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ABSTRACT

Overview of the habitat-preferences of the Culicidae larval assemblages. – The article
overviews mosquito larval assemblages related to characteristic vegetation types: (1) breeding
habitats of the flood-plain forests; (2) breeding habitats in grassland vegetation of the flood-
plains; (3) marginal zone of the open permanent waters with pondweeds; (4) reed beds and/or
sedge-marshes with permanent character; (5) reed beds and sedge-marshes with temporary
character; (6) marshy meadows and grasslands characterized by temporary water supply; (7)
temporary breeding habitats in mesophytic forests. Structure of the larval assemblages is deter-
mined by (a) the permanent or temporary character of the water supply; (b) the annual dynamics
of the water supply; (c) percental coverage of the water surface; (d) degree of shadiness; (e) the
structure of the surrounding habitat-mosaic.

1. BE VE ZE TÉS

A ví zi- és vál to zó víz gaz dál ko dá sú élõ he lye ken, ill. egyéb kis vi zek ben fej lõ dõ csí põ szú -
nyog fa jok el ter je dé sé nek tér ké pe zé se so rán jog gal me rül fel a kér dés: Kö tõd nek-e egyes
fa jok, ill. Culicidae-lárvaegyüttesek élõ he lyek hez, ha igen mi lyen lép ték ben fog ha tó meg ez
a kap cso lat a ma gyar or szá gi élõ he lye ken? ALFONZO et al. (2005) alap ján a fa jon ként el té -
rõ tolerancia/preferencia-jellemzõk mi att, az egyes élõ he lyek és az azok hoz kö tõ dõ csí põ -
szú nyog-együt te sek szer ke ze te kö zött szo ros ös  sze füg gés ta pasz tal ha tó. Az együt te sek szer -
ke ze tét, az élõ hely-igény mel lett, alap ve tõ en meg ha tá roz za az egyes fa jok fenológiája, mely
je len tõs sze re pet ját szik ab ban, hogy a lár vaegyüt te sek sze zo ná lis kü lönb sé ge ket mu tat nak
(RUSSEL 1986). A szezonalitás te kin te té ben, az öko ló gi ai igé nyek mel lett az a leg meg ha tá -
ro zóbb, hogy a csí põ szú nyo gok kö zött egy aránt ta lá lunk egy ge ne rá ci ós és több ge ne rá ci ós
fa jo kat. A fenológiai ere de tû szezonalitás, mind a lár vák, mind az imá gók ese té ben hos  szú
ide je jól is mert (MI HÁ LYI & GU LYÁS 1963, JAENSON et al. 1986, MARGALIT et al. 1987,
SÁR IN GER et al. 1998, GLEISER et al. 2002, SHAMAN et al. 2002, ZHONG et al. 2003, TÓTH

2004, 2006, 2007, KE NYE RES & TÓTH 2005, 2008, TÓTH & SÁR IN GER 1997, 2007,
SZEPESSZENTGYÖRGYI & RENTSENDORJ 2006). A szezonalitás faj szin tû meg nyil vá nu lá sa
azon ban ré gió füg gõ. Ma gyar or szá gon a fa jok több sé ge pe te alak ban te lel, eb bõl adó dó an
tél vé gén, ko ra ta vas  szal je len nek meg lár vá ik. De van nak a ha zai fa u ná nak pe té bõl õs  szel
ki ke lõ, majd hos  szú ide ig (9–10 hó nap) fej lõ dõ (Coquillettidia richiardii), ill. õs  szel ki ke lõ,
té len rö vid ide ig fej lõ dõ fa jai (pl. Ochlerotatus cataphylla, Ochlerotatus communis,
Ochlerotatus rusticus, Culiseta fumipennis, Culiseta morsitans) is. Az utóbb em lí tett fa jok
egye dei nem, vagy csak ki vé te les eset ben ke rül nek elõ nyá ron (TÓTH 2005). To vább bo nyo -
lít ja a fenológiai ké pet, hogy a több ge ne rá ci ós, zöm mel ta vasz tól õszig fej lõ dõ Anopheles
claviger, Anopheles maculipennis, Anopheles plumbeus, Ochlerotatus geniculatus, Culex pipi-
ens, Culiseta annulata fa jok lár vái akár té len is meg je len het nek. 
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A fen ti té nyek el le né re az együt te sek, jel lem zõ faj kom bi ná ci ók le írá sát meg ne he -
zí ti, hogy a fa jok sok eset ben nem egyet len élõ hely-tí pus hoz kö tõd nek, az együt te sek
pe dig – a fa jok el ter je dé sé ben ta pasz tal ha tó kü lönb sé gek mi att – je len tõs re gi o ná lis
kü lönb sé ge ket mu tat nak (SATTLER et al. 2005). 

SCHÄFER (2004) svéd or szá gi min ták alap ján, a lár vá kat és imá gó kat együtt ér té kel -
ve, kvan ti ta tív vizs gá la tok kal a kö vet ke zõ együt te se ket ír ta le (csak a 100-nál na gyobb
egyed szám mal elõ ke rült fa jo kat vet te fi gye lem be – a *-gal jel zett fa jok ed dig Ma gyar -
or szág ról nem ke rül tek ki mu ta tás ra): (1) Aedes vexans–Ochlerotatus sticticus–Aedes
rossicus–Aedes cinereus; (2) Culiseta morsitans; (3) Ochlerotatus annulipes–Ochlerotatus
cantans–Ochlerotatus intrudens*–Ochlerotatus communis–Ochlerotatus punctor–
Ochlerotatus diantaeus*; (4) Coquillettidia richiardii–Culex pipiens–Anopheles
maculipennis–Culiseta alaskaensis.

Ma gyar or szá gon elõ ször MI HÁ LYI & GU LYÁS (1963) fog lal ko zott a csí põ szú nyog fa jok
kap csolt elõ for du lá sa i val, együt tes-szer ve zõ dé sé vel, en nek so rán a lár vaegyüt te se ket a fa -
jok együt tes elõ for du lá sa i nak szá mát meg ad va ha tá roz ták meg. A csí põ szú nyog-együt te sek
szem pont já ból – a lár va- és imá gó-elõ for du lá so kat nem szét vá laszt va – MI HÁ LYI & GU LYÁS

(1963) hat táj tí pust kü lön böz te tett meg: I. pusz ta, II. sík- és domb vi dé ki mo csa ras te rü le -
tek li ge tei és er dõi, III. fo lyók ár te rü le tei, IV. ala cso nyabb hegy vi dé kek (600 m alatt), V. ma -
ga sabb hegy vi dé kek (600 m fe lett), VI. ház kö rü li vi zek. 

A fen ti táj tí pu sok ka rak ter fa ja i nak pe dig a kö vet ke zõ ket je löl ték.
I. pusz ta: do mi náns fa jok az Ochlerotatus caspius, az Ochlerotatus flavescens, az

Anopheles messeae, szi ken az Ochlerotatus dorsalis és az Anopheles atroparvus.
II. sík- és domb vi dé ki mo csa ras te rü le tek li ge tei és er dõi: (1) ár nyé kos er dei po -

cso lyák al tí pus: do mi náns fa jok az év ko rai idõ sza ká ban az Ochlerotatus cantans, az
Ochlerotatus annulipes, az Ochlerotatus cataphylla, az Ochlerotatus leucomelas, az
Ochlerotatus rusticus, a Culiseta morsitans, ké sõbb az Ochlerotatus sticticus és a Culiseta
alaskaensis; (2) po cso lyák ré ten: do mi náns fa jok az Aedes vexans, az Ochlerotatus
annulipes, az Aedes cinereus, az Ochlerotatus excrucians, de elõ for dul nak pusz tai fa jok
is, mint az Ochlerotatus caspius, az Ochlerotatus flavescens és az Ochlerotatus dorsalis;
(3) fa od vak vi zé ben az Ochlerotatus geniculatus és az Anopheles plumbeus jel lem zõ.

III. fo lyók ár te rü le tei: ural ko dó fa jok az Aedes vexans és az Ochlerotatus sticticus,
kí sé rõ fa jok az Ochlerotatus caspius, az Aedes rossicus és az Ochlerotatus hungaricus1.

