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Pusztító kárász a tóban
Jelentősen romlott a Szent Anna-tó vízminősége
• A túlzott mértékben
elszaporodott ezüst-
kárász és a zöld al-
gák elterjedése miatt
jelentősen romlott a
Szent Anna-tó vízmi-
nősége. A szakembe-
rek szerint egész éves
munka szükséges
ahhoz, hogy a halakat
kitermeljék a tóból.

BEDE LAURA

A Szent Anna-tó fennmara-
dása érdekében szükséges 
lépésekről és azok fi nan-

szírozási lehetőségeiről egyeztettek 
nemrég Hargita megyei elöljárók és 
biológusok. A kutatók – nagyrészt 

önkéntes alapon folytatott – 
megfi gyelései alapján az el-
múlt tíz évben a víz minősége 
aggasztó mértékben romlott. 
A tóban robbanásszerűen 

elszaporodtak az algák, úgy-
nevezett vízvirágzás következett 
be, és megváltozott az algák fajösz-
szetétele is. Ez annak tulajdonít-
ható, hogy a tó szervetlen növényi 
tápanyagtartalma (nitrogén és fosz-
for) jelentősen megnövekedett az 
utóbbi évtized során, amelynek fő 
forrásai az emberi anyagcsereter-
mékek (elsősorban a fürdőzéshez, 
piknikezéshez kötődően).

Elszaporodott az ezüstkárász

Emellett – és ezzel összefüggésben 
– az utóbbi évtizedben, valószínű-
leg szándékos betelepítés következ-
tében, megjelent, majd mára túlzott 
mértékben elszaporodott az ezüst-
kárász (Carassius gibelio) a tóban.
Ez térségünkben nem őshonos,
úgynevezett invazív halfaj, amely
ahová bekerül, ott képes felboríta-
ni a fennálló ökológiai egyensúlyt.
A halak kieszik azokat a mikrosz-
kópikus, zooplanktonnak nevezett

állatfajokat, amelyek az algákkal 
táplálkoznak. Ennek és a szervetlen 
növényi tápanyagok jelenlétének 
együttes hatására szaporodtak el 
az algák – olvasható a szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közleményben.

Restaurációs folyamatra van 
szükség

Imecs István halbiológus szerint el 
kell kezdeni egy úgynevezett resta-
urációs folyamatot, amelynek ered-
ményeként valamilyen mértékben 
visszaáll a tónak a halak megjele-
nése előtti állapota. „Ha a halakat 
eltávolítjuk vagy csökkentjük a 
mennyiségüket, akkor van esély 
arra, hogy a zooplankton termé-
szetes módon visszaerősödjön, és 
az algákat elkezdje fogyasztani. A 
halak nem eszik az algákat, és ilyen 
krátertóban nem szabadna legyen 
semmiféle halfaj” – hangsúlyozta 
a szakember. Hozzátette, szerinte 
egész éves munka szükséges ahhoz, 
hogy a halakat kitermeljék a tóból. 
Ugyanis ezt nem lehet szokásos 
eszközökkel megoldani, mert a ha-
lastavak esetében a tavat le szokták 
csapolni, és úgy halásszák le háló-
val, de itt nincs erre lehetőség a tó 
zártsága miatt.

A biológusok hagyományos, ősi 
magyar eszközökre bukkantak: 
varsa, vejsze és különböző hason-
ló csapdahálók, amelyeket több 
mint száz éve a magyarok használ-
tak. Ezek segítségével szeretnék a 
halakat folyamatosan kitermelni. 
Ugyanakkor a tóba bekerülő táp-
anyagmennyiséget is csökkente-
nék. „A tó peremén, a kráterben és a 
tó vizében is sok munkát kell végez-
ni ahhoz, hogy valamilyen szintű 
eredményt tudjunk elérni. Nyilván 
emellett nagyon sok felmérésre van 
szükség, hogy a tóban lezajló folya-
matokat kövessük és megértsük. Ez 
kísérleti munka lenne, mivel hason-
ló mintánk nincsen” – fogalmazott 
Imecs István.

Zöld és barna algák

Máthé István, a Sapientia EMTE 
Biomérnöki Tanszékének docense 
elmondta, ők elsősorban az algá-
kat vizsgálják, és azt tapasztalták, 
hogy az elmúlt három évben meg-
jelent egy zöld alga a korábbi bar-
na színű algák mellett, és ma már 

előbbi uralja a tavat. Kifejtette, a 
zöld alga a korábbi évekhez képest 
nemcsak csúcsidőben, augusztus-
ban szaporodik el, hanem már a 
hóolvadást követően bezöldül a 
Szent Anna-tó, és azt követően csak 
erőteljesebb lesz az algaszaporodás. 
Ez a folyamat egészen addig tart, 
amíg befagy a víz. A korábbi kék 
színről átváltott a tó színe zöldre. A 
kutató szerint, ha sok alga pusztul 
el, akkor oxigénhiány alakulhat ki, 
és elszaporodhatnak a velük táplál-
kozó baktériumok, ami kellemetlen 
szaghatással járhat. Rámutatott, ha 
fel tudják mélyebben tárni a külön-
böző behatások mértékét, illetve a 
halak számát sikerül alacsony szin-
ten tartani, akkor javulhat a Szent 
Anna-tó vízminősége.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke a közösségi összefo-
gás szükségességét hangsúlyozta. 
„Mindenkit kérünk, aki teheti, és 
úgy érzi, hogy ennek a tónak a meg-
maradása fontos, járuljon hozzá a 
különböző kutatások elvégzéséhez 
és a szakszerű beavatkozások vég-
rehajtásához. Ez a tó minket jelké-
pez, mindannyiunk kötelessége, 
hogy úgy adjuk át a jövő nemzedék 
tagjainak, ahogy megörököltük” – 
mondta a tanácselnök.

