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Bevezetés 
 

A Nyírség kiemelkedő értékei a lefolyástalan buckaközi mélyedésekben meghúzódó lápok, láprétek. A 
lecsapolás különösen a nyírségi vízválasztó közelében elhelyezkedőket veszélyezteti. Az ebben a térségben 
található kállósemjéni Nagymohos úszólápjáról, más néven ingólápjáról és védett növényeiről híres. A 
Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl. és Carex diandra Schrank mára eltűnt, de a Cicuta virosa L. , 
Menyanthes trifoliata L., Ranunculus lingua L., Calamagrostis canescens (Web) Rot em. Druce, Iris 
pseudacorus L., Thelypteris palustris Schott és Epipactis tallosii Molnár et Robatsch még előfordulnak. 

A láp medrét a Boreális homokmozgásai alakították ki i.e. 8000 körül. Szél fújta mélyedés. Eleinte 
száraz, I. e. 5500-2500 között többször kiszáradó, I. e. 2500–800 között nagy vízborítású terület. A XVII. sz. 
végéig a tavi állapot dominált. A 18. sz. végétől erőteljes antropogén hatások (az erdős környezet tarvágása, 
legeltetés) miatt tápanyag bemosódás következtében láp állapot alakult ki (NÉMET 1993, NAGY 1980). 

A Nyírségben, az 1970-es évek közepétől fokozatos talajvízszint-süllyedés indult meg. Az 1980-as évek 
közepéig a vízszintcsökkenés üteme és mértéke megfelelt a meteorológiai viszonyok (csapadék, hőmérséklet) 
alakulásából adódó állapotoknak. Az 1980-as évek második felétől ez az ütem viszonylag nagy területeken 
(elsősorban a legmagasabban elhelyezkedő részeken) felgyorsult. 2001–2006 közötti időszakban a süllyedés 
stagnál, vagy csak néhány cm-es értékkel nőtt (SZŰCS 2010). 

Az eutrofizáció fokozta a láp feltöltődését, tovább csökkentve a vízmélységet és a vízzel borított terület 
nagyságát. Mesterséges vízpótlás 1981–1988 között a Baromlaki (VII/4-es) csatorna vizéből történt. 
Tápanyagtartalma kedvezőtlenül hatott, ezért később mellőzték. 1997-től rétegvizes kút látja el a 
Nagymohost. Több évi kiszáradás után az utóbbi 10 évben az élőhely regenerálódása jó ütemben halad. Ismét 
van úszóláp. A védett növények populációi növekednek. 
 

Előzmények 
 

Az első botanikai feljegyzéseket Kitaibel Pál készítette, aki 1796 júniusában járt a vidéken. A Mohost ősi 
állapotban találta (NAGY 1980). A következő száz évben jelentős változások történtek. Az 1776-ban készült 
térképen a homokbuckákkal körülvett tavat tölgyerdő övezte. Alakja a maitól teljesen eltérő (1. ábra). A 
tölgyerdőt az 1800-as évek elejére kiirtották. A legeltetés megakadályozta az erdő regenerálódását. A 
buckatetők homokja hamarosan kiszáradt és a szél hordani kezdte. A folyamat legalább 100 évig tartott és 
teljesen átalakította a tó formáját Az 1866-ban készült térképen a Nagymohos már a maihoz hasonló, de a 
futóhomokos területek még jelentősek. A buckákat csak az 1920-as években kötötték meg, nagyrészt akáccal, 
kisebb mértékben, a keleti oldalon, erdei fenyővel (KISS 1927). 
 

 

Az 1872-ben készített térképén már látható a 
Nyírvíz Szabályozó Társulat csatornahálózata, 
amely a Nagymohost is elérte (SYPNIEWSKI 1872). A 
csator-názás hatására a talajvízszint 1–1,5 m-el 
lejjebb szállt. A felülről homokkal, alulról 
vízelvonással megtámadott Mohos szukcessziója az 
1900-as évek elejétől felgyorsult. BOROS (1926) a tó 
vizét még 2–3 m mélységűnek találta. A kiterjedt 
úszóláp kisebb része ekkor nádas, nagyobb része 
zsombék-sásos. A zsombék egyes helyeken olyan 
sűrű, volt, hogy sásrétté zárult. Az úszólápot szabad 
vízöv zárta el a parttól. BOROS (1932) a következő 
fajokat közli (eredeti taxonnevekkel idézve, az 
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1. ábra. A Nagymohos partvonalának átalakulása 
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aláhúzott fajok ma már nem fordulnak elő): „Lychnothamnus barbatus (form.), Chara fragilis (form.), C. 
foetida (form.), Riccia fluitans, Ricciocarpus natans (auch. f. terrestris), Marchantia polymorpha, 
Amblystegium Kochii, Drepanocladus Kneiffii , Nephrodium thelypteris, Equiseetum heleocharis f. limosum, 
Sparganium erectum, S. simplex, Potamo-geton acutifolius, P. natans, Najas marina, N. minor, Alisma 
gramineum f. angustissimum, Caldesia parnassifolia, Triglochin palustre, Pycreus flavescens, Carex 
diandra, C. pseudocyperus, C. Hudsonii, C. nutans, C. riparia, C. rostrata, Salix cinerea, Castalia alba, 
Ranunculus radians, Epilobium palustre, Myriophyllum spicatum, Cicuta virosa, Menyanthes trifoliata, 
Mentha aquatica, Utricularia vulgaris, U. Bremii”. 
 

Az első cönológiai felvételeket a Nagymohosról SOÓ (1938) ismertette (eredeti fajnevekkel idézve, 
zárójelben szerepel a ma használatos név): 
Nuphareto-Castalietum: Castalia (Nymphaea alba) 2, Potamogeton natans, Ranunculus radians, 
Myriophyllum spicatum 4, Ceratophyllum submersum 2, Potamogeton crispus, P. acutifolius, Utricularia 
vulgaris, U. Bremii (?). 
Myriophylleto-Potametum: Caldesia parnassifolia, Alisma gramineum f. angustissimum, Najas marina, N. 
minor, Potamogeton natans, Ranunculus trichophyllus, Ceratophyllum submersum, Myriophyllum spicatum. 
Lemno-Utricularietum: Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrrhiza, Utricularia vulgaris, 
Potamogeton natans, Riccia fluitans.  
Menyanthetum: Menyanthes trifoliata A-D: 1–4, Fr.: 4; Carex Hudsonii (C. elata) A-D: 3–4, Fr: 5; C. 
pseudocyperus A-D: 1, Fr: 1; C. inflata (C. rostrata) A-D: 1–2, Fr: 4; C. diandra: A-D: 1–2, Fr: 3; Typha 
latifolia A-D: 1, Fr: 1; Phragmites vulgaris (P. australis) A-D: 1, Fr: 4; Agrostis alba (A. stolonifera) A-D: 1, 
Fr: 2; Lythrum salicaria A-D: 1–3, Fr:4; Cicuta virosa A-D: 1–2, Fr 4; Oenanthe aquatica A-D: 1, Fr 1; 
Lysimachia vulgaris A-D: 1–2, Fr: 4; Lycopus europaeus A-D: 1: 2; Epilobium palustre A-D: 1, Fr:1; Galium 
palustre A-D: 1, Fr: 4; Eupatorium cannabinum A-D: 1–2, Fr: 2; Nephrodium thelypteris (Thel. palustris) A-
D: 1–2, Fr:3; Equisetum limosum! (E. fluviatile) A-D: 1, Fr: 2; Salix cinerea A-D:1, Fr:2; 
 

