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ANYAG ÉS MÓDSZER

A lápi póc (Umbra krameri) az euroszibériai
fajkomplexum termofil csoportjának a Duna
vízrendszeréhez tartozó reliktum, endemikus és
védett faja, elterjedésének fő területét a Kárpátmedence alkotja. Legjelentősebb állományai
hazánkban találhatóak.

Szadáról származó (2. sz. Pócos tó) lápi
pócokkal végeztünk szaporodás etológiai
megfigyelést. Egy 2 m2-es alapterületű kádban
6 tálcára felépített (Ø=291 mm) ívóhelyet
kínáltunk fel ívás előtt álló feltelepített 3 póc
ikrásnak és 10 tejesnek 3-3 ismétlésben
véletlenszerű elrendezéssel: homok (EUROPET, 1-2 mm), kavics (EURO-PET, 0,3-0,6 mm),
növény utánzat (zöld Raschel-háló, a fertőzések
elkerülése miatt), homok+növény utánzat,
kavics+növény utánzat, valamint a szabad kád
aljzat.

Szaporodását tekintve Wilhelm (2008) nem
egyértelmű, hogy aljzatra (pszammofil) vagy
növényekre (fitofil) ikrázó faj.

Az ikrások mellől, akik a fészket őrizték az
ikrákat kiemeltük, és keltető edényekben
ellenőrzött körülmények között inkubáltuk. A
kikelt lárvákat egy hónapig akváriumban, majd
a 2m2-es kádba neveltük. Saját szaporításból
származó pócokból 2013. június 18.-án 330-,
szeptember 16-án 66 egyedet (+ anyahalakat)
telepítettünk ki az anyahalak származási
helyére (természetvédelmi értéken számolva
összesen
100,75
millió
Ft
értékben
telepítettünk ki).

Ívató tálcák és
elrendezésük

K-kavics,
H-homok,
N-növény
utánzat,
KN-kavics
és
növényutánzat,
HN-homok
és
növényutánzat,
CS-központi
tartó cső

Saját nevelésű ivadékok telepítése (550 ikra 
524 kelt lárva  396 nevelt és kitelepített
ivadék (72%-os nevelési hatékonyság)

EREDMÉNY ÉS MEGBESZÉLÉS

Hamvas fű (Salix cinerea) légző gyökerén, sás
(Carex sp.) gyokereire, valamint vizimoha
(Vesicularia sp.) csomóra ívott lápi póc ikrák
és őrzői (fotók: Juraj Hajdú)

Akvárium aljzatra fonalas moszat közé ívott
lápi póc (fotó: Sipos Sándor)

A betelepített 3 ikrás mindegyike egy-egy
tejessel párba állt és a kavics+növényutánzat
aljzatot választották, két pár le is ívott rá. Ez
meglepő eredmény, mert a lápi póc élőhelyére
egyáltalán nem jellemző ez az ívási aljzat. A
fészkeket ikrások őrizték.

A megfigyelések alapján kavics+növény
utánzat aljzatú mobil ívató fészkeket
építettünk,
amelyeket
a
későbbiekben
természetes lápi póc élőhelyeken is ki fogjuk
próbálni. Sikeres alkalmazás esetén nem lesz
szükség az anyahalak befogására a
szaporításokhoz, hanem gyűjtött termékeny
ikrák egy részének elvételével tudunk ex situ
védelmi munkákat folytatni.
Legfontosabb célunk, hogy a lápi póc
természetes állományainak fennmaradását
elősegítsük, melyhez szaporításra és új
élőhelyek kialakítására egyaránt szükség van.
A monitoringot és a telepítéseket a
továbbiakban is folytatjuk.
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Köszönetnyilvánítás
A munka a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-as Zöld Forrás
Programjának támogatásával, a "Lápi élőhely-fejlesztési mintaprogram”
(PTKF/1328/2013) keretében, Emberi Erőforrások Minisztériuma (85265/2014/TUDPOL iktatószámú támogatási szerződés), valamint az MTA
Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (BO/00054/12/4) támogatásával valósult
meg. A nem saját képeket köszönjük Juraj Hajdúnak (University of Presov),
Posztós Csabának (Photomania), valamint Sipos Sándornak (University of
Novi Sad).
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