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ABSTRACT

Capabilities and confines of GIS technology in the mapping of the mosquito breeding sites on
the base of revelation of the background pattern. – The paper gives a methodological protocol
for the mapping and evaluation of breeding sites of mosquitoes and the structure of the GIS
which makes possible the selective BTI treatment of the habitats. The suggested method is based
on a case study carried out from 2006 to 2008 in the Ba la ton Reg ion (Hun ga ry). The practical
importance of the results are that the geographically exact patch maps of the mosquito breeding
sites make possible the detailed planning of the BTI treatments and minimization of the envi-
ronmental side effects.

1. BE VE ZE TÉS

Nap ja ink ban a csí põ szú nyog-te nyé szõ hely alap tér ké pe zé sek, tér kép-ak tu a li zá lá sok
meg gyor sí tá sá hoz ugyan úgy, mint a BTI ke ze lé sek cél zott, kör nye zet ter he lést mi ni ma li zá -
ló ki vi te le zés éhez el en ged he tet len a tér kép he lyes folt tér ké pe zés, a tér in for ma ti kai adat ál lo -
má nyok és mód sze rek al kal ma zá sa. A légifotók ilyen cé lú fel hasz ná lá sá nak van nak elõz -
mé nyei, ill. azok al kal ma zá sa nap ja ink ban egy re jel lem zõb bé vá lik, azon ban e tech no ló gia
le he tõ sé ge it más ku ta tá si te rü le tek hez ké pest e té má ban jó val rit káb ban ve szik igény be. A
légifotók csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér ké pe zé sé hez va ló al kal ma zá sá ban hos  szú ide ig
azok kép szer kesz tõ prog ra mok kal tör té nõ hasz ná la ta volt jel lem zõ (pl. BOURGEOIS &
CAISSIE 1997). Az utób bi idõ ben azon ban a GIS tech no ló gia a te nyé szõ hely-tér ké pe zés ben
is elõ tér be ke rült. Konk rét eset ta nul má nyok ról szó ló pub li ká ció azon ban vi szony lag ke vés
szü le tett/szü le tik a té má ban (pl. SRIVASTAVA et al. 2001, 2003, ZOU et al. 2006). Ugyan csak
– a té ma tár sa dal mi és gaz da sá gi je len tõ sé gé hez ké pest kü lö nö sen – ke vés az ez zel kap cso -
la tos ku ta tá si pro jekt-be szá mo ló is (pl. HAUSBECK 2004, SCHÄFER 2008). 

* Megjelent: Márkus, A., Kenyeres, Z., Bauer, N., Tóth, S., Sáringer-Kenyeres, T., & Sáringer Gy.
(2009): The capabilities and confines of GIS technology in the mapping of the mosquito
breeding sites of the base revelation in a background pattern. – Acta Geographica Silesiana
6: 43–51.
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A csí põ szú nyo gok kö zös ség-szer ke ze ti jel lem zõ i re, ill. a csí põ szú nyog-együt te sek
min tá za ta, va la mint a nö vény zet min tá zat kö zöt ti kap cso la tok elõ ze tes vizs gá la ti ered -
mé nye i re ala po zott hi po té zi sünk sze rint tér in for ma ti kai mód sze re ket al kal ma zó, spe -
ci á lis ve ge tá ció-tér ké pe zés sel ké szít he tõ el a csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér kép he lyes
folt tér ké pe. A fel ve tés meg vizs gá lá sá nak kü lön in do kolt sá got adott, hogy a ren del ke zés re
ál ló tér in for ma ti kai mód sze rek csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér ké pe zé sé re adap tált
al kal ma zá sá ra ko ráb ban Ma gyar or szá gon nem volt pél da. An nak el le né re, hogy az
or szág ban szá mos olyan te rü let ta lál ha tó, mely nek tér sé gé ben a csí põ szú nyo gok je len lé te,
a po pu lá ci ók egyed szá ma ki emelt fi gyel met és anya gi rá for dí tást kap (pl. Ba la ton,
Ti sza-tó, Du na ka nyar, Ve len cei-tó). E he lye ken ugyan ak kor a kör nye zet ter he lés mi ni -
ma li zá lá sa is egy re fon to sabb szem pont, me lyet a tör vé nyi sza bá lyo zás mel lett a tár sa -
dal mi el vá rá sok is erõ sí te nek.

Az elem zé sek alap já ul szol gá ló vizs gá la ta in kat Alsópáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás,
Hé víz, Keszt hely és Vo nyarc vas hegy te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén gyûj tött ada to kon
vé gez tük. A csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek leg ob jek tí vebb és leg gyor sabb tér ké pe zé si mód -
sze ré nek fej lesz té se so rán fel hasz nál tuk mun ka cso por tunk egyéb te rü le te ken szer zett ta -
pasz ta la ta it, va la mint Tóth Sán dor és Sár in ger Gyu la több év ti ze des gya kor la ti mun ká já nak
ered mé nye it is. Köz le mé nyünk ben ket tõ, te re pi min ta vé te le zé sen és szá mos szem pon tot fi -
gye lem be ve võ adat fel dol go zá son ala pu ló mód szer ta ni javaslatot adunk köz re.