IV. ala cso nyabb hegy vi dé kek (600 m alatt): ré ti élõ he lye ken do mi náns fa jok az
Aedes vexans, az Ochlerotatus excrucians és az Ochlerotatus annulipes, er dei te nyé szõ he -
lyek kö ze lé ben ide so rol ha tó az Ochlerotatus cantans és az Ochlerotatus sticticus is.

V. ma ga sabb hegy vi dé kek (600 m fe lett): faj sze gény együt te sek ti pi kus fa jai a
Culiseta glaphyroptera, az Ochlerotatus punctor, az Ochlerotatus communis, az
Ochlerotatus refiki és az Ochlerotatus nigrinus.

1 Az Ochlerotatus hungaricus faj nak Ma gyar or szá gon rend kí vül ke vés elõ for du lá si ada ta is mert.
Igaz, hogy azok mind egyi ke a Du na men té rõl szár ma zik, még is a faj együt tes be so ro lá sa vé le -
mé nyünk sze rint meg ala po zot tan egy elõ re nem te he tõ meg.
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1. áb ra. Te nyé szõ hely ár té ri li get er dõ ben
(Bu da ka lász)

2. áb ra. Ár té ri te nyé szõ he lyek gyepekben az árvízvédelmi töltés mellett (Kis kö re) 

Kenyeres et al.: Lárvaegyüttesek élõhely-preferenciái

52

szunyog2010-2:szunyog2010-2.qxd  2010.12.10.  10:46  Page 52



3. áb ra. Ál ló vi zek nyílt sze gély zó ná ja hí nár ve ge tá ci ó val élõ hely-tí pus 
(fent: Tiszakeszi, lent: Somogyszentpál) 

4. áb ra. Víz ben ál ló ná da sok és magassásosok tí pus hoz tar to zó te nyé szõ hely (Paloznak)
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5. áb ra. Ár té ri ná das-ma gas sá sos mozaik a Szent end rei-szi ge ten (Tahitótfalu)

6. áb ra. Ártéri mo csár rét (Tiszakeszi /balra/) és 
mocsárrét a Vértes elõterében (Csákvár /jobbra/)
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7. áb ra. Idõ sza ko san ki szá ra dó ná das-ma gas sá sos élõhelymozaik (Badacsonytördemic)

8. áb ra. Csa pa dék vi zes po cso lyák gyep te rü le ten (Tiszavalk)

9. áb ra. Mo csár rét tavasszal, Pákozd közelében
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10. áb ra. Égeres mocsárerdei magassásos tenyészõhely (Keszthely)

11. áb ra. Csa pa dék vi zes po cso lya er dõ te rü le ten (Újlõrincfalva)

12. áb ra. Idõ sza kos víz ál lás a Keszthelyi-hegységben, a Tá ti kán (Zalaszántó)
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VI. ház kö rü li vi zek: jel lem zõ fa jok: Culex pipiens, Culiseta annulata, rit kán
Culiseta alaskaensis.

MI HÁ LYI & GU LYÁS (1963) a lár vák fej lõ dé si he lyé re vo nat ko zó an is kö zöl több, az -
óta is helyt ál ló nak bi zo nyu ló ada tot. Így pél dá ul meg ál la pít ják, hogy a ná das, sá sos vi -
zek ben fej lõd nek az Anopheles messeae, az Anopheles atroparvus, az Aedes cinereus, a
Culiseta morsitans és a Culex territans fa jok, ill. hogy a Coquillettidia richiardii „so ha ki
nem szá ra dó” vi zek ben fej lõ dik.

TÓTH (2004, 2006) helyt ál ló nak ta lál ja MI HÁ LYI & GU LYÁS (1963) csí põ szú nyog-
együt te sek re vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it és az aláb bi, víztértípusokhoz kö tött faj kom bi -
ná ci ó kat ír ja le.

I. mo csár tí pu sú ter mé sze tes ál ló víz: Culex pipiens, Anopheles maculipennis,
Ochlerotatus annulipes, Aedes vexans, Culiseta annulata, Culex modestus, Anopheles claviger,
Aedes cinereus, Ochlerotatus sticticus, Ochlerotatus excrucians, Ochlerotatus caspius.

II. tömpöly tí pu sú ter mé sze tes kis víz: Culex pipiens, Ochlerotatus annulipes,
Culiseta annulata, Anopheles maculipennis, Aedes vexans, Aedes cinereus, Anopheles
claviger, Ochlerotatus cantans, Ochlerotatus rusticus.

III. litoriprofundális tí pu sú se kély tó: Culex modestus, Anopheles maculipennis,
Culex pipiens, Ochlerotatus annulipes, Aedes vexans.

IV. csa pa dék vi zes po cso lya: Culex pipiens, Aedes vexans, Culiseta annulata, Aedes
cinereus, Ochlerotatus sticticus.

V. ér tí pu sú kis víz fo lyás: Anopheles maculipennis, Culex pipiens, Culex modestus,
Anopheles claviger, Culiseta annulata, Culex territans.

VI. mo csár tí pu sú mes ter sé ges ál ló víz: Culex pipiens, Culiseta annulata, Culex modestus,
Aedes vexans, Anopheles claviger.

TÓTH (2005) a kö vet ke zõ té li lár vaegyüt te se ket tart ja el kü lö ní ten dõ nek: (1)
Ochlerotatus rusticus–Ochlerotatus cataphylla–Culiseta fumipennis–Culiseta morsitans;
(2) Culiseta morsitans–Ochlerotatus cataphylla–Ochlerotatus rusticus–Culiseta fumipen-
nis; (3) Ochlerotatus cataphylla–Ochlerotatus rusticus–Culiseta morsitans.

A ma gyar or szá gi csí põ szú nyog-együt te sek vizs gá la ta te hát már a XX. sz. kö ze pén
meg kez dõ dött. Az együt te sek kvan ti ta tív, sta tisz ti kai elem zé se ket is al kal ma zó ér té ke -
lé se azon ban az utób bi éve kig vá ra tott ma gá ra (SÁRINGER-KENYERES szerk. 2008). 

2. ANYAG ÉS MÓD SZER

A leg jel lem zõbb csí põ szú nyog-élõ he lye ket és az azok hoz köt he tõ lár vaegyüt te sek
szer ke ze ti jel lem zõ it sta tisz ti kai vizs gá la tok ra (SÁRINGER-KENYERES szerk. 2008) és tér -
ké pe zé si ta pasz ta la tok ra (1. táb lá zat) ala poz va mu tat juk be. A sta tisz ti kai vizs gá la tok
alap adat bá zi sa cél zot tan az együt te sek vizs gá la tá hoz ké szí tett fel vé te lek bõl (1239 min -
ta) és a ren del ke zés re ál ló leg tel je sebb ma gyar or szá gi pub li kált adat ál lo má nyok (TÓTH

2004, 2006) fel dol go zá sá ból (7740 min ta) te võ dött ös  sze. Adat bá zi sunk ban 47 csí põ -
szú nyog-faj 194.966 lár va egye de sze re pelt. E ha zai adat bá zis min ta vé te lei nagy részt
csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek ben gaz da gabb te rü le te ink rõl (Ba la ton, Du na-men te és
Ti sza-tó tér sé ge) szár maz tak. A min ta vé te lek és a tér ké pe zé si ta pasz ta la tok az ösz  szes,
csí põ szú nyo gok szem pont já ból fon tos víz tér-tí pust (DÉ VAI 1997) le fed ték. 
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1. táb lá zat. A Sár in ger Gyu la, majd Sáringer-Kenyeres Ta más ál tal ve ze tett mun ka cso port
1997–2009 kö zöt ti idõ szak ban vég zett csí põ szú nyog-tér ké pe zé se i nek te rü le ti el osz lá sa és a vizs -
gált te rü le tek ki ter je dé se

