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1. melléklet a 2/2019. (III. 20.) AM utasításhoz 

 

 
AGRÁRMINISZTÉRIUM 

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

 

 

1.    A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: PTKF/371/2020 

 

2. A projekt címe: Lápi Élőhely-fejlesztési Mintaprogram (2020-2021) 

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): 1 067 000.- Ft 

6.2.    folyósított összege (Ft): 1 067 000.- Ft 

6.3.    elszámolt összege (Ft): 1 067 000.- 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 (ha azt a kötelezettségvállalás dokumentuma előírta): 

Nem releváns 

 

8.    A projekt megvalósítási helyszínei:  

 

Szadai Mintaterület I-X. sz. Illés-tavai (Szada), MATE Halgazdálkodási Tanszék (Gödöllő), Felső-

Tisza mente: Gőgő-Szenke patak, Zsid-tó, Navat és Bockereki erdő kis tava  

 

 

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 2020. 03. 01. 2021. 08. 31. 

  2. ténylegesen 2020. 03. 03. 2021. 08. 31. 

    

 

mailto:krenedits@t-online.hu
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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). 

 

 

ÉLŐHELYVÉDELEM 

A) LÁPI ÉLŐHELY-FEJLESZTÉS (2020. 11.) 

A hűvös talajvíz miatt a Szadai Mintaterület I-X. sz. Illés-tavaiban nem alakul ki tartósan a réticsík 

számára megfelelő ívási vízhőmérséklet (18-21 °C), ezért annak ellenére, hogy a monitoring 

eredmények alapján az évekkel korábban telepített csíkok kondíciója jó, egyszer sem sikerült 

kimutatni a halfaj szaporodását. A probléma megoldása érdekében a 2008-ban egyesületünk által 

létrehozott I. sz. Illés-tó partján kotrással olyan sekély (60-70 cm mély) és kevésbé árnyékolt, kb. 

4x3 méter (12 m2) kiterjedésű öblözetet (ívóhelyet) hoztunk létre 2020. november 7-én, melyben 

nyár elejére magasabb vízhőmérséklet alakulhat ki. 

 

Az I. sz. Illés-tó az előtérben a frissen kialakított sekély, nyílt öblözettel 

 

B) LÁPI PÓC EX SITU ÉS IN SITU SZAPORÍTÁSA, NEVELÉSE ÉS TELEPÍTÉSE (2021. 04-

05.) 

Anyahalak befogása 

2019-ben és 2020-ban a súlyos aszály és a rossz vízkormányzás következtében a kelet-magyarországi 

Gőgő-Szenke patak (Szamosköz) középső része kiszáradt, így kipusztult a benne élő lápi póc 

állomány is (a felső és alsó szakaszban nem volt korábban sem póc, illetve 2021-ben már ismét volt 

víz a középső szakaszon, de pócot nem fogtak). A vízfolyásból még 2010-ben, a Lápi póc Fajvédelmi 

Mintaprogram keretében mentettünk ki szennyezés elől anyahalakat ex situ szaporításra. Ezek utódait 

a Szadai Mintaterületünkön helyeztük ki a VII. sz. Illés-tóba. 

2021. március 3-án a VII. sz. Illés-tóban anyahal befogást végeztünk Tóth Balázs (DINPI) 

irányításával. Összesen 4 db lápi pócot fogtunk, melyek közül csak 1 ikrás volt, de az nem volt 

alkalmas szaporításra. Mivel a jelen projekt célja az volt, hogy ketreces ex situ szaporítással 500 db 

lápi póc lárvát hozzunk létre, 2021. április 6-án a 2. sz. Pócos-tónál (szadai természetes élőhely) is 
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végeztünk befogást (a 2. sz. Pócos-tóval összeköttetésben áll az általunk korábban létrehozott IV. sz. 

Illés-tó). Itt összesen 31 pócot sikerült fogni, azonban mindössze 3 db háromnyaras ikrával kitelt, és 

1 db egynyaras ikrás volt, a többi tejes. A 3 nagyobb ikrást testméretükkel megegyező 3 tejessel a 

tóból nyert élővízzel a MATE Halgazdálkodási Tanszékére szállítottuk.  

