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A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK

A lápok természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból is igen nagy jelentőségűek, kutatásuk
világszerte részletekbe menően történik. Mára nagyon megritkult lápjainknak csak töredékén
figyelhetők meg tőzegmohák. Az európai síkvidéki tőzegmoha-elterjedés délkeleti határán fekszik a
Beregi-sík öt tőzegmohás lápja: a Nyíres-tó, a Báb-tava, a Navad-patak láposodott medre, a Zsid-tó
és a Bence-tó. Ezek a hatvanas évek elejétől egyre gyakrabban száradtak ki. Ebben a természetes
tényezők (évekig tartó szárazság) mellett döntő szerep jutott az emberi hatásoknak is. Közülük a
Nyíres-tó kivételével mindegyik galériaerdeit és rétjeit kiirtották, helyükön mezőgazdasági művelés
folyik és - a Nyíres-tó kivételével - mindegyik lápon tűz is pusztított.
A HNP Igazgatósága a degradáció leállításának érdekében 1987-től vizet juttat a Nyíres-tóra és a
Báb-tavára, 1994-től a Zsid-tóra és a Navad-patakra. Az öt tőzegmohás láp közül a Bence-tó maradt
az egyetlen, melyre a HNP Ig. rekonstrukciós céllal vizet a kutatás megkezdéséig nem vezetett, de
tervezte itt is a vízutánpótlás biztosítását. (1999-ben lehetővé vált a Bence-tó vizének mesterséges
pótlása is, ám a kút működtetésére a csapadékos időjárás miatt még nem volt szükség.) Mivel
összehasonlító vegetációdinamikai vizsgálatok a másik négy láp esetében nem történtek, így a
Bence-tó maradt az egyetlen láp az öt közül, ahol esély volt az árasztást megelőző és az azt követő
természetes vegetációdinamikai folyamatok nyomon követésére. Kutatásom megindítását ez a
lehetőség inspirálta elsősorban, valamint az, hogy hazánkban még senki sem végzett rendszeres
cönológiai felmérést tőzegmohás lápon állandó kvadrátokkal és a tőzegmohapárnák méret- és faji
összetétel-változásainak követésével.
A dolgozat a Bence-tó növényzetében tapasztalt változásokat tárgyalja 1994 és 2000 között.
 
 Célom volt:
- a Bence-tó vegetációjának minél pontosabb leírása, vegetációtérképekkel, fotókkal és cönológiai

felvételekkel való dokumentálása,
- a Bence-tavon a vízszintemelkedést megelőző és az azt követő természetes folyamatok

dokumentálása,
- kezelési javaslatot tenni a Bence-tó természeti értékeinek megóvására.
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 ANYAG ÉS MÓDSZER
 
 A vizsgálat tárgya

• A Bence-tó körülbelül 1,5 km hosszú és 70 m átlagszélességű, C-alakú feltöltődött holtág a
Beregi síkon.

• Tőzegmohás fűzlápja 1990 óta ismert.
• Pufferzónája hiányzik: minden oldalról szántók veszik körül.
• A terület csapadékmennyisége és eloszlása és talajvízszintjének fluktuációja erősen változott a

vizsgálat évei során. Nyíltvíz a Bence-tavon 1997-ig csak időszakosan jelent meg. 1994-1996
végéig folyamatosan szárazodott a terület. 1997-ben egész nyáron volt már némi víz (20-30 cm)
a tó legmélyebb részén. Ez évben a gyapjaslepke (Lymantria dispar) hernyók tarra rágták a
területet. 1998-ban a közel 900 mm csapadék és a megemelkedett talajvízszint hatására a tó
hirtelen feltöltődött vízzel és azóta vízszintje többé-kevésbé állandó.

 Vizsgálati módszerek

• A vegetáció állapotának és változásának leírásához állandó és alkalmi kvadrátokat és
transzszekteket használtam.

• A kvadrátokban a magasabb rendű növények és a tőzegmohák fajonkénti borításának százalékos
skálán való becslését végeztem el.

