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Nedves gyepek és magaskórósok
Rich fens, wet grasslands and tall-herb vegetation

D1 – Meszes láprétek, rétlápok 
(Caricion davallianae)
Rich fens

Natura 2000:  7230 Alkaline fens

Cönotaxonok: Caricetum davallianae Dutoit 1924, 

Carici fl avae-Eriophoretum latifolii Soó 1944, Carice-

tum lasiocarpae Osvald 1923 em. Dierssen 1982, Cladio 

marisci-Schoenetum nigricantis Soó 1930, Eleocharidi 

uniglumi-Eriophoretum angustifolii Lájer 1998, Junce-

tum subnodulosi Koch 1926, Menyanthetum trifoliatae 

Steff en 1931, Orchido-Schoenetum nigricantis (Allorge 

1921) Oberd. 1957, Seslerietum uliginosae Soó 1941

Natura 2000:  7230 Alkaline fens

Cönotaxonok: Caricetum davallianae Dutoit 1924, 

Carici fl avae-Eriophoretum latifolii Soó 1944,i Carice-

tum lasiocarpae Osvald 1923 em. Dierssen 1982, Cladio 

marisci-Schoenetum nigricantis Soó 1930, Eleocharidi 

uniglumi-Eriophoretum angustifolii Lájer 1998, Junce-

tum subnodulosi Koch 1926, i Menyanthetum trifoliatae

Steff en 1931, Orchido-Schoenetum nigricantis (Allorge 

1921) Oberd. 1957, Seslerietum uliginosae Soó 1941

Defi níció: Bázisokban gazdag, többnyire mésztar-

talmú, állandóan nedves aljzaton fejlődő, rendszerint 

tőzegképző növénytársulások, amelyek megjelené-

se rendszerint alacsony gyepes (részben zsombékos) 

jellegű. A talajvíz szintje egész évben a talajfelszín kö-

zelében van (a zsombékos állományokban időszako-

san lehet kissé magasabb). Kialakulhatnak az állóvízi 

szukcesszió folyamatában (feltöltődési lápok), vízszint-

emelkedés miatt (pl. a növényzet vízkiszorító vagy visz-

szaduzzasztó hatása miatt), vagy lejtős felszínen for-

rások felett (forráslápok), vagy ha a víz közvetlenül a 

felszín alatt (átszivárgásos lápok), illetve a felszínen szi-

várog (csörgedező vizű lápok). Uralkodó faj lehet a lápi 

és a gyapjasmagvú sás (Carex davalliana, C. lasiocarpa), 

a keskeny- és a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum 

angustifolium, E. latifolium), a nagy szittyó (Juncus 

subnodulosus), a vidrafű (Menyanthes trifoliata), a 

kormos csáté (Schoenus nigricans), a lápi nyúlfarkfű 

(Sesleria uliginosa). Az állományok rögzítendő mini-

mális kiterjedése kb. 10 m2. Az idegenhonos (többnyire 

inváziós) fajok maximális aránya (amennyiben egyéb-

ként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.

Termőhely: Feltöltődési lápok peremén, átszivár-

gásos, felszínen csörgedező vizű vagy forráslápokon, 

rendszerint mésztartalmú, de legalábbis bázisokban 

gazdag talajokon alakulnak ki állományai. Az állandó-

an átitatott talaj és a víz nagy fajhője miatt a termőhely 

mikroklímája kiegyenlítetten hűvös. A talajvíz szintje a 

nyári hónapokban 40-60 cm mélyre süllyedhet a fel-

szín alá. A tápanyag-feltáródás lassú, ehhez járul még, 

hogy a meszes talajon a hidroxiapatit- és kalcitkicsa-

pódás miatt a növények számára felvehető foszfor 

mennyisége csekély. A víz oxigéntelítettsége rendsze-

rint alacsony. Tőzegképződés rendszerint kimutatható.