 

 

 
 

 

Lápi póc anyahalak befogása a 2. sz. Pócos-tóból 

 

Lápi póc szaporítás és telepítés 

A ketreces szaporítás során a 3 pár anyahalból mindössze 1 pár ívott le április közepén. Összesen 95 

db lárvát sikerült előállítanunk, melyeket az előnevelést követően 2021. május 28-án szadai általános 

iskolások bevonásával telepítettünk ki a Szadai Mintaterület VIII. sz. Illés-tavába, mellyel a tó póc 

állományát erősítettük meg. 

Pályázatunkban azt vállaltuk, hogy csak abban az esetben telepítünk természetes vizekbe lápi pócot, 

ha az adott élőhely megfelel a természetes póc élőhelyek referenciaértékeinek. Ilyen vizet sajnos nem 

találtunk a Gőgő-Szenke patak térségében, illetve a Felső-Tisza mentén (a részletes indokolást a 

továbbiakban és a „C” fejezetben), ezért telepítést csak a Szadai Mintaterületen végeztünk.  

 

Lárvanevelő egység és az abban élő lápi póc lárvák (balra), jobbra a kitelepítésre váró megerősödött 

halak (jobbra – május 31).  
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Telepítés előtti előadás diákoknak (balra) és telepítés (jobbra) - Szadai Mintaterület 

 

A Gőgő-Szenke patak és térsége vizeinek halfaunája 

Eredetileg a Gőgő-Szenke patakba vagy a vízfolyás térségébe terveztünk saját szaporítású, gőgő-

szenkei eredetű (de a Szadai Mintaterületen található) lápi pócok telepítését, de a Debreceni Egyetem 

Hidrobiológiai Tanszékének (DE HTSZ) és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) 

munkatársaival történt egyeztetések és terepbejárások eredményei alapján ez nagy kockázatot 

jelentett volna. A Gőgő-Szenke patak korábban pócok által is benépesített, középső szakaszán a 2021. 

május 19-én végzett felmérés (DE HTSZ, Nyeste Krisztián) során nem fogtak halat. Lásd az alábbi 

táblázatot: 

 

Latin név 
Egyed

szám 
Víztérnév Település Lelőhely EOV Y EOV X Időpont Megjegyzés 

Nem sikerült 

halfajt kimutatni 
0 Gőgő-Szenke Jánkmajtis 

Jánkmajtis-

Szamossályi 

híd alatt (Sályi-

kúti-legelő) 

917910 293939 
2021.05.

19 

egy mély iszapos 

gödör kivételével 

rendszeresen 

kiszárad 

Nem sikerült 

halfajt kimutatni 
0 Gőgő-Szenke 

Nagyszeke-

res 
belterület 915849 297158 

2021.05.

19 

rendszeresen 

kiszárad 

Perccottus glenii 8 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó alatt 910383 300614 
2021.05.

19 
állandó vízborítás 

Rutilus rutilus 10 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó alatt 910383 300614 
2021.05.

19 
állandó vízborítás 

Esox lucius 2 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó alatt 910383 300614 
2021.05.

19 
állandó vízborítás 

Scardinius 

erythrophthalmus 
2 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó alatt 910383 300614 

2021.05.

19 
állandó vízborítás 

Carassius gibelio 45 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó 910550 300707 
2021.05.

19 
kotort mederrész 

Scardinius 

erythrophthalmus 
4 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó 910550 300707 

2021.05.

19 
kotort mederrész 

Cyprinus carpio 5 Gőgő-Szenke Penyige Szenke-tó 910550 300707 
2021.05.

19 
kotort mederrész 

 

További probléma, hogy a Felső-Tisza térségében már minden pócos vízben megtelepedtek az 

amurgébek, melynek következtében egy élőhely kivételével (Zsid-tó) mindenhonnan kipusztultak a 

lápi pócok. Másrészt az is gondot jelentett, hogy a 120 éves meleg rekord és aszály miatt a Gőgő-
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Szenke patak térségében a sekély és/vagy kis vízhozamú vizek vészesen leapadtak vagy kiszáradtak. 

