
Felső rákosi-rétek 
 

1.Elhelyezkedé s 

 

 A Felső rákosi-rétek Budapest X. kerü letében helyezkednek el a Rákos-patak északi 

partján. Több szétszabdalt része van. A fő  terü letet a Tú zok utca vágja két felé, ez a térkép bal 

oldalán lévő  nagy összefü ggő  terü let. 

 

1.á bra. A Felsőrá kosi-rétek védett terü letei. A kék vonal á ltal hatá rolt terü letek védettek 

 

Az összefü ggő  terü let, amellyel foglalkoztunk, és amely országosan – ex lege- védett 

lápterü let kb. 15 hektár nagyságú . 

 

 

 

 

 



2. A terület törté nete 
  
 
 A Rákos-patak Rákoskeresztú r utáni szakaszon egy körü lbelü l 4-5 km széles völgyben 

folyik. A szabályozása elő tt itt hatalmas mocsarakat, tavakat alkotott és megszámlálhatatlan 

oldalágra ágazott szét. A mocsarak a patakot egészen a torkolatig kísérték. Egyébként a 

középkorban a patak egy ú gynevezett fattyú  Duna ágba torkolt, ami a mai Nagykörú t helyén 

hú zódott, és így határolva a pesti szigetet. A patak két oldalággal torkolt ebbe a Dunaágba. 

Késő bb mikkor ez az ág már kiszáradt, akkoriban a mostani helyétő l délebbre folyt a Dunába. 

(volt idő szak amikor a kiszáradt ágba vezették a patak vizét öntözési céllal, így a patak a mai 

Boráros térnél ömlött a Dunába.) 

A terü let a középkorban tehát egy rendkívü l változatos vízi világgal rendelkezett, több régi 

forrás megemlíti hogy teknő sök, vízi madarak és halak éltek a terü leten. Mivel nem volt 

szabályozva így a terü leten gyakoriak voltak az áradások így a pataktól távolabbi terü letek is 

folyamatosan nedvesek maradtak jó alkalmat adva a kaszálásra. 

A XVII. században a város terjeszkedése miatt megindultak a szabályozási munkálatok a 

patak árterén. Megkezdő dött a mocsarak lecsapolása. Ezzel egyidő ben megindult a patak 

csatornázott mederbe terelése, illetve a töltések felépítése. 

A XIX században indult meg a Rákosi rétek lecsapolása. A terü let a Városliget, Hungária krt, 

rákosi rendező  pályaudvar, a Kerepesi ú t által körü lzárt terü leten és közvetlen környezetü kkel 

együ tt elnyú lnak egészen a város határáig, valahová Pestú jhely és Cinkota vidékéig. Ez a 

hatalmas terü let 1522 ha teljesen beépítetlen volt akkoriban. A város fejlő désének érdekében 

muszáj volt rendezni a terü letet. A munkálatok a teljes befejezése elhú zódott az 1930-as 

évekig. Ekkora már az immár csatornába folyó patak medrének betonozása is befejező dött. 

A szabályozás elő tti ő si állapotból ő rzött meg valamit az elő ző  fejezetben említett kb. 15 

hektár nagyságú  terü let. Ezért kell a jelenlegi helyzetét fenntartani, illetve javítani rajta. 

 
 
 
 



 

 

3. Botanikai vizsgá lat 

 

3.1. Mó dszer 
 

A vizsgálati terü letre jellemző  volt a mozaikos habitatelrendező dés. Ezt jelenti, hogy egymás 

közelében többféle társulástípus helyezkedett el. A fajlistákat kü lönböző  habitat- (élő hely-) 

típusokon készítettü k el.  

A kiválasztott terü leteken a meghatározó fajokról fajlistát készítettü nk (ld.  mellékletek), majd 

a talált fajokhoz hozzárendeltü k A magyar edényes flóra értékelő  táblázatának (Simon Tibor, 

Horá nszky Andrá s, Dobalyi Konstantin, Szerdahelyi Tibor, Horvá t Ferenc) megfelelő  

értékeit.  

 

A terü leten talált növények ökológiai mutatóit (W= vízháztartás, T= hő háztartás, R= 

talajigény) összegeztü k, majd azok átlagait kiszámoltuk. Az átlagértékek alapján 

következtetni tudunk a terü let víz-, hő háztartására és talajára. Ezek az ökológiai mutatók 

jellemzik a terü letet. Tehát az ott lévő  növények indikátorként viselkednek, jelzik a terü let 

állapotát. (szárazság, esetleges szennyezés, zavarás stb.) 

