
 
 

ZÖLD FORRÁS 2012 ZÁRÓJELENTÉS  
(SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) 

 
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi „Zöld Forrás” pályázati felhívására benyújtott és 
támogatásban részesített projekt(ek) megvalósításáról1 

 

 
1. Pályázati azonosító: PTKF/1662/2012 

2. Támogatott projekt címe: Lápi élőhely-fejlesztési Mintaprogram   

3. Támogatott neve: TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET 

4. Támogatott címe: 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

5. A Támogatott aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Krenedits Sándor, elnök 

6. A szerződött támogatás összege (Ft): 740.400.- 

7. Elszámolt támogatás összege (Ft): 740.400.-  

8. A Támogató által folyósított támogatás összege (Ft): 592.320.- 

9. Az elszámolással egy időben2 lehívott támogatás összege (Ft): 148.080.- 

10. A projekt megvalósításának szerződés szerinti 

 kezdési időpontja3: 2012. november 2. 

 befejezési időpontja: 2013. március 31. 

11. A projekt megvalósításának tényleges  

 kezdési időpontja: 2012. november 2. 

 befejezési időpontja: 2013. március 31. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A tényleges zárójelentésből a sablon apró, dőlt betűs tartalmai törölhetők. Kérjük, a teljes zárójelentés vonatkozásában a papírtakarékosságot 
(kétoldalas nyomtatás, fénymásolás)! A Tájékoztatót nem szükséges kinyomtatni, de a beszállítói szerződésekben vagy a munkaköri 
leírásokban meghivatkozható. 
2 Jellemzően: az utófinanszírozásos rész, előleg nélkül. 
3  Ld.szerződés, mivel támogatás formájától függ. 
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12. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása4 az elért eredmények részletezése (a 
megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített 
bemutatása): 

A Lápi élőhely-fejlesztési Mintaprogram célja a lápi halfajok állományainak gyarapítása (ex situ 
és in situ védelem). 

 
 

MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
 
 
12.1. Élőhely vizsgálatok 
 
2012 novemberében komplex élőhely vizsgálatokat végeztettünk két természetes lápi póc élőhelyen 
(Felső-Tápió, Császárvíz) és egy olyan víznél, melyben korábban élt lápi póc, de mára bizonyítottan 
kipusztult (Farmos). (Az utóbbi önkéntesen vállalt elem a Végrehajtási tervhez képest.) Elkészült a vizek 
fizikai-kémiai minőségének (9 paraméter), halfaunájának, gerinctelen makrofaunájának és 
vegetációjának felmérése, melynek révén pontosabb képet kaptunk a lápi halak élőhelyi feltételeiről.  
2013 márciusában a Mintaprogram Szadai Mintaterületén a lápi halak számára az elmúlt években 
létrehozott kubikgödör jellegű, talajvíz által táplált, 1-7. sz. Illés-tavak és egy természetes élőhely, a II. 
sz. Pócos-tó fizikai-kémiai vízminőségét vizsgáltattuk meg (az utóbbi élőhely önkéntesen vállalt elem a 
Végrehajtási tervhez képest.). A vízminőség vizsgálatok összesen 6 terepi napot vettek igénybe, a 
kiértékelés pedig 2 napot.  
 
 
12.1.1. Felső-Tápió (a tápióbicskei emlékműnél, ill. a hídnál; Tápió-Hajta TK területe) 
(GPS koord.: N47.3839623; E19.7163391) 
 
Fizikai-kémiai vízminőség 
 
A Felső-Tápión kiemelendő a magas foszfát-tartalom (0,6 mg/l) és a közepes ammónium koncentráció 
(0,4 mg/l), mely nagy valószínűséggel a vízfolyást kísérő szántók hatása (műtrágya kimosódás). 
 
Halfauna 
 
A halfaunát 150 m hosszan mértük fel elektromos halászgéppel, a híd alatti és feletti szakaszokon. 
Harka és Sallai (2004)5 szerint az amurgéb előfordul a Tápióban, azonban a vizsgált szakaszon nem 
mutattuk ki. 
A kutatás során összesen 11 halfaj 55 egyede került hálóba.  
Védett fajok: szivárványos ökle, vágócsík, réticsík, tarka géb. Kiemelendő, hogy a fogott egyedek 58,2 
%-a vágócsík volt. 
Természetvédelmi szempontból káros halfajok: ezüstkárász, fekete törpeharcsa, naphal, kínai razbóra. 
 