• A tőzegmohapárnák dinamikájának mérésére 25 kiválasztott párna egymásra merőleges méreteit,
az azt felépítő tőzegmohák %-os arányát, és a rajtuk levő növényeket jegyeztem fel.

• Az állandó mintavételi helyek a Bence-tó 7 különböző részén találhatók.
• A dolgozat emellett főként a Bence-tavon 1994-2000 között készült összesen 659 állandó- és 95

alkalmi kvadrát adataira és a terepi naplóba feljegyzett, más nem metrikus megfigyelésekre épül.
• A dolgozatban megírását segítette, a többi észak-alföldi lápon ez idő alatt készített néhány (365)

cönológiai felvétel és megfigyelés, valamint a hazai és külföldi tőzegmohás területeken szerzett
ismeretek.
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EREDMÉNYEK

1. A vegetációt felépítő társulások legnagyobb része kevés faj abszolút dominanciájával volt
jellemezhető. A terület vízellátottságának változása megmutatkozott a Bence-tó vegetációjában
is. E társulásokban a szárazodás (egymásba alakulás) során a domináns fajok aránya csökkent,
míg a színező elemeké nőtt. A környezet mérsékelt, de tartós újra-nedvesedése (1997. év)
fordított irányban hatott.

2. A gyors vízszintemelkedés hatására még a Lemnetum minoris SOÓ 1927, Salvinio-Spirodeletum
SLAVNIC 1956, Lemno-Utricularietum vulgaris SOÓ 1928, Hydrocharitetum morsus-ranae VAN
LANGENDONCK 1935, Stratiotetum aloidis NOWINSKI 1930 szinte egyidejű megjelenése volt
tapasztalható. Az évek során az első két társulás dominanciája erősen csökkent, a harmadiké alig
változott, az utolsó kettőé, különösen a kolokánosé robbanásszerűen nőtt.

3. A növényzetben tapasztalt változások sebessége és mértéke a vizsgált terület legmélyebb része
felől a partok felé csökkent.

4. Azonnal megindult az úszólápképződés.
5. A csupasz tőzegfelszíneken - legyenek azok kiszáradt tófenékrészek vagy friss úszólápfelszínek

- ugyanazok a növényfajok fordulnak elő, mint a parti, nagyobb lágyszárú társulások
frontvonalain. Tipikusan ilyen növények pl. a Cicuta virosa, Carex pseudocyperus, Lycopus
europaeus, Bidens cernua, Scutellaria galericulata és a Juncus effusus. Ennek oka valószínűleg
a mindkét helyen tapasztalható viszonylagos versenymentesség. Az első helyen még alig van
verseny, a második helyen pedig már alig van verseny.

6. Elkészítettem a Bence-tó vegetáció-térképeit (1995, 2001), részletesen jellemeztem társulásait,
feltártam szukcessziós kapcsolataikat, leírtam változásaikat, felhívtam a figyelmet a
veszélyeztető tényezőkre, és kezelési javaslatot tettem természeti értékeinek megóvására.

A Bence-tó társulásai:

7. Lemnetum minoris Soó 1927. A vízelöntés kezdeti szakaszában abszolút domináns, mindenütt
jelenlevő pionír társulás, melyet a konkurens hínárnövények hamar visszaszorítanak.

8. Salvinio-Spirodeletum Slavnic 1956. Szintén pionír, főleg a parti szakaszra jellemző társulás.
2000-re egykori területének legnagyobb részét már a Lemno-Utricularietum vulgaris foglalta el.

9. Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928. 1,4 m-es vízmélységig mindenütt jelen levő, a
sekélyebb vizek felé egyre nagyobb borítású, gyorsan terjedő társulás. A part szélén vastag
bevonatot alkotott, amin jellemző volt a pionír növényfajok megtelepedése.

10. Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935. Salix cinereak között úszólápokhoz
kapcsolódva, ill. az ezek közötti térben jelent meg. A Bence-tavon nem záródott erősen, így rajta
nem volt jellemző növények megtelepedése.

