
8. Marosgezse

Kdsdbb is igt futok, hog,t abban
Van yalami erdl ad6.

Meghitt ds fdrfas vard:s.
- Mert ez a tdrzs.

A kdzdps6 folyds."

Szdkelt Jdnos

Marosgezse 270 km-re van a forr6st6l. A foly6 lassan hdmprily 96, vize
helyenkdnt igen mdly (3-a m), aljzata apr6 kavicsos, part menti s6vja vastag
iszapos iileddkkel boritott.

A mikrobiol6giai indikdtorok igen leromlott feltdtelekre utalnak -

2.400.000 coliform csira tal6lhat6 egy liter vizben, dsjelen van ugyanakkor
a Salmonella typhy-murium faj is.

A nitr6tok, foszfStok, ds <issz-foszfor koncentrrlci6i maximdlis 6rt6ket
mutatnak ezen a mintavdteli helyen (VIII. grafikon). Emelkedett a viz
6lomtartalma is.
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Az els6 tiz 6llom6s k<i201 itt burj finzanak elleggazdagabban az egysejtti

algrik, fajsz6mot (57) 6s egyedszdmot tekintue egyar6nt. A ziildalgdk el6rik

az 6ssz- fajszim egyharmad6t.
Az egysejttiek egyedsz6ma er6sen cstikken az el6z6 6llom6shoz

viszonyitva; itt m6r a mindenev6 formrik domin6lnak.
A zooplankton kerekesfdrgei 6s evezol6bri r6kj ainak az egyedsrinisdge

itt dri el a 10-ik 6llom6sig szimitott legmagasabb 6rtdket.

A bentosz egyedeinek siiriis6ge tovebbra is esik (3 l 8 egyed/m2;, a faiok

sz6ma 10-re n6 a kevdssertdjriek, pi6crik ds 6rvaszrinyogok kdpvisel6ivel.

Rdgen ezen a r6szen a medret dsszefrigg6 nagykagyl6 popul6ci6k

lakt6k, de avizsgirlat idej6n feltfin6 volt a tertilet felszabdalts6ga 6s a kis

egyedcsoportok jelenldte. A lapos tavi kagyl6t (Pseudanodonta compla-

nata), amelyhajdan Csap6t6l a Tisz6ba val6 6ml6sig n6pesitette be a foly6t,

sem az 1991-es, sem az 1993-as kutatisok idejdn nem tal6ltuk meg.

A kdmiai paramdterek tanrisdga szerint toviibb halad el6re a viz

euhofiziil6d6sa 6s az algitk ktiliincis el6rettir6se. Az elhalt algasejtek

szervesanyag-tartalmuk r6vdn tov6bb terhelik a vizet, baktdriumos rothad6st

inditva be, amely a tovribbiakban szintdn magas oxig6nfo gyasztishoz v ezet'

Az dletfeltetelek tov6bbi romlasrit jelzi az igdnyesebb szervezetek hi6nya is.

9. Vajdaszeg

KAt partomon,

Alant a sziles vdlgben,

Es fent a dombokon,

En mindeniitt, anterre csak vizem

A porhany1s talaj ban s:ertes:dled :

Csodalatosm\d sariad 6s ndvekszik

A: dlet.

Szdkely Jdnos

Az ereddst6l 282 Wn-re term6szetes akad6ly eld keriil a foly6, amely

elott lassabban folyik, szigeteket k6pezve r<igtdn az Aranyos becimldse ut6n'
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