeges rész nagyjából 
érintetlenül itt maradt a meredek teraszperemmel párhuzamosan.  

 
A nyílt víz hínárnövényzete viszonylag szegény, legjellemzőbb nyáron a felszínen úszó 
apró békalencséből (Lemna minor) álló, kisebb-nagyobb foltokban megjelenő társulás. 
Többfelé a sekély víz alját óriási tömegben borítja a csillárkamoszat (Chara foetida). Ez a 
nagytermetű alga általában a tiszta, mezotróf vagy disztróf lápi vizek jellemzője.  

 
A terület eredendően zsombéksásos volt, ahol maga a zsombéksás (Carex elata) az 
uralkodó, társulásalkotó növény. A bolygatás következtében a nyílt vizek széle és a 
zsombéksásos fás növényzettel nőtt be. Megjelent a fehér fűz (Salix alba), a fekete és 
szürke nyár (Populus nigra, P. canescens), a terület száraz szélében néhány példány fehér nyár 
(Populus alba). A cserjék közül leggyakoribb a rekettyefűz (Salix cinerea), de van kutyabenge 
(Frangula alnus) és veresgyűrűsom (Cornus sanguinea) is. Szerencsére a fás növényzet laza, 
ligetes, nem záródott erősen, így alatta gazdag lágyszárú növényzet maradt meg, illetve 
alakult ki. Jellemző fajok: zsombéksás (Carex elata), parti sás (Carex riparia), mocsári sás 
(Carex acutiformis), éles sás (Carex gracilis), sovány perje (Poa trivialis), pántlikafű (Phalaris 
arundinacea), pelyhes selyemperje (Holcus lanatus), fekete nadálytő (Symphytum officinale), 
sövényszulák (Calystegia sepium), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), vízi peszérce 
(Lycopus europaeus), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), borzas füzike (Epilobium hirsutum), 
réti füzény (Lythrum salicaria), szürke aszat (Cirsium canum), széleslevelű gyékény (Typha 
latifolia), ebszőlőcsucsor (Solanum dulcamara), lómenta (Mentha longifolia), kúszó boglárka 
(Ranunculus repens), erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris), őszi kikerics (Colchicum autumnale), 
mocsári zsurló (Equisetum palustre), északi galaj (Galium boreale), hamvas szeder (Rubus 
caesius) stb. 

 
Védett fajokban a terület nem bővelkedik, egy védett növény viszont tömegesen jelenik 
meg, ez a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris). Ezen a hozzávetőleg másfél-két hektárnyi 
területen több ezer tövet lehet számolni belőle. Valamikor a Rákosok „turfás” rétjein 
többfelé is előfordult, mára viszont teljesen eltűnt, ez az utolsó állomány a régióban.  
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Bár ez a terület – mint látjuk – igen értékes láp, sajnos ez sem mentes a gyomosodástól. 
Kisebb foltokban megjelennek a zavarástűrő, nitrogénkedvelő, de még a természetes 
növényzethez tartozó fajok, mint amilyen a nagy csalán (Urtica dioica) vagy a sédkender 
(Eupatorium cannabinum), de ugyanígy itt vannak már a behurcolt, agresszív gyomfajok is, 
mint a magas aranyvessző (Solidago gigantea) vagy az egynyári seprence (Erigeron annuus). 
Mindenesetre a területen ez az élőhelytípus jelenti a legnagyobb értéket.  
 
 
BECSERJÉSEDETT LÁP 
 
A terület keleti részén húzódó, legmélyebb tőzegpáfrányos vonulattal párhuzamosan két 
nagyobb, nagyjából észak-déli irányú mélyedés található területünk közepén. Ezek néhány 
évtizede üde láprétek és lápi magassásosok voltak. A talajvíz elszennyeződésével, illetve a 
légköri nitrogén-terhelés következtében a növények számára felvehető tápanyag erősen 
megnőtt, ez pedig a lápok becserjésedésének kedvezett. Ma az említett terület zömét sűrű, 
szinte áthatolhatatlan rekettyefűz (Salix cinerea) bozót borítja, ami alatt lágyszárú növényzet 
alig-alig fordul elő. A rekettyefüzesben itt-ott előfordul egy-egy fehér fűz (Salix alba) vagy 
szürke nyár (Populus canescens), szélében jellemző lehet a veresgyűrűsom (Cornus sanguinea), a 
kutyabenge (Frangula alnus), esetleg fekete nyár (Populus nigra) és a tájidegen ezüstfa 
(Elaeagnus angustifolia) is.  
 