2. MÓD SZE REK

2006 és 2008 kö zött Alsópáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hé víz, Keszt hely és
Vo nyarc vas hegy te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén 620 csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyen
vé gez tünk fel vé te le zé se ket (pont sze rû ada tok). A min ta vé te lek so rán az aláb bi ada tok
ke rül tek rög zí tés re: (I) Az élõ hely re vo nat ko zó abi o ti kus ada tok: (1) a min ta vé te li hely
föld raj zi ko or di ná tái; (2) a víz pH ér té ke; (3) víz hõ mér sék let; (4) szen  nye zett ség (1–5
ská lán be csül ve); (5) víz mély ség; (6) át lát szó ság (1–5 ská lán be csül ve); (7) jel leg (ál lan -
dó, idõ sza kos, vagy al ka lom sze rû); (8) a te nyé szõ hely víztértipológiai be so ro lá sa; (II)
Az élõ hely re vo nat ko zó biotikus ada tok: (1) hí nár ve ge tá ció je len lé te; ill. (2) bo rí tás ér -
té ke; (3) a te nyé szõ víz fe dett sé gé nek mér té ke (1–5 ská lán be csül ve); (4) a te nyé szõ víz
ár nyé kolt sá gá nak mér té ke (1–5 ská lán be csül ve); (5) a te nyé szõ he lyen meg ne vez he tõ
nö vény tár su lás és jel lem zõ nö vény fa jok (Nö vény zet I=hydrophyta fa jok, Nö vény zet
II=helophyta fa jok); (6) a te nyé szõ hely kö rü li élõhelytípus (Á-NÉR kód); (III) A csí -
põ szú nyog-együt tes re vo nat ko zó biotikus ada tok: (1) lár va sû rû ség (lár va szám/li ter); a
lár va kö zös ség (2) mi nõ sé gi és (3) men  nyi sé gi vi szo nyai. 

A te re pen rög zí tett GIS ada tok alap ján – a légifotók fel hasz ná lá sá val tör té nõ – utó -
la gos la bor mun ká val el ké szí tet tük a tér ség csí põ szú nyog-te nyé szõ he lye i nek 496 folt ból
ál ló tér kép ét. Ta pasz ta la ta ink sze rint a szá mot te võ nö vény zet tel fe dett élõ he lyek kö zül
(1) a ki szá ra dó jel le gû ná das, sá sos mo csa rak; (2) az ál lan dó jel le gû ná das, sá sos mo csa -
rak; (3) az idõ sza kos víz ál lás ok kal jel le mez he tõ üde gye pek; (4) a nyílt kis vi zek, ill. nagy -
vi zek sze gély zó ná ja és (5) a zárt, fás ve ge tá ció tí pu sok hát tér min tá zat ként egye di szer ke -
ze ti és di na mi kai jel lem zõk kel bí ró csí põ szú nyog-együt te se ket ha tá roz nak meg. A fen ti
hát tér min tá zat folt ha tá rai az ese tek jó ré szé ben egy be es nek a csí põ szú nyog-kö zös sé gek
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min tá za tá nak folt ha tá ra i val, ezért va ló já ban e hát tér min tá zat tér ké pe zé se – mint spe ci á -
lis ve ge tá ció tí pus-tér ké pe zés – je len ti a csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér ké pe zé sét. 

A tér kép fol tok hoz kap csol tuk a fel vé te li ered mé nye ket rög zí tõ min ta vé te li pon to -
kat, ez ál tal rész ben lét re jöt tek a folt de fi ní ci ók (egy folt hoz több min ta vé te li hely, több
min ta vé te li idõ pont). A folt de fi ní ci ók a kü lön fé le szár maz ta tott ér té kek, ill. ta pasz ta -
la ti té nye ken ala pu ló – gya kor la ti szem pon to kat is fi gye lem be vé ve – ka te go ri zá lá sok
ál tal vál tak tel jes sé. A ta pasz ta la ti té nye ken ala pu ló ka te go ri zá lá sok a kö vet ke zõk vol -
tak: (1) csí põ szú nyog-együt te sek szer ke ze ti he te ro ge ni tá sa alap ján kü lön bö zõ szin te -
ken ös  sze vont (értsd: bo ta ni kai szem pont ból ere de ti leg kü lön ka te gó ri á ba so rolt)
élõhelykategóriák meg ne ve zé se; (2–5) A te nyé szõ he lyek ke ze lé si szem pon tú je len tõ sé -
ge a ta va szi, nyá ri, õszi és té li idõ szak ban; (6) A te nyé szõ he lyek ke ze lé si szem pon tú je -
len tõ sé ge a faj ös  sze té tel alap ján; (7) A te nyé szõ he lyek leg jel lem zõbb ki ter je dé se; (8)
A te nyé szõ he lyek ki ter je dés-vál to zá sá nak tí pu sai.

