
ELöZETES TANULMANY A ·MAROS FOL VO UNIONIDAE 
KAGVLOPOPULACióiRA VONATKOZóAN 

SARKANY ENDRE 

Az Unionídae családba tartozó kagylók (:Najádok)' az édesvizek hen
tonikus faunájának jelentős részét képezik. Százal·ékos arányuk egyes 
életterekben meghaladja a 90 százalékot (5 ; 6). ~lettevékenységük során 
képesek az .alzat és a part s:oerkezetének és morfológiájának megváltoz
tatására (5). Fontos szerepet töltenek be a vizek biológiai tisztitásában 
is, egy kifejlett kagyló 24 óra aLa,tt kb. 40 Uterr vizet szűr át (5 ; 18). 

A. V. Grossu professzor faunisztikai mrmkái az ország minden részé
ből begyűjtött anyag kiértékelése melJ.ett a Bielz, M., Bielz, E. A., Ki
macowicz, M., J aeckel, S., Lichlerdopol, I. P., Soós, L · és más szerZJők ide
vonatkozó adatait is tartalmazzák. 

Az édesvízi puha·testűek biológláj.át hazai viszonyl·athan, különösen 
a Crapina-Jijil.a tókompl,exumot Uletöen, a Borbnariuc, N. által vezetett 
·kollektíva (Tudorancea, Cl., Pi'Co~, C. és Negrea, A.) tanulmányozta. 
1 Populációs vizsgá:latokat Tudorancea, Cl. (1970, 1971) a Crapina
Jijila tókomplexum területén az Unio pietarum és az Anodonta pisci
nalis f1ajokkal kapcsolatosan végzett. A N~ra folyó Unio crassus populá
cióit Tudoraneea, Cl. és Florescu, M. (1968), az Unio tum~dus populá
ciót pedig Tudorancea, Cl. és Grui1a, L. ~1968) tanulmányo2'ták. 

A Maros folyó unionidáira vonatkozóan csak faunisztikai - és hiá
nyos - utalásokat találunk. 

Jelen tanulmány célja, általános képet adni ·a Maros felső és kö
zépső szakaszában élő unionida populációk faunisztikai, cönológiai é:4 
ökológi.ai viszonyairóL Vizsgálatainknak dokumentáris értéket ad az a 
tény, hogy adatfelvételezéserrnket a folyómede·r szabályozási munkála
tainak megkeZJdése előtt végeztük. 

A VIZSGALT SZAKASZ LElRASA 
((hidrográfiai, klimatérikus és hidrokémiai viszonyok) 

A kutatott terület hossza 188 km, a Maros forrásától (850 m. t. sz. f.) 
Marosvásárhely (Tg. Mure.s) (307 m. t. sz f.) városig terjed. 

Hidragráfiai szempontiból ké't szakaszra osztiható : 
l. A Maros felső folyása, 110 km, mely m agába foglalja : 
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a) a Gyergyói-medencét, ahol az évi csapadék alig éri el az 590-
610 mm-t, a 200 mm csapadéklefo~ás pedig egy a[acsony, de állandó 
vízállást biztosít ; 

b) a Toplica-Déda szarosban a Jégtömegek - a völgyszűkület kö
vetkeztében - felgyorsulnak, és !bővehb csapadékot lbiztosíta1nak (1000 
mm RatosnyánálY, a csapadék-lefolyás eléri ·az 575 mm-t. A Kelemen
havasokban, ahonnan a Marösba 8 bővízü patak ömlik, az év·i csapaldék 
1200 mm, 800-900 mm csapadéklefolyá.ssal, amrely a folyó vízhoz;amá
nak időszakonkéntr }elentős növeb~dését határozza· meg (19). 

2. ·A Maros középsó szakaszának (19)' f·~lső része Déda és Maros\rá
sárhely között 78 km hosszú, ·ahol ·a ví~hozam ingadozását főleg a Gör
gényi-havasok bő csaparléka biztosítj,a:. 

·A Maros-forrá1s közelében a viz ásványisó .tartalma nagyon cseikély. 
Lefelé haladva növekszik, főleg a Gyergyói-medence széinsavas forrá
sainak, valamint az rAlsó Tdecs-'i, Delen-i és ALsó Görgény.Ji• sósvi'zek 
hatására. Gödemesterházánáol mért adatok szerint a : Ca= ·22,4-28,00 
mg/1 ; vízkeménysjég 3,92-4,42 ; MarosvráSárhelynél a 0a=33,6-42,0 
mg/1; a víz keménysége 4,48-4,76 ('20). 

