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ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS  
(SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) 

 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi „Zöld Forrás” pályázati felhívására benyújtott és támogatásban 

részesített projekt(ek) megvalósításáról 
 
1.    A megállapodás/támogatási szerződés száma: PTKF/435/2014 

2.     A Projekt címe: Lápi élőhely-fejlesztési Mintaprogram   

3.    A Kedvezményezett neve: TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET 

4.    A Kedvezményezett címe: 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

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

       e-mail és telefonos elérhetősége: krenedits@t-online.hu; (20) 550-1527 

6.    A szerződött Támogatás összege (Ft): 1.147.000.- Ft 

7.    Az elszámolni kívánt Támogatás összege (Ft): 1.147.000.- Ft 

8.    A Projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben a szerződés tartalmazza): 

       ezen belül a saját forrás összege: Nem releváns. 

9.    A Támogató által folyósított Támogatás összege (Ft): 1.147.000.- Ft 

10.    Az elszámolás alapján lehívott Támogatás összege (utófinanszírozás esetén) (Ft): Nem 
releváns. 

11.    A Projekt megvalósítási helyszíne(i): Szadai Mintaterület, Gödöllő (SZIE), Duna-Tisza köze 
(Hajta-patak) 

12.    A Projekt megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai: 

– kezdési időpont: 2014. január 24. / 2014. július 01. 

– befejezési időpont: 2015. május 31. / 2015. május 31. 
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13.    A Projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a 
megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített 
bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása): mellékletként 
csatolható. 

I. ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓ, ÉLŐHELY VIZSGÁLATOK, IN SITU ÉS EX SITU 
TEVÉKENYSÉGEK 

 

A) VÍZJOGI ENGEDÉLYES TERV ELKÉSZÍTÉSE (2015. 02.) 

Pályázatunkban eredetileg élőhely rekonstrukció, egy kb. 60 m3 térfogatú talajvíz táplálta tó 
létrehozása szerepelt, azonban ehhez nem állt rendelkezésre a vízjogi engedélyes terv. A támogatási 
szerződés megkötése során történt előzetes egyeztetés alapján, illetve a szerződés 2a melléklete 
alapján az élőhely rekonstrukcióra szánt összeget a terv elkészítésére, ill. vízjogi engedélyeztetésre 
fordítottuk. 

A vízjogi engedélyes tervet ld. az 1. sz. mellékletben. 

 

B) ÉLŐHELY VIZSGÁLATOK ÉS KIÉRTÉKELÉS (2014. 09., 2015. 03-05.) 

Elvégeztettük egy természetes Duna-Tisza közi póc élőhely (Hajta) és az 1. sz. Illés-tó fizikai-
kémiai vízminőségének, halfaunájának, gerinctelen makrofaunájának és vegetációjának vizsgálatát. 
Ezen kívül a 2-8. sz. Illés-tavak és II. sz. Pócos-tó (Szadai Mintaterület) fizikai-kémiai 
vízminőségének vizsgálatára is sor került. A lápi póc sajnos nem került elő a Hajtából, pedig 
korábban jelentős élőhelye volt. A vízfolyásban az inváziós halfajok közül amurgébet nem fogtak, 
de a kínai razbóra és a széles kárász előfordult.  

A kutatási jelentéseket ld. a 2., 3. és 4. sz. mellékletekben. 

 

C) PÓC ÍVATÓTÁLCA IN SITU ALKALMAZÁSA, PÓC NEVELÉSE ÉS SPERMÁJÁNAK 
MÉLYHŰTÉSE (2015. 03-05.) 

Az eredetileg tervezett ívatótálca helyett ívatófészket (ívatóketrecet) teszteltünk ikragyűjtésre (a 
ketrec alján ugyanakkor ott van a korábban már bevált ívatótálca). Az ikrák egy részét elszállították 
ex situ keltetésre/nevelésre, másik felét pedig az ívatófészekben a tóban hagyták keltetés céljából. 
Az 1. sz. Illés-tóból hím pócokat fogtak be, majd elvégezték a spermamélyhűtést. Fontos eredmény, 
hogy először sikerült leírni a lápi pócok természetes úton nyert spermaminőségi jellemzőit. 

A kutatási jelentést ld. az 5. sz. mellékletben 
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D. LÁPI PÓC TELEPÍTÉS (2015. 05.) 

2015 május végén általános iskolai diákoknak elektromos halászati bemutatót tartottunk, majd az ex 
situ nevelt pócokat kitelepítettük a Szadai Mintaterületre. 

II. KOMMUNIKÁCIÓ (2014. 07-2015. 05) 

A programhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek: 

• Interjú adása a Klub Rádió Zöld Klub c. műsorában (2015. 02. 18.) 
• Cikk a Greenfo.hu-n: Sikeres a lápi póc védelme (2014. 07. 12.) 
http://greenfo.hu/hirek/2014/07/12/sikeres-a-lapi-poc-vedelme 
 Cikk az Élet és Tudományban: Sikeres a lápi póc védelme (2014. 07. 03.) 
http://www.eletestudomany.hu/sikeres_a_lapi_poc_vedelme 
 Benyújtott kézirat impakt faktoros tudományos lapba (2015. 02.; Applied Ecology and Environmental 
Research): 
Kucska, B., Kabai, P., Hajdú, J., Várkonyi, L., Varga, D., Müllerné-Trenovszki, M., Tatár, S., Urbányi, B., 
Daniel, Z., Müller, T.: Ex situ protection of the European mudminnow (Umbra krameri WALBAUM, 1792): 
spawning substrate preference, larvae rearing under controlled conditions.  