A Felső-Tisza térségében három olyan vizet találtunk és mértünk fel részletesen, melyek 

potenciálisan alkalmasak lehetnek a lápi póc számára (részletesen lásd a „C” fejezetben).  

 
2008 

 
2010 

 
2014- 

 
2019-2020 

 

A Gőgő-Szenke patak állapotváltozása képekben: 2008: optimális állapot, 2010: vízszennyezés – 

a lápi póc állománymentés és az első szaporítás éve (az előnevelt lárvák egy részét a Szadai 

Mintaterületen, másik részét pedig a patakba telepítettük), 2014: megjelent az amurgéb, 2019-2020: 

a patak póc élőhelye (középső szakasz) teljesen kiszáradt 

Állománymentés 

Az említett problémák miatt fordult a kocka: nem telepítettünk lápi pócot a Kelet-Magyarországi 

térségbe, viszont rendkívüli, sürgős állománymentésre volt szükség. A Felső-Tisza mente utolsó 

ismert lápi póc élőhelyén, a Zsid-tavon ugyanis rendkívül elszaporodott az amurgéb, a sekély 

(mindössze 20 cm vizet tartalmazó) levezető árokban pedig nagy mennyiségű lápi póc (88 db) és 

amurgéb (1000-1200 pld!) esett csapdába. 2021. 05. 28-án összesen 30 db lápi pócot mentettünk át a 

Zsid-tóból a Szadai Mintaterület inváziós halaktól mentes I. és IX. sz. Illés-tavaiba a HNPI és a DE 

HTSZ munkatársaival együttműködve. A maradék 58 db lápi pócot a HNPI útmutatása szerint a Zsid-

tóba kellett áthelyezni annak ellenére, hogy a felmérések alapján már 2020 őszén 1:5-höz volt a lápi 

póc – amurgéb arány a vízben. A Zsid-tó levezető árka nyárra teljesen kiszáradt, mely a mentés 

szükségszerűségét utólag igazolta. 
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A Zsid-tó 2021 tavaszán 

 

 
A Zsid-tóról mentett pócok telepítése a IX. 

sz. Illés-tóba 

 

Az időjárás hatása a lápi póc ívására 

Ki kell emelnünk, hogy 2010 óta szaporítunk rendszeresen lápi pócot, azonban a 2021. év a korábbi 

évekhez képest rosszabb eredménnyel zárult. Először azt gondoltuk, hogy az anyahalak befogását 

időzítettük rosszul, a halakat ívás közben zavartuk meg, és a stressz miatt nem adták le az ikrákat. 

Azonban a 2021 áprilisában és májusában végzett monitoring vizsgálataink során a Szadai 

Mintaterületen Tóth Balázs (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) olyan nőstény lápi pócokat 

fogott, melyek nem adták le az ikráikat. Ezzel párhuzamosan hasonló jelenséget figyelt meg Nyeste 

Krisztián (DE HTSZ) a Zsid-tavon és Sallai Zoltán a Kolon-tavon.  

Tekintettel arra, hogy a lápi póc ívási időszakában március-április folyamán több esetben 

hidegfrontok okoztak gyors és erős lehűléseket, az ívások meghiúsulásának legvalószínűbb oka az 

általuk kiváltott stressz volt. Megfigyelésünkről beszámoltunk a Magyar Haltani Társaság 2021. évi 

országos konferenciáján (lásd a „D” pontban). 

 
Telt hasú ikrás póc a Szadai Mintaterületről 

(2021. április 19.) 

 
A Zsid-tavon sem tudtak leívni a pócok 

(ikrával telt nőstény egyed, 2021. május) 

 

A kis mennyiségű előállított póc lárva „kompenzációjaként” a pályázati vállalásainkon felül 2021. 

május 11-én 200 db hévízi törpenövésű vadpontyot, 2021. május 28-án pedig 215 db széles kárászt 
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telepítettünk diákokkal a Szadai Mintaterület X. és VIII. sz. Illés-tavaiba. Mindkét halfaj egyedei 

saját szaporítású és nevelésű volt. 

