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Tavasszal kezdődhet a lehalászás
Elszaporodott és a Szent Anna-tó ökológiai egyensúlyát felborította az ezüstkárász-állomány
• A tavaszi jégolva-
dás után kezdődhet 
a Szent Anna-tóban 
elszaporodott és a tó 
ökológiai egyensúlyát 
felborító ezüstká-
rász-állomány leha-
lászása – nyilatkozta 
Dósa Elek Levente, 
a Pro Szent Anna 
Egyesület elnöke a tó 
helyzetéről szervezett 
online konferencia 
után.

K I S S  J U D I T

A konferencia keretében mu-
tatták be azokat a szakta-
nulmányokat, amelyek a 

tó állapotáról, az eredeti ökológiai 
egyensúly visszaállításának lehe-

tőségeiről készültek – írta 
az MTI és Hargita Megye 
Tanácsának sajtószolgála-
ta. Máthé István biológus, 
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem (EMTE) 
docense elmondta: a tó vize 
2017-től kezdett a korábbi 
kékes-szürkés színről zöld-

re váltani. A jelenség hát-
terében az algák elszaporodása 

és a Cosmocladium nevű zöld alga 
egyeduralkodóvá válása áll. Míg 
2012 tavaszán a fenekéig átlátható 
volt a tó hat méter mély vize, idén 
tavasszal két méter alá süllyedt a 
víz átláthatósága. A változásokat 
egyfelől a tóban fürdőző turisták 
idézték elő, de ennél is erőteljesebb 

volt a hatása annak, hogy 2010 tájt 
a tóban megjelent és azóta elszapo-
rodott az ezüstkárász nevű invazív 
halfaj, melynek táplálékát azok a 
zooplanktonok (kis rákok) képezik, 
amelyek viszont az algákkal táp-
lálkoznak. Máthé István elmondta: 
a víz minőségét a halak számának 
drasztikus csökkentésével lehetne 
javítani. Imecs István halbiológus 
elmondta, az ezüstkárász horgá-
szati szempontból „szeméthalnak 
tekinthető”, amely rendkívül ag-
resszíven terjeszkedik, és kiszorítja 
az értékesebb halfajokat. Hozzátet-
te, a Szent Anna-tóban kizárólag ez 
a halfaj található meg. A biológus 
szerint a beavatkozás elején és vé-
gén is radaros felmérést kell végez-

ni a halállományról, de kerítőhálós 
módszerrel is kell kivonni halakat, 
hogy az egyedek pikkelyének vizs-
gálatával meg tudják állapítani, 
hány korosztály él a tóban.

A módszerről

Imecs István a lehalászás több mód-
szerét is ismertette. Megjegyezte: 
ezek közül azt kell használni, ame-
lyik a legeredményesebb. Hozzátet-
te azonban, hogy az ezüstkárászt 
teljesen nem lehet kiirtani a tóból, 
a legeredményesebb módszert ezu-
tán örökre fenn kell tartani. Imecs 
István elmondta, annak lehetőségét 
is megvitatták, hogy ragadozó ha-
lak betelepítésével szabályozzák a 

kárászpopulációt, de egyelőre elve-
tették az ötletet. „Sem a csuka, sem 
a harcsa nem jobb megoldás, mint 
a lehalászás. Ha bevinnénk ezeket 
a ragadozó halakat, ezek populá-
cióját is kellene ellenőrizni” – fo-
galmazott. Máthé István biológus 
hozzátette, évekre lesz szükség az 
algaevő kis rákok újbóli elszaporo-
dásához, a vízminőség javulásá-
hoz. Úgy vélte, öt-tíz év is eltelhet, 
míg ismét kék lesz a Szent Anna-tó 
vize. „Ki kell kopjon a köztudatból 
az, hogy a Szent Anna-tó a székely 
tengerpart. Ennek a levét isszuk 
ugyanis most” – jelentette ki Dósa 
Elek Levente. Szerinte a tavat körül-
vevő erdőkben is be kell avatkozni-
uk, hogy minél kevesebb hordalékot 