A Gyergyői-medencében a Maros szénsavas vizet tarta~mazó taJaj
vizréteg fölött foly:ik át, amelynek szabad C02 tartalma 0,7 és 17 g/1 
között ingadozik. Ilyen ila[ajvizeket mutattak ki a Marosf6, Csomafalva 
és Rremete falvak közelé:ben végzett fúrá·sok. A szabad C02 j.el·enléte 
könnyen megállapítható a Vasláb és Remete közötti szak•aszon, ahol a 
talajvíz C02-buborékokkal együtt tör :!lel a folyó alzatából (13). 

A kutatott területhez tartoznak továbbá a következő patakok : Bor
Q:On t, Fickó, Egres és a Lúc. 

MUNKAMODSZEREK 

A tretepen végzett megfigyeléseket és a mintaanyag begyűjtését a 
vizsgált szakasz többs~öti és 10-50 km-es részenkénti bejárásával (gya
log és gumicsónak segítségéve'!) végeztük, az 1971-74-es évek soráln. 
figyelembe véve a vizsgált terület nagy kiterj,edését, valamint •?gyes ré
ezek megközelítésének akadályait, felmérése:inket nem tudtuk egyrenie
tesen megosztani, évszakonként a különböző szakaszokon csak a néda
Marosvásárhely közötti ·területen. 

A kutatás tárgyát képezték ·a kö·vetkező életterek : a folyómeder, a 
holtágak, az ártéri: tavak, valamint a me1lékpatakok beömlése a szaka.E:z 
>egész hosszában. 

A biológiai anyag begyűjtése nagyobbrészt szabadkézzel történ t. 
Az l m-nél mélyerbb vizek esetében jó eredménnyel használható a köny
nyübúvár-felsz•erelés. A hidegebb időszakokiban ped~g a limnológiai há·:ó 
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.(30120 cm ; 1,5 mm-es szemtávolsággal és 40111 cm ; 7 mm-es szemtá
volsággal), v.alamint egy háromszögletű vontatóháló (35 cm; 7 mm-es 
szemtávolsággal), a partról vagy csónakról. 

Az 5 m 2-nél nagyobb életterekben a mennyiségi :felmérést egy 
50/50 cm-es, sarkain az .alzathoz rögzített drótkeret segítségével végez
tük. Az átlagos sűrűség megállapí<tására a fenti életterekből esetenként 
10-· 10 próbalfelvételt vettünk (2). 

Az 5 m 2-nél kisebb életterekben a mennyiségi felmérés az egész fe
lületre kiterjedt. 

Itt jegyezzük meg ,azt, hogy az egyedfrekvenciát kifejező számok 
csak a kagylók által benépesített életterekre vonatkoznak -és nem álta
lánosíthaták az egész folyómedierre és ennek árterületére. 

Az életkor meghatározása a növekedési évgyűrűk segítségével tör
tént (6; 12; 17; 18). 

Megvizsgálásra került 1987 példány unionida. Ebből 923 egyednél 
.a nemek meghatározását is elvég.eztük. Ezen példányok ,a Maros me
gy·ei múzeum gyűjteményében találhatók. A többi példányt eredeti élet
iJerükbe juttattuk vissza. 

Ezúton is köszönetemet fej1e1Zem ki Dr. doc. A. V. Grossu professzor
nak, a meghatározott anyag ellenőrzésében nyújtott önzetlen segít
ségéért. 

A populációk összetétele, elterjedése, dinamikája és tevékenysége 

A vizsgált populációkat és társulásokat a következő unionidafajok, 
.alfajok, valamint öko<tipusok és fölid1rajzi változatok alkotj~k : 

l. Anodonta cygnea piscinalis Nilsson, 1822 (1. kép) 
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- Európa-szerte elterjedt alfaj, gyakori a folyók árterület ein ·(6; 7)'. 
A vizsgált példányok legnagyobb résZle a forma transsylvanica 

(Haas, 1911) ~egyedeihez hasnnlóan méreteikben nagyobbak az Anodonta 
c. piscina.lis á<tlagos mé11eteinél. A pajzs vagy area, olda.lról öss~enyo
rriott, terjedelmes, háromszögletű lemezként emeJlkedik ki, kül<önös·en a 
fiatal egyedeknéL A. V. Grossu nagymennyiségű erdélyi anyaget átvizs
gálva, ~ezt a formát csak a Szeben melletti Cs'ilbin folyóban ta.lá[ja meg. 
Véleménye szednt ez a forma ~a tiszta és s~e:besvizű életterekhez alkal
mazkodott (6). 'Az általunk Vizsgált kagylók a Maros árterületének álló
vizeiből származnak, de e21eket gyakran erős áradások mossák át. 

