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Ha szdl fodrozza sima tiikrdm, 6s
Szdthull a kdksdg tiszta vdgtelenje:
Tudom, hogt tigtis elcsitul, s vizembe
0i szilcrdt olt a termd szenvedds.

Szdkely linos

D6va v6rosa alatt, a fonrist6l 455 km trivols6gra a marosndmeti g6t alatt
62. 6bra a medret j6rdsd kavicsok 6s durva homok boritja, a partokon 6s
csendes folydsri szakaszokon pedig nagy mennyisdgii iszap talSlhat6.

1955-ben a ddvai v6r kcirny6k6n egy 30 hekt6ros teri.iletet rezew6-
tumm6 nyilvrinitottak. Ebben a rezervitumban sok ritka 6s veszdlyeztetett
faj fordul el6, mint az enddmikus erd6lyi m6jvir6g (Hepatica
trans s ilvanica), valamint a szarvasvipera (Vipera ammodytes).
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XVIII. Dinamica concentraliei de zinc Si crom din sedimentele rdului MureSului

XVIII. Az iileddk kr6m- ds nikkeltartalmdnak vdltozdsai
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A viz tisztulfsi (biol6giai 6s kdmiai) folyamatainak kciszdnhet<ien a
k6miai paramdterek a szennyez6 anyagok koncentrici6inak enyhe
csdkkendsdt mutatjiik. Ennek ellendre nem 6szlelhet6 sz6mottev6 min6sdgi
javul6s, hiszen a melldkvizek ds Ddva szsnnyvizei rijabb szennyez6
adagokat hoznak a Marosba. Az iileddk elemz6se tov6bbra is tull6p6st mutat
a nehdzfdmek szintj6n, itt m6rtdk a legnagyobb drt6ket cinkb6l (1380
mC/kC), kr6mb6l Qa2mgkg) (XVIII. grafikon) ds 6lomb6l (37s mg/kg) ds
kadmium (11,3 mg/kg). Ugyanitt jelezzik az illeddkben m6rt foszfor
maxim6lis (1,9 mg/kg), valamint a nitrogdn kiemelked6 6rt6kdt (XIX.
grafikon).

A Salmonella fajof bakteriol6giailag szennyezett vizre utalnak.
Ezen a szinten a leger6teljesebb a viz eutrofizlci6ja - a fitoplankton

eldri a foly6 hosszdnak legnagyobb faj- (80) 6s egyedsz6m6t (54.877
egyed/ml). Ez az utols6 pont a Tisza el6tt, ahol m6g srirg6sz6ld moszatok
taLllhat6k.

Igen gazdagok egyedsziim tekintetdben az egysejtri rillatkrizrissdgek, de
csuprin h6t fajb6l tev6dnek 6ssze. Legt<ibbjiik az egysejtii algfkalfogyasztja.

Ezen a ponton volt a legsiiriibb a zooplankton, trilldpve a 90 egyed/ I
drtdket.

A bentonikus fajok a szervesanyaggal val6 terhelds legmagasabb
szintj6re utalnak. Csak a kev6ssert6jiiek hat fajht tal6ljuk itl, az L.
hoffmeisteri 30.308 egyed/m2-es srinisdgdvel.

A halak tisszetdtele az el6z6 k6t 6llomi4son tapasztaltak6hoz hasonl6.
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