Mára csupán a peremi részeken maradtak kisebb-nagyobb magassásos foltok, de ezek is 
láthatóan cserjésednek. Nyugati vonulata ennek a cserjés lápnak alacsonyabb, 
bebokrosodása valószínűleg később is indult, a légifotón látszik, hogy vannak belső, „apró 
rétjei”, de ezek a terepen valójában megközelíthetetlenek.  
 
Munkánk kulcskérdése, hogy ez az élőhelytípus mennyire tekinthető lápnak. Ez azért 
fontos, mert ha a terület láp, akkor ex lege védett, és a törvény szerint a védelmen kívül 
nem lehet másra használni. Ha viszont nem láp, akkor lápterület az egész vizsgált részen 
mindössze csak 15%-nyi van, a többi pedig – elvileg – szabadon felhasználható.  
 
Szakvéleményünk szerint a terület egyértelműen láp, mégpedig fűzláp vagy lápi füzes. Erre 
utal a terület talajának kiegyenlített vízjárása, a talaj mélyfekete, tőzeges színe, a környék 
növényzete. Hasonló fűzlápokat a Turján-vidéken vagy a Hanságban sokfelé láthatunk.  
 
Más kérdés, hogy ezek a monodomináns fűzláp-foltok védett fajokat nem vagy nemigen 
tartalmaznak, és a lápokon belül mindenképpen degradációs képződményeknek 
tekintendők. Idővel nyilvánvalóan továbbfejlődnek, átalakulnak, „értékesebb” lápi 
társulásokká, és ezt az átalakulást megfelelő kezeléssel vagy élőhely-rekonstrukcióval 
irányítani, illetve siettetni lehet. Ugyanakkor ennek az élőhelytípusnak nem minden 
állománya védhető meg egykönnyen, mert a talajvíz folyamatos elszennyeződése a 
„cserjésedési hajlamot” fenntartja, ami csak folyamatos beavatkozással szorítható vissza.  
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LÁPI MAGASSÁSOS 
 
Egykor jóval elterjedtebb volt, mára az állományok zömét benőtte a fűzbozót. Fő alkotója 
az éles sás (Carex acuta), mellette előfordul: mocsári sás (Carex acutiformis), zsombéksás 
(Carex elata), muharsás (Carex panicea). A füvek közül kevés faj található meg itt: gyepes 
sédbúza (Deschampsia caespitosa), kékperje (Molinia coerulea), sovány perje (Poa trivialis) 
(alapvetően a peremi részeken). Nem fajgazdag élőhelytípus, főleg mocsári növények 
fordulnak még elő benne: fekete nadálytő (Symphytum officinale), mocsári tisztesfű (Stachys 
palustris), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), szürke aszat (Cirsium canum), sárga nőszirom (Iris 
pseudacorus), vízi peszérce (Lycopus europaeus), sövényszulák (Calystegia sepium), mocsári 
kutyatej (Euphorbia palustris), bozontos kutyatej (Euphorbia villosa). Főleg a peremi részeken 
ez a típus is gyomosodik, így megjelenik a sédkender (Eupatorium cannabinum), a hamvas 
szeder (Rubus caesius), a komló (Humulus lupulus), magas aranyvessző (Solidago gigantea).  
 
