
imbricatus), sz6r6s nyir (Betula pubescens). Ezekben a lipokban j6l
meg6rz6ddtt tribb cirkumpol6ris elterjeddsri faj, mint hengeres sils (Carex
diandra, Carex dioica), muhars6s (Carex panicea), liry sis (Carex
davalliana, Carex buxbaumii), tozegeper (Comantm polustre, Viola
epipsila), szibdriai hamuvir6g (Ligularia sibirica) stb. Annak ellen6re, hogy
ezek a l6pok nagyjrib6l egyrintetii domborzati form6n (medenc6ben)
talllhat6k, tdbb mint 200 nciv6nyfajnak adnak otthont, 6s ezen ritka
ncivdnyek meg6rz6se vdgett javasoljuk v6dettd nyilviinit6sukat.

2. Szen6te

Vagtok a kezdet ds eny4szet,

Egnagam vag)ok a kdlfiszet,
*  , , , . , ,Enndlkiilem sivdr a nagtvildg.

Szdkely Jdnos

Szendte a fon6st6l 10-12 km-re takilhat6, ahol a foly6 a Gyergy6i
medencdben kigy6zik. A t6zeges talajba v6g6dott meder kdveket 6s
finomabb, szerves anyagokkal terhelt homokos vagy 6pp iszapos iileddket
tartalmaz. A viz sodr6sa sokat lassul, a foly6 sz6lessdge2-3 m kiizt vl'ltoma
kanyarog ebben a siksiighoz hasonl6 medencdben.

A Gyergy6i medencdben, ahol a klima hrivrisebb (Gyergy6alfalu az
orsz6g leghidegebb pontja) ds a talajtipusok fbleg humiko-gleikusak ds
t<izegesek, sz6les elterjeddstiek az oligotr6f 6s eutr6f 16pok. Emellett
gyakoriak a sesosok 6s a vizzel szemben ktizepes ds magas igdnyeket
tilmaszt6 ndvdnyek alkotta gyepek. A nagyon ritka, vdrOs listriLs fajok kiiziil
kitrinik a tcirpe nyir (Betula humilis), csillaghur (Stellaria longifolia),
zergebogl6r (Trollius europaeus), fiizlevelti gydngyvessz6 (Spiraea
salicifolia), gyikvir6g (Cnidium dubium), a reti anryalgydk{r (Angelica
palustris), szibdriai hamuvir6g (Ligularia sibirica) 6s a kakastardj
(Pedicularis sceptrum-carolinum) stb.

A viz szine a bemosott szil6rd anyagok ds a t6zegl6pokb6l szhrmaz6
humuszsavak miatt s6rg6ss6 lesz. Hrimdrsdklete 12,5 oC-ra hiil le.
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vegyhatisa semleges----€nyhen b6zikus (pH=7,2\. A v6ltoz6k nagy rdsze
iitalfiban kisebb drtdkeket mutat, mint az el6z6 6llom6sn6l. A coliform
csir6k szennye zett vizre utalnak, meghaladva a 350.000 csira/l 6rt6ket (1.
grafikon).

A STAS 4706188, Rom6ni6ban mdg drvdnyben lev6 szabvdny
ertelmdben a viz mikrobiol6giai szempontb6l val6 min6sit6sdnek osztdlyai
a kcivetkez6k:

Indik6tor Min<is6si 6rt6kek

I II 6s III

Coliform baktdriumok szrima
(lehetsdses szdmll)

100.000 nincs 6rt6k!

Mivel a Maros foly6 6ko16giai 6llapot6nak jelen 6rt6keldse figyelembe
veszi a foly6 teljes hossz6t, forr6st6l a Tiszdba val6 be<imldsig, az
aldbbiakban kcizreadjuk Magyarorsz6g mikrobiol6giai vizmin6sit6sre
vonatkoz6 szabv6nyait is. A szerzcik ajrinlisa szerint ezek pontosabbak 6s
jellemz6bbek, krizelebb iilnak az eur6pai norm6khoz.

Nr/El 0og.)