· 2. Anodonta cygnea anatina, Linné 1758 (2. kép) 

- Szórványos.an megtalálható Közép-Európában és Szibériá ban (6). A 
hazai irodalomiban többé-kevésbé pontatlan adatok találhatók előfordu

lását illetően. A. V. Grossu egy németországi példány alapján írja l'e, 
és megemlíti, hogy könnyen összetéveszthető az Anodonta c. piscina
lis-szal (6). Ezen f.ajra vonatkozó meghatározásunkat az előbbi s,zerző 

is helyeselte. Osszehasonlítva a Bruckenthal Múzeumhan található Bielz 
féle gyűjtemény külföldről származó példányaival, álláspontunk igazo
lá1st nyert, de tov.ábbi l~iértékelét 'igénY'e1, mely m eghi::líladná a j relren 
fmunka kereteit. 
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3. Unio crassus decurvatus, RossmaesÍer 1835 (3. kép) 

:~· 

.. ,;.:::.· ~~ 
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. - Erdély és általában a buna meüékvi·:zeire jeiiemző pannoni-kus aÍ
faj (6; 7). Az általunk gyűjtött anyagban két változatot különbözoterbünk 
meg, amelyeket határozottan ökológiai változatoknak minősítünk, és a 
H. Modell szerinti (20) ökológiai csoportosításnak megfelelőerr jelölünk : 

a) forma rivularis - apró. csenevész egyedek, a héj sötétbarna, 
megvastagodott felső szegélye lekerekített, az alsó bemélyedt (konvex); 

b) forma fluviatilis - ez az ökotípus a mi anyagunk alapján azono
sítható az alfajként leírt Unio crassus maris.aensis Kobelt 1911 egye
deivel. 

4. Unio pictorum platyrhynchus, Rossmaesler, 1935 (4. kép) 

- Pannonlkus alfaj, Erdélyben és a Bánátban elterjedt (6; 7). 
5. Unio tumidus, Philipsson, 1788 
- Európában és Azsiában elterjedt faj. Az általunk begyűjtött anyag 

nem elegendő az alfajJ hovatartozás meghatározásához. 
Amint a melllékelt táblázatból kitűnik, a Maros folyó vizsgált sza

kaszán a kagyló-társulások elterjedése jelentős minőségi és mennyiEégi 
különbségeket mutat. A kedvezőbb életterekben több faj nagy példány
számban csoportosul. A terepen végzett részletes kutatás eredménye
ként 47 unionda társulást és populációt találtunk, melyből 42-őt a folyó
mederben, a holtágakban és az ártéri tavakban, 4-et pedig a Borzont, 
Fickó, ·Egres és a Luc patakokban .. 
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Ugyanakkor megjegyezzük, hogy ai eíhiíteü populációkat csak me
todikai okokból különí•tjük el. 

Elemezve a itársulások és populációk összetételét, 3 csoportot külön-
böztetünk meg : 

a) 19 Unio cr.aSisus populáció 
b) 8 Anodonta c. piscinalis populáció 
c) 20 társu•lás •a következő megoszlással : 

- 3 .társulás az Andonta c. anatina és 
Unio cras::;us 

- 5 társulás az Anodonta c. pisdna1is és 
Unio crassus 

- 6 társulás az Anodonta c. pisdnalis, 
U q.io pietarum és 
Unio cnassus 

- 2 társulás az Anodonta c. piscinalis és 
U ni o p~otorum 

- 2 társulás az U ni o cr ass us és 
Unio pietarum 

- 2 társulás az Anod on ta c. pi.sdnaHs 
U ni o pic to rum 
U ni o cr ass us és 
Unio tumidus fajokibóL 

A társulások összetételéből kitűnik, hogy az U ni o crassus csak két 
társulásból hiányzfk, az Anodonta c. anatina pedig csak háromban talál
ható meg. Mindö.ssze 3 pé'ldány (2 juvenil, l adult) Unio tumidus-t si
került begyűjteni. 

A fajok elterjedését, egyedsűrűségét és dominánci:ájált vizsgálva, 5, 
jól elhatáro1t szakaszt különböztetünk meg : (lásd: táblázat, I. grafikon). 

I. szalmsz a Maros torrásától V1aslábig (Vo~lobeni) terjed (9 km), 
15--20 m szintkülönbséggel. Irtt csak Unio crassus találha.tó (az első 
példány a forrástód 800 m-re), mely a folyómeder lenitikus élettereit 
4-16 egyedből álló csoportokban népesíti be. Az egyedsűrűség lefelé 
naladva növekszik 4 péld./m2-től 33 péld./m2-ig. (táblázatban Izvorul Mure
$ului I ;, I. Mure~ului IV). A csoportok által elfoglalt élettér nem ha
ladja meg a 0,5 m 2-t. Minden bizonnyal ezek a szűk és tápléilékban sze
gényes életterek határozzék meg a már említett forma rivularis öko
tipus csökevényes mivol1tá•t. Az itt élő kagylók meszes héja megvasta
godott, de ugyanakkor a gy.orsfolyású víz eróziós és koróziós hatására 
a: gyöngyházrétegig bemaródott, a búb (umbone) és az elsó sze:gély men
tén. Sajátos esetnek tekinthető az alsó szegély korrodáltsága, amely az 
alz,:üból feltörő C02 hatására jön létre. A szakasz aisó felén gyűjtött 
egyedeknél a bemaródás annyira mély, hogy a kagylóhéj már gy,engébb 
ériniésr·e is összeroppan. 