11. Stratiotetum aloidis Nowinski 1930. Szórványosan azonnal megjelenő, 2000-re a nyíltvíz
legnagyobb részét elfoglaló társulás. Ekkor felületének 2%-át főként a Cicuta virosa, kisebb
részében a Glyceria maxima, Galium palustre, Oenanthe aquatica, Lycopus europaeus, Bidens
cernua, Lyrhrum salicaria, Scutellaria galericulata, Carex pseudocyperus, Bidens tripartita,
Stachys palustris és a rásodródott vízi növények borították. kisebb úszó szigeteket hozva létre.

12. Phragmitetum communis Soó 1927. em. Schmale 1939. Néhány kisebb foltban a tó szélein
található társulás.

13. Glycerietum maximae Hueck 1931. A terület mélyebb részein mindenütt megtalálható, nagy
kiterjedésű, gyorsan terjedő, stabil társulás. A csupasz mederfenékre, ahonnan a víz elvonult oda
néhány év alatt benyomul és stabilan megmarad, kiszorítva onnan az olyan primer társulásokat,
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mint pl. a Polygono lapathifolio-Bidentetum, Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi, ill. ennek
a Lycopus europaeus dominanciával jellemezhető variánsa. 1 m-nél tartósan magasabb vízszint
esetén kiritkul, és/vagy felemelkedik a talajról és úszó szigetté alakul. Mindeközben rhizomái
folyamatosan növekszenek. Gyakran jelenik meg benne kisebb nagyobb foltja a Sparganium
erectumnak, ami a kiegyenlítettebben nedves, versenymentesebb helyeken úgy tűnik sikeresebb,
Ingadozóbb nedvességű, nagyobb kompetíciós nyomás alatt levő területeken a Glyceria maxima
a versenyképesebb. A mélyebb vizeken a Typha angustifolia, míg a sekélyebb, ingadozóbb vizű
területeken a Glyceria maxima volt sikeresebb.

14. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. A társulás megtalálható volt sokszor mindkét
tőzegmohával a mohaszintjében 1998-ig a tőzegmohás fűzláp legmélyebben fekvő öbleinek
szélén, tisztásain, majd pedig a fiatal úszólápokon is megjelent és gyorsan terjed. Tartósabban az
úszólápok szélein lesz megtalálható. Ezt a másik négy észak-alföldi lápon kizárólag a Typhetum
latifoliae társulás helyettesíti. A hosszantartó szárazságot nem bírja, helyén először a Cicuto–
Caricetum pseudocyperi a Polygono lapathifolio-Bidentetum, majd őket váltva tartósabban a
Glycerietum maximae társulás és a Sparganietum erecti jelent meg. A nedvesedéssel több év
után is kihajt, és az előző szukcessziós irány megfordul. Jó vízellátottság mellett stabil társulás.

15. Sparganietum erecti Roll 1938. 1994-97 között csak a tó középső, igen mély részén volt
megtalálható, sok Polygonum lapathifoliummal, Carex pseudocyperusszal, Glyceria maximaval,
kevesebb Typha angustifoliaval és latifoliaval. 1999-óta a partokon és a Salix cinerea ágak
közötti úszólápokon is gyakori. Kiterjedése és fajösszetétele igen gyorsan változhat.

16. Caricetum elatae W. Koch 1926. Néhány zsombék a tó déli hajlatában. A Glycerietum maximae
társulásba folyamatosan átmenő, kis kiterjedésű asszociáció. A szárazodás folyamán a Glyceria
maxima fokozatosan kiszorítja, a Carex elata nedvesedés esetén előretör.