A köz le mény a ha zai csí põ szú nyog-együt te sek szer ke ze ti jel lem zé sét, ve ge tá ci ós kör -
nye ze tük [alap vo nás ok, Á-NÉR meg fe lel te tés (BÖLÖNI et al. 2007)], ti pi kus elõ for du lá si
he lye ik, éves di na mi ká juk és je len tõ sé gük be mu ta tá sát ta pasz ta la ti té nye ken (1. táb lá -
zat) ala pu ló hi po té zi sek men tén le foly ta tott há rom vizs gá lat so ro zat szin té zi se ként ad ja
meg. BAUER et al. (2010) sta tisz ti kai vizs gá la tok kal (1239 min ta) fel tár ták, hogy a lár va-
együt te sek és te nyé szõ he lye i ket biz to sí tó ve ge tá ci ós kör nye zet kö zött mely lép ték ben
mu tat ha tó ki ös  sze füg gés (a csí põ szú nyog fa jok elõ for du lá sa és a kü lön bö zõ lép té kû nö -
vény ze ti folt min tá zat elõ for du lá sa kö zött vég zett kor re lá ci ós és MDS elem zé sek kel).
Szin tén sta tisz ti kai vizs gá la tok ra ala poz va (8979 min ta kor re lá ci ós, fõ kom po nens, fõ ko -
or di ná ta, ka no ni kus kor re lá ció és MDS elem zé se) KE NYE RES et al. (2010) le ír ta a ha zai
csí põ szú nyog fa jok kap csolt elõ for du lá sa it, leg fon to sabb kö zös ség-tí pu sa it. SÁRINGER-
KENYERES et al. (2008a-e) tér ké pen, táv ér zé ke lé si ada tok alap ján áb rá zolt élõhely-
foltokhoz kö tött biotikai ada to kat (nö vény zet, csí põ szú nyog-együt te sek men  nyi sé gi és
mi nõ sé gi jel lem zõi) – meg te remt ve ez zel a ko ráb ban e szem pont ból ke vés bé vizs gált fo -
lyó ár té ri csí põ szú nyog-élõ he lyek komp lex jel lem zé sé nek alap ját.

Az ered mé nyek fe je zet ben – a fo lyók ár te rén, ill. a ta vak par ti zonációjában elõ -
for du ló élõ he lye ket kü lön ke zel ve – rög zít jük a lár vaegyüt te sek leg fon to sabb jel lem -
zõ it (a), fel vá zol juk, hogy ezek (és ti pi kus te nyé szõ he lye ik) mely lép ték ben köt he -
tõk/kö tõd nek a ve ge tá ci ós kör nye zet hez (b), meg ad juk, hogy ta pasz ta la ta ink sze rint
mely jel lem zõ élõ hely-tí pu so kon (Á-NÉR) (c), ill. táj-lép té kû élõ hely-struk tú rák ban
(d) szá mít ha tunk elõ for du lá suk ra, mi lyen éves di na mi ka és hu mán je len tõ ség jel lem zi
az adott együt tes-tí pu so kat (e).

Néhány tipikus élõhelyet fényképeken is bemutatunk (BN).
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Régió Terület (ha) 
Balaton (1997–2002) 86.000 
Fertő-tó (2003) 16.300 
Velencei-tó (2004–2005) 7.300 
TTÖT térképezés (2003–2004) 50.800 
Térkép-aktualizálás a Balatonfűzfő–Balatonszepezd partszakaszon (2004) 14.800 
Térkép-aktualizálás néhány kiemelt jelentőségű balatoni részterületen (2004) 26.200 
Térkép-aktualizálás a Balatonszepezd–Keszthely partszakaszon (2005) 11.900 
Térkép-aktualizálás a Keszthely–Fonyód partszakaszon (2006) 22.800 
Keszthely-Hévíz térség (2006–2008) 6.800 
Kisköre–Tiszavalk szakasz mentett területei (2006–2008) 29.000 
Dunakanyar térsége (2008) 25.000 
Tiszasüly–Tiszakeszi szakasz (2008) 18.200 
Balaton (2008)(aktualizálás) 71.000 
Összterület: 386.100 
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3. ERED MÉ NYEK

3.1. Fo lyó ink ár te re in jel lem zõ együt te sek

Az al tí pus ok kö zös vo ná sa, hogy tö meg fa ja ik ként jel lem zõ en csak az Aedes vexans
és az Ochlerotatus sticticus nevezhetõ meg.

I. Ár té ri li get er dõk

a. Do mi náns fa jok: Ochlerotatus sticticus és Aedes vexans; jel lem zõ en elõ for dul hat még:
Aedes rossicus, Ochlerotatus cantans.

b. Ár té ri – el sõ sor ban pu ha fás – li get er dõk ben és azok ter mõ he lyén ki ala ku ló/ki ala kí tott
má sod la gos fás ve ge tá ció tí pu sok ban jel lem zõ együt tes-tí pus, mely nek di na mi ká ját el -
sõd le ge sen az ára dá sok ide je és tar tós sá ga ha tá roz za meg. A lár vák az ár le vo nu lá sát
kö ve tõ en (jel lem zõ en né hány hé tig) vis  sza ma ra dó víz ál lás ok ban fej lõd nek. A víz ál lás -
ok erõ sen ár nyé kol tak, ob li gát ví zi nö vé nyek je len lé te nem jel lem zõ, mo csá ri nö vé nyek
je len lé te sem szük ség sze rû, de a ki sebb lo ká lis de pres  szi ók ban, ahol a víz jel lem zõ en
hos  szabb ide ig fenn ma rad ár nyé ko lást tû rõ mo csá ri nö vény zet ki ala kul hat.

c. Fûz és nyár li ge tek és jel leg te len szár ma zé ka ik (J4, RB); Ár te rek re ül te tett nemes-
nyarasok (S2); Üde cser jé sek (P2a); Nem õs ho nos fa jok ból ál ló spon tán er dõk és cser -
jé sek (S6). Az ilyen élõ he lyek ter mé szet sze rû ál lo má nyai már rit kák, a ve ge tá ci ó ban
meg ha tá ro zó, jel lem zõ ho nos fa- és cser je fa jok (pl. Salix alba, Salix fra gi lis, Populus
alba, Populus nigra, Cornus sanguinea, Viburnum opulus) mel lett gyak ran spon tán ter -
je dõ ide gen ho nos fa jok (pl. Acer negundo, Amorpha fruticosa), ill. er dé sze ti nyár- és
fûz-faj ták ül tet vény sze rû ál lo má nyai is egy re el ter jed teb bek.

d. Na gyobb fo lyó ink men tén csak nem min de nütt jel lem zõ tí pus.

e. Az élõ he lyek er dõ fe dett sé ge mi att az Ochlerotatus sticticus je len tõ sebb ré sze se dést ér el.
Az ár té ri li get er dõk csí põ szú nyog-együt te sé nek éves di na mi ká ját a két do mi náns faj (Aedes
vexans és Ochlerotatus sticticus) élet stra té gi á ja és élõhelyigénye ha tá roz za meg. Mind ket tõ
ti pi ku san több ge ne rá ci ós szú nyog, ta vasz tól tél ele jé ig an  nyi nem ze dé kük fej lõ dik, ahány -
szor a lár vák szá má ra az op ti má lis fel té te lek ki ala kul nak és meg fe le lõ ide ig fenn ma rad nak.
Hu mán szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû te nyé szõ he lyek tar toz nak ide, me lyek ko moly
sze rep pel bír nak a la kos sá got zak la tó mér té kû szú nyog ár ta lom ki ala ku lá sá ban.

II. Ár té ri lágy szá rú nö vény tár su lás ok

a. Do mi náns fa jok az Aedes vexans és az Ochlerotatus sticticus, jel lem zõ kí sé rõ faj le het
még az Aedes rossicus, a Ti sza men tén az Ochlerotatus caspius, az õszi idõ szak ban jel -
lem zõ a Culex modestus elõ for du lá sa. A fo lyók szé le sebb ár tér rel jel le mez he tõ, al só sza -
kasz jel le gû ré sze in jel lem zõ elõ for du lá sok nál a hóolvadék ere de tû víz bo rí tá sok le he -
tõ vé te szik az egy ge ne rá ci ós ta va szi fa jok, mint az Ochlerotatus flavescens, Ochlerotatus
dorsalis együt tes be li elõ for du lá sát.
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b. Ár té ri er dõk nem beerdõsülõ, ná das, sá sos mo csá ri ve ge tá ci ó val bo rí tott tisz tá sa in,
ka szá ló in és gye pes sze gé lye in (jel lem zõ en a gát ol dal ban) elõ for du ló lágy szá rú ve ge tá -
ci ó hoz köt he tõ együt tes-tí pus. Di na mi ká ja az elõ zõ höz ha son ló, de a mé lyebb fek vé sû
ré sze ken a víz bo rí tott ság hos  szabb ide ig fenn ma rad hat, itt ná da sok, magassásosok ala kul nak
ki, me lyek nek – a víz szint fluk tu á ci ó ja mi att – fõ leg a sze gély zó ná ja op ti má lis te nyé szõ -
hely. A ré tek, ka szált sze gé lyek ki sebb mé lye dé se i ben csak ára dást kö ve tõ he tek ben
jel lem zõ ek idõ sza kos víz ál lás ok, melyek ke vés bé ár nyé kol tak. Mo csá ri nö vé nyek je len -
lé te, a hos  szabb ide ig fenn ma ra dó víz tes tek ben a hí nár tár su lá sok (pl. Salvinio-Spirodeletum,
Lemno-Spirodeletum, Ceratophylletum demersi) je len lé te ti pi kus. 

