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1. melléklet az 9/2017. (IX. 29.) FM utasításhoz 
 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 
 

1. A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: PTKF/555/2018 
 
2. A projekt címe: Lápi Élőhely-fejlesztési Mintaprogram (2018-2019) 

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 
 
5.1. e-mail és telefonos elérhetősége: krenedits@t-online.hu; 06 (20) 550-1527 
 
6. A támogatás, vagy az átadott előirányzat  
 
6.1. kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 880 000.- Ft 
 
6.2. folyósított összege (Ft): 880 000.- Ft 
 
6.3. elszámolt összege (Ft): 880 000.- Ft 
 
6.4. utó-, vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával egy időben lehívott 
összeg (Ft): nem releváns 
 
7. A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás dokumentuma 
előírta): nem releváns 
 
8. A projekt megvalósítási helyszínei: Veresegyházi Úszószigetek Természetvédelmi Terület (Malom-tó, 
Veresegyház); Szadai Mintaterület (Szada) 
 
9. A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás tényleges 
időpontjai: 
 

  

  A 

B C 

  A megvalósítás 

  kezdő időpontja befejezési időpontja 

  1. a kötelezettségvállalás dokumentuma szerint 2018. 04. 04. 2019. 05. 31. 

  2. ténylegesen 2018. 09. 13. 2019. 05. 31. 
 
10. 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 – szükség szerint mellékletként csatolható). 



 

 
I. ÉLŐHELYVÉDELEM 
 
A) MAGGYŰJTÉS, VETÉS, PALÁNTANEVELÉS ÉS ÜLTETÉS 
 
2018. szeptember 13-án 200-200 db. Peucedanum palustre és Cicuta virosa magot gyűjtöttünk be a 
veresegyházi Malom-tóról. A magokat a SZIE Botanikuskertjének üvegházában csíráztattuk, melynek 
során különböző, részben újszerű magkezeléseket és csíráztatási környezetet teszteltünk (áztatás, hűtés, 
fagyasztás, különböző tőzegtartalmú ültetőközegek stb.). A magok vetés előtti áztatása – mint új kezelési 
mód – nem növelte a csírázási arányt a csomorika és a kocsord esetében sem. 
A palántákat a Szadai Mintaterület IV. és IX. sz. Illés-tavába áthozott úszóláp darabokra (a Malom-tó tó 
túlfolyója alatti zúgóból kimentett, 1 m2 alatti, pusztuló úszólápokra) ültettük ki 2019. május 21-én. 
(Eredetileg a X. sz. Illés-tóba terveztük telepíteni az úszólápokat, de ebbe még 2018 tavaszán kihelyeztünk 
5 darabot.) 
 

 Cicuta virosa 
(db) 

Peucedanum palustre 
(db) 

IV. sz. Illés-tó --- --- 
1. sziget: 4 --- 
IX. sz. Illés-tó --- --- 
1. sziget: 4 1 
2. sziget: 3 1 
3. sziget: 3 1 
Összesen: 14 3 

 
Tekintettel arra, hogy május 21-ig kevés növény érte el a kiültetésre alkalmas méretet (> 10 cm), a Malom-
tó úszóláp szegélyébe nem ültettünk növényeket. 
 
További részleteket lásd a mellékletben. 
 