 
KISZÁRADÓ KÉKPERJÉS LÁPRÉT 
 
Valamikor a lápok közötti kiemelkedések alacsonyabb részein ez a szép társulás elég 
elterjedt volt, 1992-ben még nagyobb területen láttuk. Az állományok zömét mára 
beszántották, csak kis fragmentumok maradtak fenn belőle magassásos, illetve cserjés 
szélében. A nagyobb kékperjés állományokra jellemző a sokféle orchidea, és egyéb ritka 
védett növényfaj, mint pl. a szibériai nőszirom (Iris sibirica) vagy a fátyolos nőszirom (Iris 
spuria), de ilyen fajokat a területen 1992-ben sem láttunk. Az állomány gyakoribb fajai: 
kékperje (Molinia coerulea), gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), réti csenkesz (Festuca 
pratensis), molyhos sás (Carex tomentosa), deres sás (Carex flacca), tejoltó galaj (Galium verum), 
üstökös pacsirtafű (Polygala comosa), közönséges oroszlánfog (Leontodon hispidus), sziki 
cickafark (Achillea asplenifolia), északi galaj (Galium boreale), kúszó boglárka (Ranunculus 
repens), őszi kikerics (Colchicum autumnale), bozontos kutyatej (Euphorbia villosa), őszi vérfű 
(Sanguisorba officinalis), fényes borkóró (Thalictrum lucidum), borzas bükköny (Vicia hirsuta), 
fűzlevelű peremizs (Inula salicina), orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis) stb. Ez az 
élőhelytípus is gyomosodik, elsősorban siskanád (Calamagrostis epigeios), magas aranyvessző 
(Solidago gigantea) kap lábra benne, helyenként a nagy csalán (Urtica dioica) és a pántlikafű 
(Phalaris arundinacea). 
 
Az eredeti kékperjés láprétnek egy kb. 2-3 m széles sávja maradt meg a keleti felszántott 
terület közepén.  
 
 
NÁDAS  
 
Kisebb foltokon vízpartokon, cserjésekben megjelenése természetes. Fajszegény, általában 
a fátyoltársulások növényei kúsznak föl a nádra, mint amilyen a sövényszulák (Calystegia 
sepium) vagy az ebszőlőcsucsor (Solanum dulcamara). A nádat vízparton helyenként a 
széleslevelű gyékény (Typha latifolia) helyettesíti.  
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Az újabban mélyszántott terület mélyebben fekvő, vizesebb részén nagyon gyorsan nádas 
alakult ki. Itt a nád még nem teljesen záródott, de egy-két éven belül sűrű, két méter 
magas nádas megjelenése várható.  
 
 
SZÁRAZ-MEZOFIL GYEP 
 
A terület északnyugati sarkában viszonylag kis állomány található ebből az élőhelytípusból. 
Valójában franciaperjés kaszálórét ez (l. később), de magasabban fekszik, ezért a száraz 
gyepek fajai is előfordulnak benne nagy egyedszámmal, mint pl. tarka koronafürt 
(Securigera varia), orvosi atracél (Anchusa officinalis), közönséges spárga (Asparagus officinalis), 
farkas-kutyatej (Euphorbia cyparissias), mezei zsálya (Salvia pratensis), hólyagos csüdfű 
(Astragalus cicer), tollas szálkaperje (Brachypodium rupestre), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), 
magyar nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla), lila ökörfarkkóró (Verbascum 
phoeniceum).  
 
Két védett faj is előfordul a típusban, ez a homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) és a 
budai imola (Centaurea sadleriana) (ezekről részletesebben később lesz szó).  
 
 
MEZOFIL KASZÁLÓ 
 
Alapvetően franciaperjés kaszáló. Jellemző, gyakori füvei: franciaperje (Arrhenatherum 
elatius), csomós ebír (Dactylis glomerata), réti csenkesz (Festuca pratensis), rezgőfű (Briza 
media), réti perje (Poa pratensis), laposszárú perje (Poa compressa), árva rozsnok (Bromus 
inermis), pelyhes selyemperje (Holcus lanatus). További, gyakori fajok: szőrös sás (Carex 
hirta), paszternák (Pastinaca sativa), tejoltó galaj (Galium verum), mezei varfű (Knautia 
arvensis), tövises iglice (Ononis spinosa), gumós lednek (Lathyrus tuberosus), sziki cickafark 
(Achillea asplenifolia), bársonykerep (Lotus siliquosus) (e két utóbbi faj enyhe szikesedést 
jelez), réti margitvirág (Leucanthemum vulgare), vadmurok (Daucus carota), kúszó boglárka 
(Ranunculus repens), kígyóhagyma (Allium scorodoprasum), koloncos legyezőfű (Filipendula 
vulgaris), hegyi here (Trifolium montanum), csomós harangvirág (Campanula glomerata), békalen 
(Linum catharticum), réti imola (Centaurea jacea), magyar imola (Centaurea pannonica), 
közönséges oroszlánfog (Leontodon hispidus). Az élőhelytípus szintén sokfelé gyomosodik 
és cserjésedik.  
 
