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Összefoglalás 
 

 

     Romániában a tőzeges talajok, illetve a tőzeglápok az alacsony síkságokon és 

medencékben fordulnak elő, mint a Nagykárolyi sík, a Temes – Bega völgye, Kraszna 

síksága, Csíki -, Gyergyói -, Brassói – medencék, Máramarosi medence, stb. 

            A tőzeg majdnem teljes egészében humuszból épül fel, mely különböző 

növénymaradványok tömörüléséből képződik a lefolyás nélküli lápok alján. Ezekben a 

lápokban az elhalt növények maradványai az oxigénhiány következtében nem tudnak 

lebomlani, így egy sajátos humifikációs folyamatnak vannak alávetve, mely főleg redukciók 

sorozatából áll. 

      A Csíki- és a gyergyói – medencékben találjuk Románia legjelentősebb eutróf lápjait. Az 

általunk tanulmányozott, Madéfalva és Csíkszereda között található tőzegláp 960 hektáron 

terül el. A tőzegréteg átlagvastagsága 1 méter, de néhány helyen eléri a 3 – 4 métert is. 

Dolgozatunk második felében ennek a tőzeglápnak a kialakulását, felépítését és kiterjedését, a 

tőzeg összetételét, fizikai és kémiai tulajdonságait, a tőzegnek és a tőzeges területnek a 

hasznosítását tárgyaljuk, részletesebben kitérve a tőzegégés problémájára. Ezen égések 

városunk, Csíkszereda közvetlen közelében számos gazdasági illetve környezeti kárt okoznak. 

Megpróbáltuk kideríteni a tőzeg meggyúlását kiváltó tényezőket és felleltározni a szénégések 

által okozott károkat. A gazdasági veszteséget főleg a nagymennyiségű fosszilis fűtőanyag 

kárbamenetele jelenti, míg a környezeti problémák sokkal összetettebbek: a talajszerkezetre, a 

növény- és állatvilágra, az épített környezetre hat, de számunkra a legérzékelhetőbb a 

levegőszennyezés problémája. Dolgozatunk elkészítése során helyszíni megfigyeléseket, saját 

méréseket is végeztünk, ugyanakkor felhasználtuk a Hargita Megyei Környezetvédelmi 

Felügyelőség valamint a Csíkszeredai Talajtani és Agrokémiai Hivatal szakemberei által mért 

adatokat.    

       Két diákommal, Kopacz Máriával és Patiu Szilviával úgy gondoljuk, hogy a tőzegtelepek 

tanulmányozása és a tőzegégések problémája aktuális úgy környezetvédelmi, mint gazdasági 

szempontból. A jövőre nézve pedig két megoldás lehetséges: elsősorban az emberekben kell 

tudatosítani a tarlóégetések veszélyességét, emellett az erre hivatott intézményeknek egy 

olyan stratégiát kellene kidolgozniuk, mely a jövőben biztosítanák az érintett területek 

megfelelő hidrológiai egyensúlyát, meggyúlás esetén pedig hatékony oltási módszereket. 

Ellenkező esetben száraz időben állandósulhatnak a tőzegtüzek, így nagy területek válhatnak 
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sivataggá, a csíki medence lakossága pedig évről évre ki lesz téve a megbetegedés 

veszélyének.  

                                 
ITT VALAMI B ZLIK... 

 

A csíkszereda határában található t zegtelepek környezeti problémái 
 
 
    Az Olt jobb parti árterületén, Madéfalva és Csíkszereda között egy nagy kiterjedésű terület 

található, amelyet látszólag semmilyen célra nem hasznosítanak, parlagon hever. Ugyanakkor 

időnként kellemetlen, fojtó szagok terjengnek ebből az irányból.“ Tegnap reggel hét óra után 

hirtelen ködbe borult Csíkszereda s vele együtt orrcsavaró büdösség lepte el a lakásokat. 

Ugyanaz a szag fullasztotta a város lakóit, mint ami már hetek óta tönkreteszi az éjszakákat. 

Csípős, szénszagú, légzés – nehezítő büdösség.” (Hargita Népe, 1994. szeptember 21 ). 

     A 18 évvel ezelőtt megjelent újságcikket akár az idén nyáron is írhatták volna, ugyanis 

július eleje óta folyamatosan „tőzegfüsttől bűzlik” és sajnos még most, október közepén sem 

„lélegezhet fel Csíkszereda”. (Csíki Hírlap, 2012. október 18 ). 