1000

100

l 0

0,1

r ffi5#""$ff*,u,
r f,Sffi'oT#t*
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I. Dinamica Jlorei bacteriene din apa MweSului

I. A Maros foly6 vizdnek baheriol6giai mutat1i
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A vizmindsit6s mikrobiol6giai mutat6inak hatdr6rt6kei
(magyarorszigi szabv6ny)

+ - a pozitfv mintiik gyakoris6ga nem haladja meg az Osszes minta 33olo-6t
** - a pozitiv mint6k gyakoris6ga meghaladta az dsszes minta 33olo-6t

E k6t, mikrobiolSgiai szennyezdst leir6 rendszernek megfelel6en drtel-
mezzilk a tovfbbiakban rigy a rom6niai (ahol lehetsdges), mint a ma-
gyarorszitgi szabv6nyokat (amely paramdterekre n6lunk nem tcirtdnt utal6s).

Ezen 6llomSs szintjdn n6gy algacsoport hirinyzik a hat meghat6rozott
csoportb6l. A fajok szAma az el5z5 helyhez viszonyitva cstikken, az egyed-
sz6m viszont n6. Az egysejtiieket 13 faj k6pviseli, 180 egyed/l globrilis
srirrisdggel. Mintegy 65%o-os rdszardnnyal a baktdriumfal6 fajok do-
mindlnak.

A kerekesfereg fajok szilma 8-ra emelkedik, egyedszdmuk pedig itt dri
el a legnagyobb 6rt6ket az els6 negy dllomris kdziil. Ugyanez lrv€nyes az
evez6liibri rdkokra. A bentonikus csoportok kciziil megjelennek a pi6c6k,
kdrdsz-, tegzes- 6s kdtszdmyri- (cseszldk, 6rvaszrinyogok) l6rvdk. Fajaik
szema 22-re nri, de denzit6suk csrikken az el6zi5 6llom6shoz viszonyitva.

Vizmin6sdgi
kateg6ririk

I
Tiszta

II
Kissd

szennyezett

III
Szennyezett

IV
E16sen

szennyezett

Mikrobiol6giai
indikritorok

Mdrtdk-
esvs6eek

100,1-1000Coliform sz6m ilml
10
alatt

r 0,I -r 00 1000
ldl6tr

Fek6l coliform
sz{n

i/ml l:l"i'
I alatt

l , t - t0 l0 , l - r00 100 ftrldtt

Fekdl streptococ-
cus-sz6m

i/m] 5  I  - S O -t9 T':'l
| 00 fttliurClostridium-szdm i/40 ml

10
alatt

I  t -50  .  s r - rnn

Salmonella./l %
nega-
tiv

pozitiv* pozitivx* pozitiv**
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Vasl6bt6l kezd6d6en tiinnek fel a vizi puhateshiek popuLlci6i,
kiilcindskdppen a tompa folyamkagyl6 (Unio crassus) ds a sapkacsiga
(A ncylus JIuv iat i lis ) egy edei.

Ezen a szinten jelennek meg az els6 halak. Ilyenek a gyors vizet
kedveki fajok, mint a Tisza bal oldali, erddlyi melldkfoly6inak end6mikus
faja, a kflrpdti ingola (Eudonthomyzon danfordi), a ftirge cselle (Phoxinus
phoxinus), amely Gernyes zegig lakja a foly6t, a hideg 6s gyors vizet jelzb
menyhal (Lota lota), amely Marosv6sdrhelyig tal6lhat6 a Marosban.
Megtal6lhat6k itt az elterjedtebb fajok k6pvisel6i is: a fejes domolyk6
(Leuciscus cephalus), sz6lhajt6 kisz (Alburnus alburnus), a sujtiisos k0sz
(Alburnoides bipunctatus), a szivdrv6nyos okle (Rhodeus sericetrs amarus),
a vdletlentil behurcolt ds igen t6g hirdshat6ru gycingyds razb6ra
(Pseudorasbora parva), a fen6(rir6 kiillil (Gobio gobio obtusirostris), a
ponty (Cypriwts carpio) ds a botos kiiltinte (Cottus gobio).