II. szaka:sz. A Vaslábtól (Vo~lobeni) Remetéig (Remetea) húzódó 27 
km-es sz,akaszon (kb. 110 m szi~tkülönbség) kagylók egyáltalán nem 
találhatók. Ezen a részen a Maros l-assú folyású és vízinövényekben 
gazdag, viszont a tőzeg'láookból befolyó vizek, valamint az alza,tJból fel
törő szénsavas tal,aj'Vfz hidrakémiai a~adályt képeznek a kagy!lók elter-
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jedésében. Nagyon valószínű, hogy az elterjedést inkább a COznak a 
kagylótest szöveteire gyakorolt hatás·a akadályozza (a COz könnyen be
hatol a szövetekbe 1201). A meszes héjak ugyanis a köpeny tevékeny
sége során vastagítha<tók. A hidrakémiai viszonyok limitáló jellegét 
emeli ki az a tény is, hogy a Borzont patakban (a II. szakasszal egy
szintben)', ahol a C02 tartalmú vizek nem törnek a f•ell,színre, Unio cras
sus kagylók élnek. 

III. szak1a1sz. Remete (Remetea) felett 4 km-r·e kezdődik és Hévízig 
(Toplita) tart (36 km : 57 m sz.intkülönbséggel). A víz átlagos mélysége 
0,5-1 m. Itrt a vízinövényekkel !benőtt leni-ükus élettér helyenként a 
folyó egész szélességére kiterjed, ahol az Unio crassus mint domináns 
faj jelenik meg, körves alzaton is. · EJgyedéi f·ejlett-ehbek, kevésbé dom
borúak, mes21ets héjaik megvastagadattak és korrodá:!Jtságuk a folyó 
mentén lefelé haladva, csökkenő értéket mutat, a vízben oldott COz ará
nyában. A szaKaszra az egyedek szórt e1osz1ása jellemző, hozzávetőleg 
közelálló, de a partok mentén és l-efelé növekvő (5,2-11 péld./m2), egyed-
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~tdiségi értekekkeL Az Anodonta t. ártatina akcldentális fajkent (2) je-
lenik meg, Várhegynél (Subceta;te) 11,76 °/o-ban és Hévíz(II.)-nél 8,75 
százalékban (Toplita II.) és karakterisztikus fajként 51,81 százalékkal 
Galócás és Hévíz között (Galautafl - Toplita) 7 péld./m2 egyedsűrűséggeL 
Meszes héja viszonylag vastag, barnás-fekete színezetű szarúréteggel, 
hátsó része pedig lelfelé hajló, hasi oldala bemélyedt (konvex). Színben 
és alakban konVlergenciát mutat a szakasz domináns fajával, az Unio 
crassus-szal. (2. kép.) 

,.-. 

Egy Hévíz meUetti tóban, amelynek levezető csatorrrája a Marosba 
ömlik, az Anodonta c. piscinalis i.s előfordul, de erz az alfaj nem .t:JaJál 
megfelelő életteret a folyómederben. 

IV. szakasz a Hévíz-Déda-i (Topli~a-Deda) szoros (40 km; 210 m 
szintkülönbséggel) egy úja1bb akadályt képez .a· kagylók elterjedésében, 
a sz.akasz geomorfológiai felépítésébőil kifolyólag. Itt a gyors víz és inga
dozó vizállás. módosító hatást gyakorol az alzatra, amely nem kedvező 
a kagylók megtelepedésére. Ennek megfelelően, a mellékpatakokhan 
nem találhatók kagylók. A szaroshan a Marosnak árterülete csak Hatos
nyánál van, ahol egy völgytorokban képződött ártéri tóban az Anodon
ta c. piscinalis szórványosan előfordul. 

V. szakasz. Dédától Mar>Osvásárhelyig (Deda - Tirgu-Mure~) (76 
km : 137 méter szintkülönbségge'l) ter}ed, ahol a folyó széles árterüle
tet képez, kedvező életteveket találunk az Anodonta c. piscinalis, Unio 
pktorum. Unio crassus, valamint az Unio tumidus fajok E:zámára. A 
folyómederben csak a régeni és vásárhelyi gátak által duzzas~tott, lassú 
folyású vizekben találhatók lmgylók. A folyómeder állandóan "vándor
jó" iszap- és homokpadjaiban nem tudnak me.gtelepedni. A sebesvizű 
mellékoatakokban az Unio crassus-.nak csenevész példányai (forma ri
vularis), míg a csendesebb vizűekben a fejlettebb példányai (forma flu
viati1is) fordulnak elő. 
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70 

