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ABSTRACT

Road to the minimized environment balance – Develop in the aims and methods of the
Mosquito Control around Lake Ba la ton (1973–2008). – The paper overviews the history of the
Mosquito Control around Lake Ba la ton from the initial occurrent treatments through the organ-
ized carriages to the spreading of the biological control. The approaches of the researches were
changed quickly from the faunistical aims to quantitative and qualitative analyses of assemblages
and to mapping of the breeding sites. In the last decade the patch-mapping has come to the fore
instead of point-mapping due to the using of the GIS technology. Patch-mapping based on geo-
graphic information makes possible the determination all of the not-covered breeding sites
quickly and geographically precise. In the overviewed period protection of non-target groups
and using of selective, preventive, environmentally friendly technologies got into the focus.

1. BE VE ZE TÉS – MA GYAR OR SZÁ GI KEZ DE TEK

Az em be ri ség Föl dön va ló je len lét ének kez de té tõl együtt él a szú nyo gok kal. A kel -
le met len vér szí vók el len va ló vé de ke zés azon ban csak a 19. szá zad vé gén ke rült
na pi rend re, mi u tán Ross és Grassi fel fe dez te a csí põ szú nyo gok sze re pét a ma lá ria
át vi tel ében. A fel is me rés nyo mán az ad dig el ha nya golt két szár nyú ak egy csa pás ra a
ku ta tók ér dek lõ dé si kö ré be ke rül tek. Mind több dipterológus szak em ber kez dett el
a cso port tal be ha tó an fog lal koz ni. Vizs gál ták a lo ká lis fa u nák ös  sze té tel ét, az egyes
fa jok élet mód ját, be teg ség ter jesz tõ sze re pét. E mun ká ba ha ma ro san ma gyar ku ta tók
is be kap cso lód tak. 

Az el sõ szú nyog ku ta tó, Ker tész Kál mán még faunisztikai (KER TÉSZ 1904), Jancsó Mik lós
(JANCSÓ 1906) vi szont már orvosrovartani szem pont ból ta nul má nyoz ta a ha zai szú nyo go kat. 

A mo dern eu ró pai szú nyog ku ta tás alap ja it MAR TI NI (1920, 1931), EDWARDS (1921),
WESENBERG-LUND (1921), va la mint STACKELBERG (1937) rak ta le. Ezek a rend szer ta -
ni mun kák tet ték le he tõ vé a szú nyo gok el le ni vé de ke zés meg ala po zá sát is.

Mi vel a ma lá ria Ma gyar or szá gon is nép be teg ség nek szá mí tott, kez det ben a szú nyog -
kér dés vizs gá la ta szin te ki zá ró lag a ma lá ria szú nyo gok el ter je dé sé re, va la mint a be teg ség
ter jesz té sé ben va ló sze re pé nek tisz tá zá sá ra irá nyult. A mun ká la tok 1934-ben tör tént
meg szer ve zé se Lõrincz Fe renc, az Or szá gos Köz egész ség ügyi In té zet Pa ra zi to ló gi ai
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Osz tá lya ve ze tõ jé nek ne vé hez fû zõ dik. 1937-tõl 1944-ig Makara György irá nyí tot ta a
ma lá ria hely zet fel de rí té sét cél zó vizs gá la to kat. Az erõ sen fer tõ zött vi dé ke ken 6 ma lá -
ria ál lo mást lé te sí tet tek. Ezek fel ada ta a be te gek ke ze lé se, a he lyi ma lá ria szú nyo gok
ta nul má nyo zá sa és az el le nük va ló vé de ke zés elõ ké szí té se volt.

A II. vi lág há bo rú vis  sza ve tet te a ku ta tá so kat, a szú nyo gok el le ni vé de ke zõ mun ka
csak 1949-ben in dul ha tott új ra. Ezt az ab ban az idõ ben már Ma gyar or szá gon is ren del -
ke zés re ál ló, ún. érin tõ ro var mér gek tet ték le he tõ vé. A ma lá ri á val fer tõ zött te rü le tek
la ká sa it, mel lék he lyi sé ge it, is tál ló it, óla it 3–4 éven ke resz tül rend sze re sen DDT-
szuszpenzióval per me tez ték le. Ez zel a szú nyog sû rû sé get mi ni mum ra csök ken tet ték.
Egyi de jû leg ma lá ria-szû rõ vizs gá la tot, va la mint in gye nes gyógy ke ze lést ve zet tek be. A
komp lex vé de ke zé si mun kák ered mé nye kép pen a ma lá ri ás meg be te ge dé sek szá ma
1949-tõl kezd ve ra di ká li san csök kent, a ko ráb bi több ez er hez ké pest, 1959-ben mind össze
7 ese tet re giszt rál tak.