c. Ná da sok, gyé ké nye sek (Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae) (B1); Har -
mat ká sá sok (Glycerietum maximae) (B2); Magassásos tár su lá sok (B5) sze gély zó ná ja és
ezek hez kap cso ló dó ár té ri mo csár ré tek (D34), gyo mos, üde gye pek (OB) víz ál lá sai.

d. Kö zép- és al só sza kasz jel le gû fo lyó ink (ill. a fo lyók ilyen tí pu sú sza ka sza in) ár te rén
jel lem zõ, a Ti sza men tén gya ko ri. 

e. Az élõ he lyet jel lem zik a nyílt, nap sü töt te víz fe lü le tek, ezért az ezek hez kö tõ dõ Aedex vexans
ál ta lá ban gya ko ribb az együt te sek ben, mint az Ochlerotatus sticticus. Az együt tes a li get er dei
együt tes hez ha son ló di na mi kát mu tat, az zal a kü lönb ség gel, hogy e tí pus ban a ké sõ nyá ri,
õszi ára dá sok ide jén ti pi kus az em bert tá ma dó Culex modestus elõ for du lá sa. Utób bi faj nak
éven te több ge ne rá ci ó ja fej lõ dik, de nem ze dé kei csak a nyár kö ze pé tõl erõ söd nek meg,
ezért sze re pe a szú nyog ár ta lom ban a nyár má so dik fe lé ben és õs  szel je len tõ sebb. A Culex
modestus imá gó ja ra gasz ko dik a víz hez, ke lé si he lyé tõl 100–200 mé ter nél na gyobb tá vol ság ra
nem tá vo lo dik el, a te nyé szõ hely tõl tá vo lab bi te rü le tek szú nyog csa pá sá ban alig van je len tõ sé ge.
Hu mán szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû te nyé szõ he lyek tar toz nak ide, me lyek ko moly
sze rep pel bír nak a la kos sá got zak la tó mér té kû szú nyog ár ta lom megjelenésében.

3.2. Ár té ren elõ for du ló csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek ki ala ku lá sá nak jel lem zõi

Az ár té ri csí põ szú nyog élõ he lyek hu mán szem pont ból a leg je len tõ sebb te nyé szõ -
he lyek kö zé tar toz nak. Víz bo rí tá suk rend kí vül rap szo di kus, az adott fo lyó víz víz gyûj tõ -
te rü le tén hul lott csa pa dék men  nyi sé gé nek a függ vé nye, ezért ne he zen prog nosz ti zál ha tó.
Az ár té ri te nyé szõ he lyek je len tõ sé gét to vább nö ve li, hogy adott éven be lül an  nyi szor
vál nak je len tõs sé, ahány szor az adott fo lyón ára dás kö vet ke zik be.

Az ár té ri te rü le tek te nyé szõ he lye i nek élõ hely-szer ke ze té ben, a ki ala ku ló csí põ szú -
nyog-együt te sek di na mi ká já ban alap ve tõ kü lönb sé ge ket ered mé nyez az ár tér ki ter je -
dé se, mor fo ló gi á ja, az ára dás mér té ke, a gát élõ víz tõl va ló tá vol sá ga stb.

Szû kebb, szá mot te võ lej tés sel bí ró ár tér, vagy ki sebb mér té kû ára dás ese tén a víz bo -
rí tás zöm mel ár té ri li get er dõk kel rész ben, vagy tel jes egé szé ben fe dett te rü le te ket érint.
Ahol ez jel lem zõ, ott ez az élõ hely-szer ke zet le he tõ vé te szi az imá gók ki ke lés utá ni hely -
ben ma ra dá sát. En nél a tí pus nál a csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek ki ala ku lá sa ál ta lá ban
ön ma gá ban nem ele gen dõ a ro va rok ki fej lõ dé sé hez. Azok ban ugyan is az ana e rob vi szo -
nyok lét re jöt te, majd a se kély víz ál lás ok 10–14 na pig tar tó fenn ma ra dá sa szük sé ges. Az
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en nél ko ráb bi ki szá ra dás (pl. az ár víz gyors le vo nu lá sa ese tén) a gra dá ció el ma ra dá sát
hoz za ma gá val. El hú zó dó ára dá sok/ma gas víz ál lás ok mel lett azon ban e te nyé szõ he lyen
min den eset ben meg tör té nik a csí põ szú nyo gok nagy egyed szá mú ki fej lõ dé se.

Szé les, ál ta lá ban gát tal vé dett ár té ren be kö vet ke zõ na gyobb ára dás ese tén a csí põ -
szú nyog egye dek fej lõ dé se az ese tek zö mé ben elõ ször a gát men ti kes keny sáv ra kor lá -
to zó dik, mely nek te rü le tén ál ta lá ban a fás ve ge tá ció elõ for du lá sa nem jel lem zõ (az ár -
tér te rü le té nek zö me ek kor hul lám zó, ha lak ban bõ vel ke dõ, a fo lyó élõ vi zé hez tar to zó
víz zel fe dett). A te nyé szõ hely-tí pus re la tí ve kes keny ki ter je dé sé hez ké pest (~ 50 m) a
csí põ szú nyog ár ta lom ban amúgy is nagy je len tõ sé gét to vább nö ve li, hogy e sze gély jel -
le gû te nyé szõ he lye ket az élõ víz fe lé ál ta lá ban szé les li get er dõ sáv kí sé ri, mely az imá -
gók szá má ra ki vá ló rej tõz kö dõ-he lyet, ez ál tal a gra dá ció el hú zó dó ha tá sát biz to sít ja. 

Az ár té ren elõ for du ló te nyé szõ he lyek egy je len tõs ré sze nem csak ára dá sok után, de je -
len tõ sebb csa pa dék hul lá so kat kö ve tõ en is al kal mas sá vál nak a csí põ szú nyog lár vák fej lõ dé -
se szá má ra. Az e te nyé szõ he lye ken kelt egye dek je len lét ének el hú zó dó ha tá sát szin tén elõ -
se gí ti, hogy a te nyé szõ he lyek a bú vó he lyet nyúj tó ár té ri li get er dõk kö ze lé ben he lyez ked nek
el. Az ár té ri víz ál lás ok elõ for du lá sa kü lö nö sen jel lem zõ – amennyi ben ilyen van – a gát vo -
na lát kí sé rõ, a gát épí tés hez szük sé ges anyag nye rés után vis  sza ma ra dó mé lye dé sek sáv ja i -
ban, de a ter mé sze tes ár té ri mé lye dé sek víz ál lá sai szin tén ide tar toz nak. 

Az ál ta lunk rész le te seb ben vizs gált du na ka nya ri Du na-sza ka szon a ta pasz ta la ta ink sze -
rint, ha a fo lyó víz ál lá sa meg ha lad ja Esz ter gom nál és Vác nál a 400, Bu da pest nél pe dig a 480
cm-t (még szá mot te võ en el ma rad va az I. fo kú ár víz vé del mi ké szült sé gi ál la pot tól) ak kor az
már ele gen dõ a nagy ki ter je dé sû ár té ri csí põ szú nyog-te nyé szõ he lyek (fõ képp az ár té ri li get -
er dõk kel fe dett tí pus) ki ala ku lá sá hoz. A Rácalmás–Mohács sza ka szon ez zel szem ben – bár
a te rü le ten rész le tes tér ké pe zés egy elõ re nem folyt, de a vo nat ko zó ta pasz ta la tok alap ján jó
kö ze lí té sû becs lé sek te he tõk – jó val ala cso nyabb víz ál lás is ele gen dõ a te nyé szõ he lyek víz alá
ke rü lé sé hez (Dunaföldvár: ~100 cm, Du na új vá ros: ~200 cm) (KE NYE RES 2009). 