A halak szaporítása, nevelése és telepítése kapcsán lásd a 2. mellékletet. 

 

C) KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTFELMÉRÉS, MONITOROZÁS (2020. 

03. – 2021. 08.) 

Természetes élőhelyek felmérése 

2021 nyarán felmértük három, lápi póccal potenciálisan telepíthető Felső-Tisza menti víztest (Navat, 

Csaronda-tó, Bockereki erdő kis tava) vízminőségét (pH, vezetőképesség, oldott oxigén, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, vízhőmérséklet), gerinctelen makrofaunáját (= haltáplálék; taxonlista és 

kvantitatív adatok), halfaunáját és vegetációját. Az eredmények alapján elvégeztük az élőhelyek lápi 

póc telepítésre való alkalmasságának minősítését is. 

Felső-Tisza menti vizek fizikai-kémiai vízminősége és vegetációja 

Bár a vizsgált vizek vezetőképessége a referencia intervallumon kívül volt, a vízminőségi adatok 

alapján mindhárom élőhely (Csaronda-tó, Navat, Bockereki erdő kis tava) alkalmas lehet a lápi póc 

számára. 2021 júniusában felmértük a Navat, a Csaronda-tó, a Bockereki erdő kis tava és holtága, és 

a Lónyai erdő tavának növényzetét. A legváltozatosabb a legnagyobb méretű Csaronda-tó volt, itt 

összesen hat vízi, mocsári növénytársulás található, és a növényfajok száma is ebben a vízben volt a 

legnagyobb. Említést érdemel, hogy az ötből három vízben előfordul a békatutaj és a rence, melyek 

a lápi póc élőhelyek jellemző hínárjai (a további részleteket lásd a 3. mellékletben). 

Felső-Tisza menti vizek gerinctelen makrofaunája 

A gerinctelen makrofauna egyedszám mind a Navat, mind a Bockereki kistó esetében a természetes 

lápi póc élőhelyekre jellemző felső értéket meghaladta, mely az árvaszúnyogok és a Chaoborus sp. 

elszaporodása okozta. Tapasztalatunk alapján az ilyen eltérések növekvő hal- (lápi póc-) telepítési 

kockázatot jelentenek az adott vízben, mivel az egyedszám kilengések gyakran az élőhely szélsőséges 

változásaival vannak összefüggésben. A Bockereki erdő kistavának vízében nagy mennyiségű 

Cladocera-t is megfigyeltünk a vizsgálatok során. A Csaronda-tó gerinctelen makrofaunáját nem 

vizsgáltuk, mivel a tömeges inváziós halfajok jelenléte miatt alkalmatlan a lápi póc telepítésre.   
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A Navat gerinctelen makrofaunája 2021. 06. 24-én: 

Fajnév Taxon Család Egyedszám 

Asellus aquaticus Crustacea Asellidae 16 

Charoborus sp. Diptera Chaoboridae 29 

Chironomidae sp. Diptera Chironomidae 90 

Cloeon dipterum Ephemeroptera Baetidae 31 

Corixa sp. Heteroptera Corixidae 1 

Corixidae sp. Heteroptera Corixidae 2 

Culicinae sp. Diptera Chaoboridae 1 

Dixella sp. Diptera Dixidae 1 

Dryops sp. Coleoptera Dryopidae 1 

Enochrus sp. Coleoptera Hidrophilidae 3 

Limnebius sp. Coleoptera Hydraenidae  1 

Notonecta sp Heteroptera Notonectidae 3 

Planorbarius corneus Gastropoda Planorbidae 3 

Helophorus Coleoptera  1 

Segmentina nitida Gastropoda Planorbidae 59 

Sphaerium corneum Bivalvia Sphaeriidae 3 

Stratiomyidae sp. Diptera Stratiomyidae 1 

Tipulidae sp. Diptera Tipulidae 1 

 Egyedszám összesen: 247 

 Taxonszám összesen: 18 

Természetes lápi póc 

élőhelyekre jellemző 

értékek: 

Egyedszám: 38-232 

Taxonszám: 9-27 

 

A Bockereki kistó gerinctelen makrofaunája 2021. 08. 18-án: 