A Szent Anna-tó madártávlatból. 
Fontos lépésekre van szükség
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A thébai (egyiptomi) gazdag csa-
lád sarja 250 táján született, 

hamar elárvult. Tizenhat évesen a 
Decius-féle keresztényüldözés elől 

előbb vidéki házukban húzta meg 
magát, majd a sivatagba menekült. 
Legendája tartalmazza, miként táp-
lálta napi fél kenyérrel egy holló a 
pálmafákkal, forrással övezett bar-
langban. Keresztény közösség szer-
veződött köréje, halála után a min-
den remeték mestereként számon 

tartott Pál sírja zarándokhellyé 
alakult. Ereklyéit a 6. században 
Konstantinápolyba vitték, majd 
1240-ben Velencébe. Időközben 
Magyarországon a renddé szerve-
ződött remeték Thébai Szent Pál el-
ső remete testvéreinek, röviden pá-
losoknak nevezték magukat. 1381. 

őszén Nagy Lajos király a budai vár 
kápolnájába szállíttatta Szent Pál 
földi maradványait. Nyilvános tisz-
teletadás után a pálos rend akkori 
főtemplomába, a mai Hárs-hegyre 
szállították. Kápolnát emeltek az 
ereklyének, amely híres búcsújáró 
hellyé vált. A török pusztítás elől 
a pálosok egy felvidéki várba me-
nekítették értékeiket, de amikor az 
leégett, az ereklye is elpusztult. A 
hargitafürdői Szent István-temp-
lomban ma a 18 órakor kezdődő 

szentmise – amelyet az Erdélyi Má-
ria Rádió élő adásban közvetít – fő-
celebránsa Darvas-Kozma József c. 
esperes, pálos konfráter, a 
csíkszeredai Szent Kereszt 
Egyházközség plébánosa, 
szónoka pedig Bátor Bo-
tond pálos szerzetes lesz. 
A helybéli pálos közösség 
tagjai megújítják szerzetesi foga-
dalmukat, és rendjük középkori 
hagyománya szerint megáldják a 
gyermekeket.

Thébai Pál, a pálosok fővédőszentje
• Az első, név szerint ismert keresztény remetéről, Szent Pálról emlékezik meg ma a
katolikus egyház. A sivatagi atyák egyike az egyetlen magyar alapítású férfi szerze-
tesrend, a pálosok névadója, szellemi atyja és első számú védőszentje.

Késleltetik a gyermek-
pénz emelését
Ugyan Klaus Johannis államfő 
tegnap kihirdette a „gyer-
mekpénzként” emlegetett 
gyermeknevelési pótlék 
megkétszerezését előíró tör-
vényt, annak végrehajtására 
azonban a liberális kormány 
szerint nincs költségvetési 
fedezet. 
Az államelnöki hivatal tájé-
koztatása szerint az államfő 
aláírta a kormány 2019/9-es 
számú sürgősségi rendeletét 
jóváhagyó törvényt kihirdető 
rendeletet. 
A törvény értelmében 300 
lejre nő a 2 és 18 év közötti 
gyerekeknek járó gyermek-
nevelési pótlék összege, a 
kétévesnél kisebb, illetve 
a fogyatékkal élő gyere-
kek pedig 600 lejt kapnak. 
A gyermekpénz összegét 
ugyanakkor kormányhatá-
rozattal évente emelik – írja 
még elő a jogszabály. 
A törvény a Hivatalos Köz-
lönyben való kihirdetését 
követő hónap első napján 
lépne hatályba, Raluca 
Turcan miniszterelnök-he-
lyettes tegnap a Mediafax 
hírügynökség megkeresésére 
bejelentette: a Johannis által 
most kihirdetett jogszabályt 
ki fogják egészíteni egy 
sürgősségi kormányren-
delettel, ami elhalasztja a 
törvény hatályba lépésének 
időpontját az első költségve-
tés-kiigazításig. Ismételten 
leszögezte ugyanakkor, hogy 
a kormány meg fogja találni 
a pótlék emeléséhez szük-
séges anyagi erőforrásokat. 
Szavai nem okoztak megle-
petést, hiszen Ludovic Orban 
kormányfő már pénteken 
bejelentette, hogy a kormány 
el fogja napolni a támogatás 
összegének megkétszerezé-
sét előíró törvény hatályba 
léptetését mindaddig, amíg 
sikerül megtalálni a szük-
séges anyagi erőforrásokat. 
Mint mondta, erről a témáról 
is egyeztetett pénteken Klaus 
Johannis államfővel a Cotro-
ceni-palotában megtartott 
találkozón, az ország elnöke 
pedig azt mondta, szándéká-
ban áll a vonatkozó törvény 
kihirdetése. (Bálint Eszter)
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