A csí põ szú nyog-te nyé szõ he lye ket áb rá zo ló poligonok elõ ál lí tá sa EOV ve tü let sze -
rint tör tént, 1:10.000 mé ret ará nyú to po grá fi ai tér ké pek, va la mint szín he lyes ortofotók
(georeferált légifényképek) alap ján, az ArcGIS 9.1 (1999–2004) és az ArcPad 7.0
(2000–2005) prog ra mok hasz ná la tá val. A pont- és folt tér ké pek lét re ho zá sát és meg je -
le ní té sét a le he tõ ség sze rint el ér he tõ hát tér tér ké pek mind egyi ké vel tesz tel tük, ke res ve
a cél nak leg in kább meg fe le lõ ál lo má nyo kat.

3. A TE NYÉ SZÕ HE LYEK TÉR IN FOR MA TI KAI ALA PÚ RÉSZ LE TES 
TÉR KÉ PE ZÉ SÉ RE JA VA SOLT EL JÁ RÁS

(1) Hát tér tér ké pek be szer zé se

A te re pi min ta vé te le zés, ill. a fel dol go zó mun ka so rán szá mos georeferált alap tér kép,
ill. lé gi- és ûr fel vé tel al kal maz ha tó a csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér ké pe zé sé hez. To -
po grá fi ai tér ké pek ese té ben az 1:10.000 mé ret ará nyú tér kép al kal ma zá sa ja va sol ha tó, 
~1 m/pi xel fel bon tás sal. A tér ké pe zés hez a to po grá fi ai tér ké pek nél sok kal job ban hasz nál -
ha tók a lé gi-, és ûr fel vé te lek. Ezek alap és ki ter jesz tett al kal maz ha tó sá ga kö zött azon ban
je len tõs kü lönb sé gek van nak. A nem ki fe je zet ten csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér ké pe zé -
se cél já ból ké szült lé gi fo tók/ûr fel vé te lek fás ve ge tá ci ó val fe dett te rü le te ken – GPS-el tör té nõ
pont-, ill. folt ha tár-meg ha tá ro zá so kon túl – na gyon kor lá to zot tan, vagy egy ál ta lán nem
al kal maz ha tók. A tér ké pe zés hez leg job ban hasz nál ha tó ál lo má nyok ko ra ta va szi (lomb fa -
ka dás elõt ti, ~feb ru ár, leg ké sõbb már ci us kö ze pe), egye di le re pü lés sel ál lít ha tók elõ. Fo -
lyó ár te re ken cél sze rû mi ni mum két fel vé tel so ro za tot ké szí te ni, egyet az em lí tett lomb fa ka -
dás elõtt, egyet pe dig az el ön té ses idõ szak ban. Mind az egye di re pü lés, mind a nem a té -
má hoz ké szí tett légifotók ese tén ja va solt 0,4 m/pi xel pon tos sá gú ortofotók be szer zé se. 

Csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér ké pe zé sé hez az RGB légifotók, az infraszínes légi-
fotók, a multispektrális ûr fel vé te lek, a multispektrális és hiperspektrális légifotók és a lé -
zer szken ner fel vé te lek egy aránt al kal maz ha tók. Az em lí tett le he tõ sé gek kö zül az RGB
légifotók a ke vés csa tor na, a hiperspektrális ál lo má nyok a túl zott ér zé keny sé gük (akár
100 mé te res sáv szé les ség mel lett is az el té rõ in ten zi tás mi att mes ter sé ges he te ro ge ni tást
idéz nek elõ a folt min tá zat ban), a lé zer szken ner fel vé te lek pe dig erõ sen be ha tá rolt ké szí -
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té si ide jük mi att (lomb men tes, mi ni má lis ta laj víz szin tû ál la po tok mel lett ké szít he tõk,
fõ képp no vem ber ben) ke vés bé ve he tõk szá mí tás ba al kal ma zá si le he tõ sé ge ik azon ban
min den képp meg vizs gá lan dók. Ta pasz ta la ta ink sze rint a csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek
tér ké pe zé sé hez leg al kal ma sab bak a meg fe le lõ idõ pont ból (lomb fa ka dás elõtt, vagy
lomb hul lás után, le he tõ ség sze rint víz bo rí tá sos idõ szak) szár ma zó multispektrális lé gi és
ûr fel vé te lek (pl. IKO NOS), vagy az egye di ké szí té sû infraszínes légifelvételek. A fol tok
és folt ha tá rok be azo no sí tá sá hoz, va la mint a min ta vé te le zett fol tok kal – hát tér min tá zat
alap ján – azo nos nak te kint he tõ fol tok meg raj zo lá sá hoz ezek nyújt ják a leg in for ma tí vabb
és leg pon to sabb ala pot. A di gi tá lis ál lo má nyok be szer zé sé hez TIFF for má tu mot, a PDA-n
tör té nõ meg je le ní té sé hez mozaikolt ecw for má tu mot ja va so lunk. 