 
GYOMOS CSERJÉS 
 
Főleg a peremi részeken, elsősorban az Ócceán-árok szélében, de kisebb foltokban másutt 
is megtalálható. Nehezen definiálható „keverék”, még nem nagyra nőtt fekete nyár 
(Populus nigra), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), nádas (Phragmites australis), hamvas szedres 
(Rubus caesius), magas aranyvessző (Solidago gigantea) foltok alkotják elsősorban, de rengeteg 
minden egyéb faj is „belefér” ebbe a lazán definiált élőhelytípusba.  
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BOLYGATOTT LÁPRÉT-SZTYEPPRÉT ÁTMENET, A MÉLYSZÁNTOTT TERÜLETEK 
NÖVÉNYZETE 
 
Az erdőtelepítés céljából megszántott két sáv eredeti növényzete homoki sztyepprét és 
nagyobb részén kékperjés kiszáradó láprét volt. A mélyszántás után két évvel a növényzet 
kezd regenerálódni. Természetesen sok gyomnövény is betelepült ide, de alapvetően az 
„eredeti” fajok közül kolonizál néhány, nagyon feltűnő „nagyfoltos” szerkezettel. Itt 
csupán azokat a fajokat említjük, amelyek nagyobb mennyiségben jelennek meg, közöttük 
szálanként vagy kis csoportokban még igen sok növény előfordul a szántás barázdáin. 
Egyelőre nagy területek maradtak csupaszon is. Jellemzők tehát: budai imola (Centaurea 
sadleriana), hamvas szeder (Rubus caesius), réti útifű (Plantago media), nád (Phragmites australis), 
homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus), tövises iglice (Ononis spinosa), szarvas kerep (Lotus 
corniculatus), bársonykerep (Lotus siliquosus), mezei cickafark (Achillea collina), réti margitvirág 
(Leucanthemum vulgare), mezei aszat (Cirsium arvense), terjőkekígyószisz (Echium vulgare), 
siskanád (Calamagrostis epigeios), lándzsás útifű (Plantago lanceolata) stb. Érdekesebb fajok is 
felütik fejüket, mint pl. magyar nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla), a lila 
ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum) vagy a citromkocsord (Peucedanum oreoselinum).  
 
A mélyszántásba facsemetéket ültettek, elsősorban szürke nyárat (Populus canescens) és zöld 
juhart (Acer negundo), mellettük alárendeltebben a bálványfa (Ailanthus altissima) és a 
keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia). Nagyon nem ide való telepítés ez, szerencsére 
a telepítés csak foltokban sikeres.  
 
Kezelés (rendszeres kaszálás) hiányában várható, hogy a terület csak nagyon lassan 
regenerálódik, inkább gyomos marad és majd becserjésedik. Kaszálni ebben a formában 
nem lehet a durva barázdák miatt.  
 
 
GYOMOS SZÁRAZGYEP 
 
A terület keleti szegélyén a teraszoldalban, illetve a terasz tetején található élőhelytípus. 
(Magát a teraszt majdnem teljesen elbányászták, csak egy 20 méter széles sávot hagytak 
meg belőle ezen a szakaszon, amelynek tetején földút fut. Az út keleti oldalán rögtön nagy 
bányatavat találunk.)  
 
Maga a gyep eléggé másodlagos, illetve degradált jellegű, számos ubiquista és gyomfajjal; 
itt csak az érdekesebb növényeket említjük: buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata), 
budai imola (Centaurea sadleriana), zászlós csüdfű (Astragalus onobrychis), tarlóvirág (Stachys 
annua), magyar szegfű (Dianthus giganteiformis ssp. pontederae), változó galaj (Seseli varium), 
hamuka (Berteroa incana), homoki habszegfű (Silene conica), homoki zsellérke (Thesium 
ramosum), közönséges borkóró (Thalictrum minus). 
 