Fajnév Taxon Család Egyedszám 

Haliplus sp. Coleoptera Haliplidae 1 

Elmidae sp. Coleoptera Elmidae 1 

Enochrus sp. Coleoptera Hidrophilidae 3 

Noterus crassicornis Coleoptera Noteridae 1 

Laccobius sp. Coleoptera Hydrophilidae 4 

Asellus aquaticus Crustacea Asellidae 56 

Niphargus sp. Crustacea Gammaridae 2 

Chironomidae sp. Diptera Chironomidae 21 

Charoborus sp. Diptera Chaoboridae 408 

Culicinae sp. Diptera Chaoboridae 1 

Stratiomyidae sp. Diptera Stratiomyidae 1 

Cloeon dipterum Ephemeroptera Baetidae 107 

Baetis sp. Ephemeroptera Baetidae 2 

Planorbarius corneus Gastropoda Planorbidae 8 

Segmentina nitida Gastropoda Planorbidae 7 

Acroloxus lacustris Gastropoda Acroloxidae 12 

Anisus leucostoma Gastropoda Planorbidae 1 

Plea minutissima 

minutissima Heteroptera Pleidae 15 
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Anisops sardeus Heteroptera Notonectidae 4 

Corixa sp. Heteroptera Corixidae 4 

Corixidae sp. Heteroptera Corixidae 2 

Micronecta sp. Heteroptera Corixidae 1 

Hesperocorixa linnaei Heteroptera Corixidae 13 

Corixinae Genus sp. Heteroptera Corixidae 11 

Gerrinae sp. Heteroptera Gerridae 3 

Coenagrion 

puella/pulchellum-Gr. Odonata Coenagrionidae 9 

Ischnura elegans Odonata Coenagrionidae 1 

Coenagrionidae sp. Odonata Coenagrionidae 29 

 Egyedszám összesen: 728 

 Taxonszám összesen: 28 

Természetes lápi póc 

élőhelyekre jellemző 

értékek: 

Egyedszám: 38-232 

Taxonszám: 9-27 

 

Felső-Tisza menti vizek halfaunája 

A három, lápi póc telepítésre potenciálisan kijelölt/vizsgált élőhelyből egyedül a Csaronda-tavon 

fogtunk halakat. A 2019. július 04-ei felmérés eredménye: 

 

Halfaj 
Mennyiség 

(db) 

bodorka  1 

ezüstkárász  26 

fekete törpeharcsa  55 

razbóra  25 

vörösszárnyú keszeg  1 

 

A törpeharcsa és a razbóra tömeges jelenléte miatt a Csaronda-tóba nem javasolt lápi pócot telepíteni. 

A Navat és a Bockereki kistó esetében telepítési kockázatot jelent az, hogy nem fogtunk bennük halat. 

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az élőhelyek összesített értékelését lápi póc potenciális 

telepítése szempontjából: 

Víztest neve Vízminőség 
Gerinctelen 

makrofauna 
Halfauna Hínárvegetáció 

Egyéb 

megjegyzés 

Összesített 

értékelés 

Navat megfelelő* kockázatos kockázatos** nem megfelelő 

Jelentős a 

meder szerves 

anyag- és iszap 

tartalma 

póc 

számára 

nem felel 

meg 

Csaronda-tó megfelelő n.a. 
nem 

megfelelő*** 
megfelelő 

Jelentős a 

meder szerves 

anyag- és iszap 

tartalma 

póc 

számára 

nem felel 

meg 

Bockereki 

erdő kis tava 
megfelelő 

nem 

megfelelő 
kockázatos** megfelelő --- 

póc 

számára 

nem felel 

meg 

 

*„Megfelelő” minősítés: a lápi póc számára megfelelő a vizsgált jellemző 

** Nem sikerült halat kimutatni a vízben 

*** A törpeharcsa és a razbóra tömegessége miatt 
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Az eredmények alapján a Navat esetében a mederiszap és a felhalmozódott szerves anyag egy 

részének eltávolítását kell megoldani. Ez a probléma a Csaronda-tó esetében is fenn áll, de a 

törpeharcsa és a kínai razbóra jelenléte miatt ebbe a vízbe nem javasolt lápi pócot telepíteni. E mellett 

a tavat elhagyó vízfolyásban már megtelepedett az amurgéb is. A Bockereki erdő kis tava alapvetően 

megfelelő lehet a lápi pócnak, de a szélsőséges gerinctelen makrofauna abundancia kockázatot jelent. 

