
erdei pinty (Fringillc coelebs) ds a kalcukk (Cuculus canorus) dneke hivja
fel figyelmiinket.

A tdli venddgekkel, mint az eszaki (Gavia stellata) ds a sarki brivdr
(Gavia arctica) egyiitt ezeken a fest6i trijakon 110 madrirfajt azonositottak.

Szem el6tt tartva a szoros csod6latos risszkdpdt, a fl6ra ds fauna
gazdagsdgit, valamint a ritka, nagyon ritka ds end6mikus fajok jelenl6t6t, a
Maros ezen szakasza mdltdn megdrdemelhetnd a vegyes rezerv6tum cimet.
Itt a szorosban nagy egyedsz6mri popul6ci6ja 6l a vildgon csak a Marosban
tal6lhat6 Sabanej ew ia aurata radnens isnek.

A bakteriol6giai paramdterek kiv6tel6vel a viz j6 min6sdgri, a
szervezetek t6rsul6sai meg6rizt6k term6szetes 6llapotukat.

6. Marosvrisirhely liiliitt

Szorongnak bennem tcinsek ds faj ok.

Sokfdlesdg, mely mindig ugtanoz,

Egtsdg, amelynek minden tagja mds:

Vagtok a csend, a nyugalom,

De 6s viszdlv ds cirdk nusztultis.

Szdkely Jdnos

Ez a mintav6teli hely a fonrist6l 188 km-re, a v6rosi g6t ftikitt tal6lhat6.
A g6t kdt rlgra osztja a Marost: a tulajdonkdppeni mederre ds a turbinairokra.
A g6t erosen lassitja a vizfolydst, emiatt nagy mennyisdgri iszapos iileddk
rak6dik le felette. Ebben a helyenk6nt egy mdtert meghalad6 r6tegben
jellegzetes pelofi1 (iszapkedve16) fauna fejl6dik ki.

RdgentSl az Aranyossal val6 tahlkozisig a Maros azErdllyiMezi5s9g
perem6t mossa. Hajdan in ezt a rdszt erd6k boritott6k (elsodleges
ndvdnyzet), amit a talajmetszetekben fellelhet6 6si talajrdtegek is
bizonyitanak. Id6vel azonban a helyi lakossdg kivrlgta ezeket az erd6ket,
srilyos dkol6giai k6rokat okozva. Az erdei ndvdnyzet nyrijtotta vdd6 hat6s
hi6ny6ban iileddkes, agyagos, helyenkdnt szikes talajok halmoz6dtak fel.
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Marosvdsdrhely

Ezeket a krimyezeti tenyezok, foleg az es6k kdnnyen lerombolhatj6k. A

m6sik degrad6l6 t6nyez6t az intenziv legeltetds jelentette. Gyakran

fordulnak elo nagyar6nyri fijldcsuszaml6sok, melyek azt6n a helyi nevekben

is ttikrdz6dnek: d6tosi vagy radn6ti szakad6s. A talajtani tdnyez6khoz

hozzilad6dik a fennsika jellemzo melegebb €s szirazabb klima, ami

sztyeppniivdnyzet megteleped6sdt eredmdnyezte. Az Erddlyi Mez6seg

sztyeppdje azonban m6sodlagos eredehi, hiszen mint m6r emlitettiik, az

els6dleges niivdnyzelet a mira mir eltiint erd6k alkottdk. A 742 ndvlnyfaj

legtribbje krizepesen vagy szdls6s6gesen sziraz feltdteleket igdnyel. Nagy

sz|zalekban (kttzel 10%) vannak jelen a deli (mediterrS:n 6s pontikus)

eredetri faj ok. Az itt nciv6 spont6n ndvdnyek kdziil florisztikai ritkas6gnak

sz mit a pongyola rence (Utricularia australis), a Petrosimonia triandra,

heverri sepr6fii (Kochia prostrota), ddes ftitej (Ettphorbia dulcis), erdelyi

rrtifi (Plantago schwarzenbergiana). Enyed mellett tal6lhat6 az 1969-ben

ldtrehozott Sloboda-i erdo, 20 hekt6ros t6jvddelmi rezerv6tum.

