
ProfiI de vegetalie tn ltmca MureSului la NE de Periam (ud. Timts.l
l. Mure$ul; 2. vegetalie edificatd de plopi si sdlcii;3. asocialie de pdiu;; 4. drum;

5. asocialie de pdiut sulcat; 6. asocialie edifcatd de pirul gras si fruld;
fu1t. M. Fizetea, $t. Csiirrts,l972)

A Maros drteriileldnek vegetdci6profilja Perjtint kdzsdgtdl dszakkelete (Tenes megle)
l. Maros; 2. fuz-nydr ligeterd|; 3. nedves kaszdl4rdt; 4. it: 5. pusztai csenkeszes

lej td sz tyep ; 6. I iiszle ge I 6

15. Szeged

Es vdgiil a lapos lapdlyon

A tdrzs utdn a lomb,

Mely mindent, amit nlagdmmal cipeltem,

Lerak, kibont.

Itt hozom meg vdgs6 gtiimdlcstim,

Itt a tenydsz6 nddasok kdzdtt

Taldl redm a megnyugvti's. a bike.

Szdkelv Jdnos

A Maros Tisz6ba iiml6 torkolataafon6st6lT66 km-re tal6lhat6, ahonnan
azt6n meredek falf tttltdsek kdzdtt folltatja irtj6t, megtartva a a homokos ds
iszapos aljzat feletti lassri hiimpdlyg6st .

A magyarorsz6gi foly6szakasz ligeterdei, mint pl. a Landor ds mak6i
ligeterd<ik, kiemelkedoen j6 6llapotuak, erre utal az olyan csigafajokj elenldte,
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XXIII. Dinamica speciilor de pdsdri de-o lungul Murequlu

XXIII. Maddrfqjok s:dntdnak alakuldsa a Maros.fiol1t6 hosszdbttn

mint a Perforatella vicina, Chilostoma banatica, Carychium minimltm. A
Landor erdo vddettd nyilvdnililsit az ott 6lo Chilostoma banatica csigafaj,
valamint a ritka cincdr fajok (Cerambicydae) tettlk indokoltt6. A foly6
magyar szakaszanak egy resze a Kdr6s-Maros Nemzeti Parkhoz tartozik.

l99l-ben, az expedici6 dvdben csup6n a Clostridium szim alapjhn
(3000/l) a viz a magyarcrszirgi szabvinyok szerint gyenge minosdgri, IV.

oszt|lyba sorolhat6. Az ezen az dllom6son, 1990 kiilttnbcizti h6napjaiban vett
mint6k szerint tavasszal, ny6ron ds tdlen a coliform csir6k sz6ma is ttill6pte a
minos6ei drt6keket.

Silurus glanis
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A nagyttimegti fitoplankton az eutrofrzii6d6s el6rehalad6sdLra mutat.
Az egysejtiiek tekintet6ben az el6z6 helyen leirt helyzet l6nyegesen nem

m6dosul. A kerekesfergek sz6ma viszont rijra megn6, 2000 egyed/100 l fti16,
az evezblilbl r6kok helyzete pedig nem vriltozik.

A bentont rlrvaszrinyogok, kevdssertdjii f6rgek, tegzesek 6s szitaktit6k
k6pviselik, 7 fa11zl 6s 95 egyed/m2-es siiriiseggel.

A g6takkal megsziintetett, egyes halfajok szaporodSsdhoz igen sziik-
sdges 6rteri.iletek megsziintetdse hdt halfaj eltrindsdt okozta. A halfajok
elterjeddsdt a foly6 hossz6ban a XXll.grafikon mutatja be.

A mad6rfajok dinamik6j6t a foly6 hossz6ban a XXIII. grafikon
szeml6lteti.

Annak ellendre ,hogy az elozo pontt6l nem keriilnek be rijabb szennyeziS
anyagok, a szakasz rrivids6ge miatt az cintisztulisi folyamatok nem okomak
sz6mottev6 javul6st. Ennek kcivetkezmdnyekdnt, a Maros a Tisz66n6l
ldnyegesen gyengdbb min6sdgti vizet sz6llit, lerontva ennek vizmin6sdgdt.
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