i•J. V. szakasz éíettereit ·természeti.ik és az őket benépesitő ka,gyió'"' 
társulások szerint három . csoportba oszthatjük : (lásd : táblázat, II. gra
fikon.) .. 
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I. Folyóvizű életterek (mell.ékágak, patakok, patak-torko1atok), 
- melyekben az Unio crassus mint domináns faj jelenik meg. Po

pulációinak · egyedsűrűsége nagyon változó, 2 péld./m2 Gernyeszeg és Sá
·romberke közö tt (Gorne~ti - . Dumbravioara) és 42 pé1d./m2 .a. Luc (Lut) 
patak torkola~tánál. Kivéve a s·ebesvizű patakokban előforduló egyede
ket,. a kagy,lók keskenye:bbek. k•evésbé legömbö1yí·tettek és vékonyabb 
héjúak, erodálts~guk csekély az I. és III. szakasz példányaihoz viszo
nyítva. Ritkán for:dulnak elő, mint Ihsérő faj, az Anodonta c. piscinalis 
0,25 .péld./m~ Régen és Petele közöt.t (Reghin - Petelea) valamint 1,6 
péld.ím 2 Alsó-Id ecs IL-nél (Ideciul de Jos Il .) és az Unió p1Lctorum 
0,6 péld./m2 Sáromberkénél (Dumbravioara) ~gyedsürűség.geL 
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ii. Á hoitágak, meiyek áiiandó összekötteté~ben vannak a foiyóvai, 
el·etkoruk szerint (melytől az üledék vastagsága és a vízinövények által 
dfoglalt terüle:t függ). három típusra oszthatók, s<ajátos kagyl6társulá
sokkal : (lásd: a II. grafikont.) 

a) Vízinövény nélküli holtágak, melyekben az üledék nem haladja 
~eg a 10-15 cm-t. 

- Domináns faj az Anodonta c. piscinalis, 98,45 százalékkal Ma
gyarónál (Aluni~), 3-19 péld./m2 egyedsűrűséggeL Csak akcidentális faj
ként fordul elő az Unió cras•sus, 1,5·5 száz.alékkal Magyarónál és az 
Unio pictorum. 

b) Vízinövények nélküli holtágak, amelyeknek az iszapüledéke 40-
80 cm. I t t karakte:riszt'ikus faj .az U ni o pietarum 52 o; 0-tól (Pe,teaénél 
- Pete1e:a) 69,57 o;0-ig GernyesZíeg IL/B-nél (Gorne~ti II./B). Ez.t az 
Anodonta c. piscinalis 17,39 o;0-tó[ Gernyeszeg II/B-nél 33,33 Ofo-kal 
követi Körtefája IL-nél (Peri~ Mure~ II.). Az Unio crassus általárban 
hiányzik, vagy csak ritkán vesz részt a társulásban, mint akcidentális 
faj, hasonlóan az Unio tumidushoz. Az egyedsűrűség ezekben az él·et
terekben nagy, 23-26,8 péld./m2, amely 1062,82 gramm/m 2 b:ioma5:szának 
felel meg. 

c) Vízinövényekkel benőtt holtágakban csak az Anodonta c. pisci
naHs faj található, kis egyedsürüségge'l, 4,4 péld./m2 Alsó-Idecs L-nél (Ide
eiu de J os I.),magas morta:lítási rátával, amit az al:acsony életkor is iga
zol. Az emUtett holtágból gyűjtött 49 kagylóhéjból csak 18 :tartalma
zott élő állatot. Az elihalt példányok életkora 4-7 év, csak egyetlen 
esetben 8 év 

III. Az ártéri tavak, amelyek általában a holtágak hordalék általi 
lezáródásával jönnek 11étre (1.), és ezáltal nő a biogén eredetű lerakódás 
(üledék-lerakódás) is (3.). Más esetekben a kiáradó folyó által kiásott 
mélyedésekből keletkeznek. 

Aszerint, hogy a folyó milyen gyakorisággal árasztja el ezeket a 
tavakat, és hogy ennek megfelelőerr mi1:yen méretü a hordaléklerakó
dás, valamint az unionida-társulások szerint, két csoportra oszthatók : 