Ezért első lépésben javasolt „tesztelni” a vizet széles kárász telepítéssel. Amennyiben a telepített 

kárászok legalább 1 éven keresztül megmaradnak, úgy következhet a póc telepítés.  

Monitoring a Szadai Mintaterületen 

A Szadai Mintaterület Illés-tavain 2021-ben elvégeztük az elmúlt évtizedben általunk szaporított és 

telepített lápi póc (Umbra krameri), széles kárász (Carassius carassius), réticsík (Misgurnus fossilis), 

mocsári kocsord (Peucedanum palustre) és gyilkos csomorika (Cicuta virosa) monitoringját.  

Az alábbi monitorozási tevékenységeket végeztük el: 

Vízminőség vizsgálatok:  

A Szadai Mintaterületen az I., II, VI. sz. Illés-tavakat, továbbá a hallal nem telepített III., V., sz. tavak 

helyett pedig a hallal telepített VII., VIII., IX. és X. sz. tavakat vizsgáltuk. További plusz, önkéntes 

vállalásunk volt a két szadai természetes lápi póc élőhely (1. és 2. sz. Pócos-tavak) vizsgálata. 

Az Illés-tavak vízminőségét 2020. április és 2021. július között vizsgáltuk három évszakban (tavasz, 

nyár, ősz). A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a tavak többségének vízminősége 

általában megfelet a lápi pócoknak, azaz döntően a póc természetes élőhelyeire jellemző értékeket 

mértünk. További részleteket lásd a 3. mellékletben. 

A vízminőség mérésekhez reagenseket (nitrát-, nitrit-, ammónium oldatok) és pH-mérőhöz 

pufferoldatot szereztünk be (a MN Visocolor Eco tesztkészlethez). Ezen kívül vettünk egy oldott 

oxigénmérő készüléket (Voltcraft), mert a régebbi tönkre ment. 

Botanikai vizsgálatok  

2020-ban vizsgáltuk az általunk korábban szaporított és telepített mocsári kocsord és gyilkos 

csomorika megmaradását, feljegyeztük szármagasságukat és magérlelésüket (IV., VIII., IX. és X. sz. 

Illés-tavak). További részleteket lásd a 3. mellékletben. 

Gerinctelen makrofauna vizsgálatok 

A gerinctelen makrofauna szempontjából monitorozott vizek az I., II., IV., VI., VII., VIII., IX. és X. 

sz. Illés-tavak voltak. (az eredetileg tervezett V. tó helyett a II., VIII., és X. sz. tavakat vizsgáltuk, 

mivel az utóbbi két vízbe telepítettünk halakat).  

A gerinctelen makrofauna kapcsán a tavak többsége esetében a természetes lápi póc élőhelyek 

referencia értékeihez képest jelentősen eltérő értékeket kaptunk 2020-ban és 2021-ben. Az I. sz. 

Illés-tó esetében az abundancia érték  javulása valószínűleg annak köszönhető, hogy a havária miatt 

korábban kipusztult hínárvegetációt érdes tócsagaz  telepítéssel pótoltuk. A II. sz. Illés-tóban a 

javulás szintén a hínártelepítésnek (2019. 08.) köszönhető. Korábban ebben a tóba nem telepítettünk 

vízi növényzetet, így a ciano- és kénbaktérium dominancia volt a jellemző a vízre. A VI. sz. Illés-

tóban a fonalas zöldmoszat (Cladophora sp.) tömeges elszaporodása (tavasz végén 55%-os borítás) 
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a gerinctelen makrofauna egyed- és taxonszáma igen alacsony volt. Ennek valószínűleg az az oka, 

hogy a 120 éves meleg/aszály miatt jelentősen lecsökkent vízszint, és emiatt berohadt a tócsagaz 

hínár. Ezt követően minden bizonnyal megnövekedhetett a nitrogénvegyületek koncentrációja a 

vízben, mely a Cladophora szaporodásának kedvező.. A X. sz. Illés-tóban szintén a lecsökkent 

vízszint miatt fellépő vízminőség-romlás lehet az oka a nagyon alacsony gerinctelen makrofauna 

adatoknak. 

