
5. Ratosnya

Kdsdbb is tigy frtok. hogt abban
Benne zsibong val ni rqd

Esjatdkos vanizs.
- Ez a gtdldr.

E: a felsd folyds.

Szdkely Jdnos

A Maroshdviz-Ddda szoros kdzepe tdjdn levri rillomds 105 km
t6vols6gra van a forr6st6l. A Maros itt hegyi foty6 jelleget cilt, gyorsan
6ramlik a sziklak ds nagy krivek alkotta mederben. Ebben a szorosban 40
km befutrlsa alatt 210 mdtert esik a foly6 medre, keskeny szorost v6gva a
Kelemen ds Gcirgdnyi havasok kdz6. Az egym6ssal szemben ldvo hegyi
patakok becimldsdndl kis medencdkkd t6gul ki a szoros, mint pl. a Ratosnya
ds J6d patak6nak esetdben, a jelen 6llom6s szintjdn.
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A szorosban domin6lnak az andezit klzetek ds a v6ztalajok, a klima
hrivds 6s nyirkos. Megfigyelheto itt az tn. termikus inverzi6 jelensdge, ami
maga ut6n vonja a fisszhrh ndvdnyzet iitrendezod6sdt a szoros kozdpso
rcszen. igy a biikkiis a hegyoldal tetejdre, mig a lucfenyves a vcilgy
alacsonyabb rdszeire ,,k6ltdzik". A fobb nrivdnyi t6.rsul6sok az 6geresek,
havasi €s alhavasi gyomtdrsul6sok, a nedvessdg ir6nt krizepes ig6nyeket
titmaszt6 gyepek nrivdnyei ds a szikl6n n<iv6 csoportosul6sok kdzi.il keriilnek
ki. A 426 azonositott faj kciziil a legtcibb elviseli az alacsony h6m6rsdkletet.
A ritka fajok kcizUl megemlitjiik a tiszafirt (Tants baccota), az erddlyi
m6jvir6got (H ep at i c a tr a n n sy lv an ic a), I r i s ny ar d dy an a 1, sflrkilny gy okerel
(Calla palustris), furtds lizinkit (Lysimachia thvrsiflora) es a gdmbds-
kosbort (Traunsteinera glo bosa) stb.

A tdbbi mutat6t6l eltdr6en a bakteriol6giai paramdterek gyenge
minosdgri vizre utalnak. Ez a helysdgek nagy szdm6nak tudhat6 be, melyek
h6zsorai a szoros keskenysdge miatt kdzvetleniil a foly6 kdt partja mentdn
htiz6dnak. Hiinyoznak a zrildostoros moszatok (Euglenophyta) ds zcild-
moszatok (ChlorophVta), az algilk h6traldv6 kdpvisel6i faj- ds szimbeli
visszaes6st mutatnak. Az egysejtri rillatoknril mennyisdgi ndvekedds
figyelhet6 meg, a domin6ns b-mezoszapr6bikus formdk mellett felttinnek az
oligoszapr6b vizekben fejl6d6 fajok. A szorosban kialakult kcirnyezeti
feltdtelek hat6sdra a zooplanktonnak itt a legkisebb a diverzitrlsa (a faj).
Ezek eurit6p, a gyors sodr6shoz j6l alkalmazkodott fajok.
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A bentoszlak6 szervezetek ellenben itt drik el a Maros teljes hossz6ra
vonatkoztatott legnagyobb diverzitdst (59 faj). Kitiinik kdziiltik az etI6l a
pontt6l Marosv6csig elte{edt, kavicsos aljzatot, oxigdnben dfs vizet kedvelo
denev6rsz6myri k6r4,sz (Oligoneuriella rhenana). Ezt a fajt Erdlly
tertiletdr6l eddig csak a Sebes-Krircisb6l jeleztdk. Viszonylag primitiv faj,
kopoltyriinak kis feliilete miatt igdnyli az oxigdnnel telitett vizet. A Maros
kdrdszfaun6jdnak gazdagshgitra vililgitanak 16 azok az 1970-19g0 k6zi.
v€gzett megfigyeldsek, mikor meleg ny6ri napokon hatalmas dunavir6g
(Polymitarcis virgo) rajokat figyelhetttiLnk meg a szoros ds Marosv6s6rhely
kdzcitt. K<iriilbeliil 1985-t6l hasonl6 nagy tcimegii rajz6sokat m6r nem
jeleztek. A kdrdszeken kiviil jelen yan ezen a szinten az 6lkdrdszek ds
tegzesek szdmos igdnyes faja. Ugyancsak ittjelennek meg els6 izben olyan
kdtszrirnyri csalildok mint a Ceratopogonidae, Psychodidae 6s Ephididae.