A k6miai paramdtereket tekintve itt 6ri el a foly6 hosszriban m6rt

maxim6lis erteket az amm6niumsz6rmazdkok koncentrrici6ja, az alga-

mriktiddseknek ds a kiirny6k term6ftildjein haszn6lt mtitrrigyriknak k<i-

szrinhet6en.
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A mikrobiol6giai mutat6k igen gyenge min6sdgii vizre utalnak, a
coliform csirilk szdma eldri a literenkdnti 350.000-t. Megtal6lhat6
ugyanakkor a Salmonella virchow fert6z6 faj is. A nagy bakt6riumsz6m,
valamint az er6s mos6szertartalom a Rdgen viiros szintj6n bedml6
fekaloid-h6ztart6si szennyvizeknek tulajdonithat6. A kdkalg6k kivdteldvel az
algik faj- ds egyedsz6ma egyardnt er6s nrivekeddst mutat, ez foleg a
z|ldalghkra igaz. Az egyedek srirris6ge meghaladja az 1000 egyed/ml-t.

A protozoaplankton (egysejtti Sllatok) sz6ma ugyancsak megn6 29 fajra
6s 372 egyed/l-re, r6mutatva ezzel a vizel szennyez6 folyamatok gyara-
pod6s6ra. Legttibb kdziiliik a baktdriumfal6 6s fitoplanktonnal t6pl6lkoz6
forma. A vizinarnlfus sebessdgdnek csiikken6s6vel egyre inkrlbb elterjednek
az euplanktonikus formrik. Itt tal6ljuk a legnagyobb zooplankton fajszfumot
(24), igen nagy siiriisdggel (72 egyedllD} l).

A szerves anyagokkal val6 szennyezettsdget a kevdssertdjtiek
elterjeddse mutatja. Ezek a tizenkettedik rillomrlsig sz6mbelileg uralj6k a
bentonikus kdztiss6geket. Glob6lis siiriis6giik eldri az 1044 egyed/m2 drtdket.
Ezzel pirhuzamosan drasztikusan cscikken a bentoszalkot6 fajok diverzitdsa
(15 fajra).

Mivel a Maroshdviz-Ddda szorosb6l val6 kildpdse utdn a foly6
kisz6lesiti vdlgydt, holt6gakat, 6rtertileteket hozva l6tre, a puhatestri fauna
viiltozatosabbii v6lik. Kiilctndsen a vizicsig6kra drvdnyes ez. A foly6 fontos
szerepet jitszk ezen fajok terjesztdsdben, melyek ily m6don ncivelik
are6ljukat, hiszen 6lland6 egyedcsere ldtezik a foly6 ki.ikinbriz 6 szakaszai

Unio tumidus
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kOzOtt. A mederben olyan kagyl6k jelennek meg, mint a tavi kagyl6
(Anodonta cygnaea), a fest6kagyl6 (Unio pictorun) ds a nagy folyami
kagylo (Unio tumidtts), kisdrve az itt is megtalilhat6 tompa folyami kagyl6t
(Unio crassus). Az els6 hdrom faj az 6rteri.iletek vizeit is bendpesiti. A sek6ly
rdszeket kedvel6 csigdk kriziil a sapkacsiga (Ancylus Jhtviatilis) popt:lilcioi
eltrinnek Marosv6cst6l kezd6d6en (50 km-re Marosvdsdrhely ltilcitt), annak
ellendre, hogy az irodalmi adatok arra utalnak, hogy hajdan Maros-
v6s6rhelyig terjedt el (IV. grafikon). Az are6l visszahiz6disa a Rdgen ds
Marosv6s6rhely kdzti vizszennyezdsnek tulajdonithat6.

A halak kdziil nregielenik a comp6 (Tinca tinca), mely a Tisziba val6
berimldsig kisdri a foly6t. Ugyancsak ezen a szinten jelenik meg a
pirosszilmyf kele (Scardinius erythrophthalmas), a lapos keszeg (Abramis
ballerus), a halvdnyfoltu knlli) (Gobio albipinnatus), az ezistkirisz
(Carassius auratus), a r€ti csik (Misgurnus fossilis), a harcsa (Silurus
glanis) 6s a Gymnocephalus cernus. Csak itt tal61tuk meg a siillot
(Stizostedion htcioperca). Ldv6n ez pszamofil (homokos aljzatot kedvel<i)
faj, el6nyben rdszesiti a homokos-kavicsos aljzatu, nagy hozamri vizeket.
Eltrinik 7 eddig jegyzett faj, a kcirnyezeti tdnyezok m6dosuldsainak
kdvetkezt6ben.