 
ÁRVALÁNYHAJAS HOMOKPUSZTAGYEP 
 
Régen sem volt belőle sok területünkön, a felszántással pedig majdnem teljesen 
megsemmisültek állományai. A keleti szántásfolt közepe táján, a kihagyott sávban maradt 
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meg egy kevés ebből az egyébként értékes élőhelytípusból, mindössze néhány tíz 
négyzetméter. Jellemző fajai: homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), pusztai csenkesz 
(Festuca rupicola), deres fényperje (Koeleria glauca), budai imola (Centaurea sadleriana), 
koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), magyar 
nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla), magyar kakukkfű (Thymus pannonicus), 
változó galaj (Seseli varium), a kékperjés felé eső átmenetben üstökös pacsirtafű (Polygala 
comosa), tarka nőszirom (Iris variegata). 
 
 
 
VÉDETT NÖVÉNYEK 
 
Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) 
A legjobb lápos területeken több ezres egyedszámmal található. Eszmei értéke 
egyedenként 5 000 Ft, így csupán ez a faj a terület értékét több tízmillió forintra emeli. A 
régióban a faj csak itt található, legközelebb Soroksárnál, illetve a Turján-vidéken fordul 
elő.  
 
Budai imola (Centaurea sadleriana) 
Országosan gyakori növény, különösen hazánk középső részén. Zavarástűrő, helyenként 
tömeges. Védettséget azért kapott, mert csak a Kárpát-medencében fordul elő, vagyis 
pannóniai endemizmus. Területünkön elsősorban a felszántott részeken több ezres 
egyedszámmal fordul elő. Eszmei értéke 2 000 Ft.  
 
Homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) 
Magyar endemizmus. Csak homokos vidéken fordul elő, alapvetően az ország középső 
területein. Zavarástűrő, sőt, kifejezetten szereti a bolygatott, homokos területeket. 
Dunakeszin is elsősorban a megszántott részeken fordul elő néhány száz tő. Eszmei 
értéke 2 000 Ft.  
 
Homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) 
Néhány éve még több száz tő élt itt, zömüket kiszántották, mostanra kb. 40-50 tő maradt. 
Homokpuszták jellemző, dekoratív faja, megfelelő élőhelyen az Alföldön óriási tömegben 
fordulhat elő. Eszmei értéke tövenként 5 000 Ft.  
 
Tarka nőszirom (Iris variegata) 
Területünkön mindössze egy kis polikormon fordul elő (ez kb. 5-10 tövet jelent). A 
valamikori erdőssztyepp növényzet maradványa. Kissé távolabb, pl. a Fóti-Somlyó száraz 
erdeiben nem ritka, előfordulása viszont itt jelentőséggel bír. Eszmei értéke tövenként 
5 000 Ft. 
 
 
JAVASLATOK A VIZSGÁLT TERÜLET ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓJÁRA 
 
Ha a területet sikerül megosztani, illetve a terület egy része (vagy akár egésze) 
természetvédelmi kezelésbe kerül, mindenképpen szükség lesz élőhely-rekonstrukciós 
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tervre, amely magába foglalja a terület alapos botanikai, zoológiai, hidrológia stb. 
feltárását, és ezek alapján a konkrét tennivalókat.  
 
Mindenesetre az nyilvánvaló, hogy a területet majd alaposan ki kell takarítani, a tájidegen, 
fás növényzetet el kell távolítani, a mélyszántott részeket el kell simítani, és általában a 
terület szárazabb részét kaszálhatóvá kell tenni. A nedves lápos részeken és az 
időszakosan víz borította területeket a száraz időszakban szintén kaszálni kell. A most 
fűzbokrokkal benőtt területen a rekettyefüzet módszeres irtással vissza kell szorítani. A tó 
körüli tőzegpáfrányos részek állapota most is elég jó, de élőhely-rekonstrukciós 
beavatkozásokra még itt is szükség lesz, elsősorban a tájidegen lágy- és fásszárú fajok 
visszaszorítása terén.  
 