 

1. tá blá zat. Az egyes hőklímá hoz tartozó  T-á tlagértékek 

T érték átlaga A terü letre jellemző  hő klíma 

1-2 Tundra 

2-3 Erdő s tundra 

3-4 Tajga 

4-5 Tű- és lomblevelű elegyes erdő  

5-6 Lomberdő  klíma 

6-7 Szubmediterrán lomberdő  

7< Mediterrán, atlanti örökzöld erdő  

 

 

 



 
 

2. tá blá zat. A területek vízhá ztartá sá hoz  tartozó  W-á tlagé rtékek 

W érték átlaga A terü letre jellemző  vízháztartás 

0-1 Extrém száraz 

1-2 Igen száraz 

2-3 Száraz 

3-4 Mérsékelten száraz 

4-5 Mérsékelten ü de 

5-6 Ü de 

6-7 Mérsékelten nedves 

7-8 nedves 

8-9 Mérsékelten vizes 

9-10 Vizes 

10-11 Igen vizes 

11 Vízi 

 

 

3. tá blá zat. Az egyes talajreakció khoz tartozó  R á tlagértékek 

T érték átlaga A terü letre jellemző  talajreakció 

1-2 Savanyú  

2-3 Gyengén savanyú  

3-4 Közel semleges 

4-5 Enyhén meszes 

5 Meszes bázikus 

 

 

A termé szetvédelmi kategó riá kná l előforduló  betű jelek: K=kísérő  fajok, V=védett fajok, 

E=társulásalkotó fajok, TZ=zavarástűrő  fajok, A=adventív fajok, GY=gyomfajok 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

3.2. A szegély 
 
Szegély terü let alatt a Tú zok utcát, illetve annak a védett, lápos felé néző  két szélét értjü k. Ez 

a fő  terü letet két részre osztja. Az ú ton jelentő s a taposás általi zavarás, ami meg is 

mutatkozik az alábbi grafikonon. 

Természetvédelmi érték kategó riák 
megoszlása %-ban

32,5

27,5

25

5
10 0

K

GY

TZ

A

E V

 

2. á bra. A szegélynél a természetvédelmi érték kategóriá k megoszlá sa szá zalékban 
kifejezve 

 
A zavarástűrő  fajok mellett jelentő s a gyom illetve kísérő  fajok aránya. Társulástanilag 

leginkább a magaskórós (Petasitetum hybridi) társuláshoz áll legközelebb, de erő sen 

gyomos. Néhány növény a közeli, egyéb társulásnak a jellemző  faja pl. parti sás (Carex 

riparia) amely a magas-sás-rét  (Caricetum acutiformis-ripariea) jellemző  növénye. 

A hő klímája lomberdő  (T=5,21), a talaj a környező  terü leteknél szárazabb, (W=6,84 

mérsékelten nedves) talaja enyhén meszes (R=3,83). A legtaxongazdagabb terü let, itt 44 

kü lönböző  rendszertani csoportba sorolható növény kerü lt elő . Ennek oka lehet, többek 

között, hogy itt nem egy egységes társulásról van szó, hanem több keverékérő l. (lásd feljebb) 

 

 

 



 

 

 

3.3. Magas-sás-rét 
 

A magas-sás-rét (Caricetum acutiformis-ripariea) a magassásos társuláscsoport tagja. 

Sekély vizű, vagy csak idő szakosan vízzel borított terü leteken alakul ki. Jellemző  rá 

valamilyen sásfaj dominanciája. Jelen esetben a parti sásé (Carex riparia). A terü letü nkön 

nagyon fajszegénynek bizonyult a maga 15 taxonjával. A kis fajszám oka lehet, hogy több 

kü lönböző  sásfaj is található a terü leten, de virágzás után ezeket nehéz elkü löníteni, így csak a 

tipikusokat találtuk meg. 

 

Természetvédelmi érték kategó riák 
megoszlása %-ban
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3. á bra. A magas-sá s-rét természetvédelmi érték kategóriá k megoszlá sa szá zalékban 
kifejezve 

Látható a grafikonból, hogy a zavarástűrő  fajok aránya jelentő sen lecsökken a szegélyhez 

képest, a kisebb diszturbancia miatt, és megnő  a társulásalkotó fajok részesedése a flórából. A 

többi kategória aránya csak kis mértékben változik kivéve, hogy megjelenik a védett 

növények csoportja. Ezt itt a mocsári nő szirom (Iris pseudacorus) jelenti. (A csekély 

fajszámból egy taxon is majdnem 7 százalékot képvisel).  