      Ez a jelenség keltette fel a kíváncsiságunkat. Megtudtuk, hogy a Csíkszereda határában 

található tőzegláp gyulladt be. Innen adódtak a kérdéseink: Mik is a tőzeglápok? Hogyan 

keletkeznek? Milyen összetétellel és tulajdonságokkal rendelkeznek? Hogyan hasznosíthatók? 

Hogyan gyulladnak be és milyen következményekkel jár a tőzegégés? 

     Dolgozatunk célja tehát kettős: tanulmányozni a tőzeglápokat és felmérni a tőzegégés által 

okozott környezeti problémákat. Ennek érdekében felkerestük a Hargita Megyei Talajtani 

Intézet szakembereit adatgyűjtés céljából, feldolgoztuk a Hargita Megyei Környezetvédelmi 

Felügyelőség levegőszennyezési mérési adatait, szakemberekkel, polgármesterekkel, a 

tűzoltásban résztvevőkkel beszélgettünk, helyszíni megfigyeléseket végeztünk. 

 

A t zeglápok el fordulása 
     A legutóbbi felmérések szerint a Földön a tőzeglápok kiterjedése 3.985.000 km2. A 

tőzeglápok leggyakoribb előfordulása az 50 – 70 fokos északi szélességi körök között 

található, Eurázsia északi, illetve Észak – Amerika keleti részén. A déli féltekén Új – Zéland 

déli részén találunk ilyen lápokat, a 45 fokos déli szélességi kör mentén, a Falkland 

szigeteken és Dél – Amerikában, az 53 – 55 fokos szélességi körök között. (Borsy, 1992)  

Romániában a tőzeges talajok, illetve a tőzeglápok az alacsony síkságokon és medencékben 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/meg-nem-lelegezhet-fel-csikszereda
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fordulnak elő, mint a Nagykárolyi síkság, a Temes – Bega völgye, Kraszna síksága, Csíki -, 

Gyergyói -, Brassói – medencék, Máramarosi medence.( Pop, 1963) 

 

A t zeg képz dése 
     A tőzeg majdnem teljes egészében humuszból épül fel, mely különböző 

növénymaradványok tömörüléséből képződik a lefolyás nélküli lápok alján. Ezekben a 

lápokban az elhalt növények maradványai az oxigénhiány következtében nem tudnak 

lebomlani, így egy sajátos humifikációs folyamatnak vannak alávetve, mely főleg redukciók 

sorozatából áll. E részleges lebomlás alatt huminsavak jelennek meg, melyek 

következményeként a láp növényvilága nehezen tud alkalmazkodni az új körülményekhez és 

nagyon sok faj kihal, viszont a megmaradt fajok egyedei nagyon elszaporodnak a konkurencia 

hiányában. Ez a dús növényzet évről évre eltemetődik, humifikálódik a láp alján. (Dömsödi, 

1988) 

    A lápoknak két típusát különböztetjük meg: az első kategóriába tartoznak azok, melyek 

táplálása a talajvízből, környező tavakból, folyókból átszivárgott vízmennyiségből történik. 

Ezek ásványi anyagokban gazdagok, eutróf lápoknak nevezzük. Felszínükön különböző, 

főleg évelő növények találhatók, mint a nádféle, gyékény, sás, káka stb. Ezek a mocsarak egy 

idő után szárazulttá válnak a dús növényzet és az egyre masszívabb tőzegréteg hatására. Itt a 

tőzeg a víz alatt képződik, sötét színe van és az azt felépítő növényi maradványok már alig 

ismerhetők fel benne. Sűrű és rossz a vízvezető képessége. A másik kategória olyan lápokat 

foglal magába, melyek létezésénél az átszivárgó víz jelentősége lecsökken, míg a csapadékból 

