
Javaslat a 

„Galgahévízi láprét” 

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Nagy Andrea, Galgamenti Népfőiskola

Galgahévíz 2017

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

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

„Szentandrás” a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa

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

Név: Nagy Andrea

Levelezési cím: 2193 Galgahévíz, Fő út 143.

Telefonszám: 703819287

Email cím: galgaokoinfo@gmail.com

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Galgahévízi láprét

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár és □

élelmiszergazdaság
 egészség és □

életmód
 épített környezet□

 ipari és műszaki□
megoldások

 kulturális □
örökség

 sport□

X természeti 
környezet

 turizmus□

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Galgahévíz, József Attila utca

vége, vasútállomás felé vezető műút bal oldala

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi□  megyei□  külhoni □

magyarság

5.   A   nemzeti   érték   rövid,   szöveges   bemutatása,   egyedi   jellemzőinek   és

történetének leírása

mailto:galgaokoinfo@gmail.com


A   területet   1996ban   fedezték   fel   Galgahévíz   és  Hévízgyörk   határában.

Közel nyolchektáros rész állami tulajdonban van, a DunaIpoly Nemzeti Park

Igazgatóság (továbbiakban DINPI) a vagyon kezelője. Ex lege  védett láprét. A

területről eddig közel 160 növényfajt írtak le, melyből 18 védett faj. Közülük

néhány állományalkotó, mint például a lápi sás, vagy több százas, mint a

kornistárnics, illetve ezres tőszámmal jelenik meg, mint a szibériai nőszirom.

Ezek alapján elmondható, hogy a Galga mente jelenleg ismert rétjei közül ez

a terület a legértékesebb.

Galgahévíz egyik legjelentősebb táji értéke a változatos domborzat. A vizes

élőhelyeket jól mutatják a régi katonai felmérésekből fennmaradt térképek.

XVIII. – XIX századi, illetve 181969es katonai felmérések adatait rögzítik a

1. és 2. képek. Látszik, hogy milyen nagy részeket jelölnek vizes területként

17631869   között.   A   lecsapolások   következtében   mára   a   vízzel   borított

területek   eltűntek,   a   Galga   patak   egyenes   vonalú,   szabályozott   mederbe

került. A Sósi patak medre sem hoz már állandóan friss vizet a területre,

mert azt Bika tó mesterséges felduzzasztásával a tó vize veszi fel azt 1969

óta. A 3. kép a mai állapotokat mutatja be. (Google Maps, 2017)

A láprét a Galga és a település belterülete között lévő területsáv nyugati

részén található, és átnyúlik Hévízgyörk közigazgatási területére is. A terület,

mint természetes ökológiai folyosó is jelentős.

A   Gödöllőidombság   egyik   utolsó,   még   megmaradt   üde   és   kiszáradó

kékperjés   láprétje,   több   védendő   társulással.   A   láp   természetvédelmi

jelentősége   továbbá,  hogy  az   egykori,  nagy  kiterjedésű  Galga  menti   vizes

élőhelyek   maradványa.   Láprét   védett   növényeit,   állatait,   madarait   lásd.

1.,2.,3. táblázatban. A védett növényfajok száma csökkenhetett a felmérés

óta eltelt időben történt állapotromlás miatt.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A   láprét   természetvédelmi  eszmei  értéke,   csak a   területen  megtalálható

növények alapján, több mint 47 millió Ft (Vona et al. 2007), ezen országos

jelentőségű védett terület megóvása, a növénytársulások heterogenitásának

megtartása nemzeti érdekünk. 



  A   terület   komplex   vízi   élőhely  a  Galgapatak,   a   láprét   és  a  környező

nádasok, bokorfüzesek, valamint fűzligetek. Vonzó fészkelőhely hazánkban

megritkult fajoknak is, mint a réti tücsökmadár vagy a kis őrgébics, másfelől

ez   az   élőhely   együttes   a   környéken   költő   veszélyeztetett   fajoknak   nyújt

változatos táplálékkínálatot, például a gyurgyalagnak vagy a fehér gólyának.

1. táblázat - A láprét területén található védett növényekről (Pintér, 2001-Csáky et. al., 2004 
nyomán)

Védett növények 
száma

Érdekesség

ritka előfordulás

magyar név

Érdekesség, ritka előfordulás
tudományos név

Lápré
t

18 Egypelyvás csetkáka

Gyérvirágú csetkáka 

Vitézkosbor 

Eleocharis uniglumis

Eleocharis quinqueflora

Orchis militaris

2. táblázat: A galgahévízi láprét védett növényfajai, és állomány létszámuk (Boecker 2006, 
Idézi Vona (2008)

Tudományos faj név Magyar faj név Szám (db)

Listera ovata Békakonty 10
Dianthus superbus Buglyos szegfű 420
Veratrum album Fehér zászpa 28
Dactylorhiza incarnata Hússzínű ujjaskosbor 160
Koeleria javorkae Jávorka-fényperje 60
Eriophorum angustifolium Keskenylevelű gyapjúsás 84
Gentiana pneumonanthe Kornistárnics 1200
Orchis laxiflora subsp. palustris Mocsári kosbor 260
Lathyrus palustris Mocsári lednek 6
Epipactis palustris Mocsári nőszőfű 530
Eriophorum latifolium Széleslevelű gyapjúsás 33
Iris sibirica Szibériai nőszirom 2500
Orchis militaris Vitézkosbor 1