 
B) LÁPI PÓC GÉNFRISSÍTÉSE: INNOVATÍV SZAPORÍTÁS ÉS ÍVATÓKETRECES NEVELÉS  
 
A szadai 1. sz. Pócos-tavat 2000-ben fedeztük fel. A póc állománya a 2017-2018-as felmérések alapján 
veszélybe került, ugyanis mindössze 1 példány került a hálóba. 2018. október 12-én 4 egyedet fogtunk be 
szaporításra a vízből, és további 13 egyedet a tőle kb. 1,5 km-re található 2. sz. Pócos-tóból.  
A két tó halait keverve a dr. Müller Tamás által kifejlesztett, új eljárással próbáltuk szaporítani. Ennek 
lényege, hogy spermát injektálnak közvetlenül a petefészekbe, ahol a spermiumsejtek megtartják 
termékenyítő képességüket legalább 12 órán keresztül. Amikor ovulálnak az ikrák, akkor közvetlenül a 
testüregen kívül termékenyülnek. A szaporítás eddig ismeretlen okok miatt nem járt sikerrel, így a 
telepítésre szánt ivadékokat a Szadai Mintaterület VIII. sz. Illés-tavában elhelyezett ívatóketrecben 
állítottuk elő egy ikrás (SL:79 mm) és egy tejes (SL: 84 mm) felhasználásával. 
A genetikai vizsgálatok során a gél elektroforézissel kapott mintázatok összehasonlító elemzése azt mutatta, 
hogy a 6 minta közül 1 bizonyult a többitől leginkább különállónak, ami külcsoportnak való alkalmazását 
tenné lehetővé. Ám a szett homogenitása a legtöbb kombinációban olyan nagy mértékű, hogy a random 
amplifikálódó, polimorf mintázatot adó markerek használata nem alkalmas ilyen kis mértékű különbségek 
detektálására. 
 
 
 
 
C) LÁPI PÓC TELEPÍTÉS  
 



 

2019. május 7-én a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola diákjaival a tervezett 50 db lápi póc 
helyett 71 db-ot telepítettünk a VIII. sz. Illés-tóba. 
 
II. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MONITOROZÁS 
 
A Mintaprogram megvalósítása során felmértük a Szadai Mintaterületen korábban létrehozott Illés-tavak 
gerinctelen makrofaunáját (haltáplálék), halfaunáját és vegetációját (benne a korábban telepített 
kocsordokat és csomorikákat).  
Szakmai szempontok miatt az eredetileg tervezett II, III., V., VIII. és X. sz. Illés-tavak helyett az I., IV. 
VII. VIII., IX. és X. sz. tavak vízminőségét (pH, vezetőképesség, oldott oxigén, ammónium, nitrát, nitrit, 
foszfát) vizsgáltuk, utóbbi tavakról ugyanis kevesebb adat állt rendelkezésünkre. 
 
Gerinctelen makrofauna vizsgálati eredmények 
A II., III. VIII. és X. sz. Illés-tóból összesen 35 taxon előfordulását mutattak ki. A 2. sz. Illés-tó esetében a 
taxonszám 8, a 3. sz.-nál 11, a 8. és 10. sz.-nál 13-13 volt. A legjellemzőbb csoportoknak a vízicsigák, a 
szitakötők és a vízibogarak mutatkoztak. Az előkerült szervezetek többsége limnofil, közönséges 
előfordulású, legtöbbször széles ökológiai tolerancia spektrummal jellemezhető. Jellemző, hogy a tavakban 
élő fajok közül egy-kettő igen nagy egyedszámmal dominál. 
 A négy mesterségesen kialakított víztér makrozoobenton faunájának összetétele, és az ebből 
számított diverzitás értékek alapján elmondható, hogy a 2. sz. Illés-tó a leginkább elkülönülő élettér a 
szegényes élet-közösségével. A vízi makroszkopikus gerinctelen közösség számára igen kedvező 
élőhelynek mutatkozott a 3. sz. és a 10. sz. Illés-tó egyaránt. 
 
További részleteket lásd a mellékletben. 
 
A halfaunisztikai monitoring eredményei 
A természetes 1. és 2. sz. Pócos-tavakból 10 db, a IV. és VI. sz. Illés-tóból pedig összesen 40 db lápi pócot 
sikerült kimutatni (a IV. sz. Illés-tavat két esetben is vizsgálták). A vizekben az 1. sz. Pócos-tó kivételével 
széles kárászt is fogtak, azonban a 2. sz. Pócos-tóban és a IV. sz. Illés-tóban az ezüstkárász és a hibrid 
kárászok is nagy mennyiségben és arányban előfordultak. A VI. sz. Illés-tóban egy félszemű kárász is 
hálóba került (2012-ben mindkét szemére vak kárászt fogtunk ugyanitt). A 2. Pócos-tóban 1 db 10 mm-es 
póc lárvát sikerült kimutatni. 
A IV. és a VI. sz. Illés-tavakban 1-1 db pettyes gőtét is fogtunk, előbbi víztestben sok apró ebihal is volt.  
 