1954-ben a Nagymohost védetté nyilvánították. Köré az 1950-es évek végén szegélyerdőt telepítettek. 
SIMON (1966) nád, sás és tőzegpáfrány fedte, nagyfelületű úszólápot említett, amely egyik szélével a parti 
sásrétbe simult. Az úszó zsombéksásosban a Menyanthes trifoliata feltűnően nagy tömegét látta. A part menti 
iszapos részeken Caldesia parnassifolia, ingólápon Carex diandra fordult elő. 

1966-ban az északi partszakasz mentén a tómedret közel 2000 m²-en homok- alzatúnak találtam. 1985-ig 
már ez is erősen eliszaposodott. KISS (1927) a nyílt vízfelületet 10000 m²-re becsülte. 1978. decemberében 
végzett mérésemkor a vízfelület néhány méter széles csónak úttal összekötött, két részből állt. A külső, északi 
nádöböl 30 × 35 m-es, a belső dél felé elnyújtott amőboid formájú, 110 m hosszú és legnagyobb szélessége 
45 m. A nyílt vízfelület összesen 4120 m². A tündérrózsásban (tóközépen) a vízmélység 50 cm, az iszap-
vastagság 130 cm. A híg iszapot, könnyen át lehetett szúrni. Az alsó sűrűbb 20–25 cm vastag volt, majd 
kemény alzat következett. 

Az endogén feltöltődés fokozódott, amit a lesüllyedő és a vízvesztés miatt megfeneklett úszóláp 
dararabok is elősegítettek. Ezért a halmozódó csapadékszegény években (például 1971–1976) a Mohos déli 
és középső részei évekre kiszáradtak. Ezeken a területeken 1980-ban 7, évgyűrűt fejlesztett, de a következő 
csapadékos időszakban elpusztult bodza bokrokat találtam. A következő száraz időszakra felkészülve a 
terület akkori kezelője (OKTH Észak-alföldi Felügyelősége) a Mohos, eredetileg lecsapolásra készített 
csatornáját kimélyíttette. Így a Baromlaki (VII/4-es) csatorna vize duzzasztással eljuthatott a védett területre. 
 

Anyag és módszer 
 

A Nagymohos (Nagy-Mohos, Mohos-tó, Mohos) Közép – Nyírségben, Kállósemjéntől É-ra, 5 km 
távolságra található. Területe 22,5 ha. Ebből 13,5 ha láp. Két medencére tagolható: az északi-dél irányú 
nagyobbra, csúcsán a mélyebb úszólápos területtel és a déli fekvésű, kelet-nyugat irányú kisebbre. 

A vegetáció-térképekhez a terület M = 1: 4000 EOV térkép-lapját vettem alapul. A munka közben tájolót 
és mérőszalagot használtam. Tóközépi területen, télen, jégen dolgoztam. Mivel a térképek tereppontjai közül 
az évtizedek során több megváltozott, utak szűntek meg és keletkeztek, betonozott időtálló mérőpontokat 
készítettem. 

A helymeghatározást gépkocsiban használatos GPS készülékkel történt (Mio C510 GPS PNA). 
1. 0-pont: a lápot kerülő földút É-i kereszteződésétől 4 m-re D-i irányban az út menti égersorban van. 
Betonlapból kiemelkedő, 25 cm magas útjelző kő. GPS-adatok: N=47, 89891°, E=21, 93652°. 
2. Tóközépi mérőpont: 1994-ben a kiszáradáskor készítettem, a legmélyebb területen. Talajvíz 
megfigyelőkútnak készült, ahol a betonlap felső síkja egyenlő a „0”-szinttel. Ez megegyezik a HNP 2010 
nyarán módosított vízmércéjének mínusz 32,5 cm-es szintjével. Vízborítás óta vízmércének használom. 
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GPS–adatok: N=47, 89781°, E=21, 93605°. 
3. Kifolyó: A kútvizet szállító csővezeték betonozott vége. GPS-adatok: N=47, 89665°, E=21, 93549°. Ez a 
három pont egy egyenesbe esik. A 0-pont és a tóközépi mérőpont távolsága 129 m. A 0-pont és a kifolyó 
távolsága 265 m. 
4. Déli mérőpont: 1995-ben készítettem. Ugyanolyan, mint a tóközépi mérőpont. A Nagymohos DK-i 
útelágazásától Ny-ra 243 m-re, és a földúttól 45 m-re É-i irányban található. GPS-adatok: N=47, 89332°, 
E=21, 93608°. 
Ezen kívül a Nagymohos DK-i sarkától D-i irányba 550 m-re lévő Nyárias északi legmélyebb területén is 
készítettem 1996-ban az előzőkkel egyező kivitelű vízmérő pontot összehasonlítás céljából (a 700 m hosszú 
Nyárias déli része érintkezik a Baromlaki, VII/4-es csatornával. Így annak hatása közvetlenül is mérhető.) 
A vízszinteket 1983-tól, a csapadékot 1984 -óta mérem folyamatosan, de van néhány saját mérésem az előző 
évekből is. A vízszinteket 7–10 naponként mértem a tartós fagyok beálltáig. Ezután 15–30 naponként a 
télvégi áradási időszakig. A tóközépi vízmérce elkészítéséig az 1983-as maximum szinthez viszonyítottam. 
majd ezeket az adatokat 1994-től hozzáillesztettem a későbbiekhez. Cönológiai felvételeimet Braun-Blanquet 
(1951) módszere szerint készítettem. Kvadrátjaim fűzlápban 10 × 10, nádasban és úszólápon 4 × 4 méteresek. 
A fajok meghatározásához SIMON (2000), a társulások megnevezéséhez SOÓ (1980) és SIMON (2000) műveit 
alkalmaztam. A vastag és híg iszap miatt a vízmélység meghatározása nehézségbe ütközött. A tömörebb 
tófeneket kihegyezett karó 25–30 kp.-al történő lenyomásával lehetett elérni. Ebben az esetben az 
iszapvastagság meghatározására a vízfelszíntől a kemény alzatig mérhető értékből kivontam az átlátszóság 

