
kdmyezeti tlnyezbk az elozi3 6llom6son tapasztaltaket6l val6 eltdrdse
eredm6nyezi. A foly6 mdlyebb, vegyhat6sa kiiliinlegesebb a kdrnydken levo
tilzegliryok miatt. A coliform csir6k nagy szhma a Gyergy6i medencdben
fejlett :illatteny6szt6si tev6kenys6g sziilte szivdrg6 szennyvizeknek tudhat6
be. A bakteriol6giai paramdterek kivdtel6vel a foly6 vize ezen a szakaszon
j6 min6sdgri.

3. Gyergyrifelfalu

Ug van, bbony:

Sajdt er6mbdl,

Sajdt tdndnyem szerint dlek.

Motorjaim; a: el1zmdnyek.

Szdkely Jdnos

Gyergy6felfalu 16 lcn-re tal6lhat6 a forr6st6l. Itt a foly6 m{gmeg6rzi
az eloz6 6llom6son tapasztalt min6sdgdt. A trizegmocsarak viz6t tov6bbra is
lecsapolja a Szen6te patak, amely ugyanakkor k6port is sz6llit a hasonnevti
k6tttrd fel6l. A k6por 5-10 cm vastagsAgban lepi el az eredeti tileddket 6s a
t<izeglripokb6l szfnmaz6 n6vdnyi marad6kokat. Annak ellendre, hogy igen
k<izel van az elozo Sllom6shoz, mdgis beiktattuk ezt a helyet, mert
viszonyit6si pontk6nt szolg6lhat a kcivetkez6 27 km-es szakasz (Gyergy6-
csomafalva ds Gyergy6rernete kdz<itt) jellemz€slhez, ahol sz6nsavas vizek
trirnek fel a foly6 6gydb6l ds a kcimyez6 viddkekol.

A viz, bir valamennyire sirg6s szinri, m6gis meg6rzi itlittsz6sigirt.
Hom6rs6klete kb. 10 oC-kal n6 az el6zo helyekhez viszonyitva. Az oldott
COz mennyisdg6nek emelkeddsdt a savassig enyhe niivekeddse kisdri.
Ugyancsak n6 a szulf6tok, kiil<tnfdle szuszpenzi6k ds foszfitok
koncentr6ci6ja. Viszonylag megn6 egyes nehdzfdmek mennyisdge, mint a
16z6 (3,7 mg/l), cinke (8mg/l), mig a vas 6s mangiin r6szar6nya csdkkenni
l6tszik.

A coliform csir irk szima jo vizmin6sdgi oszt6lyra utal, deaSalmonella

fajok jelenllte miatt ez ledrtdkel6dik. Ezek ittl5te a foly6t szeg€lyezo
helys6gekb6l val6 besziv6rgdsoknak kdszdnhet6.
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EltLinnek a zlldalghk 6s rijra el6bukkannak a k6kalgrik (cyano-
bakt6riumok). A fajok szima 23-ra n6, ami meghaladja a marosfoi drtdket
(II. grafikon).

Az egysejtiiek kdpviselte plankton fajszrima n6. A t6plilkoz6si formrik
v6ltozatosabb6 v6lnak, az alga- 6s baktdriumfal6 form6k mellett
megielennek a ragadoz6 fajok.

A zooplankton fajainak sz6rna is ndvekszik. Ez az egyetlen hely, ahol
6gascsiipri r6kokat sikertilt azonositani. 6k val6szinri az 6rtdrb6l keriiltek be
a foly6ba. A bentoszt rit, j6 min6s6gti vizre utal6 faj kdpviseli, a pi6crik,
r6kok, kdr6szek ds vizipolosk6k kciziil. Ezen fajok egyedsririisdge viszont itt
mutatja az els6 10 6llomris legkisebb 6rtdk6t, a szdnsavas vizet ugyanis kevds
faj viseli el.

A f6leg kalcium-karbonitb6l 6116 kagyl6- 6s csigahdjakat er6sen
tdmadja a szdnsav, emiatt mintegy 27 km-es szakaszon teljesen hirinyoznak
e vizi puhatestriek.

A viz, a bakteriol6giai mutat6kt6l eltekintve j6 min6s6gri. A
szervezetek lecscikkent szitmfit az egyedi fizikai-kdmiai feltdtelek ds nem a
viz min6sdgi roml6sa magyar|zza.
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