
Az els6 tiz iillom6s kciziil itt burjAnzanakel leggazdagabban az egysejtii
alg6k, fajszrlmot (57) 6s egyedszAmot tekintve egyarhnl. A zdldalgrik eldrik
az dssz-fajszAm egyharmad6t.

Az egysejtiiek egyedszhma enisen cs<ikkela az eloz6 6llom6shoz
viszonyitua; itt m6r a mindenev6 form6k domin6lnak.

A zooplankton kerekesfergei ds evez6l6bri r6kjainak az egyedsrinisdge
itt 6ri el a lO-ik 6llom6sig sz6mitott legmagasabb drtdket.

A bentosz egyedeinek stiriisdge tov6bbra is esik (318 egyed/m2;, a fa.lok
sz6ma 10-re n6 a kevdssertdjtiek, pi6cdk ds drvaszrinyogok kdpvisel6ivel.

Rdgen ezen a rlsznn a medret dsszefiiggo nagykagyl6 popul6ci6k
lakt6k, de a vizsgiiat idejdn feltiin6 volt a teriilet felszabdaltsiga ds a kis
egyedcsoportok jeler{dte. A lapos tavi kagyl6t (Pseudanodonta compla-
nata), amely hajdan Csap6t6l a Tisz6ba val6 tlmldsig ndpesitette be a foly6t,
sem az 199l-es, sem az 1993-as kutat6sok idejdn nem taliltuk meg.

A kdmiai paramdterek tanfs6ga szerint tov6bb halad el6re a viz
eutrofizdl6d6sa es az algitk kiikincis eloret<irdse. Az elhalt algasejtek
szervesanyag-tartalmuk r6v6n tovdbb terhelik a vizet, baktdriumos rothad6st
indiwa be, amely a toviibbiakban szint6n magas oxig6nfo gyaszt|shoz vezet.
Az dletfeltdtelek tov6bbi romliis6tjelzi az igdnyesebb szervezetek hi6nya is.

9. Vajdaszeg

Kdl partonton,

Alant a szdles vdlgtben,

Es fent a dombokon,

En mindeniitt, anterre csak vi:ent

A porhany6s talaiban s:ertes:Akd;

Csoddlatosm6d sat'iad ds ndvekszik

A: dlet.

Szdkely Jdnos

Az ereddst6l 282 km-re termeszetes akaddly eld keriil a foly6, amely
el6tt lassabban folyik, szigeteket k6pezve rdgtcin az Aranyos beiiml6se ut6n.

141



Lejjebb gyorsabb foly6sri, nagy kcivekkel boritott szakaszok is vannak, de
nem ritkrik a lassri, iszapos aljzatri r6szek sem.

Cscikken az oldottanyag-tartalom, foleg az alga-thpanyagokd (nitrogdn,
foszfor, k6lium), ellenben n6 a nehdzf6mek s6inak koncentrdci6ja, az
Aranyos eltal behozott szennyvizeknek kriszcinhet6en. Az 6lom, higany 6s
cink koncentrdci6inak n<ivekeddse sz6mottevo, a rEzE pedig itt dri el a
maxim6lis drtdket (IX. grafikon).

Ami a mikrobioi6giai min6sdg-jellemz6ket illeti, ezek alacsony szintii
min6sdgre utalnak, meghaladva az 1.600.000 coliform csira,/l drt6ket.

Az egysejtri algrik mennyisdgi visszaes6st mutatnak az el6zo all,o-
mishoz viszonyitva. A zdldostoros ds a p6ncdlos ostoros alg6kat l-l faj
kdpviseli, a s6rg6sz6ld moszatok pedig teljesen eltrinnek.

A kdmyezeti feltdtelek m6dosul6sa ktivetkeztdben csdkken az
egysejtriek egyedsz6ma, a dominiins fajok a poliszapr6b szakaszra jel-
lemz6ek.

Az akut szennyezls drezteti hatiisiit a zooplankton popul6ci6kon,
melyek a fajok diverzitdsanak ds egyedszim6nak csrikken6s6vel vdla-
szolnak.

IX. Dinamica concentraliei de cupru gi plumb din apa MweSului

IX. A riz- ds 6lomtartalom mennyisdgi ingadozdsa a Maros vizdben
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A bentoszb6l kdt tegzes, kdt drvaszrinyog ds nyolc kevdssertdjri fajt
azonositottunk, ez ut6bbiak itt is b6sdgben taldlhat6k.

A halak kdziil csak ezen az 6llom6son azonositottuk az erdllyi
ichtyofauna ritka fajit, a ndmet bw6t (Zingel strebel).

A tiipanyagtartalom cscikkendse ellendre a biol69iai indik6torok szerint
a viz min6sdge az el6z6 illomrisd alatt van. Ezt az d,llapotot az Aranyos 61tal
hordott mdrgezo nehdzf6mek m agyarLzzik. A helyzetet tovdbb srilyosbitja a
coliform csir6k sz6mbeli ncivekeddse. Krivetkezdskdppen a viz errisen
fetl1zott 6s mdreezett.

10. Marosszentimre

Ki tudja, jqj. ki tudia.

Hogy ki vagyok,

Es hogt ki voltam dn?

Szdkely linos

berimldse alatt, a forr6st6l 355 km-re a foly6 megtartja
a meder sodorvonal6ban kavicsos, a szdleken homokos,

A Kiikiill6k
csendes folydsrlt,
iszapos aljzattal.
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X. Dinamica concenlraliei de potasiu Si sodiu din apa rdului MureS

X. Krilium- ds ndtriumtartalom vdltozdsa a Maros vizeben
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