Az 1930-as évek má so dik fe lé ben fo ko za to san meg je lent az igény az egyéb
csípõszúnyogfajok el le ni vé de ke zés re is. A ku ta tók elõtt vi lá gos sá vált, hogy az ered mé -
nyes vé de ke zés alap fel té te le a cél te rü let lár va te nyé szõ he lye i nek ala pos fel tér ké pe zé -
se, va la mint az ott élõ fa jok mi nél ala po sabb meg is me ré se.

Nem vé let len, hogy az el sõ ilyen jel le gû vizs gá lat – a már ab ban az idõ ben is ki emelt
nya ra ló hely nek szá mí tó – Hé ví zen tör tént 1938-ban (MI HÁ LYI 1939). Még ugyan ab ban
az év ben lét re jött a ti ha nyi Ma gyar Bi o ló gi ai Ku ta tó in té ze ten be lül a Ba la to ni Szú -
nyog vizs gá ló Ál lo más. Az ál lo más ku ta tó ja ként 1938–1939 nya rán rész le tes fel mé ré se -
ket foly ta tott a te rü le ten Mi há lyi Fe renc, aki nagy vo ná sok ban tisz táz ta a tó köz vet len
kör nyé kén élõ szú nyog fa u na ös  sze té tel ét, a szú nyog ár ta lom fõ oko zó it, va la mint a le -
het sé ges vé de ke zés fõbb irány el ve it (MI HÁ LYI 1941). 

A szú nyog prob lé ma or szá gos tisz tá zá sa ér de ké ben 1950-ben a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia tá mo ga tá sá val szak ér tõk bõl ál ló mun ka kö zös ség ala kult. A mun ka kö zös ség
tag jai a Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ból Mi há lyi Fe renc és Soós Ár pád, az Or szá gos
Köz egész ség ügyi In té zet bõl Sztankayné Gu lyás Mag dol na és Zoltai Nán dor vol tak.

A Ba la ton part vi dék ének szú nyog ja it Mi há lyi Fe renc és Soós Ár pád vizs gál ta
1950–1951-ben. Szin te a tel jes part sza kasz ra ki ter je dõ en, te le pü lé sen ként rész le te sen
fel mér ték a lár vák te nyé szõ he lye it, va la mint ja vas la tot ké szí tet tek a szú nyo gok el le ni
vé de ke zés le he tõ sé ge i re is (MI HÁ LYI & SOÓS 1952, MI HÁ LYI et al. 1953). Ezt kö ve tõ en
azon ban a ba la to ni szú nyog kér dés le ke rült a na pi rend rõl. A te le pü lé sek ve ze tõi a ja -
vas la to kat nem, vagy alig hasz no sí tot ták – an nak el le né re, hogy a ba la to ni ide gen for -
ga lom ug rás sze rû fel len dü lé se kö vet kez té ben, már azok ban az évek ben is je len tõ sen
fo ko zó dott az igény a szú nyo gok el le ni vé de ke zés re.

A nya ra lók nyo má sá ra az üdü lõk egy ré sze egyé ni meg ol dás ként föl di gé pek kel, ele -
in te a drasz ti kus ha tá sú DDT-vel, majd ké sõbb a ke vés bé kör nye zet ká ro sí tó
Malathionnal vé gez te tett szú nyog ir tást. Ezek a kis te rü let re kor lá to zó dó ke ze lé sek csak
rész meg ol dást je len tet tek. Ha el is pusz tí tot ták az üdü lõ köz vet len kör nyé kén a vér szí -
vó kat, azok vis  sza te le pü lé se a szom szé dos te rü le tek rõl gyor san meg tör tént. A na gyobb
baj azon ban az volt, hogy az ir tás ra hasz nált ké szít mé nyek sú lyo san ká ro sí tot ták a ke -
zelt te rü le ten je len lé võ egyéb ro va ro kat. En nek el le né re a Ba la ton tér sé gé ben a
földigépes szú nyog ir tás – vál ta ko zó in ten zi tás sal – 1975 õszé ig foly ta tó dott. 
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2. ÚJ FE JE ZET A CSÍ PÕ SZÚ NYO GOK EL LE NI VÉ DE KE ZÉS BEN

A szú nyog ir tás for du la ta 1976-ban kö vet ke zett be, ami kor bi o ló gus és öko ló gus szak -
em be rek kez de mé nye zé sé re, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um (bi zo nyos meg kö té sek kel)
en ge dé lyez te a Ba la ton par ti sáv já ban a lé gi úton tör té nõ szú nyog-men te sí tést. A mun ka
meg szer ve zé se a Ba la to ni In té zõ Bi zott ság ra (BIB) há rult. Az ir tás in do kolt sá gá nak,
ha té kony sá gá nak, va la mint kör nye ze ti ha tá sa i nak fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben a
BIB Kör nye zet- és Víz vé del mi Szak bi zott sá ga Sár in ger Gyu la ve ze té sé vel, bi o ló gu sok ból,
or vo sok ból és ké mi ku sok ból ál ló mun ka bi zott sá got hí vott élet re. 