A kagyl6k a viz gyors sodresa miatt 40 km-es szakaszon hi6nyoznak.
Lftezik azonban egy igen er6s sapkacsiga (Ancylus fluviatitis) popll6ci6,
amely a viz j6 oxig6n ell6totts6g6ra utal.

Csak ezen az 6llom6son taliltuk meg az rishonos sebes pisztr6ngot
(Salmo trutta fario), a $nai gal6citt (Hucho hucho), a p5nzes p€rt (Thy-
mallus thymallzrs). Marosv6s6rhelyig megtal6lhat6 a ritka ds veszdlyeztetett
nytldomolyk6 (Leuciscus leuciscus).

Nagy sz6mban tiinnek fel a krizeli erd6k madarai, de jelen vannak a
vizfolySshoz hri fajok is. A part szikl6in ds kdvein gyakran klthatjuk a
bar6zdabilleget|t (Motdcilla alba), ritkitbban a hegyi billeget6t (Motacilla
cynerea). A billegetri cark6 (Acytis hypoleucos) pdrok k6lt6si id6ben egy
kb. 2500 mdter hosszrisdgf teriiletet foglalnak el a foly6 ment6n. A vizirig6
(Cinclus cinclus) ny6ron csak alkalomadtdn kertil el6, tdlen viszont 6llan-
d6an itt tart6zkodik. A foly6ig nyril6 lucosokban ds bi.ikk<iscikben holl6
(Corvus corax) 6s szajk6 (Garrulus glandarius) feszkel. Tdbbsz<ir feltrinik
a hdja (Accipiter gentilis), az egerlszislyv (Buteo buteo), n6ha a dardzsrilyv
(Pernis apivorus), gyaktabban a vcirdsvdrc se (Falco tinnunculus) ds a
kabas6lyom (Folco subbztteo/. A szerencsds megfigyel6 akdr hal6szsast
(Pandion haliaetus) is Lithat. Az djszaka leple alatt indulnak meg a rSgcsdl6
popul6ci6k nagysdg6t korl6toz6 fajok, mint az ur6libagoly (Strix uralensis)
ds macskabagoly (Srix aluco).

Az dnekes madarak kdziil gyakan taldlkozhatunk a fekete rig6val
(Turdus merula), a baretkaposzetiwal (Sylvia atricapilla), tavasszal pedig az
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erdei pinty (Fringillc coelebs) ds a kakukk (Cuculus canorus) dneke hivja
fel figyelmiinket.

A tdli venddgekkel, mint az eszaki (Gavia stellata) ds a sarki brivdr
(Gavia arctica) egyiitt ezeken a fest6i tdjakon 110 maddrfajt azonositottak.

Szem el6tt tartva a szoros csodiilatos risszkdpdt, a fl6ra 6s fauna
gazdags|git, valamint a ritka, nagyon ritka 6s end6mikus fajok jelenl6t6t, a
Maros ezen szakasza mdlt6n megdrdemelhetnd a vegyes rezerv6tum cimet.
Itt a szorosban nagy egyedsz6mri populici6ja 6l a vildgon csak a Marosban
tal6lhat6 Sabonej ewia aurata radnens isnek.

A bakteriol6giai param6terek kiv6tel6vel a viz j6 min6sdgri, a
szervezetek t6rsuliisai meg6riztdk termdszetes 6llapotukat.

6. Marosvdsrirhelv fiilOtt

Szorongnak bmnem tdrzsek ds fajok.
Sokfdlesdg, mely mindig ugtanaz,

Egtsdg. amelynek minden tagja mds:

Vagtok a csend, a nytgalom,

De 6s viszdly is drdk pusztulds.

Szdkely Jdnos

Ez amintav'teli hely a fon6st6l 188 km-re, a varosi g6t ftikitt tal6lhat6.
A g6t kdt 6gra osztja a Marost: a tulajdonkdppeni mederre ds a turbina6rokra.
A g6t ercisen lassitja a vizfolyilst, emiatt nagy mennyisdgri iszapos iileddk
rak6dik le felette. Ebben a helyenk€nt egy mdtert meghalad6 rdtegben
jellegzetes pelofil (iszapkedvel6) fauna fejlttdik ki.

R6gent6l az Aranyossal val6 taliilkoz6sig a Maros azErd6lyiMez6s6.g
peremdt mossa. Hajdaniln ezt ^ reszt erd6k boritottdk (els<idleges
ndvdnyzet), amit a talajmetszetekben fellelhet6 6si talajrdtegek is
bizonyitanak. Id6ve1 azonban a helyi lakoss6g kiv6gta ezeket az erd6ket,
srilyos iikol6giai k6rokat okozva. Az erdei niiv6nyzet nyrijtotta vdd6 hatiis
hi6ny6ban tileddkes, agyagos, helyenk6nt szikes talajok halmoz6dtak fel.
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