
13.Zim

Megijulok.

Mdlyem letisztul,

Pdrdim kdken szdllnak a masasba,
;LS vvem eneKet:

Szdkely Jdnos

A Maros als6 szoros6ban, 520 km-re a forr6st6l a viz az erd6s
hegyoldalak szorit6sAban sebesen folyik a keskeny ds helyenk6nt igen mdly
mederben. Ezek a kciriilm6nyek a vizi es parti novenyzet fajainak
visszaszorulisih oz vezetnek (XX. grafikon).

A viz ds az tileddk kdmiai risszetdtele javul a mergezo anyagokat
tekintve, de a szerves vegyiiletek koncenhiici6ja tov6bbra is magas szinten
marad. Ez az |llapot a szervezetek tiirsuliisainak szerkezet6ben ttikrdz6dik.

A coliform csir6k 35.000/1, a Clostridiumok 1.15011srinisdgben vannak
jelen. A Salmonella brande faj jelenldtdvel egyiitt ezek az drtdkek er6s
biol6giai szennyezettsdgre utalnak.

A fitoplankton az elozo mintav6teli helyhez viszonyitva valamivel
alacsonyabb drtdket mutat. Visszaszorul6sa - itt ds a foly6 tovdbbi
szakaszain - nem a kdmyezeti feltdtelek javulitsival magyaritzhat6, hanem
az dletfelt6telek v6ltoz6s6val. A viz egyre zavarosabb6 v6lik, ami ghtolja az
egysejtri algiik fotoszintdzisdt, tovribbri a meder m6lyiil6se is r6nyomja
bdlyegdt az algakdzdssdgek szerkezet6re.
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XX. Numdrul speciilor de plante acvatice ;i palustre de-a Iungul MureSului

t50

100

XX. Vi:i ds mocstiri ndvdnyfajok szdma a Maros folyon

r63



Az egysejtfi iillatok enyhe szrimbeli csrikkendst mutatnak az egyed-
szSmot tekintve. A t6pl6lkozrisi formdk a k<irnyezeti tdnyez6khciz val6
alkalmazkodist mutatjilk. A zooplankton ugyancsak alacsonyabb siiriisdget
mutat, mint az el6z,6 szakaszban, de ennek ellen6re ez az 6rtik tov6bbra is
magas. Az evezol6bri r6kok eldrik a legmagasabb srirtis6get, a 64
egyed/100 l-t.

Az eli5zfi iillom6s bentonikus szervezeteihez hasonlitva itt enyhe
javul6st tapasztalhatunk, amit a szitaktttSk 6s 6j rlLrvaszrinyog fajok
megjelendse tanrisit. Annak ellendre, hogy a kevdssertdjiiek tov6bbra is
domin6lnak, a hdt azonositott faj egyedeinek srinisdge 316 egyedlmz. Ezt a
viszonylagos diverzifik6l6d.ist az iiled6kb6l nagymdrt6kben visszaszorul6
nehdzf6mtartal om magy ar hzza.

Az ichtyofauna helyzete nagyj6b6l hasonl6 az el6z6 6llom6sokdhoz.
Uj elemk6nt bukkan fel a krivetkezo 6llom6son is jegyzett kecsege
(Acipenser ruthenus). Ez a faj val6szintileg a Tiszrib6l kertilt ide - az ut6bbi
dvekben egyes vizafajok iraml{skedvel6 (reofil) hajland6siigot mutatnak- A
viz 6ltal6nos min6s6ge az apr6 javul6sok ellendre j6val az elv6r6sok alatt
marad.

A szbrazfoldi csigaegyiittesekben taliilhat6 faj ok ana utalnak, hogy a
foly6viilgynek ezen szakasza hriboritatlan 6s a part menti fiizesekben jelen

van a Vitraea cristalina, amely rendszerint az erd6sddds kezdetdre utal.

14. P6cska

Itt komitosan elheverek vdgre,
Vizem higanytiikdrkdnt tiiz az 6gre,
S maga vagtok a csend.
A mdlysdg.

Szdkely Jdnos

Arad v6rosa alatt, 675 km-re a fonrist6l, a foly6 lassan kanyarog a
homokos-iszapos mederben, nagy mennyis6gti homokot 6s iszapot olepitve
a kanyarulatok bels6 r6szdbe. Aradt6l a fo|gat kdt mesters6ges g6t
szeg1lyezi.
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