
A Moros 6kol6giai jellemzdse

Munkam6dszerek

Az itt kdziilt eredmdnyek az l99l augusztus l-28- kdzdtt v5gzett
kutat6s nyomin sziilettek, amikor a csapat minden tagia a fornist6l a
bedmldsig vdgigj6rta a foly6t. Az el<izetes kutatlsok risszehasonlithat6
adatokat szolg6ltattak ehhez a vizsg6lathoz. B6rmilyen hosszri is legyen egy
vizsg|latra sz|nt id6, egyetlen expedici6 keret6n beliil csupdn pillanatk6pet
nyerhetiink a foly6 6kol6giai rillapot6r6l. Jelen kritet ds az 1995-ben kiadott
tudom6nyos kiadv6ny nem csak felhivja a figyelmet a vizsg|lt rendszer
degrad6l6d6si fokdra, hanem adatbankkdnt is hasm6lhat6, amelyhez az
ut6lag be6ll6 v6ltoz6sokat viszonyithatjuk. A multidiszciplin6ris (fizikai,
kdmiai, talajtani, ftildrajzi, biol6giai 6s iikol6giai) kutatds megalapozza a
Maros medenc6jdnek 6kol6giai monitoring rendszer6t, ann6l is inkribb,
mivel ki,ildnbdzb rendszprtzni csoportokba tiltod, erre a vizgyiijt6re
jellemzo indikdtor fajokat azonositottunk.

A mintav6teli helyeket az exp edici6 szervez6i gondos mdrlegelds ut6n
illlapitotthk meg, figyelembe v6ve a ftildrajzi, geol6giai ds hidrokdmiai
jellegzetessdgeket 6s a lehetsdges szennyezb forr6sok hetyet. igy pl. a
Gyergy6i medenc6ben Marosf6n kiviil kdt mintavdteli helyiink volt, a
Gyergy6csomafalva 6s Gyergy6remete kcizt a foly6 6gy6ban feltrir6
sz6nsavas forrdsok felett (Szen6te) ds alatt (Felfalu). Hasonl6k6ppenjfutunk
et R€gen, Marosv6s6rhely, Gyulafehdrv6r ds Arad esetdben. Osszesen 15
mintavdteli helytink volt, ezeket a ktivetkez6 fejezetben soroljuk fel ds
jellemezziik 6ket rdszletesen. Ot t6borhelyet jeldltiink ki (Szen6te,
Marosv6s6rhely, D6va, Pdcska, Szeged), ahonnan bejdrtuk a kdzeli
6llom6sokat, esetenkdnt tcibbszrir is visszat6rve. A ki- szrill6sok f6leg egy
mikrobusz segitsdgdvel, de olykor szemdlygdpkocsikkal, motorkerdkp6nal
ds motorcs6nakkal tdrtdntek.
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A biol6giai anyag gyiijtdse a minden szervezetcsoportra kidolgozott
specifikus m6dszerekkel ds eszkdzdkkel trirtdnt:

- A magasat brendri ncivdnyeket a fo1y6 medrdben (mocs6ri ds
aliimeriilt ntiv6nyek) ds a vtilgy oldalain tanulm6nyoztuk, felbecsiilve a
fiives vagy f6s nrivdnyzet boritfsi fokdt ds a kiiliinbiizd ndv6nytdrsul6sokhoz
valo tartozhsitt. Ezzel pdrhuzamosan elemezttik a fti talajtipusokat,
elkdszitve ezzel a Maros vrilgydnek talajtdrk6p6t.

- A plankton gyiijtdse:
- A fitoplanktont (vizben lebeg6 moszatokat) 20 mikom6teres lyuk-

6tmdrdjri planktonh6l6val, valamint adott tdrfogatri viz kimerdsdvel,
rcigzitdsdvel ds centrifu grilils6val gyrij totti.ik iissze.

- Az egysejhiek kdpviselte planktont rigyszintdn egy srini szdv6sri,
erre a cdlra kdszitett h6l6val szedt6k dssze.

- A kerekesGrgekb6l, iigascsrlpri- 6s evez6l6bri r6kokb6l ill6 zoo-
plankton begyiijtdsdhrz 40 mikromdteres szemri h616t haszn6lnak. Az <isszes
planktonikus dkildny vizsgAlat6ra ismert tdrfogatu (100 l) viz 6tszrirds6b6l
szirmaz6 anyag dsszetett min6sdgi ds mennyisdgi laborat6riumi elemz6se
szol96l.

- A meder mdlydn (a bentoszban) 616 dllati szervezeteket ismert
nagys6gri teriiletr6l, a k<iveket, a homokot vagy az iszapot 6tmosva,
bentomdter segitsdgdvel gyiijtik dssze kis, gyorsabb sodr6sri vizek eset6ben.
A mdlyebb vizekb<il a Petersen fdle iszapmarkol6 emelnek ki iileddk-
egysdgeket. A nagykagyl6kat kagyl6gereblydt hasznillva lehet keresni.

- A halakat zsrikh6l6val vagy a meder egy rfszdt ritfog6 kerit6hril6val
fogjdk be. A Maros esetdben Nalbant T. 6s a madridi (Spanyolorsz6g)
Nemzeti Mrizeum szakemberei az oszi idoszak kisdrleti haliiszat6nak idejdn
egy elektromos hal6szfelszereldst is haszn6ltak. Hozzd kell tenniink
azonban, hogy az ilyenszerii halfiszat csak tudom6nyos cdllal trirtdnhet ds
kiilonleges enged6lyeket, valamint j6l kdpzett szakembereket igdnyel.

- A madarak kutat6sa t6vcs6vel vdgzett megfigyeldsek ds gyriniz6s
c6lj6b6l val6 befog6sok alapjdn ttirtdnt,

A biol6giai anyag gyrijtdsdn6l csak a kutat6shoz sziiks6ges minimrllis
anyagot tartottuk vissza. Legt<ibb esetben, mint pl. a halakn6l, kagyl6kndLl
6s madarakn6l a befogott egyedeket szabadon engedtiik.
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Az iiled6k ds viz kdmiai elemzdsdre h6rom szakaszban vettiink

mintiikat az expedici6 sor6n, igy ezek laborat6riumi feldolgoz6sa legkds6bb
12 6ritn beliil megtcirtdnhetett. Sziillitiis kdzben a mintSkat fagyaszt6-

lddakban trirolnrk.

Stalii de prelevat€ pe raul Mur€$
Mintaviteli helyek a Maroson

I l.,onrl Mure$ / Maros fbrrAs
2 Senelea / Szcnclc
3. suseni / MarosGlfalu

5 R,srolifa/ Ratos la
6. Ta€u-Muret / MarosYasirhcly
7 Uisheni /Nynrndb
8 chejr / Marossez!.
9 Grra Arieq / VajdaszE-q

10. Sannnbru / MsrosseDiiffe
ll Albu lulra / (;yulalbhdrver
l2 Dev.r / ltevfl
11 l .am t266

I j  Seghcdin/S^sed
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