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Budapest egyetlen igazi mocsara gazdag élõvilággal
Valódi természeti kincset rejt Budapest XVII. kerülete, a Rákosmente, közvetlenül a ferihegyi repülõtér
szomszédságában rejtõzik a Merzse-mocsár, fõvárosunk egyik legháborítatlanabb vizes élõhelye, a
pesti oldalra egykor jellemzõ mocsaras területek egyik utolsó megmaradt túlélõje, hírmondója. A
mocsár és környezetének élõ- és növényvilágát egy 15 állomásos tanösvény segítségével
ismerhetjük meg.Megközelítés:
Gépkocsival: A XVII. kerületben lévõ Rákoskert vasúti megállóhelyet a Rákoskert sugárúton keresztül
elérve az út végénél balra fordulva 100 méterre átkelünk a fénysorompóval biztosított síneken, majd a néhol
hepehupás földúton 1200 métert haladva egyenesen érünk a tanösvény nyitó állomásához. Csapadékos,
nedves idõben terjedelmes pocsolyákra számítsunk, ilyenkor csak terepjáróval célszerû menni.
Tömegközlekedéssel: legegyszerûbb Rákoskert vm.-ig menni vonattal (félóránként a Keleti pu.-ból), onnan
a fent leírt útvonalon tudjuk elérni a nyitó állomást.A túra jellege:
Egyszerû séta jól jelzett gyalogutakon, széles dûlõutakon, a Merzse-mocsár mellett keskeny, de jól járható
ösvényen. Az új kilátónál lévõ pihenõhelyen remek piknikezési lehetõség. Vigyünk magunkkal egy legalább
kis méretû hátizsákot, melybe be tudjuk pakolni az elemózsiát, innivalót. Szúnyogriasztó legyen nálunk, még
napközben is lehetnek a kis vérszívó rovarok, de késõ délután biztosan meggyûlik velük a bajunk. Az útvonal
nem különösebben nehéz, de azért jóval kényelmesebb egy csúszásbiztos talpú túracipõben kirándulni.
A Merzse-mocsár élõ- és növényvilága
A mocsár területét 1977-ben nyilvánították védetté, 1999-ben pedig 40 hektárra bõvítették a védett területet.
2012-ben építették ki a 15 állomásos tanösvényt tájékoztató táblákkal. A terület két jól elkülöníthetõ részbõl
áll, a nagyobbik mocsaras, lápos rész a tulajdonképpeni Merzse-mocsár, míg a kissé távolabb, a város felé
lévõ lápos területet Gyolcs-rétnek hívják.
A vidék növényvilága a tipikus vizes élõhelyekre jellemzõ. A kiszáradóban lévõ, és egyre kisebb területre
visszahúzódó mocsár nyílt víztükre inkább csak tavasszal, vagy nagyobb csapadékosabb idõszak végén
figyelhetõ meg. Területén kiterjedt nádas, sásos figyelhetõ meg, peremén bokorfüzes és fûz-nyár ligeterdõ
húzódik. Az utóbbi években a nyílt vízfelület nagysága egyre, szemmel láthatóan is nagyobb, ami még több
madarat vonz a környékre.
Élõvilága is igen gazdag, több védett madárfaj is költ itt rendszeresen, mint pl. barna rétihéja, bölömbika,
nádi rigó, vízityúk, a környezõ ligetekben megfigyelhetõ többek közt gyurgyalag, kakukk, vércse, karvaly,
vörös vércse. természetesen fácán és fogoly is sûrûn elõfordul. A madarak megfigyelésére érdemes
távcsövet hoznunk.
Kétéltûek és hüllõk is bõven találhatók a területen, bár mostanában mintha kevesebb békakuruttyolást
hallanánk. Állítólag mocsári teknõsbõl itt él a legtöbb a fõvárosban.
Nyulakat, õzet, rókát is gyakran pillanthatunk meg, de a közelben lévõ vadászház miatt talán a vadász a
leggyakoribb.
Ami mindenféle leírás, utána járás nélkül is egyértelmû a látogató számára, az a rendkívül gazdag
rovarpopuláció. A mocsár egésze hangos a zümmögéstõl, még a közelben felszálló repülõgépek zaját is
elnyomják.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A tanösvény látogatása
A tájékoztató táblákkal is ellátott állomások száma 15, bár az elsõ állomás a Rákoskerti vasútállomáson
van, 9 a Merzse-mocsár, további 5 pedig a Gyolcs-rét közelében.

A tanösvény kb. 6 km hosszú, mindegyik táblán szerepel egy térkép, így menet közben is folyamatosan
képben vagyunk. A tanösvényt a 8-9. állomásnál le tudjuk rövidíteni, egyenesen menjünk tovább a kocsiúton,
mely egy nagy jobb kanyarral 15 perc alatt visszavisz a kiindulási pontra.
A tanösvény legérdekesebb része a bejárattól induló kis csapás, amely a mocsár szélén visz egész az új,
többszintes, fából épült kilátótoronyig, ez a 2-es és a 6-os állomás közti szakasz. A kilátó elõtti füves
tisztáson kulturált pihenõhelyet találunk padokkal.
A toronyból szépen rálátunk a mocsár növényvilágára, bár a madarak megfigyeléséhez, egy nagy adag
szerencsére és egy jó távcsõre lesz szükségünk.
A pihenõtõl a tanösvény eleinte keskeny ösvényen, majd széles kocsiúton, nyárfaligeten át folytatódik, az út
mellett rengeteg selyemkórót láthatunk, amely a táblák szerint egy rendkívül agresszív betolakodó idegen faj.
Tény, ami tény nagyon sok van belõlük errefelé.
A tanösvény jelzése fehér alapra festett zöld béka, elég sûrûn láthatók a jelek, jól követhetõ a tanösvény
egész vonalán. A piros + jelzés is ugyanarra megy, már a Rákoskert vm.-tõl követhetjük. A 12-es
állomástól visszafelé az út elég egyhangú, mezõgazdasági területek között halad nyílegyenesen a poros
vagy sáros földút. Kisgyerekekkel érdemes a fentebb vázolt rövidítéssel élni.
Babakocsival nagyon nehézkesen járható a tanösvény, elsõsorban a homokos, nedves idõben pocsolyákkal
sûrûn megtûzdelt utaknak köszönhetõen, de a mocsár mellett húzódó hangulatos, vékony kis csapás sem
kedvez a babakocsinak.
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