(eső, hó, harmat) származó vízmennyisége megnő. Ezek az oligotróf lápok. Ezen 

vízmennyiség oldott ásványi anyagokban nagyon szegény, így az ilyen lápokban élő 

növényeknek különösen nehéz alkalmazkodniuk ehhez a szegényes tápanyaghoz, kevés faj 

képes rá. Ilyenek csak bő csapadékkal rendelkező területeken jöhetnek létre (óceánok mellett, 

hegyvidékeken). Leggyakrabban előforduló növény itt a Sphagnum moha, mely különleges 

felépítése következtében nagyon nagy mennyiségű vizet képes magába szívni. Ebbe a 

kategóriába tartozó lápok alakja egy óriási párnához hasonló, mely a Sphagnum moha 

elszaporodásának köszönhető. Környezetük nagyon savas, a tőzeg pedig mindig a 

beszivárgott víz szintje fellett képződik. Itt a tőzeg szénben sokkal gazdagabb, tehát jobb 

minőségű, mint a síkláptőzeg esetében. ( Pop, 1963) 

 

 



6 
 

A t zeg összetétele és fizikai - kémiai tulajdonságai 
      A tőzegben található szerves anyagok közül a legjelentősebbek a humuszos anyagok, 

melyek a száraz tőzeg össztömegének 45 – 50 %-át alkotják. Ezen anyagoknak köszönhető a 

tőzeg magas széntartalma. A szenen kívül még tartalmaz 25–38 % oxigént, 4,6 % hidrogént, 

2,6 % nitrogént, stb. A nem elbomlott cellulóz is megtalálható változó mennyiségben, néha 

eléri a 15%-ot. A szervetlen anyag tartalom változó a tőzeg típusától függően és 

nagymértékben meghatározza a tőzeg hasznosíthatósági értékét. A síkláptőzegek bőségesebb 

humusztartalommal rendelkeznek (Romániában 20,88 – 54,74%), míg a dagadólápoknál 

kevesebb: 1,93 – 8,84%. ( Pop, 1963) 

      A fizikai jellemzők közül fontosak a következők:  

- víztartalom – a Sphagnum tőzeg képes a saját súlyánál 20-24-szer nagyobb vízmennyiséget 

magába szívni.  

- nedvszívóképesség: egy bizonyos pontig egy száradásnak kitett tőzeg képes újra magába 

szívni az összes elvesztett vízmennyiséget, de teljes kiszáradás után többet nem képes 

regenerálódni és nagyon megromlik a nedvszívó képessége.  

- A tőzeg h vezet képessége: általában a kiszáradt tőzeg laza kötésű és tele van levegővel. 

Ennek következtében rossz a hővezetőképessége, így a felsőbb rétegek hőmérséklete nem 

egyenlítődik ki az alsóbb rétegekével. 

     A csíki medencében az eutróf tőzeglápok 76,3-90 %-os nedvességtartalmúak. pH értékük 

5,10-7,60 között változik. A hamutartalom 5,2-50 % attól függően, hogy a tartalmazott 

szerves anyag mennyire van felbomolva, illetve mekkora arányban található az összetételben 

agyag, por, vagy homok. Nitrogéntartalmú vegyületek 0,6- 3,78%-ban vannak jelen a 

tőzegben. A humuszos anyagok változnak tőzegláponként és tartalmuk nő a mélység 

függvényében: 52,7- 79,89%. Porozitása: 64-88%. A hézagtényező (a hézagok össztérfogata / 

szilárd szemcsék térfogata %-ban) =1,81- 7,6% Higroszkóposság: 11-25%. (Pásztohy, 1988) 

 A t zeg kitermelése és felhasználása 
      A magas széntartalomnak köszönhetően a tőzeg tüzel anyagként való hasznosítása már a 

régi időkből ismert. Mivel hazánkban inkább erdős helyeken található, ahol bőven akad 

tüzelőanyagként használható fa, nem terjedt el túlzottan ez a hasznosítási mód. Ennek ellenére 

az 1980-as években Cszkszeredában a közintézmények egy részének fűtésére tőzeget 

használtak. A világ sok részén (Bajorország, Svédország, Kanada, Oroszország) a 

g zmozdonyok f tésére használták. Az első Világháborúban Svédország általánosan is be 
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akarta vezetni a tőzeget, mint alapanyagot a mozdonyok fűtésére. Az egyetlen hátrány az volt, 

hogy a tartalék túl nagy helyet foglalt el. 

