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A Kiskörei-tározó térinformatikai támogatású, több idősíkban történő vegetáció
térképezését 2000 és 2001 években végeztük el. Az adatgyűjtések 1994-ben és 1998-ban
történtek. Az 1:10000 méretarányú légifelvételek jelentették munkánk kiindulópontjait. A
tározó növényzetének elterjedésére vonatkozó részletes vegetáció-térképek a légifelvételek
alapján terepbejárásokat követően készültek el.

A további kutatások első lépéseként � a számítógépes feldolgozás érdekében � az
analóg térképeket raszteres digitalizálásnak vetettük alá. Célunk itt, a vektoros adatállomány
létrehozása volt, ezért a képi állományok közvetlen manuális vektorizálását, majd képi
illesztés utáni geometriai korrigálását végeztük el. A vektorizálás során az egyes cönózisok
elterjedési határait digitalizáltuk és a kapott DXF állományt az Arc/Info GIS rendszerbe
importáltuk. Itt történt meg az addig vetületi- és koordináta-rendszer nélküli digitalizált térkép
geometriai transzformációja, amelynek eredménye az Egységes Országos Vetületi Rendszer
koordináta-rendszerébe illesztett és további térinformatikai feldolgozásra alkalmas, vonal
topológiával rendelkező digitális térkép lett. Az Arc/Info szerkesztő moduljával a
digitalizáláskor felmerült vonal-illeszkedési és záródási hibákat kijavítottuk, majd az egyes
vegetáció-foltok területi jellegének megfelelően poligon topológiát építettünk ki a térképre. A
létrejött poligonok leíró adatokkal való feltöltése előtt az Arc/Info-s coverage-et importáltuk
az ArcView GIS 3.2 rendszerbe és létrehoztuk az ArcView saját adatformátumának megfelelő
shape-et. A kapott térképekhez tartozó attribútum-táblázatot feltöltöttük a poligonokhoz
rendelt leíró adatokkal és a vegetáció típusokat jellemző nevekkel. A táblázatban feltüntettük
a terepi felméréskor alkalmazott kódokat is. Az így nyert adatbázisok azonnal alkalmasak
lettek további statisztikai feladatok megoldására.

Az azonos vonatkoztatási rendszerben a két vegetáció-térkép alkalmas az egyes
populációk terjedési jellemzőinek időbeli megfigyelésére, az arányok megváltozásának
feltárására, mind a vegetáció-típusokra, mind a nyílt vízfelület és a növényzettel borított
területekre vonatkozóan.

A geoinformatikai műveletek eredményeit és az ökológiai modelleket összevetve
megkíséreljük a vízi- és mocsári növényzet terjedési irányainak és mértékének térbeli és
időbeli modellezését, amely egyszerű modell további befolyásoló tényezők (víztest mozgása,
szélnek való kitettség) ismeretében finomítható.

Az eredményekből már körvonalazódik, hogy a Kiskörei tározóban tenyésző mocsári-
és hínárnövények állományainak megjelenését, terjedését és ennek dinamikáját, az egyes
asszociációk texturális felépítését mely alapvető környezeti faktorok és milyen ökológiai
törvények határozzák meg. A tározóban egyaránt megtalálhatók az eutróf-, a disztróf-
(polihumózus) és folyóvízi élőhelyekre jellemző növény állományok, melyek egymással
mozaikszerű állomány-komplexeket is alkothatnak.

E kutatások további eredményei lehetővé teszik más, hasonló vizes élőhelyek
rehabilitációjához, természetvédelméhez és vízhasznosításához szükséges tudományos-
elméleti háttér biztosítását és a felmerülő gyakorlati kérdések megválaszolását is.
A kutatási programot a Környezetvédelmi Minisztérium támogatta.
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