Vegetáció 
 
A Felső-Tápió vizsgált szakaszán igen változatos a vízparti növényzet, az alábbi 6 növénytársulás fordul 
elő: 
 

 Caricetum acutiformis 

 Caricetum ripariae 

 Glycerietum maximae 

 Schoenoplectetum lacustris 

                                                           
4  A leírásnak (szóközökkel együtt) legalább 3000 karakternek kell lennie, e felett tetszőleges terjedelmű, de az értékeléséhez szükséges 
minden lényegi információt tartalmaznia kell, beleértve az egyes megvalósított tevékenységekhez, elért célokhoz csatolt alátámasztó 
dokumentumok meghivatkozását is. Ismétlésekre nincs szükség. 
5 Harka Á., Sallai Z. (2004): Magyarország halfaunája. Képes határozó és elterjedési tájékoztató. Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, pp. 269.  
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 Sparganietum erecti 

 Typhaetum latifoliae 
 
A növényfajok száma azonban alacsony (25), és a flóra zömében társulásalkotó fajokból, fafajokból (pl. 
Populus alba, P. nigra, Salix alba, S. nigra) és közönséges mocsári fajokból áll (pl. Lythrum salicaria, 
Mentha aquatica, Sparganium erectum). Az inváziós Solidago canadensis szintén előfordul.  
 
 
12.1.2. Császárvíz  
 
Fizikai-kémiai vízminőség 
 
A Császárvízben magas növényi tápanyag tartalmat mértek (foszfát: 0,6 mg/l és nitrát: 25 mg/l), mely 
minden bizonnyal – a Felső-Tápióhoz hasonlóan – a mezőgazdasági területek hatása.  
 
Halfauna 
 
A halfaunát 150 m hosszan mértük fel elektromos halászgéppel, a híd alatti és feletti szakaszokon. A 
hídnál kibetonozott volt a meder. 
 
Tóth Balázs korábbi vizsgálatai szerint a Császárvízben a lápi póc mellett a kurta baing is előfordul, 
azonban a vizsgálat során nem kerültek hálóba ezek a fajok. 
Összesen 11 halfajt fogtunk, jelentős egyedszámban (227 egyed). 
Természetvédelmi szempontból a Császárvíz halfaunája jelentős értéket képvisel. A védett fajok aránya 
kiemelkedő (45,5%); ezek a szivárványos ökle, a réticsík, a tarka géb és a fenékjáró küllő. A halak 
mellett kiemelendő, hogy a védettséget élvező folyami rák viszonylag gyakori a vízben (15 db-ot 
fogtunk). 
A Császárvízen – a Felső-Tápióhoz hasonlóan – a vágócsík egyedszáma volt a legnagyobb (38,8%). 
Ezt követte a szivárványos ökle (16,7%). 
 
Vegetáció 
 
A vizsgált patakszakasz mentén a növényzet igen fajszegény, mivel a mederig lenyírt gyep húzódik 
mindkét oldalon, melyet szántók kísérnek. 
Növénytársulás nem fordul elő, és mindössze 21 növényfajt találtak a vízfolyás mentén. Jelentős 
arányban fordulnak elő természetes zavarástűrő- és gyomfajok (pl. Dactylis glomerata, Symphitum 
officinale, Urtica dioica, Plantago major). 
 
 
12.1.3. Farmos  
(GPS koord.: N47.3869882;E19.8300230) 
 
A Farmos határában található nádas – nyílt vizes élőhely-komplexum egyik kis tavának vizsgálatára 
azért került sor, mert korábban élt benne lápi póc, de a vizsgálatok alapján nemrég kipusztult, melynek 
oka ismeretlen.   
 
Fizikai-kémiai vízminőség 
 
Farmoson közepes foszfát-tartalmat (0,4 mg/l) és alacsony nitrát-tartalmat (1 mg/l) mértek. Ennek oka, 
hogy a vizet övező nagy kiterjedésű nádas tápanyagfelvétele számottevően csökkenti a víz tápanyag 
koncentrációját. Kiemelendő, hogy az ammónium mennyisége (0,85 mg/l) felette volt a kárpát-medencei 
pócos vizekben mért értékeknek. A pH viszonylag magas (8,62) volt, ennek további emelkedése 
mérgező ammónia felszabadulásához vezethet. Elképzelhető, hogy ez időnként bekövetkezik, mely 
szerepet játszhatott a lápi póc kipusztulásában.   
 
