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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Szénási Valentin 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Szénási Valentin 

Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Bartók B. u. 36. 

Telefonszám: 30-663-4652 

E-mail cím: szenasiv@dinpi.hu 

 

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1. A települési érték megnevezése 

Tőzeges 

 

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ építe  környezet  

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport  

x természeti  környezet □ turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

Isaszeg 0141/9, 0141/26 a, b; 0143/3; 0143/4; 0144/1; 0144/2; 0144/3; 0145/3; 0145/4; 0145/5; 
0145/6; 0145/7; 0145/8 a, b; 0145/10; 0145/11; 0145/13; 0145/14; 0145/15; 0145/16; 0145/17; 
0145/18; 0145/19; 0145/20; 0145/21; 0145/22; 0145/23; 0145/24; 0145/25; 0145/26; 0145/27; 
0145/28; 0145/29; 0145/30; 0145/31; 0145/32; 0145/33; 0145/34; 0145/35; 0145/36; 0145/37; 
0145/38; 0145/39; 0145/40; 0145/41; 0145/42; 0145/43; 0145/44; 0145/45; 0145/46; 0145/47; 
0145/48; 0145/49; 0145/50; 0145/51; 0145/52; 0145/53; 0145/54; 0145/55; 0145/56; 0145/57; 
0145/58; 0145/59; 0145/61; 0145/64 a, b helyrajzi számok. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a települési érték felvételét kezdeményezik 



□ települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság  

5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A Tőzeges Isaszeg város nyugati részének külterületén, de a belterülettel közvetlenül érintkezve 
helyezkedik el.  Jogi helyzetét tekintve helyi védett terület, de a terület számos helyrajzi száma az 
1996. évi LIII. törvény (Törvény a természet védelméről) alapján Isaszegi Tőzeges néven ún. ex lege 
országos jelentőségű természetvédelmi terület is. 

A területet a Rákos-mente növényzetére egykor jellemző fajgazdag lápi vegetáció borította. 
Különösen értékes volt az itt megtalálható tőzegpáfrányos égerláp, melyről az 1930-as, majd 1950-
60-as években számos botanikai közlemény is napvilágot látott, főleg az akkori Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem kutatóinak tollából. A lápok rendkívül sérülékeny élőhelyek, napjainkra 
főként Nyugat- és Észak-Európában láthatóak szép állományaik, de Európa szerte erősen 
veszélyeztetett élőhelyeknek minősülnek. Sajnos ez a hazai lápokra is igaz, legtöbb állományuk 
nagyrészt degradálódott, vagy megsemmisült. A múlt század elején Rákos-patak mentén a Gödöllő-
szadai forrásvidéktől egészen a mai Rákosig lápvidék terült el, melynek számos emblematikus faja 
azóta véglegesen eltűnt területünkről (pl. vidrafű, rákosi vipera). Létezett egy bennszülött 
pázsitfűfajunk, a magyar mézpázsit (Puccinellia pannonica), melynek teljes állománya a Rákos-
mentéről volt ismert, így ez a faj mára világszerte kipusztultként van nyilvántartva. 

A lápok speciális élőhelyi igénye (tápanyagban szegény víz, az év nagy részében állandó vízborítás, 
vagy legalább magas talajvízállás) a talajban nagymértékű tőzeg felhalmozódást eredményezett (az 
állandó vízborítás miatt a lebomlási folyamatok oxigénmentes környezetben zajlanak). Ez a 
tőzegvagyon már a XX. század elején kitermelés alatt állt, és az 1980-as években fejeződött be. Ennek 
eredményeként a lápi vegetáció jó részét elbányászták, és ez az 1960-as években végrehajtott 
mederrendezési-szabályozási munkákkal, majd a 80-as években kiépítésre kerülő szennyvíztisztító 
rendszerek beüzemelésével együttesen eredményezte a végső csapást az élőhelyre. A kibocsátott 
tisztított szennyvíz minősége ugyanis már az akkori kibocsátási határértékeknek sem felelt meg, és a 
tápanyagban túlterhelt víz, valamint az egykori Rákos-patak árterek szárazra kerülése fokozatosan 
eredményezte a specialista lápi növényfajok eltűnését. Az 1990-es években még jelen volt számos 
védett lápi növényfaj, így megemlíthető a széles levelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), vagy a 
villás sás (Carex pseudocyperus) jelenléte a tavak környékén. Napjainkban a vízrendszerbe kerülő 
nagy mennyiségű, erősen eutróf víz a vegetáció gyomosodását idézte elő. A patak alsó részén lévő tó 
körül keskeny nádszegély található, míg a két felső horgásztó körül a horgászati célú hasznosítás, és a 
növényevő amur betelepítése miatt már nád sem igen található a tavak körül. Az egykori égerláp 
hírmondójaként az ilkamajori területrészen két égerfa még látható, de a láperdő eltűnt, helyette 
másodlagos rekettyefüzes-szürkenyaras cserjés látható. A rekettyések talaján helyenként magas 
sásosok, sok helyen az idegenhonos és invazív magas aranyvessző (Solidago gigantea) állományai 
láthatók. Az egykori lápvegetáció hírmondói ezek, és a talaj is sok helyen megremeg a lépések súlya 
alatt, ami jelzi, hogy a felhalmozódott tőzegkészlet maradványai helyenként megvannak még. 

A lápi állatvilág jórészt eltűnt a területről, de a Gödöllői-dombságban csak két helyről ismert mocsári 
béka (Rana arvalis) egyik élőhelye ez a terület. 

A terület védett növényfajai: 



bugás sás (Carex paniculata) 

lápi sás (Carex davalliana) 

buglyos szegfű (Dianthus suberbus) 

széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium) 

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) 

budai imola (Centaurea scabiosa ssp. Sadleriana) 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Az isaszegi Tőzeges az Európa-szerte erősen pusztuló lápi vegetáció egy jelentős mértékben 
károsodott reprezentánsa, amely rossz természetvédelmi állapota ellenére is számos védett növény- 
és állatfaj élőhelye napjainkban is. Emellett a lápi jelleg a területen még számos abiotikus 
paraméterében jelen van, és emiatt, valamint meglévő természetes fajkészlete miatt a hosszú ideje 
napirenden tartott Rákos-patak revitalizációs program egyik kiinduló pontja lehet. 

 

7. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 
multimédiás források) 

Biró M. (2003): A Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi Körzet erdő- és tájhasználat-története a 18. 
századtól napjainkig (kutatási jelentés). Kézirat, Vácrátót 

Falusi E., Penksza K. (2006): Folyóvízi vegetációtérképezési módszer az EU Víz Keretirányelvének 
tükrében. – Tájökológiai Lapok 4: 233-240. 

Zólyomi Bálint (1937): Pollenelemzési vizsgálatok a Rákos-patak völgyében. Bot. Közl. 34. sz. 82 p. 

 

 

8. A települési érték hivatalos weboldalának címe: 

 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 



 

 

 

 

2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

Alulírott Szénási Valentin hozzájárulok a fenti, saját tulajdonomat képező fotó felhasználásához. 


