
A bentoszb6l kdt tegzes, kdt irvaszrinyog 6s nyolc kevdssertdjii fajt
azonositottunk, ez ut6bbiak itt is b6sdgben tal6lhat6k.

A halak kdziil csak ezen az 6llom6son azonositottuk az erdllyi
ichtyofauna ritka faj6,t, a n6met bw6t (Zingel strebel).

A tdpanyagtartalom cscikkendse ellendre a biol69iai indik6torok szerint
a viz min6s6ge az el6z6 dllomiisd alatt v an. Ezt az iilapotot az Aranyos 6ltal
hordott mdrgez6 nehdzfdmek m agyarilzzik. A helyzetet tovribb srilyosbitja a
coliform csirrik szimbeli n<ivekeddse. Krivetkezdskdppen a viz erdsen
fertt5 zdtt d s mdrsezett.

10. Marosszentimre

Ki tudja, jaj, ki tudja.
Hogt ki vagtok,
- \ lEs hogy ki voltam dn?

Szdkely Jdnos

bedmldse alatt, a forrdst6l 355 km-re a foly6 megtartja
a meder sodorvonal6ban kavicsos, a szdleken homokos,

A Kiikiill6k
csendes folyrisrit,
iszapos aljzattal.
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X. Dinamica concentraliei de potasiu gi sodiu din apa rdului MureS

X. Kdlium- ds ndtriumtartalom yd,ltozdsa a Maros vbdben
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Xf. Dinamica concentualiei de zinc ti crom din apa rdului MureS

Xl. A Maros vizdnek cink- 6s kr6mtartalma
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XII. Dinamica concenlraliei de mercur Si arsen din apa fiului MureS

XfI. A Maros vizdnek higany- ds arzdntartalma
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) Il.'Dinamica concen aliei de cadmiu ii nichel din apa rduhti Mures

XIII. A Mdmium 6s a nikkel mennyisdgi vdltozdsai a Maros vizdben

I rers illl rooi

XIV. Diinamica numdrului speciilor de moluSte acvatice din albia rdului

XIV. A Maros medrdben dl6 puhatest'iiek fajszdmdnak vdltozdsat
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A vizben oldott anyagok k<jziil maxim6lis koncentr6ci6t 6r el a killium
(X. grafikon) ds magas 6rtdket mutat a n6trium, foszfor ds dssz-nitrogdn
tartalom. A viz kdmiai cisszetdteldre r6nyomja b6lyegdt a kiikincisen magas
neh6zfem tartalom, egyeseknek itt a legmagasabb a koncenlr6ci6ja: a cink
(147 mg/l), kr6m (75 mg/l) (XI. grafikon), higany (9 mg/l) (XIL grafikon),
kadmium (2 mg/l) (XIII. grafikon) 6s az 6lom (30 me/l).

Ezeket a drasztikus m6dosuldsokat a Szdkelyudvarhely, Kiskapus ds
Dics6szentm6rton ipartelepeitril szhnnazo, a Kiikiillo dltal szillitott er6sen
szennyezett ipari vizek okozzik.

Az el6z6 :illom6sokhoz viszonyitva a coliform csir:ik sz6ma er6sen
csrikken, de a 240.000fl 6rt6k m6g igy sem illeszkedik a STAS 4706188
szabvdny j6 min6sdgri osztitlyiha. A Clostridium nemzetsdgbe tartoz6 faj ok
itt drik el legnagyobb egyedsrinisdgiiket, ami eroteljes mikrobiol6giai
szennyez6sre utal ( 13.000 egyed/l).

A fitoplankton nagyjrib6l az el6z6 6llomdsn6l leirtakkal jellemezhet6,
hozzfitfve a fajok szim6nak visszaesdsdt.

A kdrnyezeti feltdtelek er6s degraddl6diisa miatt teljesen elhinnek az
egysejtfiek, a fo ok viszont a nehdzfemek mdrgez5 hat6s6ban keresend6.
Ugyancsak 6rezhet6 ez a haths a zooplankton esetdben, ahol rigyszintdn
kisebb 6rt6kekre esett vissza a popul6ci6k egyedsz6ma.

A bentoszban csupin ndgy kdrdszfaj jelenik meg, a ttibbi faj a
kevdssertdiriek 6s drvaszfnvosok kdziil keriil ki.
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Feltiinik a kdzepes mdlysdget ds lassf folyrist kedvel6 halfaj, a jdsz
(Leuciscus idus), amely lelen lesz a toviibbiakban a Tiszhba val6 6mldsig.

Ett<il a szintt6l kezdve a Tisz6val val6 talilkozisig eltrinik az risszes
kagyl6, ami szint6n a Ktkiill6 6ltal hozott nehdzfdmek rov6s6ra irhat6,
annak ellendre, hogy 1978-as adataink szerint ezek a kagyl6k a foly6t teljes
hosszdba ben6pesitett6k. A nagykagyl6kkal egyiitt vdglegesen elhintek a
gcimbkagyl6 (Sphaerium) fajok a Maros vcilgydbol. A puhatestriek m6sik
eltrint faja a folyamcsiga (Theodoxus fluviatilis), amely szizadunk harmadik
6vtized6ben m6g biztos forr6sok tanfs6ga szerint jelen volt Nagyenyed
kcirnydkdn. Utoljdra 1962-ben Magyarorszig teriiletdn, Mak6 kdzeldben
jelezt6k e fajt, de az6ta ott sem tal6lhat6 m6Lr.

Az elmondottak alapj6n nem csak a szerves anyagokkal val6
szennyezds ds az eutrofiz6l6dris hat6sa deriil ki, hanem kcizbejdn a
nehdzfdmek s6i 6ltal okozott er<is mdrgezds is. Ezek hat6sai igen hosszri
t6von, egdszen aTiszdba 6ml6sig drz6dnek. A ttildl6 fajok euribiont6k, az
el6z6kben leirtakhoz k6pest alacsonyabb szintti t6rsuldsokat alkotnak.

A kagyl6k eltrindse egy foly6szakaszr6l a term6szetes tiszfuldsi
kdpessdg er6s cscikkendsdt jelenti, ami rombol6 folyamatok val6s6gos
lav indjht indithatj a el.

11. Gvulafeh6rvrir

Foly6 vagtok. Thaleszi 6selem:

Vi:. S:dles medrem hdmpdlydgve jdrom

Ma mAg rckndje szabja meg hatarom,

De holnan azt is sdrrd tiirdelem.

Szdkely Jdnos

A gyiijt6pont Gyulafeh6rvSr alatl, a fonrist6l 366 km trivolsrigra
tal6lhat6, a Ddli K6rp6tokat ds az Erd6lyi Szigethegysdget kettdszel6 szoros
elritt .Itt a foly6 vize arilnylag csendes 6s m6ly, aljzata kavicsos ds iszapos.

A Maros-szorosban igen elterjedtek az agyagos-homokos ds az
agyagos-hordaldkos talajok. A klima a fennsik6hoz hasonlit. A ncivdnyzetet
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