
A mintavdteli helyek le{rdsa

1. Marosfd
Ki tudja, hol sztiletlem dn?

Hol csillog ds ragtog

Az a legelsf habfodor.

Amely mdr dn vagtok?

S:dkely Jdnos

Ez a gyiijt6pont Marosfondl, a Maros forrds6n6l talilhat6. Az elsiS
mintAk a forr6s medenc6jdb6l ds a bel6le kicsordul6 Maros patakocsk6b6l
szhrmaznak, a forriist6l sz|mitott 100 m t6vols6gig. A viz itt igen kis
hozamf, de nagy sebessdggel folyik kavicsos 6gy6ban, tcibb helyen
fiivekkel, bokrokkal rimydkoltan.

A fon6s itt kiikindsen 6ttetsz6 ds
tiszta. Minden fizikai-kdmiai mutat6 els6
osztrllyri vizet jeltil. Kiinnyu ntive- kedds
figyelhet6 meg a vizben oldott COz ds
hidrokarbon6t esetdben, ugyanakkor a viz
vezet6kdpessdge is nagyobb, mint a
krivetkezo cit 6llom6sn6l. Az oldoff Oz
mennyisdge a telitettsdgi efi6k 60%-6t
teszi ki. A foly6 medrdbol feltdrd
szdnsavas forr6sok nrivelik a viz sa-
vassrig6t. Miel6tt a fon6sb6l kibukkanna,
a viz vulkanikus k6zeteken halad ke-
reszttl, igy egyes nehdzfdmek koncent-
r6ci6ja enyh6n magasabb, mint a k0-
vetkez6 6llom6son (pl. a 1626, nikkel6,
cinkd, higanyd ds vas6), de ennek ellendre
nem l6pik tul a minosdgi drtdkeket. Leg-
nagyobb koncentnici6ban a 16z (2,3 m!l) Pedicularis sceplrum carolinum
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6s a nikkel (2,6 mgll\ van jelen. Az iileddkben
az ertekek nagyobbak, mint a vizben, jelen-
t6sebb mennyisdgben cink (93,6 mglkg iileddk)
6s 6lom (19,2 mglkg) tal5lhat6. Az i.iled6k
szervesanyag tartalma nagyobb (125 gkg), a
parti ndvdnyzet tdrmeldkei miatt.

Bakteriol6giai szempontb6l a viz els6
oszt6lytt - ez az egyetlen 6llom6s az ebbe a
kateg6ri6ba illeszked6 vizmin6sit6ssel.

A viz hofikuss6ga (a nrlvdnyek 6s alg6k
tilpliiils|ra szolg6l6 szeryetlen anyag mennyi-
sdge) az els6 rillom6st6l az utols6 feld haladva
n6. Ennek 6rtelmdben az algafajoknak 6s
egyedsz6muknak is nrivekednie kellene. Ez
azonban csak a ll-12. 6llom6sig drvdnyes,
ezutiln tryy a fajok, mint az egyedszimok
tekintetdben er6s cs<ikkends tapasaalhat6.
Ennek okaira a kdscibbiekben visszatdriink. A
forr6s szintjdn a kovamoszatok domin6lnak: | 9
fajt azonositottunk, 58,5 egyed/ml globrilis srinisdggel. A zcildalgAkatazelso
h6rom 6llom6son csup6n egy faj kdpviseli, a vizben takilhat6 oldott
szervetlen anyagok kis mennyisdge miatt.

Az els6 ndgy mintavdteli hely k lztireszen az egysejtriek kis faj szdmban
fordultak el6. Marosf<indl l4 egysejhi fajt talaltunk, j6r6szt fitoplanktonnal
6s bakt6riumokkal t6pl6lkoz6 fajokat.

A zooplanktont csup6n hdt kerekesfereg faj kdpviseli ezen a szinten.
Ezek a szewezetek szoros korrel6ci6t mutatnak a krimyezeti tdnyezokkel -
igen 6rzdkenyek biirmilyen emberi beavatkoz6sra. Az els6 h6rom iillom6son
tal6lt fajok a sekdly ds gyors foly6sf vizekhez alkalmazkodtak.

Az aljzztlak6 (bentonikus) csoportokat a tiszta vizi kevdssertdjiiek,
6rvaszrinyogldrvrlk 6s r6kok kdpviselik. Ez ut6bbiak tal6lhat6k a legnagyobb
tdmegben. Els6 helyen kdziiliik a Dicerogammarus haemob nevii
felem6sl6bri rdft itll, 564 egyedlmz egyedsiinisdgg el. Ez a faj az olyan tiszla
vizekben szaporodik el, ahol a gazdag parti ds vizi n}v€nyzet megfelel6
dlohelyet ds meneddkhelyet nyrijt szirmirra. Osszesen 8 bentoszlak6
szewezetet azonositottunk, 596 egyedlm2 globrilis denzitissal.

Gladiolus imbricatus
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Ugy a fizikai-kdmiai, mint a
biol6giai mutat6k ezen a helyen igen
j6 min6sdgri vizre utalnak.