a) Gyakran elárasztott, kevés üledékkel borított ár~éri tőmedrek
ben az Anodonta c. piscinalis domináns fajként jelenik meg, Magyaró 
és Holt-Maros közt (Aluni~ - Lunca Mure:9ului) 85 o;0-kal és Körtefája 
L-nél (Peri~-Mure~ l.) 89,29 Oj0-ka1:. Akcidentális fajként található az 
Unio crassus a fenti két élettérben, hogy Gernyeszeg és Sáromberke közt 
(G:Jrne~ti - Dumbravioara) karakterisztikus fajként 'Szerepeljen, 66,67 
százalékkal, mivel ezt a tavat a legkisebb áradás is elönti. Ezekben .a ta
vakban e:ég alacsony az egyedsűrűség, 1,5 pé1d./m2 és 2,3 péld. \n 2 közt in
gadozik, amit az árvizek által gyakran "mozgatott" alzatnak tubidoní
tunk Csak Körtefája I. (Peri~-Mure~ l.) esetében 11,2 péld./m2 az egy·ed
sűrűség, mive1: ezt a tavat nádszegély védi a folyó felőL 

b) Ritkán elárasztott (néha több éves időközökkel), biogén eredetű 
üledékkel telített és kiszáradással veszélyeztetett ártéri tavak-ban az 
Anodonta c. piscinalis abszolut domináns, de egyedsűrűsége nagyon .ala
csony, 0,2 péld./m2 Kört~fája Ill.-nál (Peri~-Mure$ III.) és 4,3 péld./m 2 Ma
rosvécsné: (Brimcovene~ti). 
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I3otn.ariuc, N. és Tudorari.céa, éi. (4; 5; 18& sz.erint főieg az őszi 
áradások fontos szerepet j,átszanak az unianidák din.amikájában. Ameny
nyiben az áradások elmaradnak, a populációk számbeli csökkenése ész
lelhető (az illető évben nincs kagyló-szaporulat). A fent említett tavak 
kagylóinak é1:etkor szerinti megoszlása hű tükre az áradásoknak. 1973-
ban Magyaró-Holt-Marosnál 3 példány 8 éves és .29 példány 3 éves 
kagylót találtam, az 1970-es árvíznek megfelelően, melyet egy áradá
sokban gazdag ősz előzött meg. Marosvécs és Körtefája L-nél az összes 
péCdányok 8 évesek voltak. Megítélésünk, hogy az egyes életkor-csopor
tok hiánya abban keresendő, hogy ezeket a tavakat Ősszel (az unioni
dák szaporodásának idején) ritkán árasztja el a Maros. 

A t.ayak kiszáradása az áradások hiányánál is drasztikusabban mó
dosítja a populáció!\ dinamikáját, növeli a mortalitási rátát. 1972 őszén 
a marosvécsi tó f€lűlete 16 m2-ről 2 m 2-re csökkent, az egyedsűrűség pe
dig 37,5 péld./m2-re növekedett és 40 egyed !PUsztult ·el. Ez a jteJ.enség 1973-
ban hangsú:yozottabban ismétlődött, és csak 7 élő példány maradt visz
sza a tófenék egyik mélyedésében. Körtefáján, a fenti esethez hasonló
an, 1972-ben 14 példány, 1973-ban 8 példány pusztult el, - ami az 
egyedek összLétszámának felel meg. 

- A populációk tevékenysége, a Maros folyóban a táp~iálkozási (ta
vaszi) vándorlás (4 ; 5 ; 16) az ingadozó vízállás miatt nyáron is meg
figyelhető. Az őszi (szaporodási) v,ándorlás alkalmával a holtágakat be
népesítő kagy:ók leginkább a holtág torkolatában lerakott homokpad al
só részén található árok frissebb vizeit keresték fel. 

KI~RTEKELES 

I. A Maros folyó unionidáin.ak elterjedése és a társulások összeté
tele alapján megkülönböztetett V. szakasz közül csak háromban talá1:h.a
tók kagylók, a közbeeső II. és III. szakaszokban az elterj1edésüket meg
akadályozzák a sajátos hidrokémia·i és geo-morfológiai tényezők. 

II. A társulásokat alkotó fajok sZJáma a folyón lefe:é haladva nö
vekszik. 

III. AL. Unio crassus - egyetlen faj, amely mindhárom szakaszban 
és a legLöbb élettér-típusban megtalálható - a szakaszos elterjedés kö
Vietkeztében két ökotípussal jdenik meg, melyek közt az életterek vál
tozatossága miatt ;a, közbeeső változatok 'e1gész sorozata figyelhető meg. 

IV. A biotóp-típusok evclutív .egymásutániságát kagylótársulások 
megfelelő szukcessziója követi. 

V. A Maros folyó ingadozó vízállása és .a g yakori áradások az itt 
e:ő unionida populációk sajátos dinamikáját és tevékenységét határozza 
meg. 
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NOTE PRELIMINABE LASTUDIUL PÖPULA'fliLOB 
DE UNIONIDAE DIN VALEA RIULUI MURE~ . 

,lEXTRAS 

!n prezenta lucrare autorul descrie rezultatele cercetarilor privind 
componenta, raspindirea ~i unele probleme privind dinarnica ~i adivitatea 
populatiilor de Unionidae din riul Mure~ de la izvor ~i pina la or~ul 
Tirgu Mure~. Terenul cercetat · cuprinde toate biotopurile acvatice din 
lunca inundabila ~i a unor afluenti. 

