
Az egysejtii 6llatok enyhe sz6mbeli csdkkendst mutatnak az egyed-
sziimot tekintve. A tripl6lkozdsi formdk a krirnyezeti tdnyez6khciz val6
alkalmazkodrist mutatjrik. A zooplankton ugyancsak alacsonyabb siirfisdget
mutat, mint az eloz6 szakaszban, de ennek ellendre ez az €rtdk tov6bbra is
magas. Az evez6\6,bi r6kok eldrik a legmagasabb srinisdget, a 64
egyed/100 l-t.

Az eloz6 rillomiis bentonikus szervezeteihez hasonlitva itt enyhe
javulist tapasztalhatunk, amit a szitakdt6k ds rij arvaszrinyog fajok
megielendse tanrisit. Annak ellen6re, hogy a kevdssertdjiiek tov6bbra is
domin6lnak, a h6t azonositott faj egyedeinek siirtis€ge 316 egyed/mz. En a
viszonylagos diverzifik6l6d6st az i.ileddkb6l nagym6rtdkben visszaszorul6
nehdzfdmtartal om magy ar 6zza.

Az ichtyofauna helyzete nagyj6b6l hasonl6 az el6zb 6llom6sok6hoz.
Uj elemk6nt bukkan fel a kdvetkez6 iillom6son is jegyzett kecsege
(Acipenser ruthenus) . Ez a faj val6szinrileg a Tisz6b6l keriilt ide - az ut6bbi
dvekben egyes vizafajok iranl{skedvel6 (reofi l) hajland6s6got mutatnak. A
viz 6ltal6nos min6s6ge az apr6 javul6sok ellendre j6val az elv6r6sok alatt
marad.

A szirazfiildi csigaegyi.ittesekben tal6lhat6 fajok arra utalnak, hogy a
foly6vtilgynek ezen szakasza hiiboritatlan 6s a part menti fiizesekben jelen

van a Vitraea cristalina, amely rendszerint az erd6sdd6s kezdetdre utal.

14. P6cska

Itt komdtosan elheverek vdgre,

Vizem higarrytiikdrkdnt tiiz az dgre,

S maga vagtok a csend,

A milysdg.

Szdkely Jdnos

Arad v6rosa alatt,675 km-re a forr6st6l, a foly6 lassan kanyarog a
homokos-iszapos mederben, nagy mennyisdgri homokot 6s iszapot iilepitve
a kanyarulatok bels6 r6sz6be. Aradt6l a fi56gat kdt mestersdges g6t
szegdlyezi.
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Nymphaea albaNymphaea alba Vitis silvestris

A vdlgy nagy rdszit mezbg zdashgi teriiletek foglalj6k el. Lippa ds
Szeged k6zti rdszen foleg hordaldk- ds szikes talajokat tal6lunk. A klima
kontinent6lis, kevds csapaddkkal. Emiatt igen elterjedtek a szikes gyepek 6s
gyomtiirsul6sok, de a foly6 kanyarulataiban 6s 6rt6ti tavaiban alimeriilt 6s
fsz6 ncivdnycsoportosul6sok is megtalillhatok. Az alfoldi szakasz 795
nrivdnyfaja kriziil szdmos ritka fajra bukkanunk, mint a magyar szegfli
(Dianthus pontedere), egdrfarkfii (Myosurus minimus), ldngviirtis h6rics
(Adonis flommeus), vill|s boglirka (Ranunculus pedatus), thskazitr (Eucli-
dium syriacum), pocsolyal6tonya (Elatine alsinastrum), hid6r (Alisma
gramineum), birflnypardj (Camphorosma annua) stb.

Ezen a szakaszon 1982-ben vddett6 nyilvilnitottiik a Bezdin vegyes
rezervitumot (25 ha), a bezdini tiind6n6zs6s (Nymphaea alba) t6val egyntt.
Drigulescu, C. (1991) a vddteriilet kiterjesztds6tjavasolja rigy, hogy abba
belekeriilhessen a berek 6s a Maros als6 foly6s6nak egyik utols6 erdeje. Ezen
berek ritka ncivdnyei k6z6 sorolhat6k a vadsz6l6 (Vitis sylvestris), a csere
galagonya (Crataegus oxyacantha), mdtelyfii (Marsilea quadrifolia) 6s a
kolok6n vagy kutyaherdll shs (Stratiotes aloides).Itt tal6lhat6 egy t6bb
dvsz6zados tcilgy arbor6tum (20 ha) 6s egy 600 hekt6ros fekete nyhr (Populus
nigra) erd6, melyeket tdrv6nyes v6delem al6 kellene helyezni. A 174. oldali
6bra a Bezdintol dszakkeletre lev6 Maros-vrilgyi ndv6nyzet keresztmetszeti
k6pdt mutatja. Itt a foly6 partjainj6val sz6lesebb a f:isszdru ndvdnyzet sdvja
a 175. oldali 6br6n bemutatott, Perjrlmt6l dszakkeletre (a hatr{rhoz kdzel)
felvett metszethez viszonyitva, ahol a berkek figyelemre mdlt6an
visszaszorultak.