17. Cicuto–Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh 1942. A gyakorlatilag versenymentes területek
növényközössége. Megjelenik társuláshatárokon (Glycerietum maximae és Caricetum ripariae,
ill. Phalaridetum arundinaceae között), frissen kialakult úszólápok felszínén, vízen úszó
fadarabokon, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides vízen úszó gyepjén, szárazra került
Utricularia vulgaris még nedves matracán, a víz visszahúzódása után a mederfenék még nedves
tőzegén, ill. a mederfenék száraz tőzegének erős újranedvesedésekor is (1997). A mederfenék
szárazodásával felváltják a Polygono lapathifolio – Bidentetum, majd a Glycerietum maximae
társulás fajai. Terresztris állapoban a Polygono lapathifolio –Bidentetum társulással verseng.
Mialatt az egyik társulás a másiknak átadja helyét, addig rövid időre a mindkét társulásban
alárandelt szerepet játszó, de gyors szaporodású fajok (pl. Lycopus europaeus, Tanacetum
vulgare, Lactuca serriola) dominál. Úszólápokon való megjelenése azonnalinak mondható, de
rendszerint a vízelöntést követő második, ill. harmadik évében jelentkezik tömegesen, később az
úszólápok szélére szorul. Fennmaradásának kritériuma, hogy mindig maradjanak, ill.
kialakuljanak versenyszegény csupasz felszínek.

18. Caricetum ripariae Soó 1928. A meder felé a Glycerietum maximaevel a part felé pedig a
Phalaridetum arundinaceaevel együtt futó parti társulás. A Bence-tó vízellátottságának
javulásával az egyik legszembetűnőbben megerősödő, igen stabil társulás.

19. Phalaridetum arundinaceae Libbert 1932. A tavat a szántóktól elválasztó, nagy kiterjedésű, igen
stabil társulás. A más társulásokkal (Glycerietum maximae, Caricetum ripariae) való érintkezési
sávban három másik társulás - Juncetum effusi, egy Lycopus europaeus dominálta közösség és a
Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi - is megfigyelhető.

20. Alopecuretum pratensis Nowinski 1928. Apróbb foltokban jelenlevő, peremhelyzetű társulás. A
Bence-tó körül található hajdani legelők jellemző társulása lehetett.

21. Agrostetum albae Újvárosi 1941. Peremhelyzetű, csak igen keskeny sávnyi foltokban jelen levő
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társulás.
22. Polygono lapathifolio-Bidentetum Klika 1935. 1994-1997 között a meder legmélyebb részein a

tavaszvégi nyíltvízfelületek helyén kialakult, de fiatal úszólápokon is előforduló társulás.
Leginkább a Cicuto-Caricetum pseudocyperi és Glycerietum maximae társulásokkal verseng.

23. Juncetum effusi Soó 1933. A Bence-tó szegélyében, utak mellett, szántók szélén, lágyszárú
szegélytársulások frontvonalán előforduló társulás. Domináns fajának nagy tömege található a
nedves marhalegelőktől a Nyíres-tó nyílt, taposott Sphagnum fallax uralta dagadóláp részéig.

24. Calamagrostetum epigei Juraszek 1928. A tó északi oldalán előforduló növényközösség.
25. Pruno spinosae–Crataegetum Soó 1931. A lápot a Calamagrosti-Salicetum cinereaevel

egyvonalban körbekerítő igen stabil társulás.
26. Leucojo aestivo-Salicetum KEVEY 1993. Néhány kisebb facsoport képviseli elszórtan a parton.

Spontán regenerációjára csak több tíz évnyi helyes kezelés után lehet számítani.
27. Calamagrosti-Salicetum cinereae Soó et Zólyomi in Soó 1955. A meder szegélyén található dús

lombú asszociáció amely menedékül szolgált a mellette levő társulások fajai számára a
legszárazabb időkben és barrierként a szántók gyomfajainak útjában. A zavarást és szárazságot
jobban tűrő Pruno spinosae-Crataegetum társulással verseng.

28. Salici cinereae-Sphagnaetum recurvi SOÓ 1955 sphagnetosum squarrosi ASS. NOV.
A Salici cinereae-Sphagnaetum recurvi SOÓ 1954 társulás különböző állományai mohaszintjük
nagyfokú különbözőségéből eredően két új szubasszociációra bontottam.