mérésére szolgáló fém Secchi-korong merülési 
mélységét (A korong a laza iszapba csak 
elhanyagolható mértékbe merült.). A két mérés 
különbözete a laza iszap vastagsága. A legújabb 
vegetáció térképemen 2009 januárjától 2010 
februárjáig dolgoztam. A társulások átalakulását 
egyes fajok (nagy csalán, fekete bodza stb.) 
jelölésével is érzékeltettem. A talajvíz kutak 2009-es 
adatai a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának 
mérései nyomán készült szakértői tanulmányból 
származnak (SZŰCS 2010). A 2010 nyarán a 
vízmérce-közeli megfigyelő kút peremének 
magasságát az akkori vízszinttől közlekedő edény 
elvű eszközzel állapítottam meg. Ettől kezdve itt a 
talajvízszintet is mértem és összehasonlítottam a tó 
vízszint adataival. Kiderült, hogy a monitoring kutak 
közül az M4 és M4/a 2009-es adatai a tanulmányban 
felcserélődtek. A szintezéssel is probléma lehet, mert 
a duzzasztott víz, különösen száraz nyáron, nem lehet 
alacsonyabb, mint a közeli talajvíz szintje. A 7. ábra 
készítésekor ezt korrigáltam. 
 

2. ábra. Az úszóláp kiterjedése a 20. sz. elején 
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Eredmények 
 

A területet 1965-óta ismerem és 1981-től kutatom. A mesterséges vízpótlást felszíni vízből  ( egy átlagosnál 
csapadékosabb időszak végén )1982-től, a legszárazabb évek kivételével, 1997-ig végeztem. Az első években 
kedvező hatások mutatkoztak (VAS 1983). 1985-ig a vízpótlás hatására nőtt a nyílt víz felülete a nádas és 
gyékényes rovására újabb úszóláp területek keletkeztek (5. ábra). Új fajok jelentek meg, de kedvezőtlen 
változások is történtek VAS (1984, 1985, 1987). 

1984-tól csapadékszegény évek következtek, a vízellátás bizonytalanná vált. Egyre hosszabb időre 
száradt ki a fűzláp, majd 1990 és 1997 között a tóközép is. Nőtt az éves vízszintingadozás és a legszárazabb 
időszakokban megközelítette a 130 cm-t. 1996-ban – 127 cm szinten volt a talajvíz (7. ábra). Leültek az úszó-
lápok, és az alzathoz rögzültek. A tóközépen gyékény és mocsári gyom terjedt. A csatornából érkező és a 
helyi lebomlás fokozódása miatt felszabaduló tápanyag-mennyiség összegződött és erőteljes eutrófizációt 
okozott. A fűzlápban a csalán inváziójában, és fekete bodza terjedésében nyilvánult meg. Ezért a felszíni 
vízpótlást megszüntették. A fűzláp 1992-ben tápanyag csökkentés és szukcesszió fékezés céljából történő 
tarvágása és hamujának kihordása sem javított a helyzeten. A csalánosodásnak még segített is, a konkurencia 
csökkentésével. Megbomlott a bokorfüzes boglyás, kisebb tisztásokkal tarkított szerkezete, eltűntek azok 
jellemző fajai és kefe-sűrű újulat keletkezett. 1992-óta a vízellátás 57 m mély kútból történik, átlagosan 350 
m3/nap teljesítménnyel. A csővezetéket többször meg kellett hosszabbítani a szivárgási veszteség miatt. 
1997-ben került a kifolyó a mai végleges helyére. A vízmennyiség nem elegendő a teljes terület ellátására, de 
lehetővé tette a legmélyebben lévő mintegy 4 ha regenerálódását (VAS 1999). 

A legutóbbi száraz időszak 2000-2004 között volt, de 2010-ig is szélsőséges, száraz nyarú évek 
következtek. Mérőkútjaim és vízmércéim sok éves adatai alapján, -figyelembe véve a tóközépi 40-60 cm-es 
feltöltődést, állítható, hogy mesterséges vízpótlás nélkül ebben az időszakban a Nagymohos ismét teljesen 
kiszáradt volna. Számításaim és tapasztalatom szerint, ha a D-i mérőpontnál a talajvíz szint mínusz 130 - 140 
cm, akkor a tóközépnél „0”-szint körüli érték várható vízpótlás nélkül (az előző évek klimatikus és talajvíz 
viszonyai mellett). A 2009. évi csapadék mennyisége mérésem alapján 557 mm. Esős június után száraz, 
meleg nyár következett. - Nyíregyháza 132 éves csapadék-összeg átlaga 2002-ig 562 mm Kormány (2004). 
Esős június után száraz, meleg nyár következett. A kútvizes pótlás csak fékezni tudta a vízszintcsökkenést. 
2010 csapadékos hűvösebb év. December 8.-ig 919 mm csapadékot mértem, melynek többsége a vegetációs 
egyben párolgási, párologtatási csúcs idejére esett. 

Várható volt, hogy a Mohos szintje emelkedni fog. A kútvizes pótlást le is állították június elejétől 
október elejéig. A vízszint a csapadék miatt fékezetten, de az újabb vízpótlásig csökkent. A talajvíz több éves 
hiányát ennyi csapadék még nem tudta pótolni. A Nyárjas a csatornából egész évben nagy mennyiségű vizet 
kapott. Az 1980-as évektől a legmagasabb vízállás alakult ki. Ez nem csak a sok csapadéknak köszönhető, 
hanem annak is, hogy az Újszőlő úton, a műút utáni csatorna szakaszon jelentős talajbemosódás történt, ami 
kb. 30 cm-el megemelte a csatorna alját. Emiatt augusztus közepén, a Mohos déli medencéjébe is csatorna-
víz került. A HNP vízmércétől 15m-re, a vízzel érintkező parttól 9-10 m-re található talajvíz mérőkút 
adataiból is kitűnik, hogy vízpótláskor a talajvíz a tó vízszintje alatt van (7. ábra). A Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága 2009-ben elvégeztetett monitoring vizsgálatából kiderült, hogy a talajvíz áramlási iránya 
ÉÉNy. A felduzzasztott Nyárias felől Nagymohos DK-i részén keresztül eljuthat a tóközép irányába. A 
Mohos déli medencéjébe tárolható víz nagy része viszont eláramlik az északi medence mellett Szűcs (2010). 
2010-ben a vízmérce közeli kútnál megismételtem a méréseket. Ezen a nyáron a mesterséges vízpótlás 
szünetelt. A talajvíz szintje, ha kisebb mértékben is, de a tó vízszintje alatt maradt, a rendkívül csapadékos 
időjárás ellenére is. Ez bizonyítja, hogy a Nyáriasból a talajvíz fölé tárolódott vízből áramlás történt a 
Nagymohos É-i medencéjébe. Ezt erősítik meg a Nyáriason és mérőkútjánál, a Mohos déli mérőpontján és a 
Mohos DK-i részén végzet megfigyelésem is. 