• XI. Magyar Haltani Konferencia (Debrecen, 2015. március 26‒27.) 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a konferencia kezdőnapján egy egész délelőttöt szántak a lápi pócnak, 
magyar és külföldi előadókkal. 
Egyesületünk programvezetője révén, illetve az alábbi előadáshoz kapcsolódóan képviseltette magát: 
 
Müller Tamás, Kucska Balázs, Demény Ferenc, Várkonyi Levente, Hajdu György, Müllerné-Trenovszki 
Magdolna, Részler Lajos, Urbányi Béla, Tatár Sándor: A lápi póc (Umbra krameri) ex situ védelmének 
kutatása (ívóhelyválasztás védett környezetben, lárvatakarmányozási kísérletek) 
 
 Tapasztalatcsere a szlovákiai Umbra Egyesülettel 
A konferencián a tervezett tapasztalatcserére is sor kerülhetett, ugyanis Hajdú György, az Umbra Egyesület 
tagja és kollegái is részt vettek a tudományos tanácskozáson. A konferencia utáni e-mail-en történt 
levélváltás során közös monitoring protokollban egyeztünk meg a lápi pócos élőhelyek vízminőségi és 
hidrobiológiai vizsgálata tárgyában. 
 
• lápi póc bemutatás és telepítés általános iskolai diákokkal (2015. 05. 29.) 
 
 

Ellenőrizhető, számszerűsíthető eredmények: 

(Amennyiben az eredeti tervhez képest eltérés volt, azt jelezzük.) 
 
1. Vízjogi engedélyes terv elkészítése 

• Elkészült: 1 db. (2 tó kialakítására). Eredetileg 1 db. tó kialakítása volt a cél (ld. 13. pont, I/A).  

2. Egy természetes élőhely (Hajta-patak) és 1-8. sz. Illés-tavak felmérése, monitoringja: 

 vízminőség vizsgálat (pH, vezetőképesség, nitrát, ammónium, foszfát). Mivel a 9. sz. Illés-tavat 
nem hoztuk létre, helyette a természetes II. sz. Pócos-tavat vizsgáltuk, mely szintén a Szadai 
Mintaterületen található. 
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• Egy természetes víz (Hajta) és az 1. sz. Illés-tó: halak- és gerinctelen makrofauna faj- és 
egyedszám felmérés, botanikai fajlista készítése 

3. Lápi póc ikragyűjtés ívatótálcával, ikra keltetés, lárva nevelés, telepítés, spermamélyhűtés 

• lápi póc telepítés: 259 db. (212 db. in situ, 47 db. ex situ; az eredetileg tervezett szám 200 egyed 
volt)  

• spermamélyhűtés: 6 tejes egyed (a tervezett 8 egyed volt, de 6 csak hím volt alkalmas 
spermanyerésre)  

4. Kommunikáció 

• 1 db. rádió interjú: Klub Rádió  
• 3 db. cikk: Greenfo.hu, Élet és Tudomány, Applied Ecology and Environmental Research (2 db. cikk 
volt betervezve) 
• lápi póc bemutatás és telepítés veresegyházi általános iskolásokkal (eredetileg szadai diákokat 
akartunk bevonni, de nem sikerült kölcsönösen megfelelő időpontot találni) 
• tapasztalatcsere (Umbra Egyesület, Szlovákia): a XI. Magyar Haltani Konferencián (2015) megtörtént 
a szlovák szakemberekkel 
 

14.    Pályázat esetében a támogatási szerződésben előírt általános és egyedi feltételek teljesítésének 
ismertetése: (Szükség szerint a Beszámoló melléklete. Az egyes, a programra vonatkozó 
általános előírás, illetve a programmal kapcsolatban a szerződésben meghatározott egyedi 
feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve.) 

A támogatási szerződés 3.11.14. pontja szerinti egyedi feltételek teljesítése: 

a) Szerződéskötés előtt a Támogatott benyújtja a természetvédelmi és vízjogi engedély másolatát. 

- a természetvédelmi engedély benyújtásra került, 

- a szerződéskötés során történt egyeztetés alapján a vízjogi engedélyes terv a támogatás terhére 
készült el [ld. támogatási szerződés 2. a melléklet: Költségterv, ii. Szolgáltatások, a) sora]. 

b) Támogatott vállalja, hogy a pályázat megvalósítása során keletkező minden biotikai alapadatot a 
Természetvédelmi Információs Rendszernek megfelelő formában átadja a VM Természetmegőrzési 
Főosztálya számára a pályázat lezárását megelőzően. 

- a biotikai alapadatokat megküldtük a Természetvédelmi Információs Rendszernek, illetve a VM 
Természetmegőrzési Főosztálynak (ld. 6. sz. melléklet). 

15.    Az elszámolás: 

– bruttó* (áfát is tartalmazó) vagy 

– nettó* összegben történik. 

(* kérjük aláhúzással megjelölni) 
 
 