- Az egyik a Salici cinereae-Sphagnetum recurvi SOÓ 1955 sphagnetosum fallacis SUBASS.
NOV., amelynek mohaszintjében a domináns fajok a Sphagnum fallax és a Sphagnum
palustre. Ez a társulás nem található meg a Bence-tavon.

- A másik a Salici cinereae-Sphagnetum recurvi SOÓ 1955 sphagnetosum squarrosi ASS.
NOV., amely mohaszintjében a Sphagnum fimbriatum ssp. fimbriatum és/vagy a
Sphagnum squarrosum dominál. Ez utóbbihoz tartozik - többek között - a Bence-tó
hajdani tőzegmohás fűzlápja:

a) A vízszint drasztikus emelkedéséig tó közepén végighúzódó társulás. Jellemző tőzegmohái a
Sphagnum squarrosum és a Sphagnum fimbriatum ssp. fimbriatum. A 25 vizsgált
tőzegmohapárna közül a vizsgálat kezdetén voltak tisztán Sphagnum fimbriatum ssp.
fimbriatum alkotta párnák (7 párna), tisztán Sphagnum squarrosum alkotta párnák (4 párna)
és vegyes tőzegmohapárnák (14 párna). A vegyes párnák között volt jó néhány, amelyben az
egyik vagy másik Sphagnum faj abszolút uralkodó volt, de többségében egymáshoz mérhető
arányban voltak jelen. A dominancia viszonyok a vizsgálat ideje alatt az egyes
tőzegmohapárnákon belül változhattak.

b) A vizsgált párnákban az évek során a Sphagnum fimbriatum ssp. fimbriatum dominanciája
csökkent, míg a Sphagnum squarrosumé nőtt.

c) A két tőzegmohafaj nagyjából hasonló ütemben pusztult. 1994. szeptember 8. és 1997.
október 11. a vizsgált tőzegmohapárnák 44 %-a pusztult el. 1998-ban a Bence-tó területén
elpusztult az összes tőzegmoha. A gyors vízszintemelkedést nem tudták túlnőni.

d) A tőzegmohapárnák pusztulása azok egyre kisebb részekre való darabolódása után
kiszáradással vagy megfagyással történt. Az elpusztult párnák átlagos területe 6,6 dm2-nek
adódott. Az ennél a méretnél nagyobb tőzegmohapárnáknak még igen jó esélyük volt a
túlélésre, míg a kisebbek nagyvalószínűséggel elpusztultak.

e)  A Bence-tavon csak vegetatív szaporodását figyeltem meg a két tőzegmoha fajnak -
kapszulát rajtuk sohasem találtam.

f) A párnák növekedése október és április közé esett, amikor a környezet megfelelően nedves
és hűvös volt. 1994-től 1996-ig évről évre zsugorodott a tőzegmohaszőnyeg területe. Az
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1997-ben tapasztalt kismértékű növekedés betudható a hűvös, csapadékos nyárnak és az
ezzel is összefüggő talajvízszint emelkedésének.

g) A száraz évek alatt egyre nőtt a társulás lágyszárú szintjének fajgazdagsága és borítása,
kiváltképp a társulás szélein. A meder pereme felé eső társulások fajai egyre beljebb
húzódtak, lévén a lomb alatt nedvesebb volt a környezet, mint azon kívül.

h) Az 1997-es hernyórágás, majd az azt követő gyors vízszintemelkedés miatt a társulás teljesen
átalakult. Megindult a területén azonnal az úszóláp-képződésnek többek között egy eddig
ismeretlen, de a beregi-lápokon elterjedt formája, amit alakja után palástlápnak neveztem el.

29. Querco robori-Carpinaetum Soó et Pócs 1957 em. Soó 1980. Hajdani helyét a tó déli végénél
található erdő, ill. elszórtan néhány Quercus robur jelzi.