        A legegyszerűbb kihasználási módja, ha hasznosítjuk a rajta növ  természetes 

növénytakarót. Találtunk adatokat arra vonatkozóan, hogy az általunk tanulmányozott 

tőzeglápon, 177 hektáron, a túlzott mértékű lecsapolás után, 1983-ban 328 tonna szénát 

nyertek, míg 1984-ben 406 tonnát (gyenge minőségű széna). (Pásztohy, 1986) 

       Alomként is használták az állatok alá, mivel a tőzeg általában véve egy savas, jó 

nedvszívó anyag, ugyanakkor elég nagy százalékban (1,3 – 2,5%) képes magába szívni az 

ammóniát is. A darabosabb anyagok kirostálása után a tőzegből kapott nemez alkalmas 

különböző törékeny tárgyak csomagolására. Ugyancsak megpróbálták a múltban 

felhasználni szeszgyártásra, kevés sikerrel, vagy fonórost előállítására. A rostált tőzeget 

alkalmazták, mint szigetel t különböző falak (jégpincéknél), vagy vízvezetékek 

szigetelésénél. Felhasználható a gyógyászatban: a múltban gyakran használták sebekre, 

mivel fertőtlenít és jó nedvszívó. A tőzegport használták egyes, selyemhernyókat sújtó 

járványok leküzdésére is. A kozmetikában is bevezettek egyfajta tőzegből előállított 

hajszínező szeszt. A legjelentősebb felhasználása a gyógyászatban az ún. iszapfürd knél 

volt, amikor vegyítették a tőzeget ásványvízzel, forrásvízzel. (Pásztohy, 1991) 

    A magas szervesanyag-tartalmú, gyengén ásványosodott, savas tőzeg felhasználható a 

kertészetben (zöldség, virág), különösen az üvegházakban, talajjavítás céljából. 

  

T zeglápok a Csíki- és Gyergyói medencében 

A t zeglápok kialakulása 
   A Csíki- és a gyergyói – medencékben találjuk Románia legjelentősebb eutróf lápjait. A 

medence alakja és helyzete egy jellegzetes hegyközi klímát határoz meg, hideg, zord telekkel 

és hűvös nyarakkal. A hőmérséklet sok éves átlaga 6 ºC, gyakran képződnek hőmérsékleti 

inverziók, főleg télen. Az éves és hónapos hőmérsékleti átlagok alacsony értéke (5-6ºC), a 

gyakori ködös napok és az enyhe és rövid időtartamú szelek miatt a potenciális párologtatási 

értékek is alacsonyak (544 mm/év). Az éves csapadékátlag (602 mm/év) és a potenciális 

párologtatási átlag különbségéből következik, hogy a medence területén elég nagy a 

nedvesség többlet, mely a talajon halmozódik fel, vagy beszivárog a mélyebb rétegekbe, 

táplálva a talajvizet. Az eutróf tőzeglápok olyan területeken képződnek, ahol állandó a 

nedvességtöbblet, magas a talajvízszint és nincs egy természetes lecsapolási folyamat. 

Általában a folyók árterületein alakulnak ki, mint Gyergyóremetén, Gyergyóalfaluban, 
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Csíkcsicsóban, Csíkszereda mellett és Tusnádon, vagy teraszlábi felszíneken, mint a Nádas 

Tusnádon, vagy olyan területeken, amelyek talajvize úgy ártéri, mint teraszi eredetű, mint 

például Szentkirályon és Tusnád mellett. 

 

A t zeglápok felépítése és kiterjedése 
    A tőzeg nagyrészt Phragmites, Thypha es Carex maradványokból épül fel, illetve fűfélék és 

mohák keveredéséből, mint a Sphagnum, vagy a Hypnum. A Madéfalva és Csíkszereda 

között található tőzegláp 960 hektáron terül el. A tőzegréteg átlagvastagsága 1 méter, de 

néhány helyen eléri a 3 – 4 métert is. 0 – 40 centiméter között egy fekete, erősen 

ásványosodott, szemcsés szerkezetű réteg található, növényi maradványokkal, 40 – 175 

centiméter között található a fekete tőzegréteg szerves anyag részecskékkel; 1,5 méter mélyen 

jelenik meg a víztartalmú réteg, melynek barnás-meggyvörös színe van a benne feloldódott 

humuszsavak miatt; az ásványi réteg 1 – 4 méter között található, ez kékes, glejes réteg. 

    A Maros és az Olt vízgyűjtőjében található tőzeglápok és tőzeges talajok összessége 7729,8 

hektár, amelynek területi megoszlását a mellékletben szereplő 1. és 2. táblázat tartalmazza. 

