
A mobiltelefonos határozó működése 

Elérhetőség: 

https://vizi-gerinctelenek.ecolres.hu/ 

https://vizi-gerinctelenek.ecolres.hu/hatarozo/index.html 

A mobiltelefon kompatibilis határozó nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása érdekében 
érdemes alaposabban szemügyre vennünk a program működését. Terepi és tantermi foglalkozások 
esetén is a mobiltelefonos használat a legvalószínűbb, ezért az alábbiakban mobiltelefon 
képernyőképek segítségével ismerkedünk meg az alkalmazással. 

A határozó oldal megnyitásakor a teljes képernyőt kitölti a menü részlete, ami az „Általános 
határozóhoz” és az állatcsoportok határozóihoz vezet minket. Elágazó rendszerben haladva a 
megfelelő állításokat kiválasztva juthatunk el az élőlények/szűkebb élőlénycsoportok azonosításáig. Az 
1.1. ábrán szereplő menü a „Poloskák – Heteroptera” pont után is folytatódik, ha lefelé görgetjük a 
képernyőképet. 

Az „Általános határozó” menüpontra lépve két továbblépési irány nyílik meg előttünk (1.2. ábra). Ha 
az elsőt választjuk („Helytülő, telepes állatok”), akkor eljutunk az egyik végponthoz, ahonnan a szivacs, 
vagy a mohaállat határozókhoz léphetünk tovább. Ezek segítségével már fajszinten azonosíthatjuk az 
állatokat. 

A program menürendszerét használva eleinte gyorsan tudunk haladni a határozással, ám később 
szükségünk lehet részletesebb szöveges leírásokra és rajzokra. Ezeket a menürendszer végig 
görgetésével, vagy ennek eltüntetésével („Menu” gomb megérintése) érhetjük el (1.3. ábra). 

 

1. ábra: A helytülő szivacsokhoz és mohaállatokhoz vezető lépések mobiltelefon kijelző képei 



A határozókulcsokban a rövid szöveges jellemzéseket színes grafikák egészítik ki, amelyek segítik a 
gerinctelenek azonosítását. A rajzok részletesen feliratozottak, a határozóbélyegek nevei mellett az 
általános tájékozódást segítő szervek (pl. fej, ízelt láb, összetett szem) neveit is megjelenítik. A grafikák 
színezése az élőlényekről készült fotók eredeti színein alapul (2. ábra). 

 

 

2. ábra: Rajzokkal illusztrált oldalak a mobilhatározóban 

 

A határozóban való navigációra négy lehetőség van. Lépegethetünk az oldalak között a már megismert 
menü használatával, vagy az oldalakon kékkel jelölt, linkként működő szövegrészeket megérintve. Ezen 
kívül használhatjuk a telefon oda/vissza lépő gombjait és a program saját léptető gombjait („Előző”, 
„Következő”) is. Fontos megjegyezni, hogy