(2) Pont sze rû adat gyûj tés

A fel dol go zó mun ka so rán al kal ma zás ra ke rü lõ di gi tá lis tér kép tar tal mak se gít sé gé vel
vég zett te rep be já rás so rán a te nyé szõ he lyek lo ká lis mi nõ sé gi és men  nyi sé gi vi szo nya it fi -
gye lem be ve võ mó don vé gez zünk adat gyûj tést a vizs gált te rü le ten (GPS-PDA esz köz se gít -
sé gé vel). En nek so rán tö re ked ni kell ar ra, hogy a min ta vé te li pon tok a po ten ci á lis te nyé -
szõ he lye ken tér ben és idõ ben mi nél disz per zebb mó don he lyez ked je nek el, ez ál tal mi nél
rep re zen ta tí vabb in for má ci ó kat gyûjt sünk az élõ he lyek abi o ti kus és biotikus jel lem zõ i rõl.
Min den min ta vé te li pon ton mi ni má li san ke rül jön rög zí tés re: (1) a föld raj zi ko or di ná ta
(már a te rep mun ka so rán pontfedvény ké szí té se ja va solt); (2) víz hõ mér sék let ér té ke; (3) a
min ta vé te li hely víz mély sé ge; (4) a víz tér jel le ge (ál lan dó vagy idõ sza kos); (5) a te nyé szõ -
hely víztértipológiai be so ro lá sa; (6) a hí nár ve ge tá ció bo rí tás ér té ke; (7) a te nyé szõ víz fel -
szín fe dett sé gé nek mér té ke (1–5 ská lán be csül ve); (8) a te nyé szõ víz ár nyé kolt sá gá nak mér -
té ke (1–5 ská lán be csül ve); (9) a te nyé szõ he lyen meg ne vez he tõ nö vény tár su lás és jel lem zõ
nö vény fa jok; (10) lár va sû rû ség (lár va szám/li ter); (11) a lár va kö zös ség mi nõ sé gi és men  nyi -
sé gi vi szo nyai (faj/egyed szám) [to váb bi, op ci o ná lis adat gyûj té si le he tõ sé ge ket ld. „2. Mód -
sze rek”]. A min ta vé te li hely rõl cél sze rû min den al ka lom mal do ku men tá ci ós fo tót ké szí te -
ni. Az ada to kat min ta vé te li adat la po kon és táb lá za tos for má ban egy aránt ér de mes tá rol ni. 

(3) Folt tér ké pe zés

A te re pi fel vé te le zés nél meg kez dett, majd zöm mel a fel dol go zó mun ka so rán el -
vég zett fo lya mat so rán min den te nyé szõ hely hez ke rül egy le ha tá rolt folt, egye di azo no -
sí tó val. A min ta vé te lek pont tér ké pe i nek ele mei (min ta vé te li pon tok) köl csön önö sen
meg fe lel tet he tõk a te nyé szõ he lyek folt tér kép ének ele me i vel (te nyé szõ hely fol tok) (a
pont sze rû min ta vé te lek egye di azo no sí tói a folt shape att ri bú tum táb lá já ban is rög zí -
tés re ke rül nek). Bi zo nyos ese tek ben a kö ze li, egy más sal tel jes ha son ló sá got mu ta tó fol tok
egy azo no sí tó alatt ke rül nek be jegy zés re. Ilyen kor az egy azo no sí tó hoz tar to zó fol to kat
jel lem zõ fel vé tel is kö zös. 

Ezt kö ve tõ en el kell vé gez ni az el sõd le ges adat táb la szár maz ta tott, ill. ta pasz ta la ti
té nye ken ala pu ló ka te go ri zá lás sal lét re ho zott ada tok kal tör té nõ fel töl té sét. Az egyes fol -
to kon egyen ként, mi ni má li san az aláb bi ka te go ri zá lá so kat kell el vé gez ni: (1) A te nyé szõ -
he lyek ke ze lé si szem pon tú je len tõ sé ge a ta va szi, a nyá ri, az õszi és a té li idõ szak ban; (2)
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A te nyé szõ he lyek ke ze lé si szem pon tú je len tõ sé ge a faj ös  sze té tel alap ján; (3) A te nyé szõ -
he lyek leg jel lem zõbb ki ter je dé se [pl. a: 10 m2, b: 50 m2, c : 200 m2, d: 800 m2, e: 800 m2 fö -
lött]; (4) A te nyé szõ he lyek ki ter je dés-vál to zá sá nak tí pu sai. Ja va solt ka te gó ri ák: a: Ál lan -
dó nak te kint he tõ (me rev) te nyé szõ hely-folt ha tár, ál lan dó víz bo rí tás, b: A folt ha tár – a te -
nyé szõ hely mé re té hez ké pest – kis mér ték ben mind két irány ba vál toz hat, c: A te nyé szõ -
hely-folt ha tár – a te nyé szõ hely mé re té hez ké pest – je len tõs mér ték ben vál toz hat, a víz bo -
rí tás ál ta lá ban rend sze re sen fenn áll (éves szezonalitása van), a ki ter je dés-vál to zás jel lem -
zõ en las sú (~lineáris jel le gû), rit kán rap szo di kus, d: A te nyé szõ hely-folt ha tár gyak ran és
– a te nyé szõ hely mé re té hez ké pest – je len tõs mér ték ben vál to zik, a víz bo rí tás rend sze res -
sé ge (ta laj víz szint jel lem zõ éves in ga do zá sa, szezonalitása) mel lett az al ka lom sze rû vál to -
zá sok is gyak ran jel lem zik, a ki ter je dés-vál to zás gyors (~exponenciális jel le gû), e: A te -
nyé szõ hely-folt ha tár, nö vény zet hez nem, ki sebb-na gyobb geo mor fo ló gi ai for mák hoz kö -
tött. A víz bo rí tás al ka lom sze rû, a ki ter je dés-vál to zás gyors (~exponenciális jel le gû).