In privinta raspindirii stabile~te 5 zone dupa cum urmeaza: 
Zona I. - populata de Unio crassus decurvatus Rossmaesler, 1835. 
Zona II. - nepopu~ata de scoid ~i oare forrneazél bariera hidrochi-

mica in raspindirea scoicilor din cauza apelor carbogazoase care provin 
din ape freatice. 

Zona III.- populata de Unio c decurv.atus ~i Anodonta cygnea anati
na Linne, 1758. 

Zona IV. - nepopuLata, care formeazél o bariera geomorfologica óau
zata de defHeul Tbplita-Deda. 

Zona V. - populata de Anodonta c. piscinalis Nilsson, 1882 ; Unio 
pktorum platyrhyncilius Ro·ssmaesler, 1835 ~i Unio tumidus Philipsson, 
1788. In aceasta zona pe lunca inundabil<'í a riului Mure!? succesiunea in 
timp a principalelor tipuri de biotopuri, asiguratá de colmatarea minera
la ~i biologica este urmata de o succesiune adecvata de asociatii de Unio
nidae. 

Componenta cantitativá ~i calitativá pe asociatii !?i zone reiese din 
tabelul !?Í graficele aláturate. 

Debitul variabi11 .al riu:1ui Mure!? ou viituri frecvente determina o di
namica ~i o activitate particuiara a populatiilor de Unionidae din aéest riu. 

PRALIMINARE STUDIEN UBER DIE NAJADEN
POPULA:TIONEN (Unionidae) AUS DEM MURES-FLUSS 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Der Vierfasser untersuchte die Zus,ammensetztung, Verbreitung, 
einige Aspekte der Dynamik als auch die Aktivitat der Najaden-Popu
lationen aus dem Mure~-Fluss, von dessen Quelle bis zur Stadt Tirgu 
Mure~. Es wurde auch das Überschwemmungsgebiet und einige Neben
flüsse behandelt. 

Hinsiehtlich der Verbreitung werden fünf Zonen beschrieben : 
Zone I. - von Unio crassus decurvatus Rossmaesler, 1935 besiedelt. 
Zone II. - unbesiedelt, da aus dem Grundwasser hier freier C02 her-

vortritt, in der Niihe auch ein Torf-Moor sich beiindet-das mit dem Flusse 
in Verhindung steht-hat sich hier eine hidrű-chemische Schranke gebildet. 
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Zone III. - Besiedelt durch Unio c. decurvatus und Anodonta cygnea 
anatina Linne, 1758. 

Zone IV. - unbesiedelt, hier bildet der Mure~-Pass eine geomorpho
logische Schranke. 

Zone V. - durch Anodonta c. piscinalis Nilsson, 1822 ; Unio picto
rum platyrhynchus Rossmaesler, 1935 und Unio tumidus Philipsson, 1788 
besideH. Im Überschwemmungsgebiet können wir die Sukzessionen der 
Biotop-Typen verfolgen, die durch Mineral-und biologische Ablagerun
gen bedingt werden und die Sukzession der Najaden-Assoziationen mit 
sich bringen. 

Die Zus,ammensetzung der Assoziationen ist aus den Grafiken und 
der Tabelle zu ersehen. 

Der verschiedene Wasserstand des Flusses, mit den haufigen Über
schwemmungen, bestimmt eine eigenartige Dyriamik und Aktivitat der 
N aj a den-Popula tionen. 
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tRSEl eu RAsP!HDIIUfl. DENSirRrER $1 ~tJI1PONEN7A 
PROCENTURl/l R RSOCIRTI/!OR DE UNIOH/DRE DIN 
VR LEA MURE$UI.U/. ( lzvorul f1ure{lului- ?g. Hur e$). 

J.oculblofop"lui Naf"rQ Ot:nsdafro pt spu" 1 t<ll Compon(n/ap.Ao · 
popvlt:Jf r!e ( flpu/) ucrnplar~/ m' e~ unfuoiO DtSP«•(Y. 

