
A mezogazdasigi szempontb6l j6 min6sdgri iileddkes talajoknak 6s az
6lland6 vizfonasnak kiiszdnhet6en a Maros mentdn t6bb fontosabb teleptl6s
sorakozik, amelyek a termdszet aj6nd6kait gyiimcilcsriztetve fejlodtek:
Maroshdviz, Rdgen, Marosv6s6rhely, Gyulafehdrv 6r, D6va,Arad, Mak6 stb.
A telepiildsek nagy rdsze a foly6t iv6vizkdnt, valamint ipari cdlokra
haszn6lja. Az ut6bbi dvtizedekben a massziv szennyezdsnek k<iszcinhetoen
ezen helysdgekj6 r6sze lemondott a Marosb6l nyert iv6viz k6lts6ges ds n6ha
lehetetlen tisztitilsilr6l ds mds fon6sok ut6n n6zett. Erre egyik p6ld6t az
iv6viz|t nemrdg mdg a Marosb6l nyerri Dics6szentm6rton szolg6ltatja: a
marosvds6rhelyi Vegyipari Kombindt feldpitdse lut6n ez a fon6s a m6rgezr!-
ds nehezen leboml6 anyagok magas koncentriici6ja miatt miir nem felel meg
erre a cdlra.

A kutatisok tiirt6nete

1991 el6tt nem ldteztek 6tfog6 ds egysdges kutat6sok, csup6n a foly6t
valamilyen szempontb6l vizsg6l6 tanulmrinyok jelentek meg. A mrilt
szhzadban az Erdelyi Termdszettudomdnyi Egyesiilet tagjai v6geztek
megfigyeldseket. Bielz E. A. p6ld6ul az ,,Erddlyi sz|razfoldi es vizi
puhateshiek faunrija" cimii 1867-ben megjelent munk6j6ban a Marosb6l
Ddvdndl ds Ludasndl, valamint a Kilkiill6b6l g)'rijt6tt nagykagyl6 fajokrdl
tesz emlitdst. l9l l-ben Kobelt W. leirja a ma m6r dkol6giai form6nak
tekintett Unio crassus marissiensis nevii alfajt. 1943-ban Horv6th A.
beszdmol egy sapkacsiga (Ancylusfluviatilis) popul6ci6 kdt dven keresztilli
jelenldtdr6l a Maros Tiszilba 6ml6sdndt. Ugyanabban az 6vben So6s L.
gyrijt<l'tt be tribb puhatestri fajt, melyek kriziil megemlitendnk az Enyed
szintjdn tal6lt, azota a rom6n szakaszon el6 nem kertilt folyamcsig6t
(Theodoxus fluviatilis). A foly6 hidrol6giai rendszerdt Mdrton Gy. ds p6vai
Vajna F. irj6k le 1914-ben, kdscibb, 1943-ban Bulla B. foglalkozik a fels<i
szakasz jellemzdsdvel. 1944-b6l egy szdleskcirii munka 6ll rendelkezdsiinkre
Gugiuman I.-t6l a Maros hidrogrrifiai rendszerdt illet6en.

A halfaunrit 1853-ban Bielz E. A. vizsgiita, majd JrlszfalusiL. (1947),
aki a foly6 limnologiai leir6s6t is adja. Ojabban Erddly halfaun6jdra
vonatkoz6an Bindrescu P., Miiller G. ds Nalbant T. k<iztiltek cikkeket 1957

83



6s 1959 krtzdtt. l95l 6s 1983 kdzdtt Gyurk6 I. ds Nagy Z. vizsgiitik
intenziven a halfaun6t fgy faunisztikai, mint tilpld,lkozhsi szempontok
figyelembevdteldvel. Osszefriggdseket 6llapitottak meg a halak tripl6ldka ds
a bentosz mennyisdgi 6s min<isdgi 6sszet6tele kdz6tt, hozzitjirrulva ezzel a
bentonikus csoportok megismerds6hez.

