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Vagyok az dlland6sdg,

S benne a vdltoztis,

Vagtok a vdltoztis dlland6sdga,

Eleven foh a jbld halott szemdn.

Szdkely Jdnos

Ttibbszdr kdrdeztdk t6liink, mi6rt sziiksdges annyira rdszletes ds 6tfog6
felmdr6seket vegezni, mikor egy egyszerii vizkdmiai elemz6s - melyet amtgy
is rendszeresen elvdgeznek az |llami szervek - vildgos kdpet nyrijt az adott
vizek 6llapotdr6l? Indokl6sunk h6rom pontban foglalhat6 6ssze:

1. A kdmiai elemzdsek a vizek pillanatnyi |llapotilt tiikdzik, 6s
biirmennyire gyakran ds pontosan vegezzilk 6ket, csak irrinyad6k lehetnek,
semmikdnt sem mutathatjek az 6ltal6nos dllapotot. Egy szennyez6 hulldm
iitrnehet a m6r66llomrison a mintavdtelek kdai id6szakban is. Ezzel szemben
az 616 szewezetek 6llend6an ki vannak tdve a krimyezeti tinyezdk hatis6nak,
igy csak azok maradnak meg, melyek tul6lik ezen tdnyezd.k Osszetett hat6sait.
Egyes fajok hirinya vagy jelenldte tehiit pontosabban mutada az illet6 kdmyezet
dkol6giai 6llapot6t. A nagy fajdiverzit6s stabilit6st kcilcsdnciz az riko-
szisztdmiknak, a lecsdkkent faiszim viszont a term6szetes dkoszisztdma
vdszj elekdnt foghat6 fel.

2. llyen, minden 6l6l6nycsoportot figyelembe vev6, komplex 6kol6giai
felmdr6st egyetlen, a krimyezet rillapotrit ellen6rz6 szerv sem vdgez.
Kiivetkezdskdppen nem ismerszik meg kell6kdppen a v6delem cdlja, hi6nyzik
ezen cikosziszt6m6k pontos lelt6ra. Ezekhez a vizsg|latokhoz viszont magas
szakmai kdpzettsdgti szakemberekre van sziiksdg.

3. Az <isszes, kcimyezeti rillapotokat ellen6rz6 ds feliigyelo szervnek, de
az iillampolg6roknak is tiszt6ban kell lenniiik azzal, hogy egy demokratikus
orsz6gban minden szem6lynek joga tudni, ds alclr ellen6rizni a krimyezet
dllapotit, 6s ktizdlheti is 6szrevdteleit. Magunk is igy tetti.ink a Maros foly6t
illetoen, egy 250 oldalas kiadvdnyban k6zz6t6ve eredmdnyeinket.



Ha manaps6g idoszerri cikol6giai probldm6kr6l hallunk, ilyesfdle
kifejezdsek iitik meg friliinket: biodiverzitis, dl6hely degrad6ci6, fajok
kihal6sa, nedves teriiletek, 6zonr6teg vdkonyoddsa stb. Ezen kifejez6sek
legtdbb esetben a sajt6 ritj6n terjednek, ahov6 kiikinfdle, t<tbb6-kevdsb6
megbizhat6 forr6sokb6l jutnak: politikai szervektol, t6rsadalmi
szeruezetektril, tudomdnyos kutat6kt6l vagy egyszenien el6re gy|rtofi
klisdket vesznek 6t rn6s hiriigyndksdgektol. An6l azonban gyakran
megfeledkeziink, hogy a szavak mogdtt kutat6k munk6ja rejt6zik, akik
sokszor 6letiik javardszdt iido^Ak a term6szet mrikddds6nek megismerdsdre.
Es ezektol a szakdrtokt6l v6rjuk els6sorban a benniinket foglalkoztat6
probldmrik elemzds6t 6s a megold6sukhoz tett javaslatokat. A szakmai drds
ritja viszont igen nehez. F6kdnt egy olyan szegdny orsz6gban, amelyik nem
engedheti meg mag6nak, hogy a legnagyobb ekinyt biztositsa az tikol6gi6nak
6s a kcirnyezetvddelemnek. igy kertiliink be egy brivcis krirbe: egyfelol nem
biztosithatjuk a holnap kcimyezetdnek min6sdgdt, ha nem vagyunk
meggy6z6dve a ktizember tetmdszethez val6 helyes 6ll6spontj6r6l, m6srdszt
pedig nem kezdemenyezhetiink hat6kony tikol6giai szeml6letri neveldst, ha
nem k6pezi.ink ki el6szdr hozz66rIo szakembereket . Ezek kdpzese megfelel6
felszereldst ds eli6t6st feltdtelezri, igen hosszri folyamat. Ehhez sziiksdges a
probldm6k alapos megismerdse, multidiszciplin6ris tanulmdnyok vdgzdse 6s

nem utols6sorban a szakosod6s. Rcividen a krjvetkez6 sem6t 6llithatjuk fel:

Szakmai drds - Kutat6s - N6pszenisitds - Nevelds. A l6nc ak6r egyetlen szemdt
is kihagyva, egy 6kol6giai akci6 cdlt tdveszthet, vagy akhr teljes kudarccal

z6ru1hat.
Az 1 991-es, Maros foly6n vdgrehajtott iikol6giai expedici6t a

Regiondlis Kdrnyezetvddelmi Kcizpont (REC-Budapest) t6mogatta, mint a

marosr'6s6rhelyi Pro Eur6pa Liga 6s a szolnoki (Magyarorszdg) Tisza Klub

kdzds, region6lis programjdt. Ez a k6t t6rsadalmi szelezet hivta meg a kdt

orszitg szakertoit, akik biol6giai ds kdmiai mint6kat gyrijtrittek, valamint

megfigye16seket vdgerek a 28 napos expedici6 alkalmdval.