30. Rubo–Robiniaetum Jurko 1963. A terület déli végét érintő telepített akácos.
31. Egy új úszóláptípus a „Palástláp”, és az úszólápok a Beregi-síkon:
A fűzlápokban a hirtelen vízszint emelkedés során a füzek minden faja a vízfelszín közelében sűrű,
leomló hajhoz hasonló járulékos gyökérrendszert fejleszt. A vízben bőven lebegő elhalt apró
növényi maradványok egymással, a füzek járulékos gyökereivel és az aljzat növényi maradványaival
összefilcelődve olyan szőnyegszerű képződményt hoznak létre, amelyek mint palástok övezik, ill.
kötik össze a vízben álló füzeket és hajlanak le a meder aljáig. A Bence-tó palástlápjainak felszínén
leggyakrabban az Oenanthe aquatica, Lycopus europaeus, Cicuta virosa, Bidens cernua, Carex
pseudocyperus, Glyceria maxima és a Scutellaria galericulata valamint ritkábban a Galium
palustre, Poa palustris, Agrostis stolonifera, Polygonum lapathifolium, Bidens tripartita, Typha
angustifolia, Typha latifolia és a Sparganium erectum és a rásodródott Salvinia natans, Hydrocharis
morsus-ranae, Lemna minor és a Stratiotes aloides található. A Thelypteris palustris az első
betelepülők között van jelen a Navad-patakon és a Zsid-tavon. A Bence-tóról jelenleg hiányzik.
Később a palástlápok fuzionálnak az egyéb módon keletkezett úszólápokkal,
- a levegővel teli rhizómák miatt felúszott lápdarabokkal, tőzegdarabokkal, gyepdarabokkal;
- az uszadékfán képződött gyepekkel;
- a partról kiinduló úszógyepekkel
- és a felszínen lebegő vízinövényeken képződött növényközösségekkel,
és végül befedik a hajdani nyílt víztükör legnagyobb részét. Ha évekig tartó szárazság alakul ki a
nyíltvízi hínárközösségek eltűnnek a területről. Ebben az időszakban a palástlápok növényzete a
szárazra kerülő csupasz tőzegfelszíneken figyelhető meg. A terület úszólápos nyíltvizes és kiszáradt
állapotai többször követhetik egymást.

32. A Beregi-sík tőzegmohalápjaink mohaflórájára nehezedő legnagyobb szelektív nyomás a
vízellátottság aritmikus és drasztikus változása.

33.  A vizsgálat ideje alatt a Beregi-síkon minden fázisa megfigyelhető volt a különböző korú és
fejlettségű úszólápoknak az úszólápképződéstől a kontinentális dagadóláp állapotig.
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Új tudományos eredmények

1. Hosszú távú cönológiai megfigyelőrendszert építettem ki a Bence-tavon.
2. Elkészítettem a Bence-tó vízszintemelkedés előtti és utáni vegetáció-térképeit.
3. Részletesen leírtam a Bence-tó társulásait, megfigyeltem és elemeztem térbeli és időbeli

dinamikájukat.
4. Két szubasszociációra osztottam A Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1931)

Soó 1955 társulást. Ezek a Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1931) Soó 1955
sphagnetosum squarrosi SUBASS. NOV. és a Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi
1931) Soó 1955 sphagnetosum fallacis SUBASS. NOV.

5. Leírtam a tőzegmohapárnák pusztulásának folyamatát és mértékét.
6. Megállapítottam, hogy a hazai tőzegmohás lápjaink növényközösségeire nehezedő

legnagyobb természetes (nem antropogén) szelekciós nyomás a vízellátottság aritmikus
és drasztikus változása.

7. Megállapítottam, hogy a csupasz tőzegfelszíneken ugyanazok a növényfajok fordulnak
elő, mint a nagyobb lágyszárú társulások frontvonalain.

8. Leírtam az úszóláp-képződési és -fejlődési folyamatokat a Beregi-sík egykor tőzegmohás
lápjain.

9. Megállapítottam, hogy a Bence-tó (és hazánk igen sok) lápjának ki- és átalakulása
években mérhető, igen gyors folyamat.

10. Modellt alkottam saját kutatásaim és a vonatkozó paleobotanikai irodalmi adatok
ismeretében a terület vegetációfejlődésének valószínű útjáról a palástlápok kialakulásától
a tőzegmohák uralta dagadólápokig.

