
A Maros dltaldnos lefrdsa

A kcivetkez6kben rcivid leir6s6t adjuk a Maros ftildrajzi-fizikai
t6rs6g6nek.

A Maros foly6 az Erddlyi fennsikot 6s a Pannon siksrlgot dsszekdt6
legrdgibb tektonikai ds hidrogriifiai kapcsolat nyomvonal6ban hriz6dik, egy
29.767 kmz-esvizgyi4tis medencdt klpez-te. A foly6 <inmag6ban 766km
hossai, amib6l 719 lan-t Romrinia teriilet6n, a hiifialdv6 47 km-t pedig
Magyarorszhgtdrsdgdben teszi meg, ahol a Tisz6ba rimlik. Ugy hosszd,t, mint
vizhozamilt (165 mr/mp, a hatinnill mdrve) tekintv e, a Tisza legnagyobb
mell6kfoly6jakdnt tartjuk szrimon 1ujv6ri, 1972). Azr-:rrrtJrik, hogy forrdsa a
Gyergy6i medence d6li rdszdben, 850 mdter magass6gban, Marosfri kdzsdg
hatar6ban van. Misok azonban - nem alaptalanul - azt hangoztafjitk,hogy az
igazi foniis ett6l a pontt6l 7-8 km-re felfeld, a Nagyhagymiis-hegysdgben
tal6lhat6. Az ered6st6l a bedmldsig n{gy szakasna oszthat6 a foly6:

Fels6 Maros, ami mag6ba foglalja a Gyergy6i medencdt 6s a
Marosh6viz-D6da szorost (l l0 km).

Kdzdp Maros, amely irtszeli az Erddlyi fennsikot, D6da 6s
Gyulafehdrv6r kdzdtt (266 km).

Az Als6 Maros szoros, az Erdilyi Szigethegysdg ds a D6li Kri'rpritok
kdzdtt. GyulafehdrvArt6l Lipp6ig (225 lrrn).

Az Als6 Maros, a Nyugati siks6gon, Lippa ds Mak6 kcizritt (165 km).

Yizgyiijtb medencdjdb6l a Maros nagysz6mri melldkvizet fogad
magiha, ezek kciziil csak a fontosabbakat emlitjiik. A fels6 szakaszon 2'l
patak cimlik a foly6ba, f<ileg a G0rgdnyi ds a Kelemen havasokb6l.
Maroshdviz 6s Ddda ktiz0tt igen liiturinyos hasad6kokat, gyors folyrisri
szakaszokat, ds vizesdseket hoz ldtre a Maros. A krizdps6 szakaszon,
Marosvds6rhely alatt dmlik be a Nyrir6d foly6. Ezutdn az Erdllyi Mezosdg
vizszeg9nyebb viddkein halad, ahonnan csak n6hiiny kisebb patakot vesz fel,
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mint a Koml6dot vagy a Ludas patak|t. A282.km-ndl egyesiil azErdllyi
Szigethegys6g vizeit szirllit6 Aranyossal, ami alaposan feldtzzasztja vizdt.
Legnagyobb melldkfoly6ja, a Kiiktill6 azonban az Aranyos be<iml6se alatt
tal6lkozik vele, mag6val hozva az Erd6lyi Fennsik ddli rdszdnek, az tn.
Kiikiill6menti dombs6g vizeit. A Kis- ds a Nagy Kiiktill6 Bal|zsfalv5'n|l
rimlik a Marosba. Az a1s6 r6szen egy sereg fontos mell6kvizet kap a D6li
K6rpdtokb6l, mint a Sebest, Kudzsirt, Or5gtie Vrilgydt, Sztrigyet, B[rbat
foly6t, Nagy foly6t (ehhez a Retyez6t hegysdgb6ljriv6 foly6hoz 45 hegyi t6
tartozik, melyeknek nagy szerepiik van az radhsok feltart6ztathsiiban) ds a
Csem6t. Gyulafehdrv6r alatt, a Maros vdlgydt6l dszakra lev6 krdta kori pal6k
ir6ny6b6l a jobb olda.lon tctbb kisebb viz rimlik be: Vinc pataka, Blandiana,
Stinigoara, B[c[in!i, Homor6d, Gy6gy. Ddva alatt csak kisebb jelent6sdgri
vizek keriilnek a foly6ba, mint a Ruszka havasokb6l 6rkezo Dobra 6s a
Zarindhegysdgben ered6 Valea Sdrbii. Kctvetk ezik aztin az Almaqu, Petrigu,
Troiagu, Julila, Grosu, Bdrzava 6s Cladova. Az Erddlyi medence nyugati
kapuj6t 6rz6 6don Lippa v6ra alatt elhaladva a foly6 kijut a Ny'ugati siksfgra,
ahol szdles hordaldklcupot hoz ldtre. Pdcska alatt, Nagylak ktizeldben a Maros
felszin alatti vizeibril ered az ddl-ddlnyugat fele fordul6 Aranka patak,
lecsapolva ezzel a foly6 vizdnek egy reszdt.