A jelen munka alapjdtkepezo,,The Mureq,Maros River Valley" ( 1995)

kritet megielendsdt a ndmetorszilgi Friedrich Neumann Alapitvdny ds a

magyarYizigyi Alap segitette anyagilag. A benne taliilhat6 szakdolgozatokat
a krivetkez6 szakemberek kdszitett6k:
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- And6 Mih6ly, JATE, Szeged, Magyarorsz6g - ftildrajzi vizsg6latok.
- Jakab Simuel, Mezbgazdasigi Kutat6int6zet, Marosv6s6,rhely, Romrinia -

talajtani kutatfsok.
- Constantin Drigulescu, Lucian Blaga Tudom:inyegyetem, Szeben, Romrinia

- fl6ra ds vegetici6 vizsg|lata.
HajduZolt6n, Mododendron Klub, Marosvds6rhely, Rom6nia - vizk€mia.

- Ferge Anna ds Sdllei Lriszl6, Hidrotechnikai Int6zet, Szolnok, M agyarorsz|g
- mikroszennye z6 any agok.

- Csdpai Ferenc, Ail"-i Ndpeg6szsdgtigyi ds Tisztiorvosi Szo196lat, Szolnok,
Magyarorsz6g - bakteriol6giai vizsg6latok.

- Hamar J6zsef, Tisza Klub, Szolnok, Magyarorsz6g - algol6giai kutatiisolg
programvezet6.

- Bereczky C. Magdolna, MTA Duna Kutat6 AllomAsa, Gdd, Magyarorsziig
- protoplankton.

- Zsuga Katalin, Yizngyi lgazgat6shg,Szolnok, Magyarorsz6g - zooplankton
vizsgiilatok.

- Szit6 Andr6s,Halgazdasdgi Kutat6intdzet, Szarvas, Magyarorsz6g - bentosz
vizsg|lata.

- S6rk6ny-Kiss Endre, Babeg-Bolyai Tudom6nyegyetem, Kolozsv6.r,
Rominia - vizi puhatesttiek, a terepkutat6sok szerveziije.

- BAba Kiroly, Kondorossy Piroska, Juhiisz Gyula Pedag6giai lnt6zet, Szeged,
Magyarorszig - szinazfoldi puhatestfiek.

- Nalbant T. Teodor, Biol6giai Intdzet, Bukarest, Rom6nia - halfauna
vizsgiiata.

- Kohl Istvrin, Szombath Zolt6n, K6nya Istv6n, L6rincz Istv6n, Libus Andrds,
Szombath Istv6n, Marosv6s6rhelyi Megyei Mrizeum, Marosvds6rhely,
Rom6nia - madirfauna megfigyeldse.

- Srirkriny-Kiss Endre, Kohl Istu6n, Szombath Zoltiul - pdzsmapocok
vizsg6lata.

A jelen kdtetben a felsorolt szakemberek gyiijtcitte eredmdnyeket
dolgoztuk fel. A foly6 globrilis <ikol6giai 6llapota meg6rtdsdnek kcinnyit6s6re
megpr6b6ltunk minden adatot figyelembe venni. igy kdnytelenek voltunk
tcibbszcir a kutatdst vdgz6 szakemberekhez fordulni, hogy munkdjuk
eredm6nydt firtelmezzdk ds szintetikusan magyardzz6k, ahhoz, hogy
rimutassunk a fontosabb fajokra 6s azoknak a foly6 ktil<inbilzo szakaszain
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betdltdtt jelent6sdgdre. Arra t<irekedtiink, hogy eredmdnyeinket a nem sziik
6rtelemben vett szakemberek (biol6gusok, hidrol6gusok, kdmikusok stb.),
valamint a nagyk<lzdns6 g szdmhra is 6rthet6vd tegyiik. Ennek 6rdek6ben
beiktattunk egy rdvid bevezetot a vizi tikol6gia t6rgykiirdbe, ahol
megmagyarhzn* azokat a szakkifejez6seket, arnelyek nem keriilhet6k ki a

vizi kcirnyezetb en lezajl6 fontosabb folyamatok t6rgyal6sakor.
A ndpszenisito anyag iissze6llit6s6ban nyrijtott segits6giikdrt kdszdnet

illeti a kdvetkez6 kolldgrikat: Constantin Drigulescu e16ad6tan6rt a ndvdnytani

anyag feldolgo zis66tt,Ilie Telcean-t a halfauna 6kol6giai jel1emz6s66rt, Kohl

Istv6nt, aki a madlrtzni anyagot dolgozta fel 6s Szombath Zoltint, a fo1y6 j6

ismerojdt, aki a grafikus anyag 6ssze6ll ithshv al ds titletekkel, tan6csokkal

szolgrilt. Ugyancsak kciszcinjiik Yincze Liszlo grafikusmtiv6sznek a rajzok

elk6szitds6hez, Szab6 D. Zolthrrrak ds Macalik Kunigund6nak a szdveg

forditfsdhoz 6s begdpeldsdhez, valamint T6th Istvdn kcilt6nek 6s Csutak

Mriri6nak az iddzetek kiv iiaszt|si$an nyrijtott segits6get.
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