
Feltiinik a kdzepes m6lys6get ds lassf folyrist kedvel6 halfaj, a jhsz
(Leuciscus idus), amely jelen lesz a tov6bbiakban a Tiszilba val6 dml6sig.

Ett<il a szintt6l kezdve a Tisz6val val6 talilkozdsig eltrinik az risszes
kagyl6, ami szintdn a Ktkiill6 6ltal hozoll nehdzfdmek rov6sdra irhat6,
annak ellendre, hogy 1978-as adataink szerint ezek a kagyl6k a foly6t teljes
hosszSba ben6pesitett6k. A nagykagyl6kkal egyi.itt vdglegesen elhintek a
grimbkagyl6 (Sphaerium) fajok a Maros vcilgydbol. A puhatestriek mdsik
eltrint faja a folyamcsiga (Theodoxus fluviatilis), amely sz6zadunk harmadik
6vtized6ben mdg biztos forr6sok tanris6ga szerint jelen volt Nagyenyed
kcirnydkdn. Utoljdra 1962-ben Magyarorszig tertiletdn, Mak6 k<izel6ben
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 a Tiszdba 6ml6sig drz6dnek. A fiildl6 fajok euribiontdk, az
eloz6kben leirtakhoz k6pest alacsonyabb szintti t6rsuldsokat alkotnak.

A kagyl6k eltrindse egy foly6szakaszr6l a term6szetes tisztuldsi
kdpessdg er6s cscikkendsdt jelenti, ami rombol6 folyamatok val6s6gos
lav in|jht indithatj a el.

11. Gvulafeh6rvrir

Foly6 vagtok. Thaleszi 6selem:

Vi:. S:dles medrem hdmpdlydgve jdrom

Ma mdg tekndje szabja meg hatarom,

De holnan azt is sdrrd ttirdelem.

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 ar{nylag 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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nagyresl" berkek ds erd6k, valamint gyepek 6s gyomtirsul6sok k6pviselik.
Ezen a rdszen azonositottuk a legtdbb nrivdnyfajt (910), kcizdttiik olyan
florisztikai ritkas6gokat, mint a mdtelyf'(t (Marsilea quadrifolia), sflrgls
szil6ne (Silene flavescens), lapick6s varjrih6j (Sedum cepaea), vinigos k<iris
vagy mannak6ris (Fraxinus ornus), pirit6gydk{r (Tomus communis),
szigormag vagy gyepiitdk (Sicyos angulata), valamint egy sor ritka t6lgyfajt.
A foly6t mindkdt oldal6n fiis nrivdnyekb6l, j6r6szt fiizekb<il 6116 sriv kisdri.
E siv 6s a kis meder krizritt tal6lhat6k olyan csoportosul6sok, melyek a
mezo-higrofil 6s a higrofil ndv6nyzet ktizti 6ftnenetetjelzik. A 153. oldali
6bra egy vegetici6profilt (keresztmetszetet) mutat. A Maros e szakaszhnmAr
1940-ben megalapitott6k a Bezs6ni erdri (103 hektdros) rezerv6tumot.

Valamennyire javulnak a viz kdmiai param6terei az el6z6 ponthoz
viszonyifua, de a szerves vegyiiletek tov6bbra is magas szinten maradnak
(XV. grafikon). A fentebb bekeriilt m9rgezo anyagok legtdbbje (f61eg
neh6zf6mek), itt az iileddkbe rak6dott. Az 6rt6kek igen magasak: a r€z (az
iileddkben mdrt legmagasabb 6rt6k, 524 mgkg), 6lom (21 5 mg/kg),(XU.
graffton), nikkel(31,6 mglkg), (XVII. grafikon) a cink (991 mg/kg iiled6k),
kr6m (61,9 mg/kg) ds kadmium (5,9 mg/kg) esetdben.

