
7. Ny6rridt6

Ezii* pikkelyii sig6k

Az ddesvizfi csendesek alatt,

Melyekre borzas fiizek hajlanak,

S melyekben ndlta-ndha

Mdr ott btivik a milysig.

Szdkely Jdnos

20'7 km-re a foly6 felszinre bukkanes6t6l, Ny6r6dt6 Marosv6sdrhely
ipari ldtesitmdnyei alatti foly6szakasz mellett taldlhat6. Innen Gyula-
feh6rvarig csendes folyrLsri a Maros, 75 cm/km es6ssel, az Erdllyi MezSs6g
peremdn halad szdles mederben, gyakan szigeteket hozva l6tre.

A foly66gy tiled6kei kavicst6l a durva, finom ds a lenitikus (csendes)
szakaszokon ak6r iszapos homokig v6ltoznak. A Maros hajdani medrei
helydn holt6gak, berkek, mocsaras rdszek teriilnek el. Ny6rridt6 alatt, Csap6n
6s Radn6ton, ezeket a teriileteket halastavakk6 alakitott6k.

A marosvds6rhelyi kdmiai ipar (Vegyipari Kombindt) berintritt
szennyvizei rdvdn gyrikeresen megv6ltoztatja a viz kdmiai 6sszetdtel6t. Ez
az els6rendti termel6k (els6sorban algdk) t6panyagainak eros nciveked6s6t
okozza, kiilcindsen magas az amm6nium tartalom, valamint a szervetlen
nitrogdn ds az rissz-nitrogdn tartalom. Hasonl6k6ppen nrivekszik a viz
foszf6ttartalma.
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VI. Dinamica concenlratiilor de atot anorganic ;i total din apa MureSului

VI. A szervetlen nitrogAn ds az dssz-nitrogdn mennyisdgi vdltozdsa a Maros vizdben

Ugyszintdn n6 a szervesanyag-tartalom a bedmlo fekaloid-hiiztart6si 6s
a helyi dlelmiszeripai szennyvizek miatt. Nagy mennyisdgben ninnek fel
egyes nehdzfdmek. Itt tapasztaltuk a mos6szerek ds fenolszarmazdkok
koncentr6ci6inak er6teljes n<ivekeddsdt (VII. grafikon).

A coliform csirdk sz6ma eldri a foly6ban mdrt legmagasabb drteket,
3.500.000 csira tal6lhat6 literenkdnt. EzavAros szennyvizlisztit6 telepe dltal
meg nem tisztitott fekaloid vizeknek tudhat6 be.

Az algik fajsziwra 5l-re n6. Siinisdg[k 1284 egyed/ml, jelillve ezzel
az eutrofrz6l6dris el6rehaladott rillapotrit, ami egyenes kcivetkezmdnye a
t6panyag-koncentrdci6 ncivekeddsdnek. Az algik minden rendszerlani
csoportj6nak kdpvisel6je megtaldlhat6 ezen a helyen. Itt jegyezttik fel az
egysejtriek legtdbb fajit (39), f6leg csill6sokat, amelyek a magas
szervesanyag tartalorn ds bakt6riumszdm miatt szaporodtak igy el. igy
nagyrdsztik alga- 6s baktdriumfal6, de megielennek az els6 mindenevo
form6k is.

A zooplankton fajszitma esik az el6z6 rlllomrishoz viszonyitva,
egyedsz6ma viszont n6, mutatua ezzel a vizmin6s6g nagyfolcu leroml6s6t.

A bentoszb6l csak a kev6ssert6jiiek (bel6liik volt a legtribb),
6rvaszrinyogok ds pi6c6k kdpviselciit azonositottuk, dsszesen 7 fajt, az
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el6zllegtapasnalt 13-al szemben. Az eltrint 6 faj dppen az erzdkeny fajok
kcizi.il kertil ki. Srinisdgtk azonban j6val alatta van az elozoleg felvett
drtdkeknek.

Marosvds6rhely alatt a kagyl6k csak sz6rvdnyosan, kis ds felszabdalt
teriileteken, elszigetelt pdld6nyok riltal kdpviselve jelennek meg. 1978-ig
er6s nagykagyl6 (najid, Unionidae) popul6ci6k 6ltek itt, de sajnos er6sen
visszaszorultak a szennyezds ktivetkeztdben. A halfajok sziima 5-tel
visszaesik, annak ellendre, hogy a hidrol6giai feltetelek nem viiltoznak:
fogassiil6 (Stizostedion lucioperca), menyhal (Lota lota), felpillant6 kiill<i
(Gobio uranoscopus frici), ezi.istcis balin (Blicca bjoerkna/, nyrildomolyk6
(Leuciscus leuciscus leuciscus) - ritka, veszdly eztetett faj.

Kdvetkeztetdskdnt elmondhatjuk, hogy a Maros ezen a r6szen srilyosan
szennyezett, amire nem csupen a kdmiai elemzdsek, hanem a termdszetes
t6rsul6sok szdthull6sa is utal.

Riparia riparia
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