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Az expedici6 sor6n vdgzett kutat6sok alkatndval a Maros vdlgydnek
hossziban kdzel 3000 nrivdny- ds rillatfajt sikeriilt azonositani. Magas a ritka
6s veszllyezletett fajok sz6ma, melyekr6l az egyes mintav6teli helyek
leir6sdniil b6vebben sz6ltunk. Itt csak a Maros vdlgy6ben dl<i end6mikus
halfajra, a Sabanejewia aurata radnensrs-re utalunk. Kiikin kell sz6lnunk a
Maros vdlgy6ben el6fordul6 1387 magasabbrendti nrivdnyfajr6l, melyek 502
nembe ds 1 17 csal6dba sorolhat6k. Ebbi5l472 nj faj a Maros medencdjdre,22\
ndv6nyfaj ritka vagy nagyon ritka, amelyek szerepelnek Rom6nia Vtirds
listij6n. Az eddig ismert 8l n<iv6nytilrsul6s mellett Drigulescu C., 1995-ben
a Maros vcilgydben 93 fj trirsul6st irt le. A Maros vrilgydben tribb tudom6nyos
szempontb6l 6s t6jkdpileg 6rt6kes szakasz tal6lhat6, melyeknek meg6rzdsdvel
ad6sok vagyunk a k<ivetkez6 nemzeddkek sz6mhra. Ide soroljuk a vasl6bi,
gyergy6alfalusi ds a remetei t6zegl6pokat, a Fels6-Maros-szorost Hdviztcil
Dddeig, a Maros holtrigrit Marosvds6rhelyndl, az idecsi s6sr6tet, Nagylak,
Mak6 6s Szeged ligeterdeit, valamint az aradi Cs6la erdrit ds a Bezdin kiimydki
termdszetes erdomaradv6nyokat. Ezen teriiletek vddettd nyilvdnitdsdval
lehetne biztositani a vesz{lyeztetett ds ritka fajok vddelmdt, meg6rizve a
Maros-vrilgy magas foku diverzitrisdt.

A Maros foly6 eg6szdben tekintve egy sor sajdtsdgos jelleggel bir,
melyeket els6sorban a geol6giai, Iiildrajzi 6s hidrol6giai tdnyez6k hat6roznak
meg. A foly6k tdbbsdge a fon6s utiin szikl6s, kavicsos medni ds sebes sodr6sri
hegyi szakaszt fut be. Utrina kiivetkezik a kdz6ps6 6s az als6 szakasz, az 6ket
ben6pesit6, nijuk jellemz6 6l6l6nyekkel. A Maros ellenben fels6 folyrisrin
alftildi jellegeket murat, majd a Marosh 6viz-D6da szorosba jutva hegyi foly6
kdpdt rilti magilra. A krizdps6 rdsz (Ddda-Gyulafeh6rv6r) megtdtele utiin a
Marosillye-Zdm szorosba drkezik, ahol sodr6sa ism6t gyorsul, miel6tt ki6me
az Aradi-siksdgra. Ez az egyedi tagol6d6s tiikrtzodik az 6lo szervezetek
kiiz<iss6geinek szerkezetdben. A biociin6zisokban berill6 v6ltoz6sokat a
kiildnb<tz6 6llomrlsok ktizdtt nem mindig az emberi tev6kenyseg okozza,
hanem sokszor a kcirnyezeti tdnyez6k egyedis6ge vdltja ki.
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A viz kdmiai dsszetdteldnek ndhiiny helyen mutatkoz6 kiikinlegessdgdt
az itvfigot| vid6kek geok6miai tulajdonsrigai hatilrozzAk meg. A Maros
szdnsavas vizeket csapol le a Gyergy6i medencdben ds a Vasl6b-Remete-i
l6pokb6l szArmaz6 humuszsavakkal telitddik, lesztikiwe ezzel azon fajok
spektrum6t, amelyek bendpesithetndk ezt a foly6szakaszt. Ez a tulajdons6g
ugyanakkor gdtolhatja az ipari tevdkenysdgekb6l ered6 savas viz
semlegesitdsdt.