2009. decemberében tóközépen a vízfelület összesen 880 m2. A nagyobb 560 m2–es területen a 
vízmélység a mérőpontnál 94 cm, körülötte a laza iszap 20-25 cm vastag. Ez nagyrészt a kiszáradáskor 
megszilárdult iszap felpuhulásából származik. A 25-35 cm mély, 10-12 cm széles repedések lábbal még most 
is jól érzékelhetők. Három, 40-50m2 területű nyílt vízfelszín az úszólápba van záródva. Vegetáció-
térképeimet és korábbi cönológiai táblázataimat összehasonlítva jelentős változások történtek. A hínár 
társulások borítása jelentősen csökkent, a nádas kiszorult a fűzlápból, az úszólápképző keskenylevelű 
gyékényes területe tovább zsugorodott, a nád befelé terjed, a D-i medence zsombéksásosa és nádasa 
kipusztult. A tartósan kiszáradó területeken az Alno-Padion jelleg erősödött. Itt és az É-i medence D-i 
felében csalán invázió van. A fekete bodza és komló is terjed a fűzláp rovására. A rétek a kaszálás felhagyása 
után, a 0-pont közeli kivételével, megszűntek, fás társulássá alakultak az égerláp kezdemények gyarapodnak 
(3. ábra és 4. ábra). 

3. ábra. A kállósemjéni Nagymohos vegetáció-térképe 1983-ban 
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Jelmagyarázat a 3–5. ábrákhoz: 
 

1. Nyílt víz 
2. Tündérrózsás 
3. Nádas (nád)  
4. Pusztuló nádas  
5. Gyékényes  

6. Pusztuló gyékényes 
7. Harmatkásás 
8. Úszóláp 
9. Fűz – nád komplex 
10. Fűzláp 

11. Tarvágott fűzláp 
12. Sásos nádas 
13. Zsombéksásos 
14. Magassásos  
15. Égerláp kezdemény 
16. Égeres puhafás 

17. Kocsányos tölgy 
18. Vörös tölgy 
19. Nagylevelű hárs 
20. Szegélycserjés 
21. Üde kaszáló 
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4. ábra. A kállósemjéni Nagymohos vegetáció-térképe 2009-ben 
 

 
 



VAS M.: A kállósemjéni Nagymohos vegetációjának változása 1980 és 2010 között 157

5. ábra. A legmélyebb terület vegetációja, víz-és 
iszaprétege 1985-ben 

 

 
 

6. ábra. Állandósult és sodródásra képes úszóláp 
darabok 2009/2010. telén 

 

 
 

A tóközép változásai 
 

A vízpótlás előtti évben a nádas és gyékényes övön belüli zónában (tóközép) a terület 20%-át borító 
Nymphaetum albo-luteae Soó nymphaeetosum kivételével más gyökerező hínár nem volt, viszont a Lemno-
Utricularietum Soó riccietosum fluitantis több cm vastagságban uralta a nyíltvíz 50-60%-át . A víz tiszta, 
barna és az iszap-rétegig átlátszó volt. A kisebb úszólápdarabokat a szél átsodorta a nyílt vízen. Az úszóláp a 
laza iszapra települő gyékényesből (Typhaetum angustifoliae Soó) jött létre. (Az 1980-as évek közepéig még 
több 10 m2-es táblákban emelkedett fel és gyökérzetével 30-40 cm iszapréteget is hozott magával.) Az új, 
állandóan vizes felszínű lápi környezetben sajátos szukcesszió indult: 

1. Iszapzsázsás - gyékényes, ahol a Typha angustifolia L. dominált, de a sekély vizet utánzó környezet a 
T. latifolia L. terjedésének kedvezett. A nedves, iszapos alzaton hamar megindult a veresengés. Ebben 
legeredményesebb a Rorippa amphibia (L) Bess., de gyakori az Oenanthe aquatica (L.) Poir. Ranunculus 
sceleratus L., Lycopus europaeus L., Epilobium parviflorum Schreb., a szélein Carex pseudocyperus L. 

Mohaszintje fejletlen, de a Marchantia polymorpha L. néhány összefüggő telepet hozott létre. (Rorippo-
Oenanthetum (Soó) Lohn. stádium.) 

2. Tőzegpáfrányos - gyékényes, a két gyékényfaj aránya kiegyenlítődött, borításuk csökkent a 
megerősödő, egynemű páfrányos alsó gyepszint miatt. 

3. Tőzegpáfrányos – fiatal hamvas füzes.A kialakuló cserjeszint keveredett a felső gyepszinttel. - Fűz-nád 
komplexnek megfelelő állapot. A gyékény között megjelent a nád is. Mohaszintje fejlettebbé vált és fajokban 
gazdagodott. 

Itt talajszelvényt is vizsgáltam. Barna színű tőzegrétege 15-20 cm vastag volt, sűrű gyökérzettel. Ezután 
60-80 cm vastag szürke szapropel réteg következett, csupaszabb, levegővel telt élő és elhalt gyékény 
gyöktörzsekkel. A réteg alsó felszínét ismét dús gyökérszövedék borította jelezve a határfelület jobb 
tápanyag ellátottságát. Az ingóláprész alatt 20-30 cm vízréteg és 20-30 cm vastag laza iszapréteg volt. 
Megfigyelésem szerint a szapropel réteg a keletkezéskor felhozott, és a víz-úszóláp talaj határfelületen, a 
gyökérszövedékbe beépülő, laza iszaprétegből származik. Tehát az úszóláp talaj, nagymohosi körülmények 
között, két irányból vastagodik. Felülről a rajta élő növények avarjából képződött tőzegből, alulról a laza 
iszapból. 

4. Tőzegpáfrányos, kifejlett hamvas füzes. Kiteljesedett és zárult a cserjeszint Solanum dulcamara L., 
Frangula alnus (L.) Mill. és Alnus glutinosa (L.) Gärtn. jelent meg benne. Kiszorult a gyékény és a nád. Alsó 
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gyepszintje fajokban gazdagodott. A talajon fajgazdag mohaszint alakult ki, de tőzegmohát nem találtam, az 
ágakon többféle zuzmót láttam. A legidősebb részek lesüllyedőben voltak, gyarapítva a rögzült fűzláp 
területét. (Calamagrostio-Salicetum cinereae Soó et Zólyomi thelypteridosum stádium) 

4. Tőzegpáfrányos - égeres - 
hamvas füzes. Lombkoronaszint 
fejlődött. A cserjeszint borítása 
csökkent. A gyepszint változatlanul 
sűrű az oldalról is érkező fény miatt. 
Mindössze 40 m²-es, lemerülő sziget 
volt. 