A bokrokkal ds n6dfoltokkal tarkitott nedves rdtek tdbb mad6r szhmhra
nyfjtanak kedvez<i kdrnyezetet. Az itt k6lt6 madarak kdziil kitiinik az
Eur6pdban egyre ritkul6 haris (Crex crex). Ezen a viddken nem zavarja
k6ltds6t akdzikaszitlirs. Ugyancsak kdlt itt a kdzdp sdrszalonka (Gallinago
gallinago) ds a rdti ftilesbagoly (Asio Jlammeus). Az ut6bbi dvtizedekben
tiint fel kdt 6szak6l terjeszked6 faj. Egyikiik, a feny<irig6 (Turdus pilaris),
eddig csak t6li venddgk6nt volt erre ismeretes. A mrisik faj, a karmazsinpir6k
(Carpodacus erythrinus) egy kis popul6ci6ja 1978-ban bukkant fel Szendte
tany6inak ktizeldben. Napjainkban azonban a Maros foly6s6t krivetve egyre
jobban terjeszti kdltdteriiletdt. Kedveli a ftizfabokros, nyires, n6dfoltokkal
tarkitott r6teket. Ezt az dl6helyet megosztja az erdei pityerrel (Anthus
trivialis) ds a rozsdiis csal6ncsriccsal (Saxicola rubetra). Gyakori ezen a
viddken a fehdr g6lya (Ciconia ciconia), fiistifecske (Hirundo rustica), hini
rozsdafarkri (P hoenicuros oc hruros), barhzdabilleget6 ( Mot ac il I a a I bal,
kerti posz6ta (Sylvia borin) 6s a seregdly (Sturnus vttlgaris), de tribbszrir
megielennek a pAsztormad6r (Sturnus roseus) sercgei. A kcimyez6 hegyek
erdeib6l erre vet6dhet a parlagi sas (Aquila heliaca), a kis bdkisz6 sas
(Aquila pomarina) 6sa kabas6lyom (Falco subbtfieo). Ez a gazdag, szinte
sziz fajt szrlml6l6 maddrfauna kisebb-nagyobb eltdr6sekkel az egesz
Gyergy6i medencdre, azaz a3.6s 4. 6llomSsokra is jellemz6.

Amint a leirtakb6l kitiinik, egyes rendszertani csoportoknill no a
fajszAm, m6sokn6l cscikken, viszont no az egyedszilm. Ezt a jelensdget a
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krirnyezeti tdnyez6k az elozo 6llomilson tapasztaltakdt6l val6 elt6rdse
eredm6nyezi. A foly6 mdlyebb, vegyhat6sa kiikinlegesebb a kcirnydken levo
t6zegliipok miatt. A coliform csir6k nagy sz6ma a Gyergy6i medenc6ben
fejlett 6llatteny6szt6si tevdkenysdg sziilte sziviirg6 szennyvizeknek tudhat6
be. A bakteriol6giai paramdterek kivdtel6vel a foly6 vize ezen a szakaszon
j6 min6sdgri.

3. Gyergy6felfalu

Ugt van, bizony;

Sajdt erdmbdl,

Sajdt tdrvdnltent szerint tlek.

Motoiaim: a: el6:mdnyek.

Szdkely Jdnos

Gyergy6felfalu l6 lcn-re talilhat6 a fon6st6l. Itt a foly6 mdg meg6rzi
az el6z6 6llom6son tapasztalt min6sdgdt. A tozegmocsarak vizdt tov6bbra is
lecsapolja a Szen6te patak, amely ugyanakkor k6port is sz6llit a hasonnevri
k6t6r6 fe16l. A kcipor 5-10 cm vastags6gban lepi el az eredeti tileddket ds a
t6zeglripokb6l szilrmaz| ndv6nyi maraddkokat. Annak ellendre, hogy igen
kcizel van az el6zi5 6llomiishoz, mdgis beiktattuk ezt a helyet, mert
viszonyitdsi pontkdnt szolgdlhat a kcivetkez6 27 km-es szakasz (Gyergy6-
csomafalva ds Gyergy6remete kttzdtt) jellemz€sdhez, ahol szdnsavas vizek
t6mek fel a foly6 6gy6b6l 6s a krimyez6 vid6kekrdl.

A viz, bAr valamennyire s6rg6s szinii, m6gis meg<lrzi 6tl6tsz6sdg6t.
Hom6rsdklete kb. l0 oC-kal no az elozo helyekhez viszonyitva. Az oldott
COz mennyis6gdnek ernelkedds6t a savass6g enyhe nriveked6se kisdri.
Ugyancsak no a szulf6tok, kulcinfdle szuszpenzi6k ds foszfritok
koncentr6ci6ja. Viszonylag megn5 egyes neh6zf6mek mennyis6ge, mint a
16,z6 (3,7 mg/l), cinkc (8mg/l), mig a vas 6s mangrln rlszarhnya csdkkenni
Litszik.

A coliform csir[k szhma 16 vizmin6sdgi oszt6lyra utal, deaSalmonella

fajok jelenllte miatt ez ledrtdkelodik. Ezek ittlete a foly6t szegllyezo
helysdgekbol val6 besziviirgiisoknak kdsz<inhet6.
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