Marosf;6 alatt, Vasl6b (Hargita
megye) kcizs6gt6l ddlre egy kdriil-
beliil 60 hekt6ros, eutr6f l6pokb6l
6116 tertilet tal6lhat6. Ezen l6pok
megjelendsdt a Gyergy6i-meden-
cdben a sok patakocska (Kutas,
"Pdrdul Tinos", Szendte, Nagy Ponk,
Kis Ponk, Malom pataka stb.) 6s a
Maros kanyarulatai tettdk lehetdvd.
A jelent6sebb l6pok kdziil megem-
lidiik a ,,Delnice", ,,Dupi Lunci",

,,Sic", ,,La Ochiuri", ,,Nagyrdt" 6s

,,F6na{ele Chileni".
A fiis niiv6nyzetet a fizl|p

(Colomagrosti-Salicetum cinereae),
melynek meghatilroz6 faja a hamvas
fhz (Salix cinerea) 6s a hamvas
6geres 16perd6 (Alnetum incanae)
k6pviselik. Ezekben a t6rsulSsokban
tal6ljuk meg a nagyon ritka, cirkum-
poliiris elterjeddsri fiizlevelti gy<ingy-
vesszdt (Spiraea salicift I ia).

A l6gyszrlru nrivdnyzetet a kii-
lrinbdz6 s6sfaj ok meghat|rozta tirw-
lrisok alkotjrik, mint az dless6sos (Caricetum gracilrs/, partis6sos (Caricetum

ripariae), rostost6viisisos (Caricetum appropinquate), bugiss6sos (Carr-

cetum paniculatae), csorosshsos (Caricetum rostratae), hengeressdsos
(Caricetum diandrae), feketes6sos (Caricehtm nigrae), tovisk6s s6sos

tbzeglitp (Carici stellulatae-Sphagnetum), semlydksdsos (Carici-

Menyanthehm), gyapjrisrisos l6pr6t (Carici flavae-Eriophoretum),
(Voleriano-Caricetum flavae). Ezekben a t6rsul6sokban tcibb ritka ndvdny
nii: gyikvir6g (Cnidium dubium), kakastar6j (Pedicularis sceptrxtm-
carolinum), zergebogldr (Trollius europaeus), rdti kardvir6g (Gladiolus

Ligularia sibirica
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imbricatus), sz6rds nyir (Betula pubescens). Ezekben a Lipokban j6l

meg6rzddtitt tiibb cirkumpoHris elterjeddsii faj, mint hengeres sils (Carex
diandra, Carex dioica), muharsiis (Carex panicea), litp sils (Carex

davalliana, Carex buxbattmii), tlzegeper (Comorum palustre, Viola
epipsila), szib6riai hamuvir{g (Ligularia sibirica) stb. Annak ellendre, hogy
ezek a l6pok nagyjrib6l egyrintehi domborzati form6n (medencdben)
tal6lhat6k, tribb mint 200 ndvdnyfajnak adnak otthont, 6s ezen ritka
nrivdnyek meg6rzdse vdgett javasoljuk vddettd nyilv6nit6sukat.

2. Szen6te

Vagtok a kezdet ds enyiszet,

Egtmagam vagtok a kdltdszet,

Ennitkiilem sivdr a nagtvildg.

Szdkely Jdnos

Szendte a forriist6l 10-12 km-re tal6lhat6, ahol a foly6 a Gyergy6i
medencdben kigy6zlk. A t6zeges talajba v6g6dott meder kdveket 6s
finomabb, szerves anyagokkal terhelt homokos vagy 6pp iszapos iiled6ket
tarlalmaz. A viz sodr6sa sokat lassul, a foly6 sz6lessdge2-3 m kozt v|ltozva
kanyarog ebben a siks6ghoz hasonl6 medencdben.

A Gyergy6i medencdben, ahol a klima htivdsebb (Gyergy6alfalu az
orsz6g leghidegebb pontja) 6s a talajtipusok f6leg humiko-gleikusak ds
t6zegesek, szdles elterjeddstiek az oligotr6f ds eutr6f Lipok. Emellett
gyakoriak a s6sosok 6s a vizzel szemben kcizepes ds magas igenyeket
titmzszt6 ndv6nyek alkotta gyepek. A nagyon ritka, viirtis list6s fajok kiiziil
kitiinik a tcirpe nyir (Betula humilis), csillaghrir (Stellaria longifolia),
zergebogl|r (Trollius europaeus), frizlevehi gyringyvesszo (Spiraea
salicifolia), gyikvir6g (Cnidium dubium), a rdti angyalgyttklr (Angelica
palustris), szibdriai hamuvirig (Ligularia sibirica) 6s a kakastardj
(Pedicularis sceptrum-carolinum) stb.

A viz szine a bemosott szilird anyagok 6s a t6zegl6pokb6l szirmazb
humuszsavak miatt srire6ssd lesz. H6mdrsdklete 12.5 oC-ra htil le.
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