1. áb ra. Az ArcMap tér kép né ze te és fõbb funk ci ói

A me nü sor és a fel sõ esz köz sor a szo ká sos Win dows prog ra mo ké ra jel lem zõ, a má so dik esz köz sor ban pe dig
a tér kép ke ze lé sé hez szük sé ges gom bo kat ta lál juk (na gyí tá si mó dok 4 gomb ja, ki je lölt elem re na gyí tás, moz -
ga tás, tel jes né zet, elõ zõ és kö vet ke zõ né zet, a ki je lö lés 3 gomb ja, tér kép ele mek ki vá lasz tá sa, in for má ció,
szû rés, XY hely ke re sé se, mé ré sek, hyperlink esz köz). A tér ké pi ré teg re jobb gomb bal kat tint va ér jük el a
ré teg ke ze lé sé re hasz ná la tos funk ci ó kat. Ezek kö zül a leg fon to sab bak az attribútumtábla meg nyi tá sá ra, a
kap csolt táb lák ke ze lé sé re, va la mint a ré teg re na gyí tás ra hasz nál tak (fent rõl 3–5).

(4) Adat ös  sze fû zés

A di gi ta li zált tér kép hez az el sõd le ges adat táb la az 1. táb lá zat ban lát ha tó osz lo pok kal ké szül.
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1. táblázat. A digitalizált térképek elsõdleges adattáblája

Ezek után a min ta vé te li adat táb la át ala kí tá sá val lét re jön egy, az el sõd le ges adat táb -
lá hoz csa to lan dó to váb bi táb lá zat. A csa to lás hoz az ArcMap prog ram „Join” funk ci ó -
ját al kal maz zuk, amely tel jes, köz vet len funk ci o na li tást tesz le he tõ vé, mint ha a táb lá -
zat az el sõd le ges adat táb la ré sze vol na. A kap csolt táb la adat osz lo pa it (az op ci o ná lis
ada to kat is rög zí tõ fel vé te lek ese tén) a 2. táb lá zat mu tat ja. Az ös  szes fel vé te li ada tot
tar tal ma zó, nem köz vet le nül „Join” mód szer rel kap csolt táb lá zat tar tal maz za a 2.
táb lá zat ban lát ha tó osz lo po kat, ezen kí vül még a te nyé szõ hely meg ne ve zés re hor doz
egy kü lön szö ve ges me zõt. A táb lá zat az úgy ne ve zett „Relate” mód szer rel csa to lan dó
a tér kép el sõd le ges adat táb lá já hoz, ugyan az zal az M1 me zõn, il let ve az eb ben a táb lá -
zat ban lét re ho zott JOIN me zõn ke resz tül. A kü lön kap cso lá si mód szer in do ka, hogy
egy-egy poligonhoz több sor is tar to zik eb ben a táb lá zat ban, ami le he tet len né te szi az
„egy-egy hez” kap cso lat hoz hasz nál ha tó „Join” al kal ma zá sát és az „egy-több höz” kap -
cso la tot le he tõ vé te võ „Relate” ke rült ki vá lasz tás ra.

A min ta vé te li adat la pok word fájl jai egy sé ges el ne ve zést kap nak az el sõd le ges
adat táb la M1 osz lo pá hoz il lesz ke dõ en. Azok hoz a fol tok hoz, ahol több min ta vé tel is
tör té nik, ös  sze vá lo ga tás ra ke rül nek az adat la pok az M1 után el ne ve zett fájl ba.

A rend szer le kér dez he tõ sé ge tel jes kö rû, az ös  szes fel so rolt adat ra tet szés sze rint
szûr he tõ, az az az ada tok bár ho gyan le vá lo gat ha tó ak. A le vá lo ga tás ra kü lö nö sen al kal -
ma sak a kö tött ka te gó ria szá mú (szám vagy szö veg egy aránt) ada tok, ezért ki emel ke dõ
je len tõ sé ge van a ge ne rált me zõk nek (gyé rí té si je len tõ ség, egye sí tett élõhely -
kategóriák), de szin te bár me lyik adat hoz ké szít he tõ meg fe le lõ szû rõ.
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Mező Funkció Típus Hossz Jelleg 
FID A program saját azonosító kódja a poligonokhoz Object ID 4 Szám 
Shape A folt természetét jelölő, a program által 

létrehozott mező 
Polygon   

Terulet A foltok területe négyzetméterben Double 16 Szám 
M1 Az elsődleges minta sorszáma, a kapcsolásra 

használt mező (a kapcsolt táblában a BLT N 
mezőhöz) 