1928-as adatok szerint Csík megyében 21.460.000 m3 tőzeges talaj volt található, amelyből 

8.000.000 m3 az Olt árterületén, Madéfalva és Csíkszereda között. (Pásztohy, 1986) 

 T zegégés 
     Az 1970-es árvíz után megkezdődött a többrendbeli “nagyüzemi” folyószabályozás és 

lecsapolás a vizes tőzeges területek szántóvá alakítása érdekében. Az Olt jobb parti 

árterületén, Madéfalva és Csíkszereda között végzett lecsapolás reverzibilis rendszerekkel 

történt, vagyis csatornazsilipekkel (1.kép), amelyek segítségével szabályozható volt a 

lecsapoló árokban lévő vízszint. Egy idő után a terület nem volt kellőképpen ellenőrzés alatt 

tartva, így a lecsapoló-csatornákról a zsilipek eltűntek. A talajvízszint csökkenése 

következtében bekövetkezett a még ma is tartó jelenség: a lápok túlzott kiszáradása és a tőzeg 

meggyulladása öngyulladás vagy emberi felelőtlenség következtében.  

      A Hargita Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség nyilvántartása szerint az utóbbi húsz 

év jelentősebb tőzegégései a tanulmányozott tőzeglápon a következő időszakokban voltak: 

1994 szeptember, 1995 szeptember, 1998 augusztus, 2000 június- november, 2003 június-

augusztus, 2012 augusztus-október. Ez utóbbi periódusban Csíkszereda mellett 3 ha, 

Csíkcsicsó határában kb. 30 ha, Gyergyóremete mellett szintén 30 hektárnyi területen 

(amelynek nagy része védett terület) égett hol lángolva (2. és 3. kép), hol „csak” füstölögve a 

tőzegmező.       
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      Az égések számos gazdasági, illetve környezeti kárt okoznak. A gazdasági veszteség a 

nagymértékű fosszilis anyag megsemmisülésében valamint a területek használhatatlanná 

válásában nyilvánul meg. A környezeti problémák ennél sokrétűbbek: elpusztul az élővilág, a 

földfelszín megreped, besüpped, ahogy az alatta égő szén hamuvá válik (4. és 5. kép) és 

jelentős a levegőszennyezés. 

       Az 500-600 ºC- on, levegő kizárásával végbemenő folyamatok során három fontosabb 

termékcsoport keletkezik- tudtuk meg a Csíkszeredai Környezetvédelmi Ügynökségen: egy 

gáz halmazállapotú, mely hidrogént, nitrogént, szén-oxidokat, ammóniát, kén-hidrogént és 

szénhidrogéneket tartalmaz, egy folyékony halmazállapotú, amely ammóniás vizekből és 

kátrányból áll, amit nehezebb szénhidrogének és ezek szerves kén- és nitrogéntartalmú 

vegyületei alkotják és egy szilárd frakció, amely főleg kokszból áll.  

        A Környezetvédelmi Felügyelőség mérési adatai alapján elmondható, hogy az ammónia-

koncentráció esetén Csíkszeredában 7,8-17,2 % -os, Gyergyóremetén viszont 14,4-257,5 %-

os túllépéseket is mértek a szabvány által megengedett értékhez (100µg/m3 levegő) 

viszonyítva. (1.és 2. ábra). Az említett szennyezések mellett a levegő szén-monoxid és benzol 

tartalma is számottevően megnőtt (3. és 4. ábra). 

       A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint: „rövid távon szem- és 

nyálkahártya-irritációt, akkut légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak a tőzegfüstben 

található anyagok, amelyek hozzájárulhatnak a felülfertőződésekhez is. Ha valaki hosszabb 

távon ki van téve ezeknek, akkor annál krónikus légzőszervi panaszok léphetnek fel, és a 

füstben lévő rákkeltő anyagok miatt fennáll a rákos megbetegedések kialakulásának a 

veszélye is.” A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvos-igazgatója összehasonlította a 

sürgősségi osztály nyilvántartásában azok számát, akik tavaly júliusban és augusztusban, 

illetve idén ugyanebben az időszakban fordultak hozzájuk asztmás krízis, krónikus 

tüdőbetegség súlyosbodása, valamint hörghurut miatt. Megfigyelései alapján az akkut vagy 

akkutizálódó légúti megbetegedések száma tavalyhoz képest megnövekedett. Mindhárom 

betegség esetén kiválthatja a panaszok súlyosbodását a légszennyezés. (5. ábra) 