A hő klímát jellemző  szám átlagértéke nagyon hasonló az elő ző höz, így ez a terü let is 

lomberdő  klímába tartozik. (T=5,18) Jelentő  eltérés van viszont a terü let vízháztartásában. A 



W érték alapján a terü let a mérsékelten vizes kategóriába tartozik. (W=8,57) Ez valóban 

meglátszik a terü leten, mert ez a legkéső bb kiszáradó rész, itt még jú lius elején is volt néhány 

helyen víztü kör. A talajreakció szintén hasonló az elő ző  terü lethez. (R=3,88) 

 

3.4. Zsombék-semlyékesek 

 
Ez a társulás is a magassásos társuláscsoprt tagja, így hasonlóak jellemző k rá, mint a magas-

sás-rétre. Két mozaikosan összetartozó, de ökológiai mutatóiban, és fajkészletében is eltérő  

társulás alkotja. A zsombékokat (Caricetum eleata) bizonyos sásfajok pl. zsombék sás 

(Carex elata) alkotják, ezek oszlopszerűen kiemelkednek a talajszintbő l. Ezek között 

találhatóak a semlyékek, (Carici-Menyanthum) amelyek a föld szintjén vannak, és ezeknek 

jellemző en nagy a víztartalma. A semlyékekbe található növények magassási vagy lápi 

társulások tagjai. A zsombékos szélén elő forduló értékes növény a mocsári gólyahír (Caltha 

palustris). 

 

Természetvédelmi érték kategó riák 
megoszlása %-ban
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4. á bra. A zsombék-semlyékesek természetvédelmi érték kategóriá k megoszlá sa 
szá zalékban kifejezve 

A terü leten nagyon megnő tt a közönséges fajok részaránya, de csökkent a gyomfajoké az 

elő ző  terü lethez képest. A zavarástűrő  taxonok aránya magasabb, mint az elő ző  terü leten, de 

közel sem olyan magas, mint a szegélynél. Ennek oka a jóval alacsonyabb a zavarás, mint az 

elő bb említett részeken. A hő klíma a szokásos lomberdei. (T=5,00) A talajnedvesség 

alacsonyabb, mint a magas-sás-réten volt, de a szegélynél magasabb, (W=7,81) ezzel az 



értékkel a nedves kategóriába tartozik. A talajreakció közel semleges. (R=3,92) Ennél a 

társulásnál látható leginkább a vízhiány. A terü let széléhez közel erő sen pusztulnak, és esnek 

szét a zsombékok. 

 

3.5. Kiszáradó  láprét 
 
A láprétek társuláscsoport tagja a kiszáradó vagy kékperjés láprét (Molinetum coeruleae). 

Jellemző en laza, homokos talajon alakul ki, amely nyáron kiszárad. Legjellemző bb faja 

kékperje (Molinia coerula) Ez a rész a Rákosi-rétek legjobb társulása, sok védett növény 

potenciális élő helye. Ezen a terü let két védett növényt is találtunk az egyik a már említett  

mocsári nő szirom, (Iris pseudacorus) a másik a kornis tárnics (Gentiana pneumonanthe), 

amely tipikus faja a kiszáradó lápréteknek. 

 

Természetvédelmi érték kategó riák 
megoszlása %-ban
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5.á bra. A kiszá radó lá préten a  természetvédelmi érték kategóriá k megoszlá sa 
szá zalékban kifejezve 

A kísérő  fajok nagy aránya szembetűnő , ez majdnem a megtalált fajok felét teszi ki. A gyom 

és zavarástűrő  fajok aránya az összes társulás közü l itt a legkisebb, és itt a legnagyobb a 

védett növénytaxonok aránya. Ez is mutatja, hogy bár állapota nem a legjobb, de mégis 

természetvédelmileg ígéretes terü let. A hő klíma szempontjából a lomberdő  kategóriába 

tartozik (T=5,00). A talajnedvesség alapján a mérsékelten vizes kategóriába sorolható. 

(W=8,22). Ez a terü letre nézve kedvező , de a szárazodási tendenciák miatt ez az érték 



csökkenhet, ami kedvező tlen befolyásolja a terü let élő világát. A talajreakció szempontjából 

semleges a terü let. (R=3,82). 

 
 
 

3.6. Ö sszefoglalás 

 
Ebben a fejezetben a flóra alapján számított kü lönböző  mutatókat, a talajnedvességre utaló W 

értéket és a természetvédelmi kategóriákat, hasonlítottam össze és ábrázoltam grafikonokon. 

 

W érték alakulása a kü lö nbö ző  terü leteken
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6.á bra. A talajnedvességre utaló W érték alakulá sa a kü lö nbö ző terü leteken 
 
A 6. ábráról leolvasható, hogy a magas-sás-réten volt a legnagyobb a talaj víztartalma, hozzá 

hasonló értéket mutatott a kiszáradó láprét W-je. A legalacsonyabb a szegély régióban volt a 

W, aminek oka lehet, hogy ez a terü let magasabban fekszik a környezeténél. 