A m6sik egyedi tulajdonsdg, ami megkiildnbdzteti a tdbbi erddlyi
foly6t6l, az, hogy a kdzdps6 ds als6 szakaszon igen mdly, lassan foly6 vizei
vannak - ez negativan hat a viz oxig6nell6tottsdgdra.

A 15 rillomds <ikol6giai jellemzdsekor szem el6tt tartottuk ezeket az
egyedi tulajdonsegokat. A kutat6k foleg az dloldnyek kcizrissdgeinek a
termeszetes 6llapott6l val6 elt6r6sdre figyeltek. A foly6 jellemzdsdndl teh6t
tdbb t6nyez6t vettiink figyelembe, rigy fizikai, kdmiai, mint biol6giai
mutat6kat. Az ipari, kommun6lis, mezi5gazdasAgi ds 6llattenydszt6si
szennyez6 forr6sok lokalizrllisrival elemezti.ik a szennyezdsek eredetdt ds
term6szet6t. Ennek drdekdben elvdgeztiik a Maros viilgydnek talajtani
feltdrkdpezdsdt 6s fizikaikdmiai elemzdsdt, amely soriin felbecsi.iltiik a
melldkvizek 6ltal besodorhat6 szenny ezlanyagok mennyisdg6t.

A Maros fonds6t6l Rdgenig a viz frziko-kemiai param6terei nagyon j6
6s j6 vizmin6sdget mutatnak. A bakteriol6giai mutat6k kivdteldvel az dlo
szervezetek szintdn j6 min<is6gi.i vizre utalnak. Az antropogdn hat,isok elso
jelei Salam6s helysdgndl jelentkeznek, ds kcizvetleniil a folyopartra dpiilt
gazdasigoknak tulajdonithat6ak. Marosv6s6rhely fttldtt a viz mdr
szennyezettnek tekinthet6, magas szeruesanyag-Iartalma ds a colifonn csir6k
szilma alapjiilr. Ezt srilyosbitja a mestersdges duzzaszt6gat jelenldte, lelassitva
a viz 6raml6s{t. Marosv6s6rhely alatt a foly6 tiipanyagokkal (amely az
eutrofizici6t fokozza), valamint szerves ds a helyi iparb6l sziirmaz6 mdrgez6
anyagokkal telitett. Hasonl6kdppen rossz helyzetre utalnak a bakteriol6giai
mutat6k. Ett6l a szintt6l az dl6ldnliirsulSsok gydkeres villtozisa srilyosan
krirositja a foly6 termdszetes tisztul6si kdpessdgdt. A helyzetet csak si-
lyosbitja az Aranyos ds a Kiikiill6k viz6nek szennyez6 hatdsa. Ezek bedmldse
ut6n n6 a m9rgezf anyagok hatiisa (elsrisorban a nehdzfdmek6) mdg az
arilnylag ellen6ll6 szervezetekre is. A fentebb emlitettek szemldltetds6re a
184. oldali iibriin bemutatjuk a nagykagyl6k elterjeddsdnek v6ltoz6sait.
Megfigyelhet6, hogy ezen szervezetek 1978-1991 kdzcitt eltrintek a Ktikiill6
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beiimldse ds a Tisze k6ni szakaszon, f6leg a viz 6s az iiled6k neh6zfem
tartalma miatt. A kdmiai 6s biol6giai termdszetes tisztul6s ellen6re az Aradig
tart6 hosszti szakaszon a viz min6sdge csak igen keveset javul. Az aradi,
eldgteleniil tisztitott ds komplex szennyezo anyagokkal terhelt szennyvizek
m€rik az utols6 csapdst a foly6ra. Krivetkezdskdppen a Maros Erddly egyik
legszennyezettebb foly6jinak tekintheto.