Állománykép: Alacsony-középmagas (80 cm-ig), 

általában háromszintű (két lágyszárú- és egy moha-

szint), tocsogós gyepek.

Jellemző fajok: Karakterfajokkal eléggé jól jelle-

mezhető társuláscsoport. Ezek jelentős része ma már 

nagyon ritka (lápi hízóka – Pinguicula vulgaris, lisz-

tes kankalin – Primula farinosa, tarka zsurló – Equise-

tum variegatum) vagy ritka (illatos hagyma – Allium 

suaveolens, magyar lednek – Lathyrus pannonicus, 

havasi szittyó – Juncus alpinoarticulatus, posvány 

kakastaréj – Pedicularis palustris, alacsony pozdor – 

Scorzonera humilis). Viszonylag gyakoribb a sárga, a 

pikkelyes és a barna sás (C. fl ava, C. lepidocarpa, C. ho-

stiana), gyérvirágú csetkáka (Eleocharis quinquefl ora), 

mocsári nőszőfű (Epipactis palustris). A jellemző ural-

kodó fajok közül elsősorban a lápi sás (Carex davallia-

na), a keskeny- és széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum 

angustifolium, E. latifolium), a nagy szittyó (Juncus 

subnodulosus), a kormos csáté (Schoenus nigricans), 

a lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa) említhető.

A nedves láprétek és a kékperjések [D2] közös jellem-

zője a fehérmájvirág (Parnassia palustris) és a kisvirá-

gú pacsirtafű (Polygala amarella). Néhány, egyéb lápi 

növénytársulásban is fontos szerepet betöltő növény-

faj nedves lápréteken is lehet állományalkotó. Ilyen 

pl. a Marcal-medencében a gyapjasmagvú sás (C. 

lasiocarpa) és a vidrafű (Menyanthes trifoliata). Ezek 

az állományok a zsombékos vagy tőzegmohás lápi 

megfelelőikhez képest feltűnően fajgazdagok. Szá-

mos, egyéb lápi társulásokban gyakoribb növény-

faj az itt tárgyalt nedves lápréteken is előfordul, így 

a rostostövű és a Buxbaum-sás (C. appropinquata, 

Carex buxbaumii, mindkettő pl. Marcal-medence), a 

hengeres sás (C. diandra, Tokaj–Zempléni-hg.), a feke-

te sás (C. nigra, pl. Zalai-dv.), a csőrös sás (C. rostrata, 

pl. Marcal-medence), a télisás (Cladium mariscus, pl. 

Nagyberek), a mocsári zörgőfű (Crepis paludosa, pl. 

Marcali-hát), a gázló (Hydrocotyle vulgaris, Balaton 
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mellett), a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris, So-

mogy: Látrány). Több nedvesréti növényfaj nedves 

lápréteken is megtalálható, ahol bizonyos halmozó-

dást mutat pl. az egypelyvás csetkáka (Eleocharis uni-

glumis), a kétlaki macskagyökér (Valeriana dioica). A 

mohafajok közül jellemző, de viszonylag ritka a Dre-

panocladus revolvens, nagyon ritka a Campylium elo-

des és a Scorpidium scorpioides (utóbbi jelenleg csak 

Vácrátót környékéről ismert). Gyakoribb a Campylium 

stellatum és a Fissidens adianthoides.

Elterjedés: Van néhány csak Közép-Európára jellem-

ző típusa, de az északi féltekén számos, a mi láprét-

jeinkhez hasonló jellegű élőhely található. Jelenlegi 

összes hazai kiterjedése 350 ha körüli. Nagyobb ki-

terjedésben (de zömmel csak az átmeneti Schoenus-

os típus) csak a Duna-Tisza közén (250 ha) fordul elő. 

Viszonylag sok, de kis állománya található a Bala-

ton nyugati részének mintegy 60 km-es körzetében 

(mintegy 60-70 ha a Dunántúli-középhegység nyuga-

ti, a Nyugat-Dunántúl keleti és a Kisalföld déli részén). 