Halfauna 
 
A farmosi víz meglehetősen fajszegény volt, a védett réticsíkon és a ritka széles kárászon kívül az 
ezüstkárász és a két kárászfaj hibridjeinek egyedeit fogtuk. Legnagyobb egyedszámban a széles kárász 
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(47,8%) és a réticsík (39,9%) fordult elő. Az ezüstkárász jelenléte miatt hosszabb távon a széles kárász 
„eltűnése” várható.  
 
Vegetáció 
 
A vizsgált farmosi vizet fajszegény nádas szegélyezi, a jellemző nádi fajokkal. Említést érdemel, a dús 
érdes tócsagaz hínár (Ceratophylletum demersi), mely 100%-os borítású volt. A hínárfajok közül a 
Lemna trisulca fordult elő. 
 
 
1.2. A lápi póc mesterséges szaporítása és nevelése, lápi halak spermamélyhűtése 
 
A lápi póc szaporításához a SZIE Halgazdálkodási Tanszékén hatósági engedéllyel tartott anyahalakat 
használták fel. A sikeres szaporításnak köszönhetően 2013. március végén összesen 108 db. lárvát 
neveltek a Tanszéken.  
2012-ben tudomásunk szerint nem volt olyan veszélyeztetett víz hazánkban, ahol lápi póc vagy kurta 
baing állománymentés szükséges lett volna.  
A lápi póc, a réticsík és a széles kárász esetében kidolgozták a Tanszéken a spermamélyhűtési eljárást. 
Ez génbankként segíti a géndiverzitás megőrzését (hosszú távú tárolás), melynek segítségével akár egy 
kipusztult populáció is újra „létrehozható” (androgenezis).  
 
Lápi halfajok spermamélyhűtése – eltárolt minták mennyisége és génbanki funkció: 
 

 20 db 0,5 ml-es széles kárász sperma minta 

 10 db 0,5 ml-es réticsík sperma minta 

 15 db 0,25 ml-es lápi póc spermaminta (származási hely: II. sz. Pócos-tó, Szadai Mintaterület) 
 
- tárolás 2 évig, ezt követően a folyékony N utánpótlás pénzügyi alapjait kell megteremteni, 
- minden évben 3 szalma felhasználása termékenyítési tesztekre. 
 
 
1.3. Lápi póc telepítés 
Megjegyzés: ezt a tevékenységet pályázatunkban a projekten kívül terveztük. 
 
A mesterségesen szaporított pócok (50+50 db.) telepítése (a póc korábbi élőhelyére, és az egyik Illés-
tóba) a rendkívüli (fagyos) márciusi időjárás miatt várhatóan csak áprilisban fog megvalósulni.  
 
 
1.4. Kommunikáció  
 
A Mintaprogram megvalósítása során nagy hangsúlyt helyeztünk az önkéntesen vállalt kommunikációra. 
Különböző médiumokban jelentünk meg, melyekben a kiemelt üzenet (gyakorlati környezet- és 
természetvédelem) közvetítése volt fő célunk. 
 

 cikk helyi lapban: Tatár S. (2013): A lápi póc megmentése. Veresi Piactér  

 cikk a Greenfo.hu-n (2013. 03. 27.): http://www.greenfo.hu/hirek/2013/03/27/sikerek-a-lapi-poc-
megmentese-kapcsan 

 interjú adása a Tavirózsa Rádióban (2013. 03.):  
http://radio.sztaki.hu/node/getFile.php/lalpipoc_riport_256kbps_2chn_44100Hz.mp3?audio=1&id
=011pr4160&filename=lalpipoc_riport_256kbps_2chn_44100Hz.mp3 

 könyvfejezet írása: Tatár S. (2013): Vizes élőhelyek létrehozása lápi halfajok számára. In: Müller 
T. (szerk.): Védett és veszélyeztetett lápi halak megóvása (lápi póc, széles kárász, réticsík). 
Szent István Egyetem MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék. In press 
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