A szú nyog ir tás el vég zé sé re a MÉM Re pü lõ gé pes Szol gá lat ka pott meg bí zást. A szer
ki jut ta tá sát kez det ben az észa ki par ton KA–26 tí pu sú he li kop ter, a dé li par ton AN–2
tí pu sú me rev szár nyú re pü lõ gép vé gez te. Fon tos elõ írás volt, hogy a gé pek csak meg fe le lõ
idõ já rá si kö rül mé nyek mel lett, a szú nyo gok ak ti vi tá sá nak nö ve ke dé se idõ sza ká ban, az
es ti (vagy szük ség ese tén a ko ra reg ge li) órák ban dol goz hat tak, és a víz par tot 50 mé -
ter nél job ban nem kö ze lít het ték meg. Mi vel a per me te zést vég zõ gé pek szó ró fe jé bõl
ki ju tó 20–60 mik ron kö zöt ti át mé rõ jû per met lé-göm böcs ké ket már eny hébb lég áram -
lás is mes  szebb re el so dor hat ta, ké sõbb a ti lal mi sá vot 100 mé ter re nö vel ték. En nek
el le né re is elõ for dult, hogy a szer bõl va la men  nyi a Ba la ton ba ke rült, ami nek ha tá sá ra
ki mu tat ha tó volt a rákplankton csök ke né se. 

A ke ze lé sek ele in te, né hány ki sebb sza kasz (fõ leg vé dett te rü let) ki vé te lé vel, csak nem a
tel jes par ti sáv ra, hoz zá ve tõ leg 18 ezer hek tár ra ter jed tek ki. Ké sõbb a ter mé sze ti kör nye zet
(fõ leg a ro va rok) vé del me ér de ké ben, el sõ sor ban a la kott te le pü lé sek re, azok nak is in kább
csak a Ba la ton hoz kö zel esõ sáv já ra, mint egy 6 ezer hek tár ra kor lá toz ták a vé de ke zést. 

A ki szó rás ra ke rü lõ anyag az el sõ évek ben az ENSZ Egész ség ügyi Vi lág szer ve ze te
(WHO) ál tal ja va solt Malathion ne vû szú nyog ir tó szer volt. Elõ írás sze rint hek tá ron ként
0,4 li tert per me tez tek ki be lõ le. A vá lasz tás azért esett a Malathion-ra, mert a ké szít mény
az ös  szes ak kor is mert foszforsavészter-hatóanyagú rovarölõszer kö zül a leg ke vés bé volt
mér ge zõ a ge rin ce sek re. Ter mé sze te sen kö zel sem le he tett olyan sze lek tív nek te kin te ni,
mely ki zá ró lag a csí põ szú nyo gok ra ha tott vol na. Az es ti órák ban, ide á lis idõ já rá si kö rül -
mé nyek kö zött, az elõ írá sok be tar tá sá val, he li kop ter rel tör té nõ per me te zé sek ha tá sá ra a
csí põ szú nyo gok nak át la go san 90%-a el pusz tult. A me rev szár nyú re pü lõ gép pel tör té nõ
ki jut ta tás ese tén rend sze rint ala cso nyabb ha té kony sá got le he tett mér ni.

Az éven te 5–6 al ka lom mal vég zett ke ze lés nyo mán több nyi re je len tõ sen le csök kent
csí pés szám mind a he lyi la kos ság ra, mind a tó nál üdü lõk re ked ve zõ volt. Ugyan ak kor
a csí põ szú nyo gok mel lett nem kis mér ték ben ká ro sí tot ta a par ti sáv ban élõ egyéb ro va -
ro kat – köz tük a tó éle té ben fon tos sze re pet ját szó ár va szú nyo go kat. Ezt egy ér tel mû en
iga zol ták az ir tá sok ha té kony sá gá nak mé ré sé vel pár hu za mo san, a ro var fa u na töb bi
tag já nak egyedszámváltozásait re giszt rá ló vizs gá la tok. Ezek nyo mán ki de rült, hogy fõ -
leg a két szár nyú ro va rok pusz tu lá sa volt na gyon je len tõs, nem rit kán meg kö ze lí tet te a
csí põ szú nyo gok ra jel lem zõ 90%-os mor ta li tást. Bár a per me te zé sek után mind a szú -
nyog, mind az egyéb ro var fa u na re ge ne rá ló dá sa is nyomonkövethetõ volt, az leg alább
rész ben a kör nye zõ te rü le tek rõl va ló be ván dor lás sal függ he tett ös  sze. 