     Míg a fejlett országokban már nem okoz problémát a szénégések megfékezése, a nálunk 

alkalmazott tűzoltási technikák nem elég előrehaladottak. A helyzettől függően, hogy hol 

gyúlt meg a szén, milyen mélységben, illetve mekkora területen ég, különböző módszerek 

vannak az eloltására. Ilyen például a vízzel való lehűtés, vagy folyékony nitrogén 

befecskendezése, az égő szén eltávolítása, a levegő útjának az elzárása. A nálunk alkalmazott 

módszerek a körülsáncolás, a locsolás, valamint a tűzfészkek lapáttal történő oltása. 
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       Az 1993/9-es rendelet szerint a tulajdonosok kötelesek a területeiken a tüzet megfékezni 

és minden, az égés által okozott kárt megtéríteni, azonban még mindig vannak olyan 

területek, melyeknek nem tisztázott a jog szerinti tulajdonosa, így senki nem vonható 

felelősségre a károkért. A következményeket viszont mindannyian szenvedjük. 

           Az erre hivatott intézményeinknek egy olyan stratégiát kellene kidolgozniuk, mely a 

jövőben biztosítanák az érintett területek megfelelő hidrológiai egyensúlyi állapotát, 

meggyúlás esetén pedig hatékony oltási módszereket. A megfelelő stratégiák hiányában  

száraz időben állandósulhatnak a tőzegtüzek, így nagy területek válhatnak sivataggá, a csíki 

és gyergyói medencék lakossága pedig évről évre ki lesz téve a megbetegedés veszélyének.  
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Mellékletek 
 

 
Vízgy jt  

 
Helység 

T zeglápok 
kiterjedése (ha) 

T zeges talajok 
kiterjedése (ha) 

 
A Maros vízgyűjtője 
(Gyergyói-medence) 

Vasláb 91 110 

Gyergyóújfalu 29,5 78 

Gyergyócsomafalva 3 41 

Gyergyóalfalu 64 130 

Remete-Lázárfalva 969.5 1279 

Összesen: 1157 1638 

 
1.és 2. táblázat: A Csíki- és Gyergyói medencék tőzeglápjainak és tőzeges talajainak kiterjedése (Pásztori Z. 
1986 nyomán) 

 
 

 
 

 

 
Vízgy jt  

 
Helység 

T zeglápok kiterjedése 
(ha) 

T zeges talajok 
kiterjedése (ha) 

 
 
 
 
 
 

Az Olt vízgyűjtője (Csíki-
medence) 

Tusnád 102.5 - 

Szentsimon- 
Csatószeg 

348.8 866 

Szentkirály 315 - 
Csíkcsicsó- 
Madéfalva 

 
471.4 

 
491 

Csíkszereda 497.9 900 
Csíkpálfalva 8.2 - 

Madaras 300 420 

Csíkszenttamás- 
Csíkjenőfalva 

 
46 

 
170 

Összesen: 2086.8 2848 
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1.ábra: A levegőben található ammónia-tartalom adatai Csíkszeredában 2012. augusztus 1– 31 között 

( a Hargita megyei Környezetvédelmi Felügyelőség mérési adatai) 

 

 

 

 
 

2.ábra: A levegőben található ammónia-tartalom adatai Gyergyóremetén 2012. szeptember 3 – október 4 között 

( a Hargita megyei Környezetvédelmi Felügyelőség mérési adatai) 
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3.ábra: A levegőben található szén-monoxid tartalom adatai Csíkszeredában  

2012. szeptember 1.– október4.  között 

( a Hargita megyei Környezetvédelmi Felügyelőség mérési adatai) 
 

 

 
4.ábra: A levegőben található benzol tartalom adatai Csíkszeredában 2012. szeptember 1.– október4.  között 

( a Hargita megyei Környezetvédelmi Felügyelőség mérési adatai) 
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5.ábra: az akkut vagy akkutizálódó légúti megbetegedések számának megnövekedése 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályának adatai alapján 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.kép:Lecsapoló árkok és a valamikori zsilipek maradványai                  2. kép. Lángok a felszínen 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kép: Lángok a mélyben     4. kép: A kiégett talaj besüpped és hamuvá válik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. kép: A talajszerkezet megsemmisül     
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