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2016. október 10-én hétfőn a regionális óvodai komposztbuli pezsdítette fel a galgahévízi láprét életét.
Érkeztek egymás után a boldogi, zsámboki és galgahévízi nagycsoportos ovisok. A Csemetekert óvoda
pedagógusai,  dajkái,  konyhai  dolgozói  készültek  programokkal,  játékokkal  és  finomságokkal.  A
nagycsoportosok és szüleik pedig termésbábokat készítettek otthon s megálmodták, hogy szerintük
milyen a meserét? 

Ugyanis már hetekkel korábban elkezdtek ismerkedni a kicsik a lápréti növényekkel és madarakkal.
Pintér Balázs szép képei közel hozták a gyerekekhez a békakontyot, a szibériai nőszirmot, a mocsári
pitypangot, a jávorka fényperjét és társait, valamint a seregélyt, a nádi tücsökmadarat, a sárgarigót és
még sok érdekességet. 

A terepi bejáráskor Németh András a Duna-Ipoly Nemzeti Park gödöllői őrkerület vezetője szakmai és
természetvédelmi téren segítette a munkánkat, egyetemista fiatalok furfangos feladványokkal várták a
kicsiket. (Ki lakhatott a faodúban? Hát a fűszálakból készült fészekben? Hogy is néz ki a békapete és a
különböző fejlődési alakzatok?)

A lápréten a nádasban bújócskáztunk, vizesárkon keltünk át és a jó válaszok jutalma a csigaház lett. A
focipályán a gyerekek ügyességi versenye következett. Ki tud a „zsombékokra” lépve végighaladni
egy  akadálypályán  vagy  gólyaléptekkel  haladni  ezeken?  Sőt  célbadobni  nedves  avagy  száraz
szivaccsal, s így békára vadászni?

S mindez hogy kapcsolódik a komposztáláshoz? Nos a láprét talaja nagyrészt tőzeges, amely a vízjárta
területen a sok lebomló növényi anyagból képződött hosszú – hosszú idő alatt. Egy nagy szivacshoz is
lehetne  hasonlítani,  mely  rengeteg  vizet  képes  magában  tartani,  s  ezzel  az  ott  élő  növényeket
fenntartani és az állatokat táplálni. 

A játékokat követően az óvoda udvarán még két feladat várt ránk. Képeket kellett keresni, amelyek a
megismert  fajokat  ábrázolták,  s  madárhangokat  kellett  felismerni  (seregély,  nádi  tücsökmadár,
sárgarigó,  no  de  volt  egy  kakukktojás  is:  a  kecskebéka.).  A nagy  nap  végén  jöhetett  a  játszótér
kipróbálása és az apró ajándékok átvétele.

A szervezésben Darnyik Anikó és kolléganői vették ki a részüket s támogatóink voltak: Szelektív Kft.,
Humusz Szövetség, DINP. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt és a támogatást!

A  láprét  fajgazdagsága  és  ritka  növényei  miatt  országos  védettségű!  Láprétünk
Galgahévíz és Hévízgyörk határán található, közel nyolc hektáros terület, mely a  Duna-
Ipoly Nemzeti  Park tulajdonában van. Gazdagságát mutatja,  hogy a területről  eddig
közel  160  növényfajt  sikerült  leírni,  melyből  18  védett  faj.  Közülük  néhány
állományalkotó,  mint  például  a  lápi  sás  vagy a  több  százas,  illetve  ezres  tőszámmal
megjelenő kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) és szibériai nőszirom (Iris sibirica).
Ezek alapján elmondható, hogy a Galga mente jelenleg ismert rétjei közül ez a terület a
legértékesebb. A láprét természetvédelmi eszmei értéke, csak a területen megtalálható
növények alapján, több mint 47 millió Ft (Vona et al. 2007).  