Double 16 Szám 

M2-M12 A további minták száma (ismételt felvételezés 
esetén) 

Double 16 Szám 

EV 1 A tenyészőhely jelentősége tavasszal Double 16 Szám 
EV 2 A tenyészőhely jelentősége nyáron Double 16 Szám 
EV 3 A tenyészőhely jelentősége ősszel Double 16 Szám 
EV 4 A tenyészőhely jelentősége télen Double 16 Szám 
Meret A tenyészőhely méretváltozásának típusa Double 16 Szám 
Jel faj A fajkészlet jelentősége a biológiai 

szúnyoggyérítés szempontjából 
Double 16 Szám 

Hyperlink A csatolt adatlapokra mutató relatív elérési útvonal Text 15 Szöveg 
Centr X Folt középponti EOV [itt bármilyen, a 

térinformatikai szoftver által használt földrajzi 
koordinátaformátum, vetületrendszer szerepelhet, 
az EOV magyar] koordinátapárjának X értéke 

Long 6 Szám 

Centr Y Folt középponti EOV koordinátapárjának Y értéke Long 6 Szám 
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2. táb lá zat. A kap csolt adat táb la adat osz lo pai

(5) Meg je le ní tés

A nyom ta tás ra al kal mas te ma ti kus tér ké pek elõ ál lí tá sa, a gra fi kus fájl ba tör té nõ
ex por tá lás és a nyom ta tás az ArcMap prog ram mal tör té nik. Min den egyes tér kép tí pus -
hoz ké szül egy tér ké pi „Template fájl”, mely tar tal maz za a jel kul csot és a szel vé nye zést.
A nyom ta tás hoz el ké szí tett tér kép szel vé nyek ex por tá lás ra ke rül het nek JPEG for má -
tum ba is.

A ke ze lé si, le kér de zé si, meg je le ní té si le he tõ sé ge ket a 2–5 áb rák szem lél te tik.
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Mező Funkció Típus Hossz Jelleg 
OID A program saját azonosító kódja az 

objektumokhoz 
Long 4 Szám 

BLT N Az elsődleges mintavételek sorszáma, a 
kapcsolatot létrehozó mező (az elsődleges 
adattáblában az M1mezőhöz) 

Long 6 Szám 

INNO KOD A mintavételek kódja a jegyzőkönyvekből Text 9 Kód 
DATE Dátum Date 8  
MONTH Hónap Long 7 Szám 
SEASON Évszak Double 10 Szám 
SETTLEMENT Település (közigazgatási) Text 15 Szöveg 
HEIGHT M Tengerszint feletti magasság (méterben) Long 7 Szám 
WBODY TYPE Víztértípus Long 9 Szám 
WDEPTH AV Átlagos vízmélység Long 9 Szám 
W TRANSP Víz átlátszósága, 5 fokozatú skálán  Long 7 Szám 
WATER CH Víztér változásának jellege, 5 fokozatú 

skálán 
Double 12 Szám 

TREATM Javasolt kezelési módok, 5 kategória Text 7 Szöveg 
CHAR 01 Jelleg Long 6 Szám 
PH pH Short 4 Szám 
TEMP C Hőmérséklet Long 7 Szám 
PWEED VEG Hínárnövényzet 0/1 Double 11 Szám 
COVERAGE Fedettség, 5 fokozatú skálán Long 7 Szám 
SHADING Árnyékoltság, 5 fokozatú skálán Long 6 Szám 
HAB EHK SU Jelenlévő élőhelytípusok ÁNÉR szerint Text 15 Szöveg 
HAB EHK 1-5 Élőhely-típusok egyenként, jelentőség 

sorrendjében, ÁNÉR szerint 
Text 9 Szöveg 

OEK I I. egyesített élőhelykategóriák Text 9 Szöveg 
OEK II II. egyesített élőhelykategóriák Text 9 Szöveg 
OEK III III. egyesített élőhelykategóriák Text 9 Szöveg 
H C EHK SU Tenyészőhely környezetének élőhelyei, 

ÁNÉR szerint 
Text 9 Szöveg 

H C EHK 1-6 Tenyészőhely környezetének élőhelyei 
egyenként, ÁNÉR szerint 

Text 9 Szöveg 

VEG HYDATO Hydatophyta vegetáció, társulásnév vagy 
fajkompozíció 

Text 200 Szöveg 

VEG HELOPH Helophyta vegetáció, társulásnév vagy 
fajkompozíció 

Text 254 Szöveg 

COLL LARVA Gyűjtött lárvák (faj/egyedszám) Text 120 Szöveg 
LARVA Lárvák Text 5 Szöveg 
„fajnevenként” Lárvák egyedszáma fajonként Text 7–10 Szöveg 
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2. áb ra. Az attribútumtábla és ke ze lé se