Gerinctelen makrofauna jellemzők a Szadai Mintaterület Illés-tavain: 

 I. sz. Illés-tó 
II. sz. Illés-

tó 

VI. sz. Illés-

tó 

VII. sz. 

Illés-tó 

VIII. sz.  

Illés-tó 

IX. sz. Illés-

tó 

X. sz. Illés-

tó 

Lápi póc 

élőhelyek 

referencia 

értékei 

 2020. 06. 09. 2020. 06. 09. 2020. 06. 09. 2020. 06. 09. 2020. 06. 09. 2020. 06. 09. 2020. 06. 09.  

Egyedszám 

összesen: 
1405 

356 n.a. 
50 

n.a. 
48 

n.a. 
38-232 

Taxonszám 

összesen: 
14 

6 n.a. 
14 

n.a. 
14 

n.a. 

9-27 

Hínárborít

ás  

(faj: %)* 

 

  

 

Cd: 90 

Cl: 90 
Cd: 15 

Lm:2 

Ch: 50 

Cl: 85 

 

 2021. 05. 29. 2021. 05. 29. 2021. 05. 29. 2021. 05. 29. 2021. 05. 29. 2021. 05. 29. 2021. 05. 29.  

Egyedszám 

összesen: 
182 

220 9 n.a. 201 
48 

36 
38-232 

Taxonszám 

összesen: 
13 

19 4 n.a. 11 
14 

2 

9-27 

* Hínárfajok nevei: Cd: Ceratophyllum demersum, Ch: Chara sp., Lm: Lemna minor. Egyéb: Cl: 

Cladophora sp. 

Halfauna monitoring 

Halfauna felmérés: eredetileg csak az I., III., VII., VIII. sz. Illés-tavak vizsgálatát terveztük, de végül 

4 helyett 6 tó (I., IV., VI., VII., VIII. és IX. sz. Illés-tavak) halállományát monitoroztuk. A fogott lápi 

halak száma 2020-2021 folyamán: 

Időpont Élőhely 
Lápi pócok 

száma (db) 

Réticsíkok száma 

(db) 

Széles kárászok 

száma (db) 

2021.07.13 I. sz. Illés-tó 8   

2020.03.03 IV. sz. Illés-tó 23  6 

2021.04.06 VI. sz. Illés-tó 7   

2021.07.16 VI. sz. Illés-tó 16   

2020.09.11 VII. sz. Illés-tó  4 2 3 

2021.04.06 VIII. sz. Illés-tó 1   

2021.07.13 IX. sz. Illés-tó 8  13 

2020.03.29 1. sz. Pócos-tó 1   

2021.04.08 1. sz. Pócos-tó 4   

2021.04.06 2. sz. Pócos-tó 31   
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Említést érdemel, hogy 2020-ban vöröshasű unkát fogtunk a X. sz. Illés-tóban. Ennek nem csak azért 

van nagy jelentősége, mert az erdei béka mellett egy másik védett kétéltűt is megfigyelhettünk a 

vízben, hanem azért is, mert az unka ritka Szada térségében.  

 

D) KÖRNYEZETI NEVELÉSI CÉLÚ PROGRAMOK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 

(2021. 05.) 

 

2021. május 28-án a Szadai Mintaterületen a MATE Halgazdálkodási Tanszékén szaporított és nevelt 

95 db lápi pócot és 215 db széles kárászt (plusz vállalás) helyeztünk ki a szadai általános iskola 

diákjainak (70 fő) bevonásával végeztük el. A terepen egy rövid előadás keretében bemutattuk 

mintaprogramunkat, és tájékoztatóanyagot is kapnak a gyerekek. 