Szórványosan előfordul még az Északi-középhegy-

ségben, a Hanságban és a nyugati határszélen (Sop-

ron, Kőszeg, Vasi-hegyhát).

Állandó vízellátáshoz és gyakran hűvös-hideg mikro-

klímához kötött élőhely, a vízellátás folyamatos rom-

lása sok állományát veszélyezteti jelenleg is. A ki-

száradás jellegtelenedéshez és az állományok más 

élőhelyekké, pl. kékperjésekké [D2], mocsárrétekké 

[D34], jellegtelen gyepekké [OB, OC] alakulásához ve-

zet, emiatt egykori, sokkal nagyobb állományainak 

maradéka sem mindig azonosítható egyértelműen. 

Jó vízellátottságú állományaik túlzott legeltetése és 

tapostatása a sziki, réti és mocsár fajok betelepülését 

eredményezi. Kezelésük (a legeltetés és kaszálás) fel-

hagyása döntően eltűnésüket, azaz cserjésedésüket, 

az inváziós növények térfoglalását idézi elő.

Vegetációs és táji környezet: Rendszerint mocsár-

rétekkel [D34], nádasokkal [B1a], sásrétekkel [B5], kék-

perjésekkel [D2], jellegtelen üde gyepekkel [OB], cser-

jésekkel [P2a], illetve ma már gyakran jellegtelen, 

elgyomosodott területekkel érintkeznek állományaik. 

Alegységek, idetartozó típusok:

1. Szerkezeti-fi ziognómiai szempontú csoportosítás:

1.1. Szőnyegszerű láprétek.

1.2. Zsombékosodó láprétek (Carex davalliana vagy 

Schoenus nigricans dominanciával). 

1.3. Náddal vagy magaskórós növényzettel (pl. Cir-

sium rivulare) ritkásan benőtt láprétek (eutrofi záció 

következtében). Az alsóbb szintekben a lápréti faj-

kompozíció még felismerhető.

2. Hidroökológiai szempontú csoportosítás:

Meszes talajú, szivárgó vizes láprét a Fertőmelléki-dombsor peremén
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2.1. Feltöltődési lápokon kialakult láprétek (pl. Marcal-

medence, Nagyberek).

2.2. Átszivárgásos lápokon kialakult láprétek (pl. Ba-

konyalja, Látrány).

2.3. Felszínen csörgedező vizű lápokon kialakult lápré-

tek (pl. Bakonyalja).

2.4. Forráslápok láprétjei (pl. Tokaj–Zempléni-hg., Ba-

konyalja, Duna-Tisza köze).

2.5. Apró forrásos láprétek (pl. a Turjánvidék Duna-

Tisza közi Homokhátsággal határos peremterülete-

in), amelyek egyértelműen láposabbak a környező 

kékperjéseknél, pl. Eriophorum angustifolium, Carex 

viridula, vaskiválástól rozsdás színű talaj és száraz idő-

ben is vizes talajfelszín, szárazabb réti fajok nincsenek.

3. Szüntaxonok:

3.1. Caricetum davallianae (tipikusan zsombékos, de 

néha rétszerű fi ziognómiájú, elsősorban a Dunántú-

lon fordul elő).

3.2. Carici fl avae-Eriophoretum latifolii (rétszerű fi zi-

ognómiájú, főleg forrásoknál, uralkodó a széleslevelű 

gyapjúsás).

3.3. Caricetum lasiocarpae subass. campylietosum 

(rétszerű, jelenleg csak a Marcal-medencéből ismert).

3.4. Cladio-Schoenetum (zsombékos fi ziognómiájú, vi-

szonylag fajszegény, korai szukcessziós stádium téli sás sal 

és lebegőhínár-elemekkel, elsősorban a Dunántúlon).