A legnagyobb leromlás a zsombékos terü leten látszott, ahol sok helyen tapasztalható, hogy a 

vízhiány miatt pusztul a zsombékot alkotó sás faj, amelynek következtében a zsombékok 

szétesnek. Ha a kiszáradási folyamat tovább tart, akkor az a többi terü let degradálódásához 

vezethet, amely több értékes növényfaj eltűnését vonhatja maga után. 

 

 



 

 

 

 

A természetvédelmi kategó riák megoszlása a kü lö nbö ző  
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7.á bra. A természetvédelmi kategóriá k megoszlá sa a kü lö nbö ző terü letek a flóra 
szá zaléká ban kifejezve   

 
A 7.ábráról látható, hogy a magas-sás-rét kivételével minden társulásnál a kísérő  fajok 

részaránya a legnagyobb ez a legtöbb hazai társulásnál hasonlóan szokott alakulni. Látszik az 

is, hogy a zavarástűrő  illetve gyomfajok aránya a szegélynél a legnagyobb. Ebbe a két 

csoportba sorolt növények ökológiai igénye hasonló. Rövid tenyészidő , gyors szaporodás, 

erő s zavarástűrés, de gyenge kompetíciós képesség, ezért ha a zavarás megszűnik, hamar 

átadják a helyü ket a jobb versenyképességű „értékes” fajoknak. Ezért kell a zavarást 

csökkenteni a lehető  legnagyobb terü leten. (De nem teljesen megszü ntetni, ld. közepes 

diszturbancia elmélete). A zavarástűrő , illetve gyomfajok aránya a kiszáradó lápréten a 

legkisebb, és itt található a legtöbb védett növény (2 faj) . Ez azt mutatja, hogy ez a társulás 

maradt fent legtermészetesebb állapotban.  

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Kezelé s 

 
A kezelés célja, hogy a meglévő  állapotot fenntartsa, vagy azon természetvédelmi 

szempontból javítson. A módszerek közü l a legtöbb olyan eljárás, amelyeket évszázadokon át 

használtak a hagyományos mező gazdaságban. Sok lápi illetve magassásos terü let nem 

természetes kialakulású , hanem emberi tevékenység hozta létre. Például a magassásos 

társulások gyakran puhafa ligetek helyén jöttek létre, míg láprétek sokszor egykori láperdő k 

kiirtásával keletkeztek. Tehát ezen társulások fenntartásához nélkü lözhetetlen a terü let 

valamilyen szintű kezelése. A kezelés mellett szóló érv a nád erő teljes terjedése, amely 

elnyomja a természetes növényzetet. 

A nád visszaszorítására a legjobb módszer a kézi kaszálás. A kaszálás idő pontját a terü leten 

találhatónövények vegetációs idejéhez kell igazítani. Így egy kora tavaszi vegetációs idő  

elő tti, és egy jú liusi kaszálás az ideális. A nagy nyári hő ségben a nádat nagyon megviseli a 

vágás, ezzel jelentő sen csökkenthető  az állománya.  

A nád terjedésének megállításában sokat segítene a réteket tápláló vizek szerves, nitrogén és 

foszfát terhelésének csökkentése. A nád jobban képes kihasználni a tú lzott tápanyag nyú jtotta 

lehető séget, mint a lápi és réti növényzet ezért sokkal erő teljesebben terjed, mint azok. Ezen 

kívü l a bizonyos növényekre a magas ammónia szint toxikus hatást vált ki. 

A másik fontos beavatkozás a terü let talajvízszintjének emelése. Erre a legegyszerűbb 

megoldás a terü let lecsapolását végző  vízelvezető  árok eldugaszolása. Ezzel jelentő sen 

lehetne a terü let szárazodása ellen tenni. Hasonló eredményt lehetne elérni a Rákos-patak 

mederszintjének emelésével, bár ez egy jóval bonyolultabb megoldás, de műszakilag 

kivitelezhető .  

A terü let szélén lévő  illegális szemétlerakók megszü ntetése esztétikai szempontból 

mindenképpen szü kséges. 

A Rákos-réteket a jövő ben fel lehetne használni oktatási célokra is. Erre egy megfelelő  

tanösvény kialakítása célszerű lenne. Ezen sétálva egyrészt be lehetne mutatni a terü let 

élő világát, másrész tájtörténeti utazást is tehetne a látogató, hiszen ez a terü let a Rákos-patak 

szabályozás elő tti állapotát demonstrálja. 
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