Profil de vegetalie in lunca MureSuhti Ia SE ole Mirdsldu (jul. .4lbu1
1. Mure;ul; 2. asocialie de pipirig qi cdpriSor; 3. asocialie edifcatd de costrei ;i iarbd

rosie: 4. sdlciisuri (ap. M. Csiirds - Kdptalan 9i $t. Csfirds,1972)

.4 Muros drteriiletdnek vegenici6proJilja Miroszl6t6l (Fehdr mege) ddlnyugata
I. Maros; 2. Stirgapalka-szitty6 tdrsulds; 3. Keserfffives medergtomtdrsulds:

4. Puhafaliget
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Azonositott6k a Salmonella blockley fajt, mely biol6giailag szennyezett
vizre utal, annak ellen6re, hogy a coliform csirik sz6ma csak 24.000/1.

E helysdg szintj6tol kezdodoen robban6sszeriien burj 6nzik el a
fitoplankton, kdtsdgbevonhatatlan jelekdnt az eutrofrzill6ddsi folyamatnak.
A fajok sz6ma 73-ra n6, mig glob6lis denzit6suk meghaladja az 52.000
egyed/ml 6rtdket. Ennek fele a zcildalg6k mennyisdgdt je lenti; kis sz6mban
ugyan, de jelen vamrak a s6rg6sz6ld moszatok is.

Ett6l a pontt6l a beciml6sig a protozoa-planktont a kis fajszhm 6s az
igen magas egyedsz6m jellemzi. Az azonositott fajok 95Yo-a B-mezo-
szapr6bikus vizekre jellemzil, 9/10-ed rdsziik pedig a fitoplanktont
fogyaszt6k k6z0l kertil ki.

A zooplankton 6llomrinya mennyisdgileg nt5, 20 egyedll drtdkig. A
kerekesf6reg-fajok sz6ma l6-ra emelkedik - ez a szirm a 14. 6llom6sig
rllland6 marad.

A bentosz diverzitdsa ezen a helyen a legkisebb: csup6n kdt faj van
jelen, 25 egyedlmz denzit6ssal. Domin6ns faj a Limnodrilus hoffmeisteri
kevdssertdjr.i f6reg 6s jelen van mdg egy 6rvaszrinyog faj is. A drlmai
helyzetet az iileddk nehdzf6m-tartalma okozza.

XYL Dinamica concmtragiei de cupru si plumb din sedimentele albiei

XYI. A rdz- ds 6lomtartalom mennyisigi ingadozdsa a Maros leddkdben
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A Maros medr6ben ezen a szinten csak h6rom puhatestri faj marad meg:
a kavicscsiga @ ithoglyphus naticoides) ndhriny egyede, valamint a jdvevdny
h6lyagcsiga (Physa acuta) 6s a fiilcsiga (Radix auricular,ral. E kdt ut6bbi
eurit6p faj, ellenill6 a szennyezdssel szemben, a puhatestiiek k6ziil a
Tiszfval val6 egyesiildsig kisdrik a foly6t.

Az als6 szoros, ide6rtve a Gyulafehdrv6r ds Lippa kriai 250 km-es
szakasn, igen gazdagmadrirfajokban. A nagy ldtszimri vetdsi varji (Corvus
frugileus) ds seregdly (Sturnus vulgansl csapatok mellett ttibb mris, e16z6leg
dszlelt faj mutat egyedsz6m ndvekeddst. Az l99l -es sz6ml51iisn6l pl. a
sziirkegdm (Ardea cinerea) 184 egyed6t azonositottuk. Az eli5z6 szakaszon
a gyurgyalagot (Merops apiaster) 11, itt 5l egyed kdpviselte. A billeget6
cank6 (Acytis hypoleucos) illomrinya nem v6ltozik az el6z6 szakaszhoz
viszonyitva. 86r a fels6 r6szekhez viszonyitva a parti fecske (Riparia
ripario) telepek szima (csup6n 20) visszaesett, ennek ellendre egyedsziimuk
j6va1 nagyobb.

A nagy fiilemiile (Luscinia luscinia)helyett j6val gyakoribb a fiilemiile
(Luscinia megarhynchos). A posz6tafdldk krtziil stinin el6keriilt a
baritkaposzita (Sylvia atricapilla). A sokdves megfigyeldsek alapj6n a berki
tiicsrjkmaddr (Locustella flt:iatilis) areiilj6nak felfeld val6 terjeszked6se
figyelhet6 meg.

Radix uuricularia
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