
Tartalmi beszámoló 

 

Utóvulkáni mőködés környezeti hatásai a Keleti Kárpátokban 

Egyéves futamidejő kutatás (2011-2012) 

 
Kutatásvezetı: Néda Tamás 

Kutatási csoport tagjai: Farkas György, Poszet Szilárd, Szacsvai Kinga, Szakács Sándor, 

Szigyártó Lídia, Tonk Szende, Tóth Attila, Urák István, Zsigmond Andrea 

 

A tervezett kutatási projekt beütemezett programját a kutatócsoport tagjai nagyrészben 

teljesítették. Sor került hat adat- és mintagyőjtı terepi kiszállásra (2011 november, 2012 

április, május, júniusban 2 kiszállás, júliusban 1 kiszállás), amely során geológiai, földrajzi, 

biológiai megfigyeléseket, fizikiai és kémiai méréseket, valamint geológiai (kızetek, 

ásványok), kémiai (ásványvíz) és biológiai/mikrobiológiai minták begyőjtését végeztük el. A 

terepi munkálatokat 3 új helyszínnel bıvítettük a gyergyói medence térségében.  

A kutatási projekt alapcélkitőzése a 2009-2011-ben folytatott kutatás kiterjesztése volt. A 

2009-es kutatást eredetileg 3 évre szoló nagyobb horderejő kutatási terv keretén belül 

szerettük volna megvalósítani, de a behatárolt költségvetés miatt kénytelenek voltunk 2 évre 

szorítkozni.  Ezen 1 éves kutatással folytattuk a 3 évre tervezett felméréseket újabb földrajzi 

helyszínek bevonásával, geológiai értelemben, az utóvulkáni mőködés további jelenségeinek 

és képzıdményeinek (foszilis és jelenkori ásványi lerakódások ásványvizes forrásokból, 

ásványvizes források, tavak/lápok és medencék) a bevonásával, a jelenségek tektonikai 

kontroltényezıinek a kimutatásával, illetve módszertani értelemben, ásványvizek kémiai, 

fizikai és mikrobiológiai kutatásával.  

Kutatócsoportunk célul tőzte ki az eddig nem tanulmányozott ásványvizek kémiai 

összetételének a meghatározását, a Büdöshegy környékén levı források nyomelem 

összetételének és kovaalga közösségeinek részletes vizsgálatát, az ásványvizek 

radioaktivitásának felmérését és ezeknek a fogyasztásából eredı effektív dózisnak a becslését. 

Ugyancsak célunk volt a csoport által elızı kutatások során kidolgozott eljárás tesztelése 

újabb mérésekkel a geológiai törésvonalak azonosítására.  

A megfigyelési/mérési/mintagyőjtési pontok földrajzi adatait GPS technikával rögzítettük.  A 

terepi megfigyeléseket és az alkalmazott  insztrumentális mérési technikákat fényképekkel 

dokumentáltuk. Az egyes helyszíneken és pontokon elvégzett terepi munkálatok a következı 

mozzanatokat foglalták magukba: 

- geológiai megfigyelések és mintagyőjtés 



- földrajzi adatfelvétel és térképi rögzítés 

- környezetfizikai mérések:  

- környezetkémiai mérések, 

- arahnológiai megfigyelés és mintagyőjtés. 

A kitőzött célok megvalósításához terepi mérésekre, a győjtött minták laboratóriumi 

feldolgozására volt szükség. Mivel a kutatás multidiszciplináris jellegő volt, többszöri 

helyszíni mintavétlezésre volt szükség.  

Kutatómunkánk eredményei alapot teremthetnek hosszú távú menedzsment tervek 

kidolgozásához, melyek nagymértékben hozzájárulnának a térség gyógyturisztikai és 

gazdasági fellendüléséhez. Ezért a kapott eredményeket közöljük a csíkszeredai 

Környezetvédelmi Hivatallal is. 

Fı célunk a lakosság figyelemfelkeltése, megszólítása, ráébresztése természeti kincseink, 

természeti jellegzetességeink értékére.  
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A 3 éves kutatómunka során, a kutatás eredményeibıl 3 ISI rangú cikk született, 5 

konferencián bemutatott elıadás, illetve 1 konferencián bemutatandó elıadás elıkészületben 

van. 
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