 
A VI. sz. Illés-tó vizsgálata 

 
A 2. sz. Pócos-tó vizsgálata 



 

 
Lápi pócok és széles kárászok a 2. sz. Pócos-tóból 

 

 
A vizsgált 1. és 2. sz. Pócos- és IV. és VI. sz. Illés-tavak elhelyezkedése 

 
 
További részleteket lásd a mellékletben. 
 

 
Vegetáció monitoring eredmények 
 
A IV. sz. Illés-tóba telepített úszóláp szétesett, így nem maradtak meg rajta a 2018-ban ültetett 
csomorikák, a VIII. sz. Illés-tóban viszont az egyik úszólápon 2 db, korábban kiültetett példány helyett 3-
at találtunk, mely azt jelenti, hogy a magbankból csírázott ki a 3. egyed. A IX. sz. Illés-tóban a 
csomorikán virágzatkezdeményt figyeltünk meg. A X. sz. Illés-tóba telepített úszólápokon megmaradtak 
a csomorikák, sőt az egyiken további 3 példány csírázott ki a magkészletből (2018 tavaszán az ültetésből 
kimaradt magok egy részét elvetettük az úszószigeteken). Összességében a 2017-2018 folyamán kiültetett 
14 db csomorikából 4 elpusztult, azonban ugyanennyi egyed a magbankból „pótlódott”. A 6 db 
kocsordból egy sem maradt meg, holott 2018 őszén egy példány még magot is érlelt/szórt. A kiültetett 
kocsordok megmaradási esélyének növelése érdekében további vizsgálatok szükségesek, azonban a 
nagyobb méretben történő kiültetések minden bizonnyal jobb eredményt hoznak. 
 
 
 
 
 
 



 

Vízminőség-vizsgálati eredmények 
 
Az I., IV. VII. VIII., IX. és X. sz. tavak vizének növényi tápanyag-tartalma az évek során igen alacsony 
szintre csökkent. Ez természetvédelmi szempontból igen kedvező. Például számos ritka, védett lápi 
növénynek alacsony vagy közepes a nitrogénigénye, ezért tartósan alacsony nitrogén-ellátottságú 
környezetben lehetővé válhat sikeres betelepítésük.  
A pH, a vezetőképesség és az oldott oxigén szintje a természetes lápi póc élőhelyekre jellemző 
intervallumon belül volt, mely közvetve összefüggésben lehet azzal, hogy a tavak tápanyag-szintje a 
korábbi kiugró értékekhez képest normalizálódott, másrészt jelzi, hogy a vizsgált víztestek vízminőség 
szempontjából a póc számára megfelelőek. 
 
További részleteket lásd a mellékletben. 
 
III. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETTERJESZTÉS, SZEMLÉLETFORMÁLÁS 
(2019. 04-05) 
 
A lápi póc telepítést (az eredetileg vállalt 50 helyett 71 db lárva) a veresegyházi Fabriczius József Általános 
Iskola diákjainak bevonásával végeztük el. Az egyesületünk Facebook oldalán is meghirdetett, 
úszólápokkal történő növénytelepítésen elsősorban a SZIE hallgatói vettek részt. Utóbbiról a Veresegyházi 
Városi TV is tudósított (https://www.youtube.com/watch?v=DSlnJyS27Ls) és cikk is megjelent a 
Greenfo.hu-n (https://greenfo.hu/hir/termeszetvedelmi-sikerek-szadan/) és a SZIE honlapján 
(http://www.mkk.szie.hu/vedett-lapi-novenyfajokat-csiraztattak-es-telepitettek-termeszetvedelmi-mernok-
hallgatok).  
A telepítések során terepi előadást és bemutatót tartottunk a résztvevőknek, akik rövid összefoglaló anyagot 
is kaptak az előadásról.  
 

  
 

Póc lárva telepítések a VIII. sz. Illés-tavon diákokkal 
 
 
 
 
11. Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi feltételek 
teljesítésének ismertetése (az egyes, a programra vonatkozó általános előírás, illetve a programmal 
kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi feltételek teljesítésének 
bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve – szükség szerint mellékletként 
csatolható). 
 
A szükséges természetvédelmi engedélyeket a támogatási szerződés megkötéséhez bemutattuk. 