3.5. Eleocharidi uniglumi-Eriophoretum angustifolii 

(uralkodó a keskenylevelű gyapjúsás, eddig ismert a 

Kisalföldről, a Dunántúli-középhegységből, az Északi-

középhegységből, a Nyugat-magyarországi peremvi-

dékről és a Dunántúli dombvidékekről).

3.6. Juncetum subnodulosi (rétszerű fi ziognómiájú, a 

legtöbb nagytájon előfordul).

3.7. Menyanthetum trifoliatae (rétszerű fi ziognómiájú, 

jelenleg ismert Belső-Somogyból, a Marcal-medencé-

ből és a Duna-Tisza közéről).

3.8. Orchio-Schoenetum nigricantis (Junco obtusi-

fl ori-Schoenetum nigricantis) (zsombékos fi ziognó-

miájú, uralkodó a kormos csáté, elsősorban a Du-

nántúli-középhegység, Kisalföld, Belső-Somogy és a 

Duna-Tisza köze területén elterjedt). 

3.9. Seslerietum uliginosae (rétszerű fi ziognómiájú, 

Dunántúli-középhegység, Kisalföld, Nyugat-magyar-

országi peremvidék).

Nem idetartozó típusok:

1. A kékperjés („láp”) rétek [D2]. A Molinia-fajok uralta 

állományok akkor sem tartoznak ide, ha a térképezés 

idején üdének, nedvesnek tűnnek.

2. Schoenus nigricans, Sesleria uliginosa kiszáradt 

vagy eredetileg sem lápréti termőhelyen fejlődött ál-

lományai, pl. ha a csáté csupán vázfajként van jelen, a 

kékperjével együtt, és a tipikusnak tartott nedves láp-

réti fajok egyike sem fordul elő bennük [D2]; ha kife-

jezetten szárazgyepfajok (pl. Stipa) kísérik, akkor pl. 

[H5b vagy OC].

3. A mocsárrétek (mások az uralkodó fajok, a talajvíz 

szintje nyáron lesüllyed) [D34].

4. A zsombékosok, különösen a Carex appropinqua-

ta, Carex ela ta láprétszerű állományai hasonlíthatnak 

ehhez az élőhelyhez, de mások az uralkodó fajok [B4].

5. A csermelyaszatosok (Cirsietum rivularis) [D5].
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6. Tőzegmohás átmeneti lápok, láprétek [C23].

7. Meszes talajú forrásgyepek [C1].

Természetesség: Elsősorban a vízellátás és a víz tu-

lajdonságai, a benne oldott anyagok, valamint aktu-

ális kezelésük határozzák meg. Természetes állapot-

ban e láprétek egész évben felszín közeli (ha felszíni, 

akkor sekély) vízzel ellátottak, amely tápanyagokkal 

közepesen ellátott (a nádasok-magassásosok vizéhez 

képest kevesebb tápanyagot tartalmaz), közel sem-

leges pH-jú, mésztartalmú, a legtöbb esetben lassan 

áramló és a vegetációs időszakban viszonylag hideg. 

A felsorolt jellegzetes fajok többé-kevésbé már jelen-

létükkel is utalnak e körülmények meglétére. A ter-

mészetesség csökkenését okozhatja a vízellátás kor-

látozottsága (e láprétek többnyire lejtős felszínen 

alakultak ki, így lecsapolásuk különösen egysze-

rű feladat), a víz feldúsulása tápanyagokkal (különö-

sen foszfor-formákkal) pl. környező mezőgazdasági 

területekről, esetleg kommunális vagy ipari erede-

tű szennyezés. Helyenként jelentős degradációt ger-

jeszt a víznyerés okozta bolygatás is (pl. állatok itatá-

sa céljából). A lecsapolást jellemzően az élőhely teljes 

átalakítása követheti (szántóföldi kultúra létrehozásá-

nak kísérlete, erdősítés).