Az iiled6k szervesanyag tartalma itt dri el a foly6 hosszSban rndrt
legmagasabb drtdket, mivel a R6genb6l szhrmaz| szennyez6ddsek le-
rak6dnak a foly6 elzhrhsa miatt. Kiivetkez6sk6ppen a viz gyenge min6sdgri,
kizir6lag az ipari felhaszndl6s szintjdt iiti meg.

A vizi 6l6l6nyekt6l elt6r6en a Maros e rdszdnek gazdag a maddrfaun6ja.
Amint e nrivdnyzet leir6s6n6l l6thrk, a foly6 v<ilgye a fels6 szoros elhagyilsa
ut6n kitereb6lyesedik, kiterjedt drteriiletei lesznek. Ez a k6p Gyulaf'eh6rv6rig
viitozatlan marad. Ezdrt enn6l az 6llomiisn6l jellemezziik rcividen a
mad6rfaundt. Az illeddkes krizetekbe v6gott mdly meder oldalain szakaddkos
partok trinnek fel. Ezekbe a parti fecske (Riparia riparia) v6jja k<ilt6i.iregeit.
Ezen a szakaszon a telepek lakott iiregeinek sz6ma 10 ds 3 80 kdziitt vriltozik.
Az 6rad6sok ugyan al6mossik ndha ezeket a meredek oldalakat, ami a part
feszkekkel egyiitt tdrtdn6 leszakaddsilhoz vezethet, de a fecsk6k htiek
maradnak a helyhez 6s ugyanoda 6ss6k vissza iiregeiket. 20 6v leforgiisa alatt
a telepek sz6ma 38 ds 45 kcizcitt v6ltozott. A nedves teriiletek madarai kiiztil
gyakori a sziirke gdll.' (Ardea cinerea), a fehdr g6lya (Ciconia ciconia) 6s az
ut6bbi idriben felszaporod6 bakcs6 (Nycticorax nycticorax). Egy lelkes
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madar6szokb61 6116 csapat szinkron megfigye16seinek k6sz6nhet6en pontos
lelt6r 6ll rendelkezdsiinkre a foly6 hossz6ban el6fordul6 fajok ds
egyedszrimaik tekintetdben. 1972-ben pl. a bakcs6 12 egyeddt sz6moltuk
6ssze, mig ez a sz6m l99l-ben 57-re nrivekedett. Ugyancsak <jrvendetes
fejl6ddst mutat a j6gmadarak (Alcedo afthis) szitminak alakul6sa. A faj
eur6pai iillom6nya cscikken6 tendencidt mutat, mig ezen a 200 km_es
szakaszon sz6muk meghaladja a 30-at (ezek a szimok az emlitett szakaszon
a szinkron megfigyeldsek alkalmdval jegyzett egyedszdmokat jeltilik).
Ugyancsak ebben az id<iszakban 700-161 40-re eseft vissza a vadgerldk
(Streptopelia turtur) szama, ellentdtben a balk6ni gerldvel (Streptopelia
decaocto), melynek illlominy a megdupliz6dott.

A nappali ragadoz6k kriziil gyakran felbukkan a v6r6svercse (Falco
tinnunculus), a kabas6lyom (Falco subbuteo), ritkilbban a kis bdk6sz6 sas
(Aquila pomarina).

A foly6 berkeiben er6sen elszaporodott a betelepitett, a gyik_
populdci6kat erosen megtizedelti fric6n (Phasanius colchicus). Ezeket az
dlettereket dnekesmadarak is lakj6k, mint pl. a nagy fiilemiile (Luscinia
luscinia), mezei poszdta (Sylvia commuzli^s), kis posz6ta (Sylvia curruca),
bar|zdabilleget6 (Motacilla alba), sirrgabilleget6 (Motaciilaflava) 6s a csiz
(Carduelis carduelis).
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