3. táblázat - A láprét és környékén található védett állatokról (kivéve madarak) (Kerényi, Pap,
Pintér, Szenczi, Verseczki megfigyelései 2000-2009 között) In: Galgahévíz Helyi 
Fenntarthatósági Programja, 2009

Védett

állatfajok száma

(Kivéve 
madarak)

Érdekesség, ritka előfordulás, 
magyar név

Tudományos név

Láprét 3 Szürkés hangyaboglárka 

Óriás tőrösdarázs 

Maculinea alcon

Megascolia maculata

Galga patak 6 Réti csík

Halványfoltú küllő 

Vidra 

Misgurnus fossilis

Gobio albipinnatus

Lutra lutra

Vizes 
élőhelyek

2 Pettyes gőte Triturus vulgaris

4. táblázat - A láprét madárvilága, összesítés (Kerényi, Pap, Pintér, Szenczi, Verseczki 
megfigyelései 2000-2009 között) In: Galgahévíz Helyi Fenntarthatósági Programja, 2009

Státusz
Nem védett 
faj

EK-ben jelentős 
faj

Védett 
faj

Fokozottan 
védett faj

Összesítés

Fészkelő faj 4 2 44 - 50

„Használó” faj 3 - 14 2 19

Telelő faj 1 - 11 1 13

Vonuló faj 3 - 26 4 33

Kóborló faj - 2 13 3 18

Összesítés: 11 4 108 10 133

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Csáky P., Szénási V. és Kun A. (2004): Florisztikai adatok a Gödöllői-dombság területéről I. –
Kitaibelia, 9(1):131–142.

Nagy Andrea – Pintér Balázs: Galgahévíz Helyi Fenntarthatósági Programja, 2009



Pintér Balázs (2001): A Galga-mente néhány lápfoltjának fitocönológiai vizsgálata. – 
Diplomadolgozat SZIE Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő pp 41.

Tölgy Természetvédelmi Egyesület: Galgahévízi láprét, 2006 
http://tolgy.tycmo.hu/esemeny.php?26 Letöltés ideje: 2016. nov.23.

Verseczki Nikoletta (2006): Ornitológiai vizsgálatok a galgahévízi Bika-tónál 2003-2005-ben 
- diplomadolgozat, Szent István Egyetem, Állattani- és Ökológiai Tanszék, p. 41.

Vona Márton (2008): A galgahévízi láprét tájökológiai értékelése és a tájalkotók összefüggés 
vizsgálata. Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Gödöllő 
https://szie.hu//file/tti/archivum/Vona_M_PHD.pdf  Letöltés ideje: 2017.02.07. 

Első katonai térkép http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?
bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.22747
01837%2C6049111.762946421 Letöltés ideje: 2017.jan.6.

Második katonai térkép http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?
bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.244156
5422%2C6050258.318370699 Letöltés ideje. 2017. január 6.

Google Maps – Galgahévíz 2016 
https://www.google.hu/maps/@47.6226395,19.553877,2129m/data=!3m1!
1e3 Letöltés ideje: 2017. jan.10. 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: ?

III.

MELLÉKLETEK

1. Az   értéktárba   felvételre   javasolt   nemzeti   érték   fényképe   vagy

audiovizuálisdokumentációja

https://www.google.hu/maps/@47.6226395,19.553877,2129m/data=!3m1!1e3
https://www.google.hu/maps/@47.6226395,19.553877,2129m/data=!3m1!1e3
http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%2C6050258.318370699
http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%2C6050258.318370699
http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%2C6050258.318370699
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837%2C6049111.762946421
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837%2C6049111.762946421
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837%2C6049111.762946421
https://szie.hu//file/tti/archivum/Vona_M_PHD.pdf
http://tolgy.tycmo.hu/esemeny.php?26


                Első katonai térkép (1763-1787) Hévész Galgahévíz akkori neve1

Második katonai térkép (1806-1869) Hévíz Galgahévíz akkori neve2

1http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?
bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837
%2C6049111.762946421 

2http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?
bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%
2C6050258.318370699 

http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%2C6050258.318370699
http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%2C6050258.318370699
http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=2166397.3649155367%2C6039060.29372692%2C2185965.2441565422%2C6050258.318370699
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837%2C6049111.762946421
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837%2C6049111.762946421
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=2166569.348229178%2C6037913.7383026425%2C2186137.2274701837%2C6049111.762946421


Galgahévíz domborzata napjainkban (2016 Google Maps)

Madárgyűrűzés és környezeti nevelés a lápréten.(Fotó: Nagy Andrea 2007.09.21.)



Környezeti  nevelés óvodásoknak a lápréten, békafejlődési modell a DINPI és az

egyetemista  diákok  közreműködésével  került  bemutatásra  (Fotó:Nagy  Andrea

2016.10.10.)

A tanösvény táblái (Fotó: Stefán Kristóf 2016. nov.)



2.   A   Htv.   1.   §   (1)   bekezdés j) pontjának   való   megfelelést   valószínűsítő

dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

Nyilatkozat

A   csatolt   fényképeket   az   értéktár   felhasználhatja,   a   megfelelő

hivatkozások, lábjegyzetben jelzett források feltüntetésével.

Nagy Andrea

Stefán Kristóf

Galgahévíz, 2017. február 7.
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