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BEVEZETÉS

A lápi póc (Umbra krameri) az euroszibériai fajkomplexum termofil

csoportjának a Duna vízrendszeréhez tartozó reliktum, endemikus és

védett faja*, elterjedésének fő területét a Kárpát-medence alkotja.

Legjelentősebb állományai hazánkban találhatóak. Egyes becslések szerint

állományaik az elmúlt évtizedben 30%-kal csökkentek. Élőhelyeik

csökkenésén túl az invazív amurgéb szorítja ki meglévő állományaikat.
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Lápi póc elterjedése (Harka és Sallai, 2004 és Freyhof és Kotelat, 2008 nyomán) 

* Természetvédelmi státusz:

 Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft.

 Szerepel az IUCN (International Union for Conservation on Nature and Natural Resources –

Nemzetközi Természetvédelmi Unió) Vörös Listáján, mint sebezhető (VU – vulnerable) faj. A 

VU kategóriába történő besorolás indoka A2c, amely azt jelenti, hogy az állomány csökkenés 

(A) legalább 20%-os lesz előreláthatólag vagy feltételezetten a következő 10 év vagy 3 

generáció élettartama alatt (2) az elfoglalt terület, az előfordulási ráta és/vagy az élőhely 

minőségének romlása (c) miatt.

 Szerepel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 

szóló 92/43/EGK irányelv (Élőhelyvédelmi irányelv) II. számú függelékében, mint közösségi 

jelentőségű állatfaj.

 Felvették az 1979-ben aláírt Berni Egyezmény II. függelékébe.

A LÁPI PÓC FAJVÉDELMI MINTAPROGRAM I. ÉS II. ÜTEMÉNEK BEMUTATÁSA

A Magyar Telekom NyRt. támogatásával 2008-ban elindított Lápi póc

Fajvédelmi Program célja a fokozottan védett, nemzetközi jelentőségű lápi

póc hazai állományának megőrzése és gyarapítása a faj hosszú távú

fennmaradása érdekében.

2008. július 28-29-én gépi földmunkával a programvezető Tavirózsa

Egyesület létrehozott 2 új, kubikgödör méretű, talajvízzel táplált tavat

Szada Község Önkormányzatának területén (Szadai Mintaterület). Augusztus

7-én a környékbeli (veresegyházi) Hínáros csatornából és a szadai Pócos-

tóból a vízminőségre kevésbé érzékeny hínárnövényeket (előbbi helyről az

érdes tócsagazt – Ceratophyllum demersum, utóbbiról az apró békalencsét -

Lemna minor) telepítettek az akkor egy hete kialakított 1. sz. Illés-tóba. A

hinarakkal együtt plankton szervezetek és makrogerinctelen fajok is kerültek

a vízbe.

A Program II. ütemének keretén belül 2009. július 1-jén és 3-án – a

korábbiakhoz hasonlóan – degradált (gyomos, aranyvesszős területen)

kialakítottak két újabb tavat. A 4. sz. Illés-tavat az újonnan felfedezett II. sz.

Pócos-tó szomszédságában hozták létre.

Az új állóvizek (térfogat: kb. 50 m3, átlagos mélység: 1 m), a későbbiekben a

lápi póc élőhelyéül szolgálhatnak. Ezek (és más természetes élőhelyek)

hidrobiológiai, botanikai és vízkémiai vizsgálatát/monitorozását folyamatosan

végzi a VITUKI Kft. és a Vis Naturalis Bt.

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI MINTAPROGRAM III. ÜTEM

2010. április 2-án három ismert lápi póc élőhelyen [Beregi-Tiszahát:

Bábtava (Csaroda), Csaronda-patak (Lónya), Szamosköz: Gőgő-Szenke-

patak (Nagyszekeres)] próbáltunk anyahal állományt gyűjteni elektromos

halászat során, azonban az első két vízben kizárólag amurgébeket

fogtunk. A harmadik helyen végül sikerült befogni lápi pócokat, összesen

15 egyedet (8 ikrás, 7 tejes; átlag testhossz: 71,2±13,8 mm; átlag

testtömeg 7,9±4,6 g).