A Ti sza ese té ben a rész le te sen tér ké pe zett Tiszasüly–Tiszakeszi sza ka szon szer zett
ta pasz ta la tok alap ján, ha a víz szint Kis kö re-al só nál ~650 cm, az már egy részt a gye pes
gát ol da lak ban lét re hoz za a csí põ szú nyo gok fej lõ dé sé hez al kal mas élõ he lyi kö rül mé -
nye ket, ill. elõ re ve tí ti a gyep és er dõ te rü le te ken vis  sza ma ra dó víz ál lás ok ki ala ku lá sát
(~2 hét tel az ár víz le vo nul tát kö ve tõ en). 

A fo lyók al só sza kasz jel le gû ré sze in – az ár tér szé les sé gé tõl és geo mor fo ló gi ai jel -
lem zõ i tõl füg gõ en – az ár víz gyors le vo nu lá sa kor is nagy ki ter je dé sû pangóvizes fol tok
ma rad nak vis  sza. Így amen  nyi ben a gát sze gé lye ken nem is ma rad fenn kel lõ ide ig a víz -
bo rí tás, az utób bi tí pu sú élõ he lyek min den képp ki ala kul nak, azok szá ma és ki ter je dé -
se pe dig ál ta lá ban oly mér té kû, hogy az eset le ges rész le ges, gyors ki szá ra dás sem te szi
el ke rül he tõ vé a je len tõs szú nyog ár tal mat.

3.3. Ta va ink par ti zonációjához köt he tõ együt te sek

III. Ál ló vi zek nyílt sze gély zó ná ja hí nár ve ge tá ci ó val

a. Az együt test a Culex pipiens, Culex territans, Anopheles claviger és Anopheles
maculipenis fa jok elõ for du lá sa jel lem zi.
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b. Víz ben ál ló ná da sok fel nyí ló folt ja in, vé det tebb, mi ni má lis víz moz gá sú sze gé lye in ki -
ala ku ló, ill. ál ló víz jel le gû csa tor na sza ka szo kon (pl. Ti sza-tó kö rü li szivárgócsatorna,
Keszt he lyi-be rek csa tor nái, Ba la ton-feny ves: Ri gó-csa tor na) jel lem zõ tí pus. Jó részt ál -
lan dó, vi szony lag se kély vi zek. Hí nár ve ge tá ció ál ta lá ban a nyá ri-õszi idõ szak ban van je -
len. Köz is mer ten gyor san vál to zó, élénk di na mi ká jú nö vény tár su lás ok for dulnak elõ
te rü le tén, me lyek – je len lét ük kel/el tû né sük kel, vagy szer ke ze ti sa já tos sá ga ik kal (zá ró -
dás, fol tos ság) – gyor san re a gál nak a meg vál to zott kör nye ze ti fel té te lek re.

c. Kü lön fé le se kély, meg vi lá gí tott ál ló vi zek hez kö tõ dõ hí nár tár su lá sok (Á-NÉR1997-
ben A1–A3 ka te gó ri ák).

d. Ba la ton, Ve len cei-tó, ki sebb ta vak, se kély, ál ló víz jel le gû csa tor na sza ka szok.

e. A csí põ szú nyog-lárvaegyüttesek szer ke ze té ben je len tõ sebb éven be lü li kü lönb sé gek
nem tár ha tók fel, min den év szak ban a Culex pipiens, Culex territans, Anopheles claviger
és Anopheles maculipennis fa jok ural ják az együt test (az ál lan dó víz bo rí tás a víz fel szín re
pe té zõ fa jok szá má ra biz to sít fo lya ma tos, ked ve zõ élõ he lyi fel té te le ket). A fa jok együt -
te sen be lü li rész ará nya az élõhelyigénytõl és fenológiai jel lem zõk tõl füg gõ en vál to zik.
Így a hi deg ked ve lõ Anopheles claviger a nyá ri min ták ban csak alá ren del ten van je len.
Az ide tar to zó te nyé szõ he lyek bi o ló gi ai lár va gyé rí té sét, azok csí põ szú nyog-együt te se i nek
ti pi kus, em bert nem tá ma dó fa jok ra épü lõ szer ke ze te ál ta lá ban nem in do kol ja.

IV. Ál lan dó an víz ben ál ló ná da sok és magassásosok

a. Az együt tes ka rak ter fa ja a Coquillettidia richiardii, de jel lem zõ ben ne az Anopheles
messeae, az Anopheles maculipennis és a Culex modestus elõ for du lá sa is.

b. Ál lan dó víz bo rí tás sal jel le mez he tõ ná das és magassásos élõ he lyek. Az erõ sen zá ró -
dó mo csá ri ve ge tá ció alatt a víz ál lás nagy mér ték ben ár nyé kolt, a víz moz gás mi ni má lis. 

c. Nem tõ zeg kép zõ ná da sok (B1a) ural ják, ki sebb rész ben gyé ké nye sek és tavikákások,
har mat ká sás, bé ka bu zo gá nyos mo csá ri-víz par ti nö vény zet (B2) jel lem zõ. Eze ket gyak -
ran ki sebb zsom bé ko sok (B4); nem zsombékoló magassásrétek (B5); vi rág ká kás,
csetkákás, ví zi híd õrös, mé tely kó rós mo csa rak (B3) ta gol ják.

d. A te nyé szõ hely-tí pus leg in kább ta vak ban, a par ti ná da sok ál lan dó an víz ben ál ló ré -
sze in jel lem zõ, nagy te rü le te ken for dul elõ a Ba la ton szá mos rész te rü le tén, ill. a Ve len cei-
tó ke vés bé be épí tett ÉNy-i part sza ka szán, de más ter mé sze tes és mes ter sé ges ta vak ban
(pl. hor gász ta vak, duz zasz tott víz ál lás ok ná das sze gé lyei) is ki ala kul. 

e. Az ide tar to zó csí põ szú nyog-lárvaegyüttesek szer ke ze té ben je len tõ sebb éven be lü li
kü lönb sé gek nem mu tat ha tók ki. Az élõ hely-ka te gó ria csí põ szú nyog-együt te sé nek
di na mi ká já ban egye dül a Coquillettidia richiardii spe ci á lis élet mód ja ját szik sze re pet.
A faj lár vá ja és báb ja légzõcsövét ví zi nö vé nyek gyö ke ré be vagy a gyö kér nyak kör nyé -
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ké be fúr ja, rög zí ti ma gát, majd oxi gén szük ség le tét 9–10 hó na pig tar tó fej lõ dé se so rán
a nö vény szö ve te i bõl nye ri. A faj nak éven te egy ge ne rá ci ó ja fej lõ dik, a raj zás csú csa
leg több ször jú li us kö ze pé re, au gusz tus ele jé re esik. Az együt tes elõ for du lá si he lye in a
bi o ló gi ai gyé rí tést hu mán szem pont ból in do kol ná a Coquillettidia richiardii sok szor
nagy egyed szá mú elõ for du lá sa, a je len le gi bi o ló gi ai gyé rí té si mód sze rek azon ban e
faj ra – an nak spe ci á lis élet mód ja mi att – ha tás ta la nok.