Unionidae bi:; fopului !R.c. R.o. Up. (J.f. U.c lJ- fl.c R. a /J.p /Je 

• ""' ~ c..,.$:..·. !-'-tv_o_n_w_,.,_u_R_E<_v,_u_,._.+-"-'•:..."':.__N"-'cc'~cc"lcc":...' +--t-+--+-+-'"-t-='6~-+:=.,f.=:+m~~~ ..., ,... ~r 
...,J C\jj 4. I[V0Rt11 kiJR{$lJUIJ IV 1/.'bJo NlJr<!SUitP -~j j.'~ 100 

$. I!V M ~t08[111 l Rlbu:d1urt>:;ulu, .$ f ,'l 1 100 

5. lll/ M-VOSlOB[HI 8 f:Jib.o Hurnu/Ul 2'· ?4 iOO 

9. St./BCCTRrE. RJb,o Hur~ulu, 0.2 15 1.7 

10 GlhRU,TRS lllbio Huufu/u. 11 11 - 100 

~ 11 ai1LRuTRS-roPUTIU Rlb•o Hvrt~Jiv • 7 6.5 1j 5 51.85 48.15 

ooi ~ 12 úffLRum$-TOPVfR ll Rlb1o Hvruu/u. 100 s:! <o " f-:=+7-:-'--'-:_::..."--t=-'---'-'--,-+--1-+--+-E:-+:-I-+-4f--l 
"'J l.t) 13 MLIWTRS-TOPUTR /JI f:llb10 Mure~v/UJ 7 100 

!14 TOPLITR l RlbJaHuN~ulu, 9 100 

15 rOPU[R ll fJibioM~.tr,~v/u, 0.5 52 5.7 8 .75 - 9fJS 

16. TOPLI r~ BoHO IJ(>inu,.dohJM + + 100 

~~~------+-----~4-4-+-+-~~+-+-~ 
~ 17 RRsrm tTP Bolfo•"u•1(1ntufd + - - - - + 100 ... 

l l l 18 DEO/J &lfö,oundob./oi 2 2 100 
l ~ ! r1~9~.~R~!II~ffl~S~H.-... -.~~~~3V~H=u=.,~. fA~•~o~l~~~o=,=,~t_~I6~--+--+--+--+\~6~~W~01--4---r~ 

20 f:JLUNI~ N B r of r-no•·f 19 - 0 3 1'!3 98.<> - 155 

U FfTC4U ( Pin"ulfifcO,, } 

2!. filU/fiS 11-l UNCI11'1UQf_f Bolto" mundobtld 2 

24 LUN(.FJ /'1URl$11l (// Brof rnorf 

l l l :: ::~:,~;~ :, 
l l ;o RtD!-IfN 

Bolfti in undoh!ld 1f: 

B ral morl 4. 4 

fiJb,o.'-1/J!.tfSUliJI '" 
fo~3 bo<'Q vlv1 + 

0.1 

+ 

++ f{}() 

++ 101) 

0,2 ?5 85 5 fO 

1 4 75 25 

++ - too 
- 16 100 

4.4 100 

f.6 100 -

+ + + ++ 
++ + 
8 8.25 }04 - - 9496 l É . j1 R[(~HIN-PETlllfl Rlbrohftro.'ncH uJv, 025 

~ e ~-.1_<'-t-P~<~T_:[~L~E~/J~----~B:...r~o:...l'_"~'"~'---+~f--f67.~ó+--t76=+l~?.~;~-i--~5-<~4_8i 
~ ~ ~ 3.~ PERI.S M l Balln·nc.ndohdQ 10 0 .5 0,7 112 89 29 - 4 .46 625 

~ .54 PERl$ M ll Bral morf 6 9 J3..5l 6E.~7 

35 PERt$ M lll 8oOQ mundoh.Ja 0 l n 2 100 

36 GORHE:;n 1/R Bra(morl + 
lZ (j0RHf$TI f/ 8 B ro l morl 15 

38 GORNC$TI ll/R Brof mari 8 

39. CiORNE$TI ll/B Braf rr:arf 4 

4c BRERZR (Pf}·tul t.Uf) Rlb,o pir/ulu1 

41 60RHE$TI(Píriul Wf} (jq~r~d• v<Jrtlo,.. 
apirrv""' 

1,2. GOilHf$Tl-Oum6r4riooml Rlb,alofuokial1uü -

45 (R ff E/- h !1URE~ Balfö tnundab!IÓ + 

47 Tg MURE"S Brofrnorl -~ 

Fl.c , finodonteJ cy;neo piscinalis 

R.ll. , linodon fo cy;nea anafino 

Up. .. Unio picforum piotyr hynchus 

+ ++-+-
8 23 65.l5 

f8 08 26.B 2981, - 6~f7 2,99 

16 + 5 ", 11.~ 

++ - fOO 

100 

2 2 tOO 

1,5 33->3 66• 

0.6 2,5 .l l 

+ + + + 
+ + + + + ++ 
+ + + + ++ 

Uc .. Unio Cl'assv.s áuurvalus 

U.t .. Unio fumidus rosfratus 

+ fl fos t contliviaM prtztn.fa 

ftirö t valu<iri cantifativ•. 

t"RBELUL R f05T RLCATUIT PE BAlR P R OBéLOR CRNTITI=ITIY' (ff.{;.TI.JBT' 1iv RIYU(. 

<97 J SI COMP4(CTATR W OBSlRVRfiiL[ OIH 197'1- 7$, 
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