1986 decemberében és 1987 
nyárvégén a nyílt víz helyén 125-130 
cm vastag híg iszapot találtam. 1988 
augusztusára az úszóláp leült. Belső 
pereme 20–25 cm-re volt az 
iszapfelszíntől. 1990 augusztusától 
1997 őszéig (a hatékonyabb vízpót-
lásig) mindenütt száraz lábbal lehetett 
járni. 

1998-től ismét keletkezik úszóláp. 
Eleinte néhány négyzet-méteres 
foltokban, kevés iszappal, vagy 
nélküle emelkedett és dőlt a felszínre 
a gyékény. Hét év múlva úszóláp-
kezdemények és néhány m2-es 
vízterek borították a tóközép 75%-át. 
Találtam egy-egy Phragmites 
australis és Scirpus lacustris L. 
borította lápdarabot is.A gyökérzettel 
felhozott iszap elérte a 10–20 cm-t. 
Eleinte gázolva még átjárható volt, 
majd 2008-tól az összekapcsolódó 
úszóláp-darabok ezt lehetetlenné 
tették. 2010 nyaráig szövedéke 
annyira megerősödött, hogy nagy 
része, felkapaszkodás után, a dúsab-
ban növő gyékény csomók tövéhez 
lépve, már járható volt. Vastagsága 
helyenként elérte a 25–30 cm-t. 
Kisebb nagyobb semlyékek tagolták, 
melyben a lebegőhínár feldúsult. A 
kiszáradás időszakában a nyílt víz 

helyén Phragmitetalia fajok uralkodtak. A felső gyep-szintben Typha angustifolia. és T. latifolia, az alsó 
gyepszintben Oenanthe aquatica dominált, de jelentős volt a Calistegetalia és Magnocaricetalia fajok 
jelenléte is. Ma a tóközép döntően úszóláp terület, a térképen jelölt vízfelületekkel. Nagy része fiatal 
állapotú, alsó gyepszintje gyér, sok csíranövénnyel és fiatal egyeddel. A jelentős lábon álló, felső szint 
eredetű holt anyag (15–22 %), növeli az árnyékolást, ezért kevés faj jut el a virágzásig. Egy régebbi, leült 
úszóláp darab is felemelkedett. Az itt hosszú ideig lappangó tőzegpáfrány évek óta dinamikusan fejlődik, és a 
szomszédos területekre terjeszkedik. A tőzegpáfrányos- gyékényes felső gyepszintje 200-280 cm, alsó 
gyepszintje (Thelypteris palustris) 100–125 cm magas és spóráját bőségesen ontja. A lábon álló holt anyag 
mindössze 1-4 %. A lápterület szegélyeit Carex pseudocyperus borítja. Szegélyén és semlyékjeiben jól 
fejlődik a visszatelepített Menyanthes trifoliata. Az úszóláp keleti oldala egységesebb felületű, a nyugati, 
fiatalabb oldala kisebb-nagyobb semlyékekkel erősebben tagolt. A területre visszatért a lebegőhínár és a 
telepített Nymphaea alba is virágzásnak indult. Mindkét gyepszintben a Phragmitetalia fajok dominálnak, 
kivéve a tőzegpáfrányos részt, ahol az Alnetalia fajai. Növekedett a magassás fajok része-sedése. Mohaszint 
is kialakult (1. táblázat). A legnagyobb nyíltvizes területen, a szürke áttetsző vízben fényhiány, vízimadarak 
legelése és a szél által sodort úszóláp darabok (6. ábra) időszakos árnyékolása miatt hínárnövényzet nem tud 

7. ábra. Jellemző vízállások a Nagymohoson 
A, B, C = a laza iszap alsó határa (tófenék) a megfelelő években. 

Vízpótlás kezdete= a, befejezése= b. 
M = talajvíz megfigyelőkút adatai 
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kialakulni. 
1. táblázat. A tóközépi vegetáció átalakulása 

 

 1981. 09. 02. 1993. 08. 21. 2010. 07. 04. 
Vízmélység: 
Iszapvastagság: 

90–105 cm 
110–120 cm 

talajvíz, –80 cm 
----- 

60–85 cm 
20–25cm 

 A - D Fr10 A-D Fr5 A -D Fr10 
Lemnetalia 

Riccia fluitans 5 V - - +-1 I 
Lemna trisulca 1 – 2 V - - +-1 III 
L. minor + V - - 1 – 2 V 
Spirodela polyrhiza + V - - + – 1 II 
Utricularia vulgaris + II - - - - 
Utricularia australis - - - - + – 1 I 
Wolfia arrhiza - - - - + I 

Potametalia 
Nymphaea alba 2 III - - 1 I 
Hínárszint borítása: 95–100 % 0 % 3–30 % 

Felső gyepszint: 
Phragmitetalia 

Typha angustifola - - 2 – 3 V 1 – 4  V 
T. latifolia - - 2 – 3 V 1 – 5 V 
Phragmites australis - - - - 2 I 
Shoenoplectus lacustris - - 1 II + I 
Ranunculus lingua - - - - + I 

Calystegietalia 
Solanum dulcamara - - 1 V + – 1 I 
Echinocystis lobata - - + – 1 IV - - 

Alnetalia 
Salix cinerea - - 1 I 1 III 
Felsőgyepszint borítása: 0 % 46 – 65 % 9 – 82 % 

Alsó gyepszint: 
Phragmitetalia 

Oenanthe aquatica - - 4 – 5 V + V 
Eleocharis palustris - - + – 2 IV - - 
Lycopus europaeus - - 1 III + IV 
Lythrum salicaria - - + – 1 III + – 1 I 
Leersia orizoides - - 1 II - - 
Rorippa amphibia - - + – 1 II + II 
Alisma plantago-aquatica - - + I + I 
Butomus umbellatus - - + I - - 
Sparganium erectum - - + I + – 1 II 
Epilobium parviflorum - - - - + – 1 IV 
Eupatorium cannabinum - - - - + – 1 I 
Berula erecta - - - - + – 1 I 
Scrophularia umbrosa - - - - 1 I 
Veronica anagallis-aquatica - - - - + I 

Magnocaricetalia 
Carex pseudocyperus - - + – 1 III 1 – 2 IV 
C. riparia - - 2  I 1 I 
C. acutiformis - - 1 I 2 I 
C. disticha - - + I - - 
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Folytatás az 1. táblázathoz 
 

Menyanthes trifoliata - - - - 1 I 
Cicuta virosa - - - - + – 1 I 
Epilobium palustre - - - - + I 

Calystegietalia 
Solanum dulcamara - - 1 III + - 1 I 
Myosoton aquaticum - - + - 1 II + - 1 III 
Galium aparine - - 1 I - - 
Urtica dioica - - + - 1 I + I 