 
 
JAVASLATOK A TERÜLET MEGOSZTÁSÁRA 
 
Jelenleg a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a tulajdonosok között a területről per 
folyik, melynek lényege, hogy a tulajdonosok vitatják azt, hogy a három érintett helyrajzi 
szám teljes területe láp lenne, és így a terület használata, beépítése meghiúsul. Nyilvánvaló 
is, hogy nem az egész terület láp.  
 
Külön problémát okoz, hogy a lápokat nem is olyan egyszerű definiálni, és ha van is jó 
definíciónk, bizonyos területekről még ennek birtokában sem könnyű eldönteni azt, hogy 
az láp-e, illetve hogy „mennyire” láp. Anélkül, hogy szakmai részletekbe merülnénk, 
említjük, hogy a lápok, amik tehát ex lege védettek és a mocsarak, amik ex lege nem 
védettek, folyamatosan mennek át egymásba. Beszélhetünk tehát lápi jellegű mocsarakról 
és így tovább.  
 
Másrészt nem ritka, hogy a lápok kiszáradás, eutrofizálódás vagy mindkettő miatt 
tönkremennek, lápi jellegük megszűnik. Egy ilyen megváltozó területről nagyon nehéz 
megmondani, hogy melyik pillanatban láp még, és mikortól nem az. Látható, hogy mindez 
számos szubjektív döntésre ad lehetőséget. És ekkor még nem is beszéltünk arról, hogy a 
láp mint fogalom, megragadható talajtani, víztani és botanikai oldalról is.  
 
Az előzőekben már állást foglaltunk amellett, hogy a minden szempontból lápnak 
tekintett terület (a tőzegpáfrányos láp) peremén lévő becserjésedett területeket mi 
lápoknak tekintjük. Ugyanakkor, amikor megoldást keresünk a problémára, érdemes más 
tényezőket is figyelembe venni, pl. elsősorban a terület természetvédelmi értékét, másrészt 
az egyes részterületek „védhetőségét”, hosszú távú megtarthatóságát, a megfelelő kezelés 
költségét, megvalósíthatóságát, illetve egy „jól működő” természetvédelmi terület 
létrehozásának észszerű lehetőségét. Javaslatainkat mindezek alapján dolgoztuk ki.  
 
Lássuk először az egyes részterületek természetvédelmi értékét. Erre a célra alkalmas 
botanikai értékelő módszer hazánkban több is van, mi a saját (Németh-Seregélyes) 
rendszerünket alkalmaztuk, ami elsősorban a terület degradáltságát veszi figyelembe, 
emellett az értékelésbe „beszámítja” még a hely fajgazdagságát és unicitását is. Részletes 
leírás helyett a módszert rövid példákkal szemléltetjük.  



 12 
 

 

Természetvédelmi értékkategóriák botanikai értékek alapján 

Érték-
szám 

Kritérium Példa 

1 A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti 
vegetáció nem ismerhető föl, gyakorlatilag csak gyomok 
és jellegtelen fajok fordulnak elő. 

Szántók, intenzív erdészeti és 
gyümölcskultúrák, bányaudva-
rok, meddőhányók, vizek beton-
parttal, stb. 

2 A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti 
társulás csak nyomokban van meg, domináns elemei 
szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, 
tömegesek a gyom jellegű növények. 

Intenzív gyepkultúrák, fenyérfü-
ves, csillagpázsitos legelők, szán-
tó, vagy gyep helyére telepített 
erdők, vizek mesterséges meder-
rel, stb. 

3 A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti 
vegetáció elemei megfelelő arányban vannak jelen, de 
színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és 
a jellegtelen fajok aránya. 

Túlhasznált legelők, intenzív 
turizmus által érintett területek, 
stb. 

4 Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem 
jelentős, a fajszám a társulásra jellemző maximum 
közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a 
gyomok és jellegtelen fajok aránya nem jelentős. 

Erdészeti kezelés alatt álló öreg 
erdők, természetes parti övezet-
tel rendelkező vizek, régebben 
felhagyott gyümölcsösök, stb. 