A maxim6lis hozamok 6ltal ban a meleg idoszakokban keletkemek.
Az 6rad6sok a foly6 szakaszain egyenlotleniil oszlanak meg 6s rendszerint a
nagy es6zdseknek tulajdonithat6k. Ritk6njegyeztek fel olyan 6raddrst, atrrely
a foly6 eg6sz hossz6n kiterjedt volna. Ezek ktiziil ismertebb az 1932-es
tav aszi ilradis Es az 1970. mijusi kataszhof6lis 6rviz a Maros kdzdpso tdsz6n,
amelyet az akkor m6g h6 boritotta Kelemen, Gcirgdnyi ds Hargita hegysdgben
lehullott b6s6ges es6z6sek (100-120 mm k6t nap alatt) okoztak. A Kiikiill6
6s Maros 6rhull6mai egymdsra tev6d6s6nek volt kcisz6nhet6, hogy
Gyulafehdrv6m|l a vizszint 4 mltenel l6pte til az 1970 elott iegyzelt
legmagasabb 6rtdket. Ugyancsak akkor ̂ szleltek 2192 mi l mp-es vizhozamot
Gyulafehdrvilron, Aradon pedig 2150 mr/mp-et. A legkisebb vi zhozarrokaz
6v hideg id6szakaiban, a fels6 szakaszon dszlelhetok, n)'ugaton (az als6
foly6son) pedig nyilron 6s 6sszel. Mint minden foly6, a Maros is, a vizzel
egyiitt jelent6s mennyisdgri, a melldkvizek kifejtette er6zi6 6ltal keletkezett
szildrd anyago t szirllit. Atlagban, az egdsz medencdre vonatkoztatva a
turbiditis (lebeg6 szildrd anyagok sz6llitrisa) 6rtdke 535 glm', ami 87
kg/mp-et jelent. Ezeket a szilmokat dsszeadva kiszdmithat6, hogy a Maros
dvente 2.730.000 tonna hordal6kot sziillit a hat6ron tulra, ami 1,84 milli6 m'
talajnak 6s az eg6sz medence feltiletdnil lekopott 0,067 mm-es r6tegnek felel
mes.
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A mezogazdasigi szempontb6l j6 min6sdgri tileddkes talajoknak 6s az
6lland6 vizfon6snak kciszcinhet6en a Maros ment6n tribb fontosabb telepiilds
sorakozik, amelyek a term{szet aj6nddkait gyiimdlcsriztetve fejlcidtek:
Marosh6viz, Rdgen, Marosv6s6rhely, Gyulafehdrv6r, Ddva, Arad, Mak6 stb.
A telepi.ildsek nagy r6sze a foly6t iv6vizk6nt, valamint ipari c6lokra
hasm6lja. Az ut6bbi 6vtizedekben a massziv szennyezdsnek kdsztinhet6en
ezen helysdgekj6 rdsze lemondott a Marosb6l nyert iv6viz kdltsdges ds n6ha
lehetetlen tisztitAs|r6l ds m6s fondsok ut6n ndzett. Ene egyik p6ld6t az
iv6vizdt nemrdg mdg a Marosb6l nyer6 Dics6szentm6rton szolg6ltatja: a
marosv6s6rhelyi Vegyipari Kombindt feldpit6se :ut6n ez a forr6s a mergezo-
ds nehezen leboml6 anyagok magas koncentrdci6ja miatt m6r nem felel meg
erre a cdlra.

A kutat6sok tiirt6nete

l99l el6tt nem l6teztek ritfog6 6s egysdges kutat6sok, csupdn a foly6t
valamilyen szempontb6l vizsgiil6 tanulmrinyok jelentek meg. A mrilt
szizadban az Erd9lyi Termdszettudom:inyi Egyesiilet tagjai vdgeztek
megfigyeldseket. Bi::lz E. A. pdld6ul az ,,Erd6lyi szfuazloldi es vizi
puhatestiiek faunhja" cimii 1867-ben megjelent munkiijriban a Marosb6l
Ddv6ndl ds Ludasndl, valamint a Ki.ikiill6b6l gyrijtritt nagykagyl6 fajokr6l
tesz enlitdst. l9ll-ben Kobelt W. leirja a ma m6r rikol6giai formdnak
tekintett Unio crassus marissiensis nevri alfajt. 1943-ban Horviith A.
besz6mol egy sapkacsiga (Ancylns fluviatilis) popllirci6 kdt dven keresztiili
jelenl6t6rdl a Maros Tiszi$a timldsdndl. Ugyanabban az 6vben So6s L.
gyiijtiitt be ttibb puhatestii fajt, melyek kdziil megemliten6nk az Enyed
szintjdn tal6lt, az6ta a rom6n szakaszon el6 nem keriilt folyamcsig6t
(Theodoxus flt:iatilis). A foly6 hidrol6giai rendszerdt Mirton Cy. ds P6vai
Vajna F. irj6k le 1914-ben, kds6bb, 1943-ban Bulla B. foglalkozik a fels6
szakasz jellemzdsdvel. 1944-b6l egy szdleskiini rnunka 6ll rendelkezdsiinkre
Gugiuman L-tol a Maros hidrogrdLfiai rendszerdt illet6en.

A halfaun6t 1853-ban Bielz E. A. vizsgiita, majd J6szfalusiL. (1947),
aki a foly6 limnologiai leir6s6t is adja. Ujabban Erd6ly halfaunrijrlra
vonatkoz6an Bindrescu P., Mtller G. ds Nalbant T. kriztiltek cikkeket 1957
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