5-ös: A Caricetum davallianae valamennyi zsom-

békos szerkezetű, gyommentes állománya, ha a 

Molinia összborítása kisebb mint 30%; a Seslerietum 

uliginosae legalább 5 védett fajt tartalmazó, gyom-

mentes állományai, ha a Molinia összborítása kisebb, 

mint 30%; a gyapjúsásos láprétek valamennyi gyom-

mentes állománya, ha legalább 2 védett fajt tartalmaz-

nak; ha az állományban jelen van a Primula farinosa 

vagy a Pinguicula vulgaris; a Juncus subnodulosus 

gyommentes, nem nádasodó állományai, jellem-

zően Carex lasiocarpa, Carex fl ava, Veratrum album, 

Dactylorhiza incarnata fajokkal; a Schoenus nigricans 

vaskiválástól rozsdás színű talajú és száraz időben is 

vizes talajfelszínű, gyommentes, nem nádasodó állo-

mányai; a Carex lasiocarpa még meglévő lápréti állo-

mányai (Caricetum lasiocarpae).

4-es: A jellemző társulásalkotó fajok uralkodnak, a 

gyep szerkezete természetközeli, a talajvíz nyáron is a 

felszín közelében található, de a fajkészlet szegénye-

sebb. Jelentősebb bolygatás nem észlelhető (sekély 

vagy funkcióját vesztett lecsapoló árok lehet). Özön-

gyom nincs (<1%), az állomány enyhén nádasodhat, 

cserjésedhet.

4-es: Az előbbinek megfelelő, de több (3-4) ritka faj 

is előfordul, viszont az özönfajok borítása magasabb, 

de 5%-nál kisebb, az állomány enyhén nádasodhat, 

cserjésedhet. 

3-as: A társulásalkotó fajok mellett gyakoribbak az ál-

talános lápréti és mocsárréti fajok. A talajvíz szintje 

nyáron a mélybe süllyed, illetve feltűnő bolygatás, le-

csapoló árkok, barázdák észlelhetők.

3-as: Jelentős nádasodás és cserjésedés jellemző, de 

több ritka nedves lápréti faj még kitart, az özöngyo-

mok borítása alacsony (5%-nál kisebb). 

2-es: A talajvíz a teljes vegetációs időszakban mélyen 

a felszín alatt található, a nedves lápréti fajok vissza-

szorultak, az özöngyomok borítása nagyobb, mint 

10% és/vagy a területen a cserjék, illetve nád borítása 

nagyobb, mint 25%, a tőzegnek a lágyszárú növény-

zet által elérhető felső rétege ko tu sodott.

Regenerációs potenciál: Csak akkor lehet jó, ha a 

tőzeg bomlása még nem jelentős. Ellenkező esetben 

a tőzeg újraképződése és a jellegzetes fajok betele-

pülése nagyon lassú folyamat, és nem követi időben 

visszafelé az egykori stádiumokat. Állományaik rend-

szeres kezelés hiányában jellemzően átalakulnak. A 

nádasodott vagy lápi magaskóróssá átalakult nedves 

láprét, amennyiben vízháztartása nem sérült, aktív 

beavatkozásokkal – úgymint évenként legalább két-

szer elvégzett kaszálás és/vagy szarvasmarhával, lóval 

végzett legeltetés – pár év alatt regenerálható. A nád 

visszaszorítását az avas nád téli – aratással vagy ége-

téssel történő – eltávolítását követő tavaszi rágatással 

és tapostatással lehet a leghatékonyabban megkez-

deni. A tőzeges talaj miatt az égetés sok helyen nem 

alkalmazható, azonban felhasználása esetén az ége-

tés kizárólag optimális vízháztartási állapotok mellett 

engedélyezhető kezelés. A fásszárúakkal záródott láp-

rét rehabilitációja több szempontból nehézkes, rege-

nerálódása lassan megy végbe, valamint az első évti-

zedben fokozottan ki van téve az inváziós növények 

betelepülésének, ezért gyakoribb emberi beavatko-

zást igényel. 
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