5 Az állapot természetes, ill. annak tekinthető, a színező 
elemek (zömük védett faj) aránya kiemelkedő, köztük 
reliktum jellegű ritkaságok is, gyomnak minősülő fajok 
alig. 

Őserdők, őslápok, meredek, 
hasznosítatlan sziklagyepek, tő-
zegmohalápok szép lápi flórával, 
fajgazdag hegyi kaszálórétek, stb. 

 
 
A természetvédelmi értékelésről külön térképet készítettünk, jól látható, hogy elsősorban 
területünk keleti széle igazán értékes. A legmagasabb értékszámot – a gyomosodás miatt – 
ez a terület sem kapta meg, de ezzel együtt igen értékesnek tartjuk. Az is kiderül a 
térképről, hogy a természeti értékeket tekintve a terület elég mozaikos.  
 
A továbbiakban ismertetjük a leginkább kézenfekvő terület-megosztási lehetőségeket.  
 
A „0” és a „teljes” változattal (vagyis, amikor a terület egésze természetvédelmi terület 
lesz, illetve ellenkezőleg, teljesen beépíthető) itt nem foglalkozunk, de meggyőződésünk, 
hogy egyik sem jó igazán. A mindkét fél számára kielégítő megoldás a terület 
megosztásában rejlik, és az optimumot ott lehet keresni, hogy ez a megosztás hol legyen.  
 
 
1. változat 
Csak a tőzegpáfrányos lápterület és természetesen egy hozzá kapcsolódó, min. 50 m széles 
pufferzóna marad lápnak (ennek nagy része lápi füzes), a többit beépítik. Ez a 
Természetvédelem számára alig elfogadható megoldás, mert túl sok értékes területet ad 
fel, és a védett terület mérete olyan kicsi, hogy a tőzegpáfrányos lápterület nagy 
valószínűséggel tönkremegy néhány évtized alatt.  
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2. változat 
A terület keleti része, mintegy fele a Természetvédelemé, egészen a szántás határáig. A 
Természetvédelem számára már elfogadható megoldás, de a lápterület védelme 
ütközőzóna híján kétséges.  
 
3. változat 
Ez lenne a „törvényes” megoldás, vagyis a lápnak minősíthető részek védettek, a többi 
beépíthető. Megítélésünk szerint ez mindkét fél számára kedvezőtlen, a terület túltagolása 
miatt. Az önálló nyugati lápfolt gyakorlatilag hosszú távon megvédhetetlen, 
megtartásának, minden áron való védelmének nem sok értelmét látjuk, ráadásul az itt 
szükséges élőhely-rekonstrukció is sok pénzbe kerül. A tulajdonosok számára pedig a 
helyzet hátrányai nyilvánvalóak.  
 
4. változat 
Védettséget kapnának a valóban lápnak tekinthető részek, és a keleti felszántott rész is. 
Így egybefüggő, nagy védett területet lehetne kialakítani. A Természetvédelem számára ez 
mindenképpen az egyik legjobb megoldás lenne, mert csak a valóban kis értékű részekről 
kellene lemondani. (Nyilvánvaló, hogy a megmaradó, nem védett rész ebben az esetben 
kicsi, beépítésre vagy egyéb használatra már nemigen alkalmas.) 
 
5. változat 
Véleményünk szerint ez lenne az optimális megoldás, amikor a keleti oldal lápterületei 
teljes egészében a Természetvédelemé lennének, és a felszántott részből a keleti sáv keleti 
oldala szintúgy. A határt ebben az esetben a felszántott sáv közepén lévő bolygatatlan 
vékony sáv (plusz még 10 méter) jelentené. Így a láp számára maradna védőzóna, 
megmaradna a maradvány sztyeppfolt, és azt megfelelő kezeléssel vissza is lehetne 
alakítani. Marad a kékperjés láprétek visszaalakítására is terület. Ugyanakkor a 
tulajdonosok számára is lesz kb. 45%-nyi, beépíthető rész. Itt a tulajdonosoknak azt kell 
látniuk, hogy valójában területcsere történik, ahol a Természetvédelem mintegy lemond a 
láp egy részéről. A föladott terület nagyobb, több mint kétszer akkora, mint a „kért” 
terület.  
 