Bidentetea 
Rumex palustris - - 1 IV + II 
Ranunculus sceleratus - - - - + III 

Molinietalia 
Persicaria minor - - + - 1 I - - 
Agrostis stolonifera - - - - + I 

Alnetalia 
Thelypteris palustris - - - - 5 II 
Salix cinerea - - - - + III 

Chenopodietea 
Sonchus oleraceus - - 1 I - - 
Az alsó gyepszint borítása: 0 % 90 – 100 % 1 – 90 % 
       
Mohaszint borítása: - - - - + - 2 V 
 

A fűzláp változásai 
 

Jelenleg a Nagymohos északi medencéjének közel 70 %-a szilárd alzatba rögzült fűzláp (Calamagrostio–
Salicetum cinereae Soó et Zólyomi). A vegetáció az utóbbi száz év során jelentősen megváltozott. Az EOV 
térképlapja a 20. sz. első harmadát tükrözi. Szerintem a térkép bokorfüzes jelzésű területe valójában az 
egykori úszóláp (2. ábra). A korabeli leírás szerint déli oldala a parthoz simult. Valószínű, hogy ezek a leült 
legidősebb részek. Ezt igazolja, hogy az 1920-as években csak a déli oldalról tudtak felkapaszkodni az 
ingólápra, mert máshol víz-öv választotta el a parttól (KISS 1927). Déli része az 1960-as, az északi a 1970-es 
évek közepén rögzülhetett a láptó alzatába. Majd a talajvízszint csökkenés és a feltöltődés miatt a part felől is 
megindult a hamvas fűz terjedése. 

1980-as évek közepén még két, oldalról benyomuló fűz-nád komplex választotta el egymástól az idősebb 
déli és fiatalabb északi fűzláp részt. A déli rész a csapa-dékszegény periódusokban kiszáradt. Tisztásain 
Magnocaricion fajok uralkodtak, köztük Carex elata All. és C. diandra és Cicuta virosa. Kis borításban de 
konstans fajként Frangula alnus terjedt. Gyepszintjét Thelypteris palustris uralta (A–D: 2–3, Fr V). 

Az északi részét nyáron is 30–60 cm-es víz borította. Legmélyebb úszóláp felöli területén süllyedő félben 
lévő úszóláp maradványok voltak. Az 1990-es száraz években újabb keskeny úszóláp zóna leülése 
gyarapította. Ez utóbbit ma fűz-nád komplex és sásos mozaikok választják el a korábban keletkezett résztől. 

A lerögzült úszóláp közel 100 cm vastagságú úszó üledékével jelentősen csökkentette a fölötte kialakult 
víztér vastagságát. Szinte azonnali feltöltődést idézett elő, ami után a mélyebb vizet igénylő társulások már 
nem tudnak megtelepülni. 

A 2. táblázatban egységesnek tekintem a fűzlápot, mert a tarvágás (1992) és a kiszáradás következtében 
különbözőségük jelentősen csökkent. Degradálódó társulás. Kedvezőbb helyein égerláp (Carici elongate-
Alnetum, Thelypteridi-Alnetum) és annak kezdeményei jelentek meg, többnyire a keleti part mentén. Délről 
és Ny-ról viszont az Alno-Padion fajai terjednek. A gyérülő, de még 550–600 cm magas csejeszintből néhány 
helyen Alnus glutinosa és Salix fragilis L. emelkedik ki. Gyepszintje 40–180 cm magas és döntően Urtica 
dioica L. uralja a nyári vízborítás határáig, amit a csalán elterjedésének északi határa jelöl ki . Továbbra is 
konstans elemek a Phragmitetalia - és Magnocaricetalia fajok, de magszórásig ritkán jutnak el a 
Calystegetalia fajok árnyékolása miatt. A tőzegpáfrány is szórványossá vált. A gyomosodást jelző 
Chenopodietea és Secalieteaetea fajok gyakoriak (2. táblázat). 
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2. táblázat. A fűzláp cönológiai felvétele 2009-ben (borítás %-ban) 
 

Fűzláp 2009.08.07. Felvételek száma 
Fajnév:  1. felv.  2. felv.  3. felv.   4. felv.   5. felv.   Fr 

 Lombkoronaszint:
Alnus glutinosa - - - 10 - I 
Salix fragilis 3 - - - - I 

 Cserjeszint:
Alnetalia 

Salix cinerea 92 93 80 90 88 V 
 Gyepszint:

 Phragmitetalia 
Mentha aquatica + + 3 1 2 V 
Lycopus europaeus + + 1 1 + V 
Rorippa amphibia + + - + 2 IV 
Lysimachia vulgaris  + - + + - III 
Oenanthe aquatica + - + - + III 

 Magnocaricetalia 
Galium palustre + + 1 + 3 V 
Carex pseudocyperus - + 1 1 1 IV 
Carex riparia 2 - - - + II 

 Molinietalia 
Symphytum officinale - + + - + III 
Agrostis stolonifera - - - 1 1 II 

 Calystegietalia 
Urtica dioica 2 10 36 5 15 V 
Solanum dulcamara 2 5 5 + 3 V 
Myosoton aquaticum - + 1 - 3 III 

 Alnetea 
Thelypteris palustris + - - + - II 
Gyepszint borítása: 8 17 50 8 28  
Mohaszint borítása: 3 1 1 1 5 V 
 

Accidens (Fr=I) fajok a gyepszintben: Alnus glutinosa, Ambrosia artemisiifolia, Arctium lappa, 
Calamagrostis canescens, Carex acutiformis, Carex elata, Chelidonium majus, Chenopodium 
polyspermum,Cicuta virosa, Cirsium arvense, Conyza canadensis, Cornus sanguinea, Echinocystis lobata, 
Epilobium parviflorum, Frangula alnus, Galeopsis speciosa, Geum urbanum, Lysimachia nummularia, 
Lythrum salicaria, Persicaria hydropiper, P. mitis, Phragmites australis, Phytolacca americana, Poa 
trivialis, Prunus serotina, Quercus robur, Ranunculus lingua, Ranunculus sceleratus, Sambucus nigra, 
Scutellaria galericulata, Torilis japonica, Veronica anagallis-aquatica, Xanthium italicum. 
 

A nádasok átalakulása 
 

A múlt századi fűz-nád komplexek fűzláppá alakultak. A nyugati és keleti oldalon, partközelben húzódó 
nádas nagy része is így járt. Csak a kifolyótól D-i irányba nyúló, közel 100m hosszú, ék-alakú mélyedésben 
maradt egy magassásos-nádas, de ebben is terjed a hamvas fűz. Felső gyepszintje 60–98% (Phragmites 
australis) , alsó szintje 0–60 % borítású. Az alsó szintben konstans a Carex riparia Curt.: 8–50 %, 
szubkonstans az Urtica dioica: +–4 %, Solanum dulcamara L. : +–2 %, Oenanthe aquatica: +–1%, Galium 
palustre L.: +–1%, és Lycopus europaeus L.: +–1%. A Calystegietalia fajok gyakoriak. 