A befogott halakat Tanszéki kocsival a gödöllői hallaboratóriumba

szállítottuk, és egyben egy 700 literes kádba telepítettük fel. 6 napos

akklimatizációs idő múlva a pócokat párba szerettük volna feltelepíteni

akváriumokba, azonban az első ikrás kiemelése után vettük észre, hogy

ez alatt a rövid idő alatt beleívtak a tartókádjukba. Egy halat sikerült

lefejni és ún. száraz termékenyítési eljárással szaporítani. A kádba

beleívott ikrákat planktonhálóval gyűjtöttük és keltettük 1,5 literes

keltető edényekben. 14 C°-on a 8. napon jelentek meg az első lárvák, a

tömeges kelés a 9. napon következett be. Táplálkozásukat ugyanezen a

konstans hőmérsékleten a keléstől számított 19. napon kezdték el.

Jelenleg 250 (1,5-2 cm-es) ivadékot nevelünk Gödöllőn, és 250 ivadékot

Tiszasülyön.

A hidrobiológiai monitorozási eredmények alapján a 21 hónapja

létrehozott 1. sz. Illés-tóban a táplálékforrásul szolgáló zooplankton és

makrozoobenton tekintetében mind a fajszám, mind a mennyiség elérte,

vagy meghaladta a pócos vizekre jellemző értékeket. A 15 befogott

pócból ezért 13-at a szaporításukat követő napon a tóba telepítettük.

Mivel az új élőhelyeknek nincs kapcsolatuk élővízzel, így

állománymentéskor, visszapótláskor felhasználhatóak lesznek. A vizek kis

mérete pedig lehetővé teszi, hogy az amurgéb, vagy más veszélyt jelentő

halfaj esetleges megtelepedése esetén azokat teljes mértékben

kicsapdázhassuk.

Jelenleg egy etológiai és egy növekedési kísérlet folytatunk a nyert

ivadékokkal. Az anyahalak úszómintáit elküldtük az MTA BLKI-be genetikai

vizsgálatokhoz. A lápi póc ivadékokat előnevelt méretben az eredeti

élőhelyükre, valamint a telepítendő mennyiség feletti szaporulatot az Illés-

tavakba szándékozunk kihelyezni 2010 tavasz végén és ősszel.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki Takács Péternek (MTA BLKI) aki a halak

befogásában segédkezett. Kísérleteinket és vizsgálatainkat a KvVM (Lápi

póc Fajvédelmi Mintaprogram III. ütem (2009-2010)), a Magyar Telekom

NyRt., az NKTH és Bolyai János Kutatói Ösztöndíj pénzügyi

támogatásaival végezzük
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Az 1. sz. Illés-tó kialakítása 2008-

ban (fotó: Tatár Sándor)

A „beállt” vízű tó egy év

múlva a betelepített

tócsagazzal, békalencsével,

illetve fonalas algával

(fotó: Tatár Sándor)

2009 őszén csatlakozott a SzIE Halgazdálkodási Tanszék a Programhoz

melyben első lépésként leszaporított és felnevelt egynyaras széles kárász

és réticsík (Demény et al., 2009) ivadékokat telepítettünk az 1. sz. Illés-

tóba.

Elektromos halászat a Bábtava gyékényes parti zónájában 

(fotó: Boczonádi Zsolt)

Réticsík telepítés az 1 sz. Illés tóba (fotó: Müller Tamás) 

Egy keltetőtál tartalma: 172 lápi póc lárva, 17 200 000.- Ft eszmei értékben 

(fotó: Müller Tamás)

Lárva egyedfejlődésének néhány állomása 

(Fotók: Posztós Csaba és Müller Tamás)

A Szadai Mintaterület

(Fotó: Posztós Csaba)

A terjeszkedő amurgéb egyre növekvő veszélyt jelent a hazai lápi póc 

állományokra (Erős et al., 2008, fotó: Sallai Zoltán)

Leívott lápi pócok kitelepítése az Illés-tóba

(fotó: Tatár Sándor) 