V. Idõ sza ko san ki szá ra dó ná da sok és magassásosok

a. Fajgazdag együt tes jel lem zi, vál to za tos faj kész let tel. A ta va szi idõ szak ban az elõ for -
du lá sok ban az Ochlerotatus annulipes, Ochlerotatus caspius, Ochlerotatus flavescens,
Ochlerotatus cataphylla, Ochlerotatus rusticus és Ochlerotatus refiki fa jok kö zül ke rül nek
ki ál ta lá ban a do mi náns fa jok. A nyá ri idõ szak ban a Culex pipiens ma gas do mi nan ci á -
ja mel lett szá mot te võ le het az Aedes vexans, az Anopheles maculipennis és a Culiseta
annulata je len lé te. Õs  szel a Culex pipiens elõ for du lá sa a leg jel lem zõbb.

b. Idõ sza ko san ki szá ra dó ná das, és magassásos élõ he lyek. A ve ge tá ci ós pe ri ó dus egy
ré szé ben (leg gyak rab ban ko ra-ta vasz tól ko ra-nyá rig) víz alatt áll nak, de di na mi ká juk -
ra a rend sze res ki szá ra dás is jel lem zõ. Aszá lyos évek ben gyak ran hos  szabb idõ re (elõ -
for dul, hogy akár évek re) is szá ra zon áll nak. Az ál lo má nyok több sé gé re a ho mo gén
szer ke zet és az erõs zá ró dás jel lem zõ, így a te nyé szõ he lyet je len tõ víz ál lás ok erõ sen ár -
nyé kol tak, víz moz gá suk mi ni má lis. A ma gas ter me tû, sû rûn zá ró dó do mi náns fa jok kö zött
leg fel jebb igen fej let len al só lágy szá rú szint ala kul hat ki – dön tõ en a ki szá ra dó fol to -
kon. Nyíl tabb, fel sza ka do zó ál lo má nyok a na gyobb szá mú mo csá ri kí sé rõ faj és a lár vák
szem pont já ból ál ta lá ban ked ve zõ fél ár nyé kos kö rül mé nyek fõ képp a ná das sze gé lye ken,
ill. más mo csá ri és mo csár ré ti ve ge tá ció tí pu sok kal mo za i kos ré sze ken jel lem zõ ek. 

c. Ná da sok, gyé ké nye sek (B1a); har mat ká sás, bé ka bu zo gá nyos mo csá ri-víz par ti nö vény zet
(B2); zsom bé ko sok (B4); nem zsombékoló magassásrétek (B5); zsiókás és szi ki ká kás
szi kes mo csa rak (B6).

d. Ta vak part fe lõ li, osz cil lá ló víz szin tû, idõ sza ko san ki szá ra dó sze gé lye in találjuk, de
gyak ran ál lan dó vi zek je len lét éhez nem köt he tõ, idõ sza kos víz bo rí tá sú hát tér te rü le ten,
mo csár te rü le te in ken or szág szer te elõfordul.

e. Az élõ he lyen az egy ge ne rá ci ós fa jok (Ochlerotatus annulipes, Ochlerotatus flavescens,
Ochlerotatus cataphylla, Ochlerotatus rusticus, Ochlerotatus refiki) lár vái már ci us tól, de fõ -
képp áp ri lis–má jus ele jén már nagy egyed szám ban for dul nak elõ. A több ge ne rá ci ós fa jok
(Culex pipiens, Aedes vexans, Anopheles maculipennis) ki sebb-na gyobb egyed szám mal ek -
kor is je len le het nek, de nem azok ural ják az együt te se ket. A ko rai fa jok ki re pü lé sét kö ve -
tõ en né hány he tes szü net kö vet ke zik, majd a te nyé szõ he lye ken nagy egyed szám mal je len -
nek meg a pe té i ket a víz fel szí né re ra kó (em bert több nyi re nem tá ma dó) fa jok lár vái. Az
év to váb bi idõ sza ká ban az élõ he lyen vagy ki szá ra dás kö vet ke zik be, vagy a víz bo rí tás fenn -
ma ra dá sa, eset leg új bó li ki ala ku lá sa áll elõ. Ta pasz ta la ta ink sze rint ez utób bi eset ben is az
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em bert nem tá ma dó fa jok lár vái jel lem zõ ek a te nyé szõ hely-tí pus te rü le tén. Az em bert tá -
ma dó fa jok az élõ hely-tí pus te rü le tén fõ képp a ta va szi, ko ra nyá ri idõ szak ban fej lõd nek.

3.4. Fo lyó- és ál ló vi zek hez szo ro san nem kö tõ dõ, vál to zó víz bo rí tás sal jel le mez he tõ
hát tér te rü le tek lár vaegyüt te sei és ve ge tá ci ós kör nye ze tük

VI. Mo csár ré tek és idõ sza kos víz bo rí tás sal jel le mez he tõ egyéb gyep te rü le tek

Az ide tar to zó élõ he lyek te rü le tén ki ala ku ló idõ sza kos, se kély, kön  nyen fel me le ge -
dõ, nap sü töt te és fél ár nyé kos mikroélõhelyeket egy aránt biz to sí tó vi zek, a szú nyog fa jok
dön tõ több sé ge szá má ra op ti má lis te nyé szõ he ly nek szá mí ta nak. Ti pi kus mo csár ré ti
ter mõ he lye ken ko ra-ta vasz tól ko ra-nyá rig, rend sze rint a hóolvadék- és a ta va szi csa pa -
dék vi zek tart ják fenn a ki sebb-na gyobb víz ál lá so kat. Ez a tí pus sok eset ben mo csár tí pu -
sú ter mé sze tes ál ló víz ként is ér tel mez he tõ, me lyet a mo csá ri nö vény fa jok je len lé te is je lez.
A ka te gó ri á ba tar to zó gye pek víz ál lá sos mé lye dé sei azon ban leg gyak rab ban csa pa dék vi -
zes po cso lyák, me lyek meg je le né sé re a ki szá mít ha tó ság ke vés bé jel lem zõ.

a. Az együt tes ka rak ter/do mi náns fa jai sze zo ná lis el té rést mu tat nak. Ta va szi, ko ra nyá -
ri idõ szak ban az Ochlerotatus annulipes, az Ochlerotatus cantans, az Ochlerotatus
flavescens, az Ochlerotatus cataphylla és az Ochlerotatus rusticus, a to váb bi idõ szak ok -
ban az Aedes vexans, a Culex pipiens, az Ochlerotatus sticticus és az Aedes cinereus do -
mi nál ja az együt test. Egyes elõ for du lá so kon jel lem zi az Aedes cinereus és az
Ochlerotatus caspius mar káns je len lé te.

b. Mo csár ré tek és egyéb idõ sza kos víz ál lás ok kal, csa pa dék vi zes po cso lyák kal jel le mez he tõ
gyep te rü le tek. El sõ sor ban pá zsit fü vek do mi nál ta, ka szá lás sal, vagy le gel te tés sel fenn tar -
tott gye pek tar toz nak ide. Csí põ szú nyog-te nyé szõ hely ként leg fon to sab bak a mo csár ré tek
(és deg ra dált szár ma zé ka ik), ahol az év leg alább egy ré szé ben a ta laj víz a ta laj fel szí nen,
vagy an nak kö ze lé ben van, en nek kö szön he tõ en csa pa dé ko sabb idõ szak ok ban ke let ke zõ
po cso lyák a lár vák ki fej lõ dé sé hez rend sze rint ele gen dõ ide ig fenn ma rad nak. Csa pa dé ko -
sabb idõ szak ok ban, a lár vák fej lõ dé sé hez szük sé ges csa pa dék vi zes po cso lyák olyan
mezofil gye pek ben is gyak ran ki ala kul nak, me lyek éves di na mi ká já ra a rend sze res el ön tés
nem jel lem zõ (mezofil ka szá ló ré tek, má sod la gos gyo mos üde gye pek stb.). Ide tar toz nak
a ha son ló di na mi ká jú szi kes gyep tár su lá sok is. Szer ke ze ti szem pont ból meg le he tõ sen
he te ro gén cso port kö zös vo ná sa a gyep te rü le te ken ki ala ku ló se kély víz ál lás ok je len lé te. A
víz ál lás ok, po cso lyák mé re te, a né hány m2-tõl a több száz m2-ig vál to zó. A gye pek ver ti ká lis
szer ke ze te szin tén sok fé le le het, a táj hasz ná la tok mi att rend sze rint egy ve ge tá ci ós pe ri ó -
du son be lül is több ször vál to zik. Az ide tar to zó élõ he lyek egy ré szét ka szá lás sal tart ják
fenn, ezek a ko ra-ta vas  szal ala csony füvû nyíl tabb gye pek (jól meg vi lá gí tott po cso lyák kal),
ko ra nyár ra rend sze rint magasfüvû, erõ sen zá ró dó ál lo má nyok ká vál nak. A ter-
mészetközeli ál la po tú mo csár ré tek re jel lem zõ a gyep több szin tû sé ge, a két szi kû fa jok
ma ga sabb szá ma, és a rend sze rint több pá zsit fû faj je len lé te mi att heterogén gyep struk tú ra.
A víz ál lá sos, mé lyebb ré sze ken gyak ran az ala cso nyabb ter me tû két szi kû fa jok ér nek el
je len tõ sebb bo rí tást, a do mi náns pá zsit fû faj jal szem ben.
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c. Mo csár ré tek (D34); idõ sza kos víz ál lás ok kal jel le mez he tõ ka szá ló ré tek (E1); gyo mos
gye pek (OB); szi kes ré tek (F2); szi kes pi o nír gye pek, üde méz pá zsi tos szik fo kok (F4).