Az Arad 6s Na.gylak ktiai ligeterd<ik illapotitt j6l jelzik a benne 616
szd;razfoldi csigat6rsuliisok is, igy pl. a Cs6la erd6 (Arad alatt), amely a
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Marost6l 300-400 m t6vols6gra fekszik, egy igen j6 6llapotu ligeterd6,
melyben olyan lrzdkeny csigafajok fordulnak el6, mint a Chilostoma
banatica, Balea biplicata, Clausilia pumila, Cochlodina laminata ds a Helix
lutescens. Ezek a fajok j6l igazoljd"k a foly6vcilgyek faunaterjeszt6 szerep6t
(<ikol6giai foly6s6k), hiszen a Chilostoma banatica es a Helix lutescens a
foly6v<ilgyek kcizvetitds6vel a magyarorszitgi alftildekig kinyrijd6k el-
terj eddsi ter0lettiket.

A pdcskai ligeterdo j6 6llapot6ra utal, hogy a Cs6la erdob6l felsorolt
csigafajok itt is el6fordulnak, de ezen kivi.il m6g megtal6lhat6 a Higromia
transylvanica 6s hasonl6kdppen nagy egyedsz6mmal fordul elo a Helix
lutescens.

A szhrazfoldr csigat6rsul6sok alapjiln a bezdini erd6 degrad6ltnak
min6sithet<i 6s kevds dki p6ld6nyt, 6s nagy mennyisdgri elhalt csiga hdj6t
gyiijtdttiik be ezen a tertileten.

Annak ellendre, hogy az Arad berimldseib6l szhrmaz1 t6panyag-,
szervesanyag- ds nehdzfem-tartalom csup6n enyhe emelkeddst mutat, mdgis
igen er6s hatdssal vannak az elSzri 611om6sn6l nehezen visszatelepiilt
6l6ldnyekre.

Az utols6 h6rom ponthoz hasonlitva a coliform csir6k sz6ma erosen
megugrik (1.600.000n ft16), mig a Clostridium nemzetsdg fajai 3.500
egyed/l 6rtdket mutatnak.

loo I Nr colonii
Fdszelitelepek sz.

I P-t1)f#fiirix"a f_-] ft;lfffiyJi-o'"0

XXL Dinamica coloniilor de ldstuni de mal (Riparia riparia)

XXI. Partifecske-telepek szdma a Maros ment4n
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sejtriek diverzit6sa no, a faj ok sz6m6val
(23) egyiitt cscikken az egyedsiiriisdg Crataegts oxvacantha

(638/l) is. Enyh6bben, de tovdbbra is
iomin6lnak az algafal6 6s a bdta-mezoszapr6b osztitlytjel6l6 formdk. A

zooplankton kdzcissdgek denzit5sa nagyot esik az el6bbi mintav6teli helyhez

viszonyitva, mintegy tizszeresen a kerekesf6rgekndl 6s otszcir<isen az

evezolibri r6koknril.
A bentonikus csoportok kdziil domin6nss6 v6lnak az irvaszfnyogok a

kevdssertdjriek rov6s6ra. Az egyedek denzit6sa 7'7lmt-re esik vissza'

A halak diverzit6sa er6sen megn6' a 37 faj a foly6 hosszriban talflt

legmagasabb 6rt6ket jelenti. Csak itt tal6ltuk meg a bagolyke szegel (Abramis

siga),- €vakeszeget (Vimba vimba), a khriszt (Carassius carassitts)'

tdrpeharcs6t (Ictalurtts nebt osus), balon durbinc sot (Gymnocephalus

baionil, selymes durbincsot (Gymnocephahts schroetzer) 6s a magyar buc6t

A fitoplankton faiszitma folYama'
tosan csdkken, mig az egyedsz6m a I I '
6llom6s rekord szinddnek fel6re zuhan
vissza- Mindezek egy0ttv6ve az euho-
frzii6dirs nyilvAnval6 folyamat5rra utal-
nak. A mennyisdgi esds javulfst is
jelenthetne, a val6s6gban az elozo
pontn6l mir leirt mechanizmusok iddzik
el6 (mdly vizek, gyenge 6tl6tsz6s6g).

Az utols6 kdt 6llomiison az egy-

(Zingel zingel), amely a TiszSb6l kertilt fttl a

Marosba. A ddv6rkeszeg (Abramis brama) itt

jelenik meg el6 szor,hogy aztln a Tisz6ig kisdrje

a folyot. A nagy diverzit6s oka az alloldi

szakaszokra jellemz6, igdnytelen halfajok

megtelepeddse, ami semmik6pp sem jelentheti a

viz min6sdg6nek javul6s6t.