A kifolyó vonalától É-ra, a mai úszóláp-terület körül állandó vízborítású lebegőhínárt is tartalmazó nádas 
található. Déli oldalán és kismértékben északi szélén az úszólápot ma is növelő, egyre csökkenő területű 
Typha angustifolia állomány, másutt Phragmites australis alkotja. A nád több helyen, főleg északon 
magassásos zónával (Caricetum acutiformis – ripariae) ér partot. 
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A déli medence társulásainak átalakulása 
 

Magasabban fekvő medence. A kiszáradásig döntően magassásos- nádas és kisebb részben zsombéksásos 
borította. Elszórtan Salix cinerea L. csoportok tarkították, melyek még ma is dacolnak az idővel. A nádas és 
magassásos társulásai 95-98%-os borítású csalánossá váltak. Előfordulnak Sambucus ebulus L. , Galium 
aparine L., Galeopsis speciosa Mill., Solidago gigantea Ait. és Calamagrosti epigeios (L.) Roth állományok 
is. Az É-i partvonal mentén több ponton enyves éger, a Ny-i részén D-i és É-i irányból és vénic (Ulmus laevis 
Pall) terjed. A fűzbokrokat és gyakran a benyomuló égerfákat gyakran Humulus lupulus L. vagy Echinocystis 
lobata (Michx.) Torr. Et Gray borítja. A fűzláp szélétől egyre beljebb húzódó Sambucus nigra L. átalakítja a 
cserjeszintet. A kiszáradó élőhelyen, a csalánosban Acer pseudoplatanus L. , Fraxinus pennisyl-vanica 
Marsh, Juglans regia L. , Prunus cerasifera Ehrh. és P. serotina Ehrh. is kiemelkedett a magas gyepszintből. 
Átalakuló, nem karakteres társulások alkotják. Kiemelkedő a Calystegietalia fajok részesedése. Az élőhely a 
puhafás, Alno-Padion irányba halad. 
 

Szegélyerdő 
 

A Nagymohost szegélyező földutakon belüli, partig tartó 20 – 60 m széles fás társulást nevezem 
szegélyerdőnek. 

Eredeti tölgyes környezetét a Nagymohos a 19. században elvesztette. Legelővé, futóhomokos területté 
vált. Az eredeti társulás fajai hosszú időre eltűntek. A következő században fehér-, szürke- és nemes nyárral, 
kocsányos tölggyel és égerrel telepítették a partközeli területeket. Az éger ezután magától is terjedt. A 
legöregebb fákból álló eredeti égersor már nem mindenütt ismerhető fel, de jelzi a telepítés idejének vizes 
partvonalát. A szegélyerdő Alno – Padion jelleget mutat, de a talajvíz csökkenése, a közeli akácos, valamint 
a kései meggy terjedése miatt leromlott állapotúak. A kocsányos tölgy telepítéskor kevés rá jellemző 
gyepszinti fajt talált. A vegetációtérképen (4. ábra) telepített gyepszintnek nevezett területen több faj a 
baktalórántházai tölgyesből származik. 

A Nagymohos területén az állandó vízborítású területtől távolodva feltűnően zavart társulások találhatók. 
A lejtőszög alapján elvárhatótól szárazabb területre illő fajok jelennek meg. Mint, ahogy azt a vízpart közeli 
talajvíz kutak adatai bizonyítják, a talajvíz a víz szélétől pár méterre már jelentősen csökken. Ezzel 
magyarázható, hogy a víz borította területen kívüli zónák növényzete nem tipikus megjelenésű. 
 

Növények visszatelepítése 
 

A Nagymohosról számos faj eltűnt élőhelyük átmeneti megszűnése következtében. Az utóbbi 
évtizedekben jelentősen megváltoztak a környezeti tényezők. A csökkenő vízszint egyre szűkítette az 
optimális növényzeti övek méretét. Az érzékenyebb fajok populációi meggyengültek, néhány kipusztult. A 
megmaradtak virágzása elmaradt, csak vegetáltak. A társulások közül kipusztult Nymphaetum albo-luteae 
nymphaetosum, Lemno-Utricularietum riccietosum fluitantis, Caricetum elatae, Agrostetum albae és a Cirsio 
cani-Festucetum pratensis. A fajok közül a Caldesia parnassifolia 1984, a Carex diandra, Ranunculus lingua 
és Menyanthes trifoliata, Nymphaea alba és Utricularia bremii Heer 1987- után már nem észlelhető. Kritikus 
mértékre csökkent a Cicuta virosa, Thelypteris palustris és Iris pseudacorus L. populációja. A Calamagrostis 
canescens a kifolyó közeli leült úszóláp sásos peremén néhány m2 területen és az északi fűzláp részben 
ritkán, de előfordul. A Thelypteris palustris a fűzláp É-K-i részén szórványosan, a D-Ny-i részen laza, 
alacsony csoportokban a csalán között található. A fejlettebb úszóláp részeken viszont összefüggő, magas 
állomány alakult ki. 

Korábbi terepbejárásaim során a kiszáradt élőhelyeken gyakran találtam védett fajok pusztuló egyedeit. 
Ezeket visszatelepítettem a még megmaradt kedvezőbbé váló mohosi élőhelyekre. Azonban 1998-ig, a 
vízpótlás rendezéséig eredménytelenül. 2007-ig a megfelelő állapotú társulások keresésével foglalkoztam. A 
körülmények kedvezőbbé válása miatt 2008–2009-re lehetővé vált e fajok visszatelepítése. Kiderült, hogy kis 
egyedszámmal nem lehet eredményt elérni a vadkár és a versengés miatt. Ezért az utóbbi évtizedben a 
vidrafüvet, nádi boglárkát hajtásdugványokkal, a csomorikát a gyöktörzsén keletkező sarjakkal 
szaporítottam. A nádi boglárka kivételével sikerült magról is tovább gyarapítani az állományaimat. A hajtás-
eredetű klónokat és magról nevelt palántákat a Mohos megfelelőnek talált zónájába telepítettem. Azonban a 
környezet nagyon kis területeken optimális. A jelenlegi körülmények között mindhárom fajnak a Carex 
pseudocyperus-os part menti területek a legkedvezőbbek. Esetleg a vízben álló, magassástól mentes, ritkuló 
nádszegély. Vidrafű esetén a vastagabb talajú úszóláp rejtettebb szegélye és semlyékjeinek partja bizonyult 
kedvezőnek. Az úszóláp azért is előnyös, mert nincs vízszint ingadozási probléma. Viszont nem lehet a 
telepítés közelében nagyobb nyílt terület, ahova a vadak nagyobb számban inni, táplálkozni járnak.  
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8. ábra. Növényfajok visszatelepítése 
1-2-3. A telepítés 1995-ben gyökeres egyedekkel és 

talajréteggel történt. 
A szegélyerdő telepítése és kialakulása előtt nem 

tartalmazott tölgyesre jellemző fajokat. Ezért a 
baktalórántházai tölgyesből jellemző fajokat 
hoztam a „telepített gyep” jelzésű helyekre. 
Zárójelben a telepítéskori egyedszám: 