d. Mezofil és higrofil gyep te rü le te ken or szág szer te el ter jed tek, a szi kes al tí pus az al föl -
di te rü le te ken jel lem zõ.

e. Az együt tes ben az év min den idõ sza ká ban je len tõ sen ré sze se dik az Aedes vexans és a
Culex pipiens. Ugyan csak fo lya ma to san mar káns az Aedes cinereus és az Ochlerotatus sticticus
je len lé te. Ta va szi, ko ra nyá ri idõ szak ban nagy egyed szám mal fej lõ dik az ide tar to zó te nyé -
szõ he lye ken az Ochlerotatus annulipes, az Ochlerotatus cantans, az Ochlerotatus cataphylla
és az Ochlerotatus rusticus. Az em lí tett fa jok zö mé nek egye dei az em bert he ve sen tá mad -
ják. Az együt tes ben erõ sen alá ren del ten van nak je len az ál lan dó vi zû te nyé szõ he lyek hez
kö tõ dõ fa jok, mint pl. az Anopheles maculipennis, a Culiseta annulata és a Culex modestus.
A szi kes élõ he lyek te nyé szõ he lye in jel leg ze tes színezõelem az Ochlerotatus caspius.

Az ide tar to zó te nyé szõ he lyek ke let ke zé se, szá ma, ki ter je dé se és fenn ma ra dá si idõ tar ta ma
meg le he tõ sen rap szo di kus. A ben nük ki ala ku ló csí põ szú nyog-együt te sek szer ke ze té nek alap ve -
tõ vo ná sai vi szont kon zer va tív jel le gû ek. Rend sze re sen víz ál lá sos gye pek ki szá radt fe lü le tei, ha
új ból víz alá ke rül nek, rend sze re sen né hány hé ten be lül (hõ mér sék let tõl füg gõ en) meg je len nek
ben nük a csí põ szú nyo gok lár vái. Az év el sõ fe lé ben fõ képp a fent em lí tett egy ge ne rá ci ós fa jok
for dul nak elõ a víz ál lás ok ban, de a ké sõb bi idõ szak ok ban az ad dig alá ren delt Aedes vexans és
Ochlerotatus sticticus elõ for du lá sa vá lik ti pi kus sá. Az év bár mely idõ sza ká ban jel lem zõ lehet eze ken
az élõ he lye ken a ma gas lár va sû rû ség (~500–700 lár va / li ter). Az Aedes vexans lár vá i nak a min -
ták ban ta pasz talt ré sze se dé se sok eset ben el éri a 98 %-ot. A fen ti fa jok ki re pü lé sét kö ve tõ en –
amen  nyi ben a te nyé szõ hely nem szá rad ki –, nagy egyed szám mal je len nek meg a pe té i ket a víz
fel szí né re ra kó fa jok lár vái. Ezek kö zül a csí põ szú nyog ár ta lom ban egy faj ját szik ko moly sze re -
pet, a fol tos szú nyog (Culex modestus). E faj nak éven te több nem ze dé ke van, raj zá sá nak csú csa
nyár vé gé re, õsz ele jé re esik. Az ál lan dó víz bo rí tás azon ban a Culex pipiens, a Culiseta annulata
és az Anopheles maculipennis újabb és újabb ge ne rá ci ó ja szárny ra ke lé sét is elõ se gí ti, igaz e fa -
jok az em bert nem tá mad ják (a Culiseta annulata te le lõ pél dá nyai igen). 

Az év to váb bi idõ sza ká ban vagy ki szá ra dás kö vet ke zik be, vagy a víz bo rí tás fenn -
ma ra dá sa, eset leg új bó li ki ala ku lá sa áll elõ. Ta pasz ta la ta ink sze rint az együt tes ben ez
utób bi ese tén is az em bert nem tá ma dó fa jok lár vái jel lem zõ ek, de elõ for dul hat az em -
bert tá ma dó fa jok fej lõ dé se is, ki sebb egyed szám mal.

Hu mán szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû te nyé szõ he lyek tar toz nak ide, me lyek
ko moly sze rep pel bír nak a la kos sá got zak la tó mér té kû szú nyog ár ta lom ki ala ku lá sá ban.

VII. Mezofil er dõk idõ sza kos víz ál lá sai

a. A csí põ szú nyog-együt tes ka rak ter fa jai az Ochlerotatus sticticus, az Aedes vexans, az
Ochlerotatus annulipes és az Ochlerotatus cantans. A kö zös ség faj ös  sze té te le te hát alig
kü lön bö zik a li get er dei együt te sé tõl. Ezt a ha son ló ve ge tá ci ós kör nye zet, víz bo rí tás- és
ki szá ra dás-di na mi ka okoz za, lé nye ge sebb kü lönb ség csak a te nyé szõ víz ere de té nek te -
kin te té ben (fo lyó/csa pa dék) van.

Kenyeres et al.: Lárvaegyüttesek élõhely-preferenciái

65

szunyog2010-2:szunyog2010-2.qxd  2010.12.10.  10:46  Page 65



b. Mezofil er dõk idõ sza kos víz ál lá sa i hoz köt he tõ tí pus, mely na gyobb men  nyi sé gû csa pa dék -
hul lást kö ve tõ en, vagy ko ra-ta vas  szal a hó ol va dást kö ve tõ en ala kul ki. Bár mely mezofil és
higrofil er dõ tí pus ban és cser jés ben elõ for dul hat. Mi vel a po cso lyák a ki sebb lo ká lis de pres  szi -
ók ban rend sze re sen, ugyan azon he lyen ta lál ha tók, hos  szabb ide ig tar tó csa pa dé ko sabb pe ri -
ó du sok ban, rend sze re sebb víz bo rí tás ese tén ki sebb-na gyobb magassásos fol tok is jel lem zik.

c. Szá mos er dõ- és cser jés élõhelykategória.

d. Mezofil és higrofil er dõk ben és cser jé sek ben or szág szer te ál ta lá no san el ter jedt.

e. Mi vel az együt tes elõ for du lá sát biz to sí tó te nyé szõ he lyek víz bo rí tá sát sok eset ben a hó ol va -
dék-vi zek biz to sít ják, an nak szezonalitásában meg ha tá ro zó, hogy a ta va szi idõ szak ban az
Ochlerotatus sticticus, az Aedes vexans, az Ochlerotatus annulipes és az Ochlerotatus cantans fa -
jok egyed szá ma ki emel ke dõ en ma gas, az Ochlerotatus sticticus és az Aedes vexans gra dá ci ó ja
e te nyé szõ he lyek tér sé gé ben – az élõ hely ki szá ra dá sa és új bó li víz alá ke rü lé se ese tén – az év
bár mely idõ sza ká ban be kö vet kez het. Az együt tes-tí pus hoz tar to zó te nyé szõ he lyek a te kin tet -
ben je len tõ sen kü lön böz nek az ár té ri li get er dõk tõl, hogy an nál el ter jed teb bek, a te nyé szõ he -
lyek pe dig ki sebb ki ter je dé sû ek és te rü le tü kön el szór tan he lyez ked nek el. Az együt tes-tí pus
fa jai a hu mán szú nyog ár ta lom szem pont já ból je len tõ ség gel bír nak, vi szont a jel lem zõ en kis
ki ter je dé sû, nagy szá mú elõ for du lás mi att bi o ló gi ai ke ze lé sük ha té ko nyan nem meg old ha tó.