A Ba la tont és köz vet len kör nyé ké nek ter mé sze ti ér té ke it fél tõ em be rek – köz tük kü lö nö -
sen szá mos bi o ló gus, öko ló gus, va la mint ter mé szet vé dõ – ag go da lom mal fi gyel ték és el ítél -
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ték a szú nyo gok ir tá sát, il let ve az an nak nyo mán a ro var vi lág ban fel lé põ pusz tu lást. Eh hez
hoz zá já rult az is, hogy a Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Ál lat tá ra szak em be re i nek vizs gá la -
tai ki mu tat ták (SALÁNKI et al. 1989), hogy az ir tás so rán egyet len csí põ szú nyog el pusz tí tá sa
át la go san kö zel 200 egyéb ro var pusz tu lá sá val jár együtt. Kü lö nö sen nagy volt a szú nyog ir -
tás sal szem be ni el len ál lás a ma dár ta ni egye sü let ré szé rõl. A ma da rá szok az zal ér vel tek, hogy
a csí põ szú nyog ál lo má nyok egyed szá má nak drasz ti kus csök ken té se erõ sen érin ti szá mos
ma dár faj táp lá lék bá zi sát, mely a ma dár egye dek tö me ges pusz tu lá sát von ja ma gá val.

Mind ezek, va la mint egyéb szem pont ok mér le ge lé se (el sõ sor ban a há rom év so rán szer zett
ta pasz ta la tok) alap ján a szak em be rek ar ra az ál lás pont ra ju tot tak, hogy a Malathiont sze lek tí -
vebb, ke vés bé kör nye zet ká ro sí tó szer rel kell fel vál ta ni. Ezért 1979 nya rán már a deltametrin
ha tó anya gú K-Othrin ULV 1, va la mint a pirimifoszmetil ha tó anya gú Actellic 50 ULV ké szít -
mény al kal ma zá sá val tör tént a Ba la ton nál a szú nyog ir tás. Ezek kör nye ze ti ár tal ma ki sebb volt,
mint a Malathioné, azon ban e sze rek a szú nyo go kat is gyen gébb ha tás fok kal pusz tí tot ták.

3. A LÁR VÁK EL LE NI BI O LÓ GI AI VÉ DE KE ZÉS TÉR HÓ DÍ TÁ SA ÉS NE HÉZ SÉ GEI

A ké mi ai sze rek ká ros ha tá sai mi att a Ba la ton nál is ha mar fel me rült a lár vák el le ni
bi o ló gi ai vé de ke zés szük sé ges sé ge. Eh hez ren del ke zés re áll tak a már az 1970-es évek
kö ze pén for ga lom ban lé võ, a lár vák fej lõ dé sét gát ló, úgy ne ve zett juvenilhormon ké szít -
mé nyek (pél dá ul a difenfosz ha tó anya gú Abate, va la mint a metroprén ha tó anya gú
Viodat). Eze ket a Ba la ton nál is ki pró bál tuk, de a gya kor lat ban nem vál tot ták be a hoz zá -
juk fû zött re mé nye ket. El ter je dé sü ket az is gá tol ta, hogy nem vol tak elég gé sze lek tí vek,
a csí põ szú nyog lár vák mel lett az egyéb ví zi ro va ro kat, va la mint más ví zi ge rinc te le ne ket,
– fõ leg az ala csony ren dû rá ko kat – is nagy mér ték ben pusz tí tot ták. Ezért to vább ra is a lé -
gi vegy sze res vé de ke zés sel kel lett meg ol da ni a te rü let szú nyog-men te sí té sét.

A lár vák el le ni vé de ke zés for ra dal ma sí tá sá ban ki emel ke dõ sze re pet ját szott az Iz ra el ben
élõ, ma gyar szár ma zá sú Yoel Margalith. Az õ ne vé hez fû zõ dik az iz ra e li Negev-sivatag
po cso lyá i ban gyûj tött, el pusz tult csí põ szú nyog lár vák ból ki nyert – ro var ölõ ha tá sú, ezért bi -
o ló gi ai vé de ke zés re ki vá ló an al kal mas – Bacillus thuringiensis var. israelensis Ber li ner H-14
szerotípus törzs bõl elõ ál lí tott, Bti ha tó anya gú ké szít mé nyek (Teknar, Skeetal, Vectobac) meg -
je le né se. Ezek óri á si elõ nye a kör nye zet vé del mi szem pont ból na gyon ked ve zõ sze lek ti vi tás.
Az elõ írt tö mény ség ben va ló al kal ma zá suk ese tén ki zá ró lag a csí põ szú nyog lár vá kat pusz tít -
ják el. A Bti fõ leg fo lyé kony ál la pot ban (szusz pen zió for má já ban) ULV-eljárással, vagy
per me te zés sel jut tat ha tó ki, de ren del ke zés re áll kon cent rá tum ból el ké szí tett gra nu lá tum
for má já ban is. Az em lí tett ké szít mé nyek kü lön bö zõ vál to za tai vi lág szer te el ter jed tek, és fõ -
leg ma lá ri á val fer tõ zött tró pu si te rü le te ken sok mil lió em ber éle tét men tet ték meg.