Úgy a tulajdonosok, mint a Természetvédelem szempontjából ezt tartjuk messze a 
legkedvezőbb megoldásnak. Megjegyezzük még, hogy ha ez a megoldás valami okból nem 
valósítható meg, de ezt közelítő megoldásokról a felek egymással tárgyalnak, akkor inkább 
az északnyugati rész degradált, elcserjésedett lápterületeiből érdemes feladni, mint a 2. 
számú megoldást választani. A Természetvédelemnek valóban jól jönne a felszántott rész 
keleti szegélye, mert így élőhely-diverzitásban sokkal változatosabb természetvédelmi 
területet lehet kialakítani.  
 
 

*** 
 

A területmegosztásnál egy másik szempontot is érdemes figyelembe venni. Egy évtizede 
az egész terület egységes egész volt, és a különböző – néhol ugyan többé-kevésbé 
degradált – élőhelytípusok mozaikja működő rendszert alkotott. Ha a terület abban az 
állapotban marad, akkor ma nincs ok arra, hogy a terület megosztására különböző 
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lehetőségeket javasoljunk. Viszont a déli oldalt úthálózat „harapta le”, a terület közepébe 
pedig beleszántottak, sok védett növényt és élőhelyüket tönkretéve. (Külön vizsgálatot 
érdemelne, hogy miért mélyszántották ezt a területet, és miért telepítettek ide gyomfákat, 
köztük az agresszíven terjedő ezüstfát és bálványfát, amiknek gazdasági értéke nincs.) Ez a 
durva, látványos beavatkozás a fő oka annak, hogy egyáltalán fölmerülhet a terület láp 
jellegének megkérdőjelezése (de az is csak a felszántott részen persze).  
 
A tulajdonosoknak tudniuk kell, hogy ha a „kezükben marad” olyan terület, amelyen 
védett növények vannak, illetve védett élőhelytípusok (lápok), azok megfelelő 
fenntartásáért, védelméért a törvény előtt felelősséggel tartoznak. Márpedig a területen 
(ide értve a felszántott részek nagy budai imola és homoki bakszakáll állományát is) szinte 
mindenfelé találunk védendő értékeket. Ez még akkor is így van, ha tudjuk, hogy pl. a 
budai imola elég gyakori faj. Másik oldalról viszont fontos tudni, ha a terület 
tulajdonviszonyai rendeződnek, az illetékes természetvédelmi szakhatóságnak sürgősen be 
kell avatkoznia, megfelelő kezelési, illetve élőhely-rekonstrukciós tervet kell készíttetnie, és 
a lápterület megfelelő kezelését ki kell alakítani és végrehajtani. A természeti értékek 
túlságosan gyorsan degradálódnak most, de még éppen időben vagyunk ahhoz, hogy 
érdemben és sikeresen be lehessen avatkozni.  
 
 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
 
A terepfeltárásokból kiderült, hogy az érintett területen erősen mozaikos elhelyezkedésben 
jelentős természeti értékek vannak. Probléma a láp-fogalommal van, illetve annak 
megállapításával, hogy mely részterületek tekinthetők lápnak. Szakvéleményünkben mi az 
összes vizes mélyedést lápnak tekintjük, de egyben azt is hangsúlyozzuk, hogy a terület 
optimális hasznosítása az lenne, hogy ha azt megosztanák a Természetvédelem és a 
beépíteni szándékozó tulajdonosok között. A lápoknál nemcsak a láp puszta tényét, 
hanem annak degradáltsági állapotát, helyzetét, hosszú távú védhetőségét is figyelembe 
vettük.  
 
Az érdekelt felek számára megosztási javaslatokat dolgoztunk ki. Meggyőződésünk, hogy 
mindkét félnek a legcélszerűbb az, ha a területet nagyjából két, közel egyenlő nagyságú 
félre osztanák. Ez a megoldás nem fedi a törvény betűjét, de a törvény szellemével 
összhangban van.  
 
 