3.5. Bi o ló gi ai gyé rí té sek vár ha tó szá ma, op ti má lis mód ja 

Az „Ár té ri li get er dõk” és „Ár té ri lágy szá rú nö vény tár su lás ok” te nyé szõ hely-tí pu -
sok bi o ló gia gyé rí té se éven te an  nyi al ka lom mal in do kolt, ahány al ka lom mal meg fe le lõ
ide ig fenn ma ra dó ma gas víz ál lás, ill. ár víz vo nul le az adott fo lyón. Az „Ár té ri li get er dõk”
ke ze lé se lomb fe dett ség ese tén gra nu lá tu mos ki sze re lé sû BTI-vel lé gi úton meg va ló sí -
tan dó, min dig az ár té ri li get er dõ szé les sé gé tõl füg gõ mé re tû te rü le te ken. Az „Ár té ri
lágy szá rú nö vény tár su lás ok” te nyé szõ hely-tí pus ese té ben a lé gi úton tör té nõ ke ze lés a
gra nu lá tu mos ki sze re lés mel lett ál ta lá ban fo lya dé kos BTI ké szít mén  nyel is meg va ló sít -
ha tó. A ke ze len dõ sáv szé les sé ge jel lem zõ en ~50m.

Az „Ál ló vi zek nyílt sze gély zó ná ja hí nár ve ge tá ci ó val” tí pus ba tar to zó te nyé szõ he -
lyek bi o ló gi ai lár va gyé rí té sét, azok csí põ szú nyog-együt te se i nek ti pi kus, em bert nem tá -
ma dó fa jok ra épü lõ szer ke ze te ál ta lá ban nem in do kol ja.

Az „Ál lan dó an víz ben ál ló ná da sok és magassásosok” tí pus te nyé szõ he lye in az ál lan dó
víz bo rí tás mi att fõ képp az em bert nem tá ma dó fa jok víz re pe té zõ lár vái for dul nak elõ. Ki vé -
telt je lent a Coquillettidia richiardii tö me ges ki re pü lé se, mely ta pasz ta la ta ink sze rint lo ká li san
na gyon ma gas csí pés szá mot idéz het elõ aszá lyos évek ben is (ál lan dó víz bo rí tá sú gyé ké nye sek -
hez kö tõ dé se mi att ke vés bé hat rá a töb bi te nyé szõ hely meg szû né sét oko zó mér té kû csa pa dék -
hi ány). A je len le gi bi o ló gi ai gyé rí té si mód sze rek azon ban e faj ra – an nak spe ci á lis élet mód ja
mi att – ha tás ta la nok. Az ide tar to zó élõ he lyek bi o ló gi ai csí põ szú nyog-gyé rí tés szem pont já ból
te hát nem je len tõ sek. Gyé rí té sük in do kolt sá ga csak a ké sõ nyá ri, õszi idõ szak ban, a Culex modestus
mar káns je len lé te ese tén áll hat fenn – a fás ve ge tá ció-fol tok kis mér té kû je len lé te mi att elõ for -
du lá si he lye in a fo lya dé kos BTI ké szít mé nyek is ha té ko nyan al kal maz ha tók.
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13. áb ra. Az ár té ri li get er dõk te rü le tén – a lomb fe dett ség mi att – ál ta lá ban gra nu lá tu mos BTI
tech no ló gia al kal ma zá sa ja va solt (a ké pen a tí pus egy Vá ci rév nél ta lál ha tó elõ for du lá sa)

14. áb ra. A je len tõs szú nyog ár tal mat oko zó csa pa dék vi zes po cso lyák (kis ki ter je dé sük és frag-
mentális elõ for du lá suk mi att) csak cél zott, föl di ki jut ta tás sal ke zel he tõk (Gárdony)
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Az „Idõ sza ko san ki szá ra dó ná da sok és magassásosok” bi o ló gi ai csí põ szú nyog-
gyé rí té se jel lem zõ en a ta va szi, ko ra nyá ri idõ szak ban in do kolt. En nek so rán a fás ve ge -
tá ció-fol tok kis mér té kû je len lé te mi att a te nyé szõ hely-tí pus elõ for du lá si te rü le tén a
fo lya dé kos BTI ké szít mé nyek is ha té ko nyan al kal maz ha tók. A tí pus csí põ szú nyog-
együt te se i nek idõ be li di na mi ká ja mi att (ha a víz bo rí tás fenn is ma rad, vagy új ra ki ala kul,
ak kor is zöm mel az em bert nem tá ma dó fa jok lár vái fej lõd nek ben nük) az év to váb bi
idõ sza ká ban bi o ló gi ai gyé rí té sük ál ta lá ban nem in do kolt.

A „Mo csár ré tek és idõ sza kos víz bo rí tás sal jel le mez he tõ egyéb gyep te rü le tek” élõ -
he lyen elõ for du ló te nyé szõ he lyek faj ös  sze té tel ük, ill. a ki re pü lõ csí põ szú nyog egyed -
szá mok alap ján ki emel ten fon tos cél te rü le tei a bi o ló gi ai csí põ szú nyog-gyé rí tés nek. Ke -
ze lé sük az év bár mely idõ sza ká ban (éven te több ször is) in do kolt le het, ami kor a te nyé -
szõ he lyek hóolvadásból, csa pa dék hul lás ból, vagy ma gas tó víz szint bõl adó dó an víz alá
ke rül nek. A gyé rí tés lé gi ki vi te le zé se bi zo nyos ese tek ben al kal maz ha tó eze ken a te nyé -
szõ he lye ken, azon ban sok eset ben a szer cél zot tan csak föl di ki vi te le zés sel jut tat ha tó ki
te rü le tük re. A föl di ke ze lés so rán az ja va sol ha tó, hogy az egy sze mély ál tal át fo gott sáv
leg fel jebb 10 mé ter szé les, az egy szer re ke zelt sáv együt tes szé les sé ge pe dig 500 m le -
gyen. Gép jár mû vel jól meg kö ze lít he tõ, ki csi, de foly to nos víz fe lü le tû te nyé szõ he lyek
ese té ben a föl di gé pes bi o ló gi ai gyé rí tés ja va solt. 70 %, vagy afe let ti fel szín fe dett ség
mel lett a lé gi ki vi te le zés vesz te sé ge már fel te he tõ en ki sebb, mint an nak idõ be li nye re -
sé ge, ezért ilyen eset ben mér le ge len dõ a lé gi ki jut ta tás al kal ma zá sa – a nyílt élõ he lyek
mi att akár szusz pen zió for má já ban is. 

Az em bert tá ma dó fa jok lár vái a „Mezofil er dõk idõ sza kos víz ál lá sai” tí pus ban az
év so rán több ször is nagy egyed szám mal le het nek je len. Eb bõl adó dó an a fol tok bi o ló -
gi ai gyé rí té se akár éven te több ször is in do kolt tá vál hat. Az azon ban a leg több eset ben
csak föl di gé pes, vagy ké zi mód szer rel len ne ki vi te lez he tõ. A po cso lya jel le gû te nyé szõ -
he lyek er dõ te rü le te ken ál ta lá ban nagy szá mú szét szórt elõ for du lás sal van nak je len.
Ezek fel tá rá sa, – gra nu lá tu mos ké szít mén  nyel tör té nõ – ke ze lé se rend kí vül prob le ma -
ti kus, a ha té kony ke ze lé sü ket biz to sí tó mód szer egy elõ re nem is mert.

4. ÖS  SZEG ZÉS

Ered mé nye ink sze rint a csí põ szú nyog-együt te sek ve ge tá ci óhoz való kötõdése a
ve ge tá ci ós kör nye zet fõbb struk tu rá lis és hid ro ló gi ai di na mi kai szem pont ok sze rin ti
osz tá lyo zá sán/ka te go ri zá lá sán ke resz tül fog ha tó meg. Eb ben meg ha tá ro zó az adott
élõ hely (a) víz bo rí tá sá nak ál lan dó, vagy idõ sza kos jel le ge, ki szá ra dás-di na mi ká ja; (b) a
víz fel szín fe dett sé gé nek mér té ke; (c) a víz fel szín ár nyé kolt sá ga és (d) a te nyé szõ he lyet
öve zõ ve ge tá ció mo za ik struk tu rá lis vo ná sai. A csí põ szú nyog-lár va kö zös sé gek min tá za -
tát a fen ti élõ hely-jel lem zõk ala kít ják ki. Azo kat a nö vény zet fol to kat, me lyek a fen ti ek
te kin te té ben nem mu tat nak egy más tól el té rést, a csí põ szú nyog lár vák azo nos nak mi nõ -
sí tik. 
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