Az alfoldi, Lippa ds a Tisza kiizdtti rdszen

trinik fel a nagy k6rokatona (Phalacrocorax

carbo). a bakcso (Nyctycorax nyctycorax) €s a

kisk6csag (Egretta garzetta). Ugyancsak

nagyobb sz6mban ker0l elo a szidrtkegdm (Ardea

cinerea), t6kds rdce (Anas platyrhynchos) 6s a

dankasir6ly (Lann ridibundus). Csak itt

figyeltdk meg a bama kdny|I (Milvtrs migrans).Stratiotes aloides
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A parti fecskdt ezen a szakaszon 29 telepbe t<im<iriit6 1582 egyed kdpviseli.
Ez a szhm a foly6 hossz6ban dszlelt egyedszrim fel6t jelenti. Itt van a
legnagyobb, 700 iireget mag6ba foglal6 k<ilt6telep. A XXI. grafikon
bemutatja a parti fecske telepek ndgy dves dinamik6j6t a Maros-
v6s6rhely-Arad ds Marosfii-Arad szakaszokon. I 989-ben a fdszeklyukak,
valamint a partifecske-piirok szrimrlnak er6teljes nriveked6se figyelhet6 meg
(XXII. grafikon). Az dnekesmadarak krjziil gyakoribb a seregdly (Sturnus
vulgaris), a ftisti fecske (I*rundo rustica), a dolmdnyos vali (Corvus corone
cornix), a szarka (Pica pica), bar6tka posz|ta (Sylvia atricapilla) es a
s6rgarig6 (Oriolus oriolus). A csak ritk6n felbukkan6 kis b6k6sz6 sas (Aquila
pomarina), az elmrilt dvtizedekben mdg kiiltdtt a bezdini erd6ben.

Perjrim krizel6ben, az Aranka patakb6l Nadra Emil 1942-ben ij fajt
jelzett Rom6ni a favnhjfua: a pdzsmapockot (Ondatra zibethica), melybol
hrirom p6ld6nyt be is gyiijtiitt. A faj a foly6 ment6n terjeszkedett felfel6,
eldrve 1960-ban a Kiikiilki berimldsdig, 1980-ban pedig m6r a Malos teljes
hosszdt bendpesitette. Az dszak-amerikai eredetri pdzsmapockot 1905-ben
telepitettdk be Eur6p6ba, egy Prrigit6l ddlre lev6 helysdgbe, ahonnan az egdsz
Iitldr6szt megh6ditotta. Rom6niai felbukkan6sa tcibb ellentmondesos vit6t
sziilt, igyekeztek ugyanis e j6ruldkos faj megjelendsdnek 6s elterjeddsdnek
k<ivetkezmdnyeit elcre jelezni. Egyesek rigy v6ltdk, hogy a fajnak nem
lehetnek tril6l6si lehetosdgei a foly6k als6 szakaszain, mig m6sok a
felbukkaniis utdni robban6sszerii elszaporodiisban a vizi dkoszisa6miikra
leselked6 veszdllt latt6k. Azigazsdgaz, hogy a pdzsmapocok mdlyrehat6
k<ivetkezmdnyek n€lktil illeszkedett be a rom6niai faun6ba, igy ma mdr az
orsz6g minden ftildrajzi egys6gdben megtaldljuk parazitirkEsragadoz6k riltal
szab|lyozott popul6ci6it. A p6zsmapocok foly6 menti eloret6rd sdt az itt
kdvetkez6. dbra mutatia.

I
Rastolita

1942 1960
Etolulia rdspdndirii bizam ui de-a hmgul MureSului

A pdzsmapocok tdrh1ditdsa a Maroson

1976 1980

I  t )



Profil de vegetalie tn ltmca MweSului la NE de Periam (jud. Timts.1
l. Mure$ul; 2. vegetalie edifcatd de plopi Si sdlcii;3. asocialie de pdius; 4. drum;

5. asocialie de pdiu$ sulcat; 6. asociagie edifcatd de pirul gas Si fruld;
(up. M. Fizetea, $t. Cs{iros,1972)

A Maros drteriiletdnek vegetdci6profilja Perltint kdzstgtdl dszakkelete (Tenes meg)e)
l. Maros; 2. fiiz-nydr ligeterd|; 3. nedves kaszdl6r4t; 4. tit: 5. pusztcti csenkeszes

lejt6sztyep: 6. IdszlegelS

15. Szeged

Es vdgiil a lapos lapdlyon

A tdrzs utlin a lomb,

Mely mindent, amit magamnxal cipehem,

Lerak, kibont.

Itt hozom meg vdgs6 gtiimdlcsdm,

Itt a tenyeszd nddasok kr)zcitt

Taldl redm a megnyugvds. a bike.

Szdkelv Jdnos

A Maros Tiszriba ciml6 torkolataaforrhst6lT66 km-re talSlhat6, ahonnan
azt6n meredek falf titltdsek kcizritt folytatja ritjdt, rnegtartva a a homokos ds
iszapos aljzat feletti lassri hdmpdlygdst .

A magyarorsz6gi foly6szakasz ligeterdei, mint pl. a Landor ds mak6i
ligeterdrik, kiemelked6en j6 6llapotuak, erre utal az olyan csigafajokj elenldte,
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