1958-1968 kdzdtt R6bert A. sz6mos tanulm6nyt kdzcil foleg a
kovamoszat fl6r6t illetoen, K6nya l.-vel kdzdsen pedig a dunavirdg
(Polymitarcis virgo) tbmeges rajzis6r6l tud6sit.

A rendszertani csoportok kdziil tahn a madarakat tanulm6nyozt6k a
legintenzivebben 1960+61 napjainkig. A megfigyeldseket foleg a
marosv6s6rhelyi Megyei Mfzeum k<!rd csoportosul6 termdszetbrivrirok
vdgezt6k: Antal V., Szombath 2., Szombath I., Kohl I., K6nya I., Kiss A.,
Gombos A., Weber P., Srirkriny-Kiss E., Libus A. Ugyancsak ezen a
teruleten jelent meg Munteanu D. (1976) munk6ja. A kagyl6faundt 6rint6
adatok bovtilnek Wagner J. (1943) 6s B6ba K. (1958) munk6inak
kdsz0nhet6en, majd 1969-tdl napjainkig S6rk6ny-Kiss E. v{gez intenziv
6kol6giai kutat6sokat.

A marosvds6rhelyi Megyei Mfzeum riltal krizdlt mad6rtani 6s
malakol6giai eredmdnyek elsrisorban a foly6 mentdn, az 1970-, 1971-,
1978-, 1989- ds 1991-es expedici6k alkalm6val v6gzett kutat6sok nyomin
sziilettek.

A Maros vdlgye egyes szakaszainak fl6dj6t 6s veget6ci6jrit tcibb
botanikus tanulm6nyozta, kdziiliik a kdvetkez6ket emlitjiik: Baumgarten J.
Chr. (1816), Schur E. (1866), Fuss M. (1866), Csat6 J. (1869), Walz L.
(1878), Porcius E. (1878), Csemi A. (1879), Simonkai L. (1886, 1893),
Ny6rridy E. I. (1914, 1931), 5o6 R. (1938, 1940,1943), Cstircis L (1956,
197o), Raliu Fl. (1968, 1969,1971,1972),Pop I. (1978, 1979), R. Samu
(1982), 6s m6sok. A Drdgulescu C. hltal 1991-ben v6gzett botanikai
kutatrisok el6tt 91 5 magasabbrendii nrivdnyt ismertiink err6l a tertiletr6l- Az
1991-ben vdgzett kutatdsok ut6n ez a szitm 1387-re gyarapodott.

Az lJjvilri (1973) 6ltal kiadoff ,,Rom6nia vizeinek ftildrajza" cimr.i
munka vaskos fejezetet szentel a Maros medencdjdnek hidrogeogrrifiai
leinisiinak. Itt emlitjiik az 1963-ban megjelent, a Maros medencdjdnek
hidrogr6fi 6j6t thrgyal6 Monogr6fi 6t is.

A Maros vdlgydnek talajtipusait Preda M. ds mts.-i (1962), Jakab S.
(1977,6s mts.-i I979) tant mhnyozzik.
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RomdniSban azut6bbi dvtizedekb6l szirmos frzikai-kdmiai ds ndhriny
biol6giai vizmin6sdget jelz6 adat iill rendelkezdsiinkre a megyei
vizgazd|lkod6 szerveknek ds a Krirnyezetvddelmi Ugynciksegeknek
kcisz6nhet6en, bhr ezekkdzil kevds keriilt tudom6nyos kcizlemdnykdnt val6
feldolgoz6sra. B6tran kijelenthetjtik, hogy a Maros teljes hossz6ban tcirt6n6
els6 egysdges kutatds6t az 1991-es, tdbb szakteriiletet kdpvisel6 kutat6t
egyesito csapat dkol6giai expedici6ja val6sitotta meg. Ennek ered-
mdnyekdnt jelent meg az ezeket az eredmdnyeket kdzlo szint6zis kritet
1995-ben.
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