A bak té ri um ro var ölõ tu laj don sá ga a spó ra kép zõ dé si sza kasz vé gén meg je le nõ,
inszekticid ha tá sú fe hér jé ket tar tal ma zó parasporális tes tecs kék nek kö szön he tõ. A fe -
hér jék a táp lá lék kal jut nak be a szú nyog lár va bél rend sze ré be. Ott az emész tõ en zi mek
ha tá sá ra le bom la nak, a be lõ lük fel sza ba du ló to xin pe dig olyan mér ték ben ká ro sít ja a
lár va bél hám sejt je it, ami a pusz tu lá sá hoz ve zet. 

Jo go san me rül fel a kér dés, hogy Ma gyar or szá gon, – el sõ sor ban a Ba la ton nál – mi -
ért nem ter jedt el ed dig na gyobb mér ték ben a Bti al kal ma zá sa. En nek fõ oka, hogy a
bi o ló gi ai szú nyog lár va-ir tó szer al kal ma zá sa meg le he tõ sen bo nyo lult fel adat, mely csak
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ak kor le het ered mé nyes, ha idõ igé nyes és szak sze rû elõ ké szí tõ mun ká val pá ro sul, és a
szer ki jut ta tá sát az elõ írá sok szi go rú be tar tá sá val, nagy kö rül te kin tés sel vég zik. Nem
ke vés bé fon tos fel adat a ha té kony ság – elõ írá sok nak meg fe le lõ – mé ré se. A lár vák el -
le ni bi o ló gi ai vé de ke zés sel kap cso la tos gya kor la ti tud ni va lók ról több ki ad vány ban (pl.
ER DÕS et al. 2003, TÓTH 2007, ZÖL DI et al. 2005) ol vas ha tunk. Az aláb bi ak ban rö vi den
érint jük a bi o ló gi ai vé de ke zés ben köz re mû kö dõ szak ér tõ leg fon to sabb fel ada ta it.

1. A vé de ke zés re szánt te rü let lár va te nyé szõ-he lye i nek ala pos fel de rí té se és pon tos
tér ké pe zé se. A mun ka so rán fi gye lem be kell ven ni a po ten ci á lis te nyé szõ he lye ket is. A
te nyé szõ he lyek rész ben a csa pa dék men  nyi sé ge, rész ben egyéb okok mi att, év rõl-év re
je len tõs mér ték ben vál toz nak, ezért fi gye lem mel kí sé ré sük fo lya ma tos mun kát igé nyel. 

2. A vé de ke zés szem pont já ból alap ve tõ fel adat an nak meg ál la pí tá sa, hogy adott te nyé szõ -
he lyen je len van nak-e lár vák. Vizs gál ni kell a lár va-együt te sek fa ji ös  sze té tel ét, mi vel nem
min den ha zai csí põ szú nyog táp lál ko zik em ber vér rel. A min den fe lé tö me ge sen fej lõ dõ, ma -
da rak vé ré vel élõ da los szú nyog (Culex pipiens) lár vái el len például fö lös le ges vé de kez ni. 

3. A je len leg for ga lom ban lé võ ké szít mé nyek ki zá ró lag az el sõ, má so dik és har ma dik,
va la mint fi a tal ne gye dik fej lõ dé si fo ko za tú lár vá kat pusz tít ják el, az idõ sebb lár vák ra, va -
la mint bá bok ra (mi vel azok már nem táp lál koz nak) ha tás ta la nok. Eb bõl adó dó an pon to -
san meg kell ha tá roz ni a ke ze lés op ti má lis idõ pont ját. Ez az egyik leg ne he zebb fel adat. A
lár vák to jás ból va ló ki bú já sa, va la mint fej lõ dé se ko ránt sem egyen le tes, a le he tõ ség sze rint
olyan idõ pon tot kell vá lasz ta ni, ami kor a lár vák több sé ge má so dik és har ma dik fo ko za tú.
A fel ada tot ne he zí ti az is, hogy egy na gyobb te rü let kü lön bö zõ te nyé szõ he lye in azo nos
idõ ben gyak ran vál to zó a lár vák fej lett sé ge. Ez az egyik oka an nak, hogy te re pi kö rül mé -
nyek kö zött op ti má lis ki jut ta tást fel té te lez ve sem ér he tõ el 100%-os ered mény. Je len tõs
az el té rés a kü lön bö zõ faj hoz tar to zó lár vák fej lõ dé sé nek idõ tar ta má ban is. 