Az osz lo pok fej lé cé re kat tint va, a jobb gomb bal el ér jük az ada tok ren de zé sé re és a szá mo lá sok ra szol gá ló le -
he tõ sé ge ket, il let ve az osz lo pok ke ze lé sét. A leg egy sze rûbb és sok ol da lú an hasz nál ha tó le he tõ ség az ada tok
sor ba ren de zé se, szár maz ta tott ada to kat pe dig a „Field Calculator” funk ci ó val ál lít ha tunk elõ. A jobb gomb -
bal az ak tu á lis me nüt je le nít het jük meg. Ki emel ten hasz nos funk ció a ki vá lasz tott elem re na gyí tás, ez zel a
tér ké pi né zet ug rik a ki vá lasz tott elem re vagy ele mek re.

3. áb ra. A táb lá zat ada ta i nak szû ré se

A táb lá zat al ján lé võ „Options” me nü ben az ada tok ke ze lé sé re szol gá ló funk ci ó kat ke res het jük, ren dez het -
jük, szer keszt het jük. Emel lett le vá lo ga tá so kat, szû ré se ket vé gez he tünk. A jobb ol da li kép ré szen a szû rés
(Select By Attributes) ab lak lát ha tó. Eb ben meg kell ad ni a vá lo ga tás alap já ul szol gá ló osz lo pot, ki vá laszt -
hat juk an nak szük sé ges ér té ke it, vagy in ter val lu mot ír ha tunk be a szá munk ra meg fe le lõ lo gi kai kép let
sze rint. Itt tölt he tünk be az elõ re el ké szí tett szû rõ ket és ment het jük el fris sen ké szí tett kép le te in ket is. A
szû rés az „Apply” gomb bal vé gez tet he tõ el.
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4. áb ra. Ren de zett táb lá zat és csa tolt táb lák ke ze lé se

A táb lá zat alat ti gomb so ron le he tõ sé günk van az ös  szes, vagy csak a ki vá lasz tott ele mek meg je le ní té se kö zött
vá lasz ta ni. Az „Options” me nü bõl in dít hat juk a kap csolt re lá ci ós táb lák meg nyi tá sát is (me lye ket a több-
az-egyhez kap cso ló dá sok mi att hasz ná lunk), ahol azok a so rok lesz nek ki je löl ve, me lyek eb ben a táb lá ban
kap cso lat tal bír nak. Ez for dít va is mû kö dik, a re lá ci ós táb lá ban le vá lo ga tott vagy ki je lölt so rok nak meg fe le lõ
att ri bú tu mo kat ke res het jük meg így egy sze rû en. 

5. áb ra. Kap csolt do ku men tu mok meg je le ní té se

Az adat táb lák ba ne he zen, vagy csak je len tõs in for má ció vesz tés sel be il leszt he tõ ada to kat egyéb prog ra mo -
kon ke resz tül köz vet ve is el ér het jük. Kü lö nö sen al kal mas ez az adat bá zis hoz kap csol ha tó ké pek, vagy az
ere de ti fel vé te li jegy zõ köny vek meg je le ní té sé re. A „Hyperlink” funk ció be ál lí tá sa és az attribútumtáblában
az el éré si út vo nal elõ ál lí tá sa után a „Hyperlink” esz köz zel a kér dé ses tér ké pi folt ra kat tint va köz vet le nül a
hoz zá ren delt prog ram ban nyí lik meg a be ál lí tott do ku men tum. En nek hasz na a tel jes kö rû adat el érés ben
mu tat ko zik meg.
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4. A TE NYÉ SZÕ HE LYEK TÉR IN FOR MA TI KAI ALA PÚ GYOR SÍ TOTT 
TÉR KÉ PE ZÉ SÉ RE JA VA SOLT EL JÁ RÁS

Gyak ran elõ for dul, hogy a ki vi te le zés mi elõb bi meg va ló sí tá sa, ill. a rész le te sen fel -
dol go zott te rü le tek re vo nat ko zó tér ké pek ak tu a li zá lá sa so rán nincs le he tõ ség/szük ség
a fen ti mó don le írt rész le tes tér ké pe zés re. Ez eset ben az aláb bi – szin tén tér in for ma ti -
kai ala pú, a te nyé szõ hely-tér ké pe zés sel és a csí põ szú nyo gok bi o ló gi á já val kap cso la tos
is me re te ket szin te ti zált mó don hasz ná ló – egy sze rû sí tett tér ké pe zé si mód szer al kal ma -
zá sát ja va sol juk.