11. Felhívtam a figyelmet a lápot veszélyeztető tényezőkre, és konkrét kezelési javaslatokat
tettem a láp természeti értékének megőrzése érdekében.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Védelmi intézkedéseink annál hatékonyabbak, minél jobban ismerjük annak tárgyát. Az elmúlt évek
lápkutatási eredményei egészen új megvilágításaba helyezték tőzegmohás lápjaink
vegetációfejlődését, védelmének lehetőségeit. A Bence-tó egészének vegetációdinamikai változásai
igen gyorsak és nagyban függenek a terület vízellátottságának mértékétől és ritmusától. Ez tényező a
legerősebb természetes szelekciós nyomás a Bence-tavon és a többi beregi-lápon kívül hazánk
összes tőzegmohás lápjának mohaflórájára is, hiszen hazánkban gyakoriak az aszályos periódusokat
követő extrém nedves évek. A lápok növényzete evvel tökéletes harmóniát alakított ki. Szárazabb
körülmények között terresztris lápokon, vizesebb periódusban úszólápokon folyik a vízmegtartó
tőzegképződés. Megfelő tőzegvastagság pedig ki tudja egyenlíteni a vízellátottság ingadozásokat
olyannyira, hogy a rajta levő növényközösségek stabilizálódhatnak. A beregi síkon az úszóláp
képződéstől a kontinentális dagadóláp-társulások megjelenéséig mindez megtörténhet recens klímán
is optimális esetben néhány száz év alatt.
Ehhez a következő védelmi intézkedésekre lenne szükség a Bence-tó esetében: a láp köré minél
hamarabb minél szélesebb Quercus robur erdősávot kell, hogy kerüljön. A telepítések megkezdéséig
kerülni kell a parttól 10 m-es sávon belül a szántást és a körülötte lévő szántókon a növényvédő
szerek alkalmazását. A vízszintet a meder legmélyebb részén min. 70 cm-en kell tartani. Ez
lehetőséget teremtene az úszólápok fennmaradására, fejlődésére és széleiken a primer közösségek
túlélésére. A mesterséges túlárasztást kerülni kell. Fokozatosan le kell cserélni a parton Robinia
pseudo-acaciakat Quercus roburokra és Fraxinus angustifolia ssp. pannonicakra., a Fraxinus
pennsylvanicakat pedig Salix albakra és Salix fragilisekre.

A téma lehetséges további kutatási irányai

Ahhoz, hogy a lápok vegetációfejlődésének részleteit és lehetséges további irányait még
pontosabban megismerjük szükséges lenne a talajban található túlélő propagulumok feltérképezése
és csírázó-, ill. kihajtó képességének a vizsgálata.
Érdekes eredményeket hozhatnának a további paleobotanikai vizsgálatok.
Környezet terhelés mérésére (nehézfémek) is alkalmas a lápok tőzege, az ebből származó adatok is
nagy érdeklődésre tarthatnak számot.
Tanszékünkön jelenleg folynak a mérések a különböző tőzegmohafajok kiszáradástűrésének
vizsgálatára. Tervezzük tőzegmoha-produkciós mérések beindítását.
A lápokon található növényfajok és a Kárpát-medence más tőzegmohalápjaiban található hasonló
fajok öszzehasonlító genetikai vizsgálata választ adhat a fellelhető fajok eredetére, terjedési
irányaira.
A tudományéhségnél azonban mindenképpen előrébb avló szempont e lápok védelme. Ez persze
nem képzelhető el néhány - elsősorban vegetációdinamikai, talajtani és hidrológiai - alapkutatás
elvégzése nélkül.
A természetvédelmi hatóság szakembereinek kell eldöntenie, hogy mely lápok milyen stádiuma
konzerválandó, és ahhoz kell kiválasztani a megfelelő módszert. Mindenképpen optimálisra kell
beállítani a kutatás mennyiségi és minőségi paramétereit. Ezek a megőrzendő stádiumtól függenek.
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