A kutatott cikol6giai jellegzetessdgek nyomdn dsszedllitottuk a foly6
szennyezett szakaszait 6s a szennyez6s mdrtdk6t bemutat6 v6zlatos tdrkdpet
(XXN. grafikon).

A helyzetet j6 akarattal szemldlve, vdlemdnyiink szerint a Maros vizdt
csak Rdgenig lehet iv6viz nyerdsdre ds turisztikai cdlokra hasznillni, ett6l
lejjebb csak ipari cdlokra alkalmas.

A helyzet srilyossiigiinak enyhit6se 6rdek6ben csrikkenteni kellene a
szennyezdst legal6bb a viztisztitisban aktivan r6sztvev<i fajok trirci-
k6pessdgdnek hatir|ig. E^ a regi,, szennyezo ipar fehjit6sdval, kdmyezet-
barht technol6gi6k alkalmaz6s4val, valamint a kiikinbdzo eredetri
szennyvizek tdnyleges tisztitilsixal lehetne eldrni.
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XXIV. Gradele de calitate a apei MureSului

XKV. A Maros foly6 vbmin6sdgi oszttilyai
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A partok mentdn felelotleni.il elhelyezett vagy egyenesen a vizbe dobiilt
hivtartlsi ds ipari hullad6kok 6lland6 veszdlyt jelentenek a vizmin6sdgre ds
a vizi 6letre.

Az iileddk kitermel6se az egdsz medret, valamint az 6rteriiletek nagy
rdszdt k6rositja. A kavicsos 6gy kitermeldse ds szdllit6sa kcizben gyakoriak a
figyelmetlensdg sziilte szennyezdsek, ftileg a k6olajtermdkek esetdben.

A viz[gyi munkrllatok jelenlegi elk6pzel6sek szerinti folltatisa zavarja
a lotikus tjkosziszt6m6kat, megszi.inteti az 6rteriileteket, a (gyakran a
mocsaras rdszeken dtvezeto) csatorn6zis lerdviditi a medret, ami 6rad6sokkor
beldthatatlan kdvetkezm€nyekkel jrirhat. A jdv6ben mindezeket az iikol6giai
szeml6letm6d tiikrdben kellene irjratervezni.

A gitakat a foly6medert<il j6val nagyobb trlvolsiigra kellene helyezni ds
kttztttltik minden beavatkoz6st megtiltani- A foly6 v6delme nem kdpzelhetr!
el a foly6meder, az 6rteriiletek ds a melldkvizek egyiittes vddelme ndlkiil.

A jelenlegi helyzet javul6sa csak az erddlyi foly6k kcizdps6 ds als6
foly6s6n egyes szakaszoknak az rikol6giai rekonstrukci6jdval drheto el.

Ujra kell alakitani Rom6nia vizrnin6sdgi szabvinyait. Ezeket a
szabv6nyokat nem csupen a viz felhaszndl6sa, hanem a szervezetek
trir6kdpessdge 6s a vizi cikoszisztdmdk egyensrily6nak biztosit6sa szem-
pontjrib6l is figyelembe kellene venni. Sziiksdg lenne a min6sdgielz<i kdmiai
6s bakteriol6giai param6terek bovitdsdre, valamint a ktirnyezet intenziv
biomonitoring rendszer6nek fel6llit6sdra.

A korm6nyzati szervek 6ltal v6,gzett kdmyezetv6delmi feliigyelet
gyakan igen leegyszeriisitett, tulzottan technikai szeml6lehi, ds nem veszi
kell6kdppen figyelembe a biol6giai param6tereket. Javasoljuk a biol6gus ds
rikol6gus szakemberek rlszarinyinak n<ivel6sdt az ellen6rzo szervekben.
Hasonl6k6ppen javasoljuk multidiszciplin6ris csoportok kialakiris6t a
termdszetes vizek min6sit6sdre.
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