mosson be az esővíz a tóba. Dósa 
Elek Levente elmondta, már meg-
vásárolták azokat a halcsapdákat 
(varsákat), és egy villanymotoros 
csónakot, amelyekkel elkezdhetik a 
lehalászást. A művelethez azonban 
a környezetvédelmi szakhatóság jó-
váhagyását is meg kell szerezniük. 
A Szent Anna-tó egy vulkán kráteré-
ben alakult ki. A tó tulajdonképpen 
a vulkánkráterbe lehulló esővizet 
tárolja, sem forrása, sem lefolyása 
nincs, ezért vize csekély mértékben 
képes az öntisztulásra. A tóban 2018 
tavaszán tiltották be a fürdőzést.

A Szent Anna-tó vize csekély 
mértékben képes az öntisztulásra. 
2018-ban tiltották be a fürdőzést

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

K O V Á C S  E S Z T E R

„Te, Gyuri, az nagyon szép és jó, 
hogy te írni a nyelvművelő cikk az 
újságba, de amellett le kéne írjad az 
a sok marhaság, mi történt az évek 
alatt a József Attilánál, meg össze-
vissza a városban, az a sok hecc, 
amikor az egyik a másikkal kib.

szni, lenni belőle volum egy, majd 
volum kettő, és lenni azoknak nagy 
siker itt, Udvarhelyen” – idézi a né-
hai Schiau Cornél, az egykori Jó-
zsef Attila helyi ipari vállalat főgé-
pészének szavait a szerző, egyben 
magyarázattal is szolgálva, hogy 
miért fogott hozzá az anekdoták 
gyűjtéséhez. A Jókedvű udvarhe-
lyiek első és második kötete 2004-
ben, majd 2009-ben jelent meg, a 

harmadik kötetet is magában fog-
laló friss kiadás azonban újabb 
történetekkel gazdagított. Bár a vi-
dám, vicces történetek egyik vagy 
másik változatát sokan ismerhetik, 
a szerző dr. Arros Melindát, dr. Bó-
di Andrást, Bodó Gézát, Csizmadia 
Zsoltot, dr. Csongvay Zsoltot, Dom-
bi Dezsőt, Fernengel Gyulát, Kedei 
Mózest, Kovács Istvánt, Maszelka 
Jánost, Sepsy Árpádot, Szakáts Ti-
bort, dr. Venczel Lászlót és Zaka-
riás Lászlót nevezi meg viccesen 
„adatközlőknek”. 

Az anekdotákból kirajzolódik a 
hajdani polgári Székelyudvarhely 
arca, a város híres és hírhedt fi gurái, 
mindezt a székelyudvarhelyiekre jel-
lemző frappáns, néhol kissé fölényes, 

de összességében szerethető humor-
ral fűszerezve. A szerző kifejezetten 
felnőtteknek ajánlja eme újabb kötetet 
is: mint Komoróczy György megma-
gyarázza, nem kis fejtörést okozott 
a szerkesztés során a közízlést eset-
leg sértő kifejezések, szófordulatok, 
a „malackodás” kezelése, 
amelyektől ellenben teljesen 
nem vált volna meg a szerző, 
így azok kipontozva jelen-
nek meg a szövegekben. 

A kötet egyfajta rend-
hagyó kordokumentum, és 
bár a szerző a székelyud-
varhelyieknek ajánlja, ér-
dekes olvasmány mindazok számá-
ra is, akiket az udvarhelyi néplélek 
és korszellem foglalkoztat, de meg-
unhatatlan akkor is, ha csupán jót 
szórakoznánk.

Jókedvű udvarhelyiek – székelyudvarhelyieknek és nem csak
• A korábbi köteteket is magában foglaló harmadik kö-
tete jelent meg a Jókedvű udvarhelyiek című anekdota-
gyűjteménynek: Komoróczy György nyelvművelő, közíró 
új kötetét csak felnőtteknek ajánlja, a benne olvasható 
– sokak számára valamilyen formában talán már isme-
rős – történetekből kirajzolódik a kisvárosiasságában 
sokszor szerethető Székelyudvarhely.

A vaskos kötet mutatja: a korábbi 
gyűjtést újabb könyvre való 
történetekkel is kiegészítette a szerző
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