 

 

Előadás a terepen szadai általános iskolásoknak 

A projekt eredményeit Tavirózsa Egyesületünk Facebook oldalán, egy helyi lapban (Szada 2111), a 

Veresegyházi Városi TV-ben/Youtube-on, a Kossuth Rádióban és országos konferencián is közzé 

tettük 

TV interjú: 

VVTV Híradó: LÁPI PÓCOK TELEPÍTÉSE SZADÁN. 2021. 06. 04. (1200 megtekintés 2021. 09. 

24-ig): https://www.facebook.com/verestv/videos/253614436555419 

 

Rádió interjú: 

Interjú a Kossuth Rádió Hajnaltáj c. műsorában 2021. 02. 10-én (05:21:00 percnél): 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-10_05-00-00&enddate=2021-02-

10_06-10-00&ch=mr1 

 

Cikkek:  

Tatár S. (2021): Lápi pócokat és széles kárász ivadékokat telepítettek Szadán. Szada 2111, 2021. 

05. 30. https://www.szada.hu/index.php/hirek/lapi-pocokat-es-szeles-karasz-ivadekokat-telepitettek-

szadan 

Vadpontyokat telepítettek Szadán. 2021. 05. 12. (plusz vállalás) 

https://szada.hu/hirek/vadpontyokat-telepitettek-szadan  

 

https://www.facebook.com/verestv/videos/253614436555419
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-10_05-00-00&enddate=2021-02-10_06-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-10_05-00-00&enddate=2021-02-10_06-10-00&ch=mr1
https://www.szada.hu/index.php/hirek/lapi-pocokat-es-szeles-karasz-ivadekokat-telepitettek-szadan
https://www.szada.hu/index.php/hirek/lapi-pocokat-es-szeles-karasz-ivadekokat-telepitettek-szadan
https://szada.hu/hirek/vadpontyokat-telepitettek-szadan
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Konferencia előadás: 

A 2008-ban elindított, jelen projektünk több, mint egy évtizedes eredményeit a Magyar Haltani 

Társaság éves konferenciáján (2021. 07. 08.) adtuk elő, Tiszafüreden. Az előadás címe:  

 

Tatár Sándor, Tóth Balázs, Csányi Béla, Szekeres József, Müller Tamás: Lápi póc Fajvédelmi 

Mintaprogram (2008–) – 12 év tapasztalata és jövőbeli tervek.  

A dokumentumot lásd az 5. mellékletben. 

 

11.    Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi feltételek 

teljesítésének ismertetése (az egyes, a projektre vonatkozó általános előírás, illetve a projekttel 

kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi feltételek 

teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve – szükség szerint 

mellékletként csatolható). 

 

Egyedi feltételek: nem releváns. 

 

12.    Az elszámolás: 

bruttó* (áfát is tartalmazó)     vagy     nettó* összegben történik. 

 

13.    A projekt megvalósításának költségeit és forrásait tartalmazó összesítő költségvetési sorok 

(elfogadott költségterv) szerinti bontásban (értékadatok forintban): 

 

Lásd az 1. mellékletben. 

 

Kelt: Veresegyház, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet. A projekt megvalósításának költségeit és forrásait tartalmazó összesítő 

2. melléklet. Lápi póc, széles kárász és hévízi törpenövésű vadponty szaporítása, nevelése és 

telepítése. Jelentés. Gödöllő, 2021. 08. 25. 

3. melléklet. Vízminőség- és botanikai vizsgálatok a Felső-Tisza mente vizein és a Szadai 

Mintaterület Illés-tavain. Jelentés. Budapest, 2021. 08. 31. 

4. melléklet. A vízi makrogerinctelenek vizsgálata a Szada térségében kialakított lápi póc 

élőhelyeken. Jelentés. Göd, 2021. 08. 27.  

5. melléklet. Tatár Sándor, Tóth Balázs, Csányi Béla, Szekeres József, Müller Tamás: Lápi póc 

Fajvédelmi Mintaprogram (2008–) – 12 év tapasztalata és jövőbeli tervek. Előadás. A Magyar 

Haltani Társaság éves konferenciája, Tiszafüred, 2021. 07. 08. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=213374.366055#foot2