4. Fon tos fel adat a lár vák el le ni ke ze lés ha té kony sá gá nak mé ré se. Ez tör tén het a lé -
nye gé ben becs lé sen ala pu ló lár va sû rû ség-mé rés sel, vagy lár vák izo lá to rok ban tör té nõ
ki he lye zé sé vel. Az utób bi meg bíz ha tóbb ered ményt ad. A ha té kony ság el len õr zé se 24
és 48 óra el tel té vel tör té nik. A ke ze lés – a Johan Bé la Or szá gos Epi de mi o ló gi ai köz -
pont ál lás fog la lá sa alap ján (ZÖL DI et al. 2005) – ak kor te kint he tõ ered mé nyes nek, ha a
ka pott ha tás fok meg ha lad ja a 80%-ot.

Je len leg, – az or szá gos tö rek vé sek kel össz hang ban – a Ba la ton nál is a kör nye zet kí -
mé lõ bi o ló gi ai vé de ke zés mi nél na gyobb ará nyú al kal ma zá sa a cél. En nek a le he tõ sé -
gek ke re te in be lü li mi elõb bi meg va ló sí tá sát erõ sen in do kol ja, hogy az Eu ró pai Unió
irány el vei kö zött sze re pel a vegy sze res lé gi ké mi ai szú nyog ir tás be til tá sa. Az elõ zõ ek -
ben le ír tak ból azon ban ér zé kel he tõ, hogy a bi o ló gi ai vé de ke zés jó val bo nyo lul tabb,
mint a ki fej lett szú nyo gok el le ni ké mi ai sze rek lé gi ki jut ta tá sa. A bi o ló gi ai vé de ke zés
szem pont já ból a he lyi szú nyog fa u na sa já tos ös  sze té te le sem mel lé kes. A Ba la ton
kör nyé kén, el sõ sor ban a tó nyu ga ti tér sé gé ben, Ba da csony és Szig li get kör nyé kén, a
Keszt he lyi-öböl ben, a dé li part ber ke i ben, a Kis-Ba la ton II. tá ro zó te rü le tén, vagy a Ti ha nyi-
fél szi ge ten je len tõs egyed szám mal fej lõ dik a mo csá ri szú nyog (Coquillettidia richiardii),
mely több év ti zed át la gá ban 35%-ban ré sze se dik a ba la to ni szú nyog ár ta lom ból (1. áb ra).
Elõ for dult olyan év is, ami kor ez az ér ték el ér te a 70%-ot. A mo csá ri szú nyog lár vá ja a
töb bi fa jé tól el té rõ en, ví zi nö vé nyek gyö ke rén, fõ leg az iszap ban él. Az ed di gi ta pasz -
ta la tok alap ján rész ben va ló szí nû leg ezért, a je len leg ren del ke zés re ál ló Bti ké szít mé -
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nyek nem al kal ma sak a lár vák el pusz tí tá sá ra. Az em lí tett egyéb ne héz sé gek mel lett,
ön ma gá ban ez is ar ra utal, hogy a Ba la ton-part szú nyog-men te sí té se ki zá ró lag a lár vák
el le ni bi o ló gi ai vé de ke zés sel egy elõ re nem old ha tó meg. 

1. áb ra. A Ba la ton tér sé gé ben csí pés köz ben gyûj tött csí põ szú nyog min ták men  nyi sé gi ös  sze té te le
(1973–2000)

4. A TE NYÉ SZÕ HELY-TÉR KÉ PE ZÉS KOR SZE RÛ SÍ TÉ SE

Elõz mé nyek – ha gyo má nyos te nyé szõ hely-tér ké pe zés (1975–2004)
Mint ar ra a ko ráb bi ak ban utal tunk, az ered mé nyes bi o ló gi ai vé de ke zés szem pont já -

ból alap ve tõ fon tos sá gú a lár va- te nyé szõhe lyek ala pos fel tér ké pe zé se. Ezt – rész ben
más meg fon to lá sok fi gye lem be vé te lé vel – Mi há lyi Fe renc és mun ka tár sai is fel is mer ték.
A Ba la ton part vi dé kén vég zett ku ta tá sa ik so rán va la men  nyi te le pü lés váz la tos tér ké pén
pon tok kal je löl ték a te nyé szõ he lye ket (2. áb ra).

