
Erőfeszítések a Szent Anna-tó helyreállításáért, értékének megőrzéséért 

Az utóbbi években a Szent Anna-tó vízminősége romlásnak indult az elszaporodott algák miatt, 

valamint megváltozott a domináns alga is, eddig barnás alga volt, az elmúlt 3 évben pedig 

megjelent egy zöld alga, ez uralja most a tavat. 2010. óta megjelent egy olyan halfaj, amely eddig 

nem volt, és kiette azt az apró zoo plankton nevezetű élőlényt, amely az algákat fogyasztotta és 

szinten tartotta.  Emellett megjelent egy olyan haltípus, amely eddig nem őshonos a tó 

élővilágában. Ez a halfajta elpusztította az őshonos élővilág nagy részét, az alga típusa is 

megváltozott, amely az emberi felelőtlenségnek tudható be. A cél, hogy visszaállítsák a hal 

megjelenése előtti állapotokat. Másik probléma, hogy zárt terület, és minden bekerül a tóba, így 

az emberi szennyezés is, amely miatt tovább szaporodnak az algák. Ki kell alakítani egy civilizált 

turizmust.  

2019. december: A kutatók ismertették a tó vizének minőségére vonatkozó utóbbi 7-8 évben 

zajlott felmérések eredményeit. Emellett – és ezzel összefüggésben – egy másik nagyon aggasztó 

jelenségről tájékoztattak, éspedig arról, hogy az utóbbi évtizedben valószínűleg szándékos 

betelepítés következtében megjelent, majd mára túlzott mértékben elaszaporodott az ezüstkárász 

(Carassius gibelio) a tóban. A kutatók elmondták, hogy ha nem lépünk, és nem avatkozunk be 

aktívan a kedvezőtlen folyamatok megállításába, visszafordításába, akkor az egyedülálló 

szépségű, közösségünk számára felbecsülhetetlen értéket jelentő tavunk nagyon hamar egy zöld, 

időnként habzó és bűzös „pocsolyává” alakulhat: 

 https://www.borbolycsaba.ro/halaszthatatlan-a-szent-anna-to-vizminosegenek-javitasa/  

2020. január: Érték a Szent Anna-tó, hisszük, hogy meg kell őrizni, tennünk kell azért, hogy ez a 

tó olyan legyen, mint amilyen volt, összefogásra van szükség: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2550846688572396  

2020. május: Online egyeztettek szakemberekkel Kovászna és Hargita Megye Tanácsa, valamint 

Csíkkozmás község részéről május 27-én a Szent Anna-tavat érintő fejlesztéseket, és a tó 

környezetének biológiai védelmét illetően. Elmondták, hogy a víz minősége továbbra sem javult: 

a víz átlátszósága folyamatosan csökken, a halak száma sem csökken: 

https://www.borbolycsaba.ro/tovabbra-sem-javul-a-szent-anna-to-vizminosege/  
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2020. június: Súlyos természetvédelmi és turisztikai probléma áll fenn a Szent Anna-tó esetében. 

A tó minőségének a drasztikus romlásáról szakember beszélt Hargita Megye Tanácsának 

rendkívüli ülésén: 

https://szekelyhon.ro/aktualis/surgos-kozbelepes-szukseges-a-szent-anna-to-megorzese-

erdekeben  

2020. június: Rendkívüli tanácsülés a témában: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=269847240985318&ref=watch_permalink  
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