Vinca minor L.(7), Polygonatum latifolium (Jacq.) 
Desf. (35), P. multiflorum (L.) All. (1), Corydalis 
solida (L.) Clairv. (50), Convallaria majalis L. (5) 
Cardamine bulbifera (L.) Cranz (6db), Fragaria 
vesca L. (3). A hozott talajban lévő magvakból 
Galium odoratum (L.) Scop, Stachys sylvatica L., 
Salvia glutinosa L. terjedt el. Az aláhúzott nevűek 
a legsikeresebbek. A tallós nőszőfű (Epipactis 
tallosii) spontán megjelenésű, populációja évek 
óta stabil. 

A továbbiakban, mivel többnyire ivartalan úton 
szaporított egyedeket telepítettem, hajtásszám 
szerepel a zárójelben. 

4-5-6. A fűzlápba ékelődött magassásos nádas. 
Ranunculus lingua (43). 

7. A HNP vízmérce közeli partszakasz: Menyanthes 
trifoliata (248) és több száz kiszórt mag, 
Ranunculus lingua (87), Cicuta virosa (9) és több 
ezer kiszórt mag. 

8. Püspökbot mohás nádas mélyedés: Menyanthes 
trifoliata (24). 

9. Magassásos nádszegély: Ranunculus lingua (20) 
10. Az ÉNy-i part előtti nádas-úszólápos terület: 

Nymphaea alba (3) 
11. Az ingóláp terület nyugati oldala: Cicuta virosa 

(2) és több ezer mag szórása, Menyanthes 
trifoliata (42) és több száz mag szórása, 
Ranunculus lingua (16) 

12. Az ÉNy-i part magassásosa: Cicuta virosa (7) és 
több ezer mag szórása, Ranunculus lingua (22) 

13. Bedőlt törékeny fűz csoport: Cicuta virosa (3), 
Menyanthes trifoliata (2), Ranunculus lingua (2) 

14. Az ingóláp DNy-i része a keskenylevelű 
gyékényesben: Cicuta virosa (5), Menyanthes 
trifoliata (6), Ranunculus lingua (4). 

15. A keskenylevelű gyékényes keleti, fűzláp felöli 
széle: Cicuta virosa (2), Ranunculus lingua (10). 

 

 
2010-ben ellenőriztem a helyszíneket. Cicuta virosa mag érlelés a 7-es, 12-es és 13-as számú helyen 
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történt. Menyanthes termésképzés a 7-es és 11-es számú területeken. Mindkét faj állományát vadkár is érte, 
de egyedszámuk jelentősen nem csökkent. A Ranunculus lingua ebben az évben sehol sem jutott el a 
virágzásig, mert legelték, vagy az otthont adó magassásos a csapadékos időjárás miatt túl sűrűvé változott (4-
es, 5-ös 6-os és 9-es területek). Viszont a példányok sok oldalhajtást fejlesztettek. 

A telepítéseknek a vízszintingadozás csökkentése használ leginkább. A télvégi nagymértékű víztározás 
növeli az ingadozást, mert a nagynyomású vízréteg gyorsan az alacsonyabb talajvízbe távozik. Célszerűbb a 
nyári vízvesztés pótlására koncentrálni. Ezen kívül a Nyárias duzzasztott állapotát egész évben érdemes 
fenntartani, mert emeli a Mohos alatti talajvíz szintjét. Jelen esetben a télvégi 110 cm és a nyári 80 cm 
tóközépi értékek látszanak reálisnak, a kút teljesítményét is figyelembe véve. 
 

Összefoglalás 
 

A klíma melegebbé és szárazabbá válása a Nyírség talajvízszintjét jelentősen csökkentette. A 
kállósemjéni Nagymohos az 1990-es évek közepére legmélyebb területén is tartósan kiszáradt. Itt Typhetum 
latifoliae és Rorippo-Oenanthetum alakult ki. A tartós vízborítást igénylő növénytársulások degradálódtak, 
vagy eltűntek. Több védett faj kipusztult. Az úszóláp megszűnt, növényzete az alzatba rögzült. A szukcesszió 
felgyorsult. A felszabadult tápanyagok a Calystegietalia fajainak kedveztek. A szárazra került fűzlápot és 
nádasokat Urtica dioica borította el . A Sambucus nigra és a Humulus lupulus is gyorsan terjed. A fűzláp 
tarvágása csak rontott a társuláson elősegítve a gyomosodást. 

A kútvizes vízpótlás hatékonyabbá tétele (1997) óta a legmélyebb, mintegy 40000 m²-en megindult a 
regeneráció. A régebbi nyíltvíz helyén úszóláp képződött. A meggyengült értékes növénypopulációk 
erősödnek. A visszatelepített Menyanthes trifoliata és Ranunculus lingua egyedszáma is nő. A vízutánpótlás 
biztonságosabbá tehető a talajvízszint emelésével, amit a közeli VII/4-es csatorna megfelelő szakaszán 
történő duzzasztással lehet elérni. 
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Summary 
Changes in the vegetation of the Kállósemjén Nagymohos between 1980 and 2010 

M. VAS 
 

Due to the drainage of Nyírség (East Hungary) and the increasing climatic warming the lake Nagymohos 
became permanently dry even in its deepest areas by the mid-1990s. The vegetation of the deepest areas 
transformed to stands of Typhetum latifoliae and Rorippo-Oenanthetum. The plant associations requiring 
permanent water cover disappeared or degraded. Menyanthes trifoliata and Ranunculus lingua became 
extinct. The floating fen perished, its vegetation fixed to the ground. Succession accelerated. The release of 
nutrients favoured the species of Calystegietalia. The drying willow mire shrubs and reed beds became 
dominant by Urtica dioica, Sambucus nigra and Humulus lupulus. 

The clearcutting of the mire willow shrubs also accelerated the process. The mosaic structure of the 
willow shrubs with openings and bush clumps did not regenerate. 

After the improvement of the efficiency of water supply (1997) regeneration has started in the deepest 
area (cc. 40.000 m²) of Nagymohos. Floating fen has formed in the place of the former open water surface. 
The weakened populations of the most valuable specialist plant species have grown stronger. 

The population number of the repatriated Menyanthes trifoliata and Ranunculus lingua – as well as 
Cicuta virosa that had been planted into the more suitable zone – has increased. 
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