2. áb ra. A lár va -te nyé szõhe lyek je lö lé se Ba la ton fü red váz la tos tér ké pén 
(MI HÁ LYI & GU LYÁS 1963)
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Már a lár vák el le ni juvenilhormonokkal kap cso lat ban vég zett kí sér le tek ide jén, az 1970-
es évek kö ze pé tõl, a Ba la ton nál is el kezd tük a te nyé szõ he lyek fel mé ré sét. Ez a mun ka
azon ban nem volt sem terv sze rû, sem rend sze res. In kább csak lár vák gyûj té sé re, va la mint
töb bek kö zött az Abate ké szít mény ki sebb po cso lyák ban va ló ki pró bá lá sá ra szol gált. 

A bi o ló gi ai vé de ke zés je len tõ sé gét fel is mer ve, 1997-tõl a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal né hány éven át anya gi lag tá mo gat ta a te nyé szõ hely
tér ké pe zést. Ez le he tõ vé tet te a tel jes part sza kasz ra ki ter je dõ fel mé rést. A mun ka az
1:25 000-es to po grá fi ai tér kép la pok alap ján tör tént. A sze mé lyes te rep be já rás so rán
nyert ada to kat te nyé szõ he lyen ként kü lön nyil ván tar tó la po kon rög zí tet tük. Ezen az
aláb bi ada tok sze re pel tek: 

(1) A te nyé szõ hely kö ze leb bi meg ne ve zé se a köz igaz ga tá si ho va tar to zást je len tõ te -
le pü lés sel;

(2) A te nyé szõ hely víz ti po ló gi ai be so ro lá sa;
(3) Az 1: 25 000-es to po grá fi ai tér kép rõl le ol va sott föld raj zi ko or di ná ta;
(4) UTM kód (2,5 × 2,5 km-es alhálónak meg fe le lõ bon tás ban);
(5) A te nyé szõ víz pH ér té ke, ki ter je dé se hek tár ban, mély sé ge, nö vény ze te;
(6) A te nyé szõ he lyen fej lõ dõ csí põ szú nyog fa jok jegy zé ke éves ös  sze sí tés ben;
(7) A te nyé szõ hely közép pont já nak je lö lé se az 1: 25 000-es tér kép lap rész le tén;
(8) A te nyé szõ hely vagy jel lem zõ rész le té nek szí nes fény ké pe;
(9) Meg jegy zés, ke ze lé si ja vas la tok.
A tér ké pe zõ mun ká ról éven te rész le tes je len tés ké szült, majd az ered mé nyek ki vo na -

tai a Ba la ton ku ta tás sal fog lal ko zó kö te tek ben is meg je len tek (SÁR IN GER 1999, 2000,
SÁR IN GER & TÓTH 2001, 2002, 2003).

Az éves je len té sek mel lék le te tar tal maz ta a vizs gált te le pü lé sek tér kép ét (4. áb ra),
to váb bá a fel mért te nyé szõ he lyek fen ti ada ta i ról ös  sze ál lí tott lár va-te nyé szõ hely nyil -
ván tar tó la po kat (3. áb ra).

A ba la to ni te nyé szõ he lyek tér ké pe zé se 2005-tõl a Pan nó nia Köz pont Kft. ko or di ná -
lá sá val foly ta tó dott to vább, – fõ képp a Ba la to ni Szö vet ség és az MT RT. fi nan szí ro zá sa
mel lett. A mun ka cél ki tû zé sei a csí põ szú nyog-együt te sek és az élõ he lyi kö rül mé nyek
sta tisz ti kai, öko ló gi ai vizs gá la tá ra, a te nyé szõ he lyek tér in for ma ti kai mód sze rek al kal -
ma zá sá val tör té nõ azo no sí tá sá ra és tér ké pe zé sé re te võd tek át (SÁR IN GER et al. 2006).

A te nyé szõ hely-tér ké pe zés kor sze rû sí té se (2005–)
A tér in for ma ti kai mód sze rek te nyé szõ hely-tér ké pe zé sek so rán tör té nõ mind szé le sebb

kö rû al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge it a Ba la ton tér sé gé ben és más ku ta tá si te rü le te ken fo lyó
ku ta tás-fej lesz té si pro jek tek ke re té ben azért kezd tük el vizs gál ni, mert fel tû nõ volt, hogy
a táv ér zé ke lés sel elõ ál lí tott, tér kép he lyes ál lo má nyo kat, ill. a tér in for ma ti ka nyúj tot ta le -
he tõ sé ge ket más ku ta tá si te rü le tek hez (ve ge tá ció-tér ké pe zés, nö vény fa jok el ter je dé sé nek
predikciós elem zé se stb.) ké pest e té má ban rit káb ban ve szik igény be. 
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3. áb ra. Csí põ szú nyog lár va- te nyé szõhely nyil ván tar tó lap