A tér ké pe zé si mun ká hoz kap cso ló dó te rep be já rá so kat RGB légifotók és to po grá -
fi ai tér ké pek segítségével vé gez zük el. A te rep be já rá sok, ill. az utó la gos fel dol go zó
mun ka alap ján ké szít sünk fel jegy zé se ket, me lyek te re pi GPS-mérésekkel lét re ho zott
pontfedvényhez kap csol tan tar tal maz zák a kö vet ke zõ ket: (a) lár vaegyüt tes mi nõ sé gi
és meny  nyi sé gi jel lem zõ i re vo nat ko zó ada tok; (b) a te nyé szõ hely nö vény ze té nek leg -
fon to sabb vo ná sai (elõ for du ló nö vény fa jok, élõ hely-tí pus); (c) a csí põ szú nyog fa jok és
lár vaegyüt te sek élõhelyfüggésén ala pu ló, a hu mán je len tõ sé get és a bi o ló gi ai ke ze lé sek
ki vi te le zés ének le he tõ sé ge it is fi gye lem be ve võ spe ci á lis élõ hely-ka te gó ria (utób bi a kat
ld. in KE NYE RES et al. 2010).

A te nyé szõ he lye ket meg je le ní tõ poligonokat ez után – a fent le írt táv ér zé ke lé si
ada tok kö zül a ren del ke zés re ál ló leg jobb fel bon tá sú és a té má hoz leg job ban al kal maz -
ha tó ál lo mány hasz ná la tá val – ké zi in terp re tá ci ó val ál lít suk elõ, de le he tõ ség sze rint
mind na gyobb te rü le ten al kal maz zunk spektrális elem zé sen ala pu ló au to ma ti kus vek-
torizálást is (ld. in SZA BÓ et al. 2010).

A te nyé szõ he lye ket a fel vé te le zés so rán ta pasz talt leg na gyobb ki ter je dés mel lett
áb rá zol juk. A fol tok ka te go ri zá lá sa (a hu mán je len tõ sé get, a bi o ló gi ai ke ze lés le he tõ -
sé ge it egy aránt fi gye lem be ve võ spe ci á lis élõ hely-ka te gó ri ák al kal ma zá sá val, ld. fent) a
fedvény (.shp) att ri bú tum-táb lá za tá ban is tör tén jen meg. Tö re ked ni kell ar ra, hogy az
azo nos tí pus ba so rolt csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek élõ he lyi kö rül mé nyei, a ben nük
elõ for du ló csí põ szú nyog-együt te sek faj ös  sze té te le, éves di na mi ká ja azo nos le gyen, ez -
ál tal a tér kép he lyes fol tok ka te go ri zá lá sa biz to sít ja a folt jel lem zé sek meg adá sát is. A
fol tok ka te go ri zá lá sa a he te ro gén élõ hely-szer ke ze tû fol tok ese tén az adott folt ban do -
mi náns nak te kin tett kód dal tör tén jen.

A tér ké pi meg je le ní tés és nyom ta tás áb rá zo lá si egy sé ge az EOV 1:10.000 mé ret -
ará nyú to po grá fi ai tér kép szel vény ki osz tá sa le gyen (fájl név ben is al kal maz va a tér kép -
szel vé nyek azo no sí tó it).

A kön  nyebb al kal maz ha tó ság ér de ké ben ké szít sük el a folt tér kép kml ki ter jesz té -
sû vál to za tát is. A gya kor la ti ki vi te le zés sel és fi nan szí ro zás sal kap cso la tos mun ka elõ -
se gí té se ér de ké ben ha tá roz zuk meg az egyes te nyé szõ hely-tí pu sok te le pü lé sek kö zöt ti
meg osz lá sát.

5. KONK LÚ ZIÓ 

A fent le írt mód sze re ket szá mos, a csí põ szú nyog ár ta lom szem pont já ból ki emelt
je len tõ sé gû te rü le ten si ke re sen tesz tel tük. 
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A csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek tér in for ma ti kai le he tõ sé ge ket adap tá ló tér ké pe zé -
sé vel elõ ál lí tott, vektorizált, tér kép he lyes folt tér ké pek nagy elõ nye – mind a rész le tes,
mind a gyor sí tott el já rás al kal ma zá sa ese té ben –, hogy ak tu a li zá lá suk is gyor san, az
alap tér ké pe zés hez ké pest lé nye ge sen ke ve sebb te rep mun ká val el vé gez he tõ. Az ak tu a -
li zá lá sok a vál to zá sok (antropogén ha tá sok, csa pa dék hul lás rap szo di kus sá vá lá sa)
üte mé nek is me re té ben általában mi ni mum 3 éven te lát sza nak szük sé ges nek. Utób bi
fel adat el vég zé sét nagy ban se gí te né az adott idõ szak ban ak tu á lis nak te kint he tõ egye di
lé gi fo tó-so ro zat (lomb men tes ál la pot, el ön té ses ál la pot stb.), vagy ér té ke lés re al kal mas
idõ pont ban ké szült multispektrális ûr fel vé tel-so ro zat ren del ke zés re ál lá sa.

Az ered mé nyek ter mé szet vé del mi gya kor la ti je len tõ sé ge, hogy a csí põ szú nyog-
te nyé szõ he lyek tér kép he lyes áb rá zo lá sa a BTI ke ze lé sek szá má ra meg te rem ti a tér ben
és idõ ben pon tos ki jut ta tás és a kör nye zet ter he lés mi ni ma li zá lá sá nak le he tõ sé gét.
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