4. áb ra. Hé víz az 1: 25 000-es to po grá fi ai tér kép rész le tén, a vizs gált lár va -te nyé szõhe lyek kel 
(1: Hé ví zi-for rás tó, 2: Ó-be rek, 3: Kis-szigeti-berek, 4: Ó-berek-csatorna, 5: Hé ví zi-le fo lyó)
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Az utób bi évek ben a Pan nó nia Köz pont Kft. ál tal ko or di nált mun ka cso port nagy hang -
súlyt fek te tett a tér in for ma ti kai mód sze rek bi o ló gi ai gyé rí té si cél te rü le tek tér ké pe zé sé ben
tör té nõ hasz ná la tá nak fej lesz té sé re. En nek so rán jó ered mé nye ket ér tünk el mind a hát tér -
min tá zat-fel tá rá son, mind a spektrális elem zé sen ala pu ló hi po té zi se ink te kin te té ben. 

A Ba la ton tér sé gé ben tör tént al kal ma zá sok alap ján is meg ál la pít ha tó volt, hogy ezek
a fej lesz té si ered mé nyek a gya kor la ti mun ka so rán ki vá ló an al kal maz ha tók (5. áb ra), a
tér ké pe zés re for dí tott idõt je len tõ sen le rö vi dí tik, a bi o ló gi ai csí põ szú nyog-gyé rí té sek
te rü let ki je lö lé se it ob jek tív vá, a ki je lö lé sek ak tu a li zá lá sát gyor sab bá te szik (SZA BÓ et al.
2008, MÁR KUS et al. 2009). A te nyé szõ hely-tér ké pe zé sek kel kap cso la tos ered mé nyek
rész le tes be mu ta tá sa kü lön ki ad vány ban tör té nik majd.

5. áb ra. Tér in for ma ti kai mód szer rel ké szült te nyé szõ hely-tér kép (Fo nyód, 2008) 

5. ÖS  SZE FOG LA LÁS

A Ba la ton tér sé gé ben fo lyó csí põ szú nyog-ku ta tás nak, ill. az ezen vizs gá la tok kal elõ ké szí -
tett és el len õr zött gyé rí té sek nek a tör té ne té ben két, rész ben egy más hoz kap cso ló dó, rész ben
egy más tól füg get len ten den cia fi gyel he tõ meg. A ku ta tás a kez de ti, faunisztikai jel le gû
fel mé ré se ket kö ve tõ en gyor san ki ter jedt az egyes fa jok, il let ve együt te sek lár va és imá gó
stá di u má nak kvan ti ta tív és kva li ta tív vizs gá la tá ra, a te nyé szõ he lyek ál la po tá nak, a ben nük
ak tu á li san je len lé võ lár va-együt te sek  mi nõ sé gi és men  nyi sé gi jel lem zõ i nek fel mé ré sé re,
majd – az 1970-es évek ben meg kez dõ dött gyé rí té sek hez kap cso ló dó an – a szú nyog ár ta lom ban
ki emel ke dõ sze re pet ját szó fa jok imá gó-sû rû sé gé nek mé ré sé re, ill. a gyé rí té sek hez kap csolt
csí pés szám-mé ré sek re. A tér in for ma ti kai mód sze rek te nyé szõ hely-tér ké pe zé sek so rán tör -
té nõ al kal ma zá sá val a ko ráb bi, pont tér ké pe zés jel le gû mun kát fel vál tot ta a te nyé szõ he lyek
mé re tét meg ha tá ro zó folt tér ké pe zés, mely bi zo nyos te nyé szõ hely-tí pu sok el he lyez ke dé sé nek
teljeskörû, tér kép he lyes és gyors meg ha tá ro zá sá ra nyújt le he tõ sé get. A gyé rí té sek vo nat ko -
zá sá ban a ter mé sze tes élet kö zös sé gek más tag ja i nak vé del me, a sze lek tív sze rek és pre ven tív
mód sze rek al kal ma zá sa ke rült mind in kább elõ tér be. En nek meg fe le lõ en a Ba la ton tér sé gé ben
is a bi o ló gi ai gyé rí té sek egy re na gyobb tér nye ré sé re va ló tö rek vés te kint he tõ a té ma je le né nek
és jö võ jé nek, mind ku ta tá si, mind ki vi te le zé si szem pont ból.
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6. áb ra. A ba la to ni szú nyog ir tás „emb lé má ja” volt so ká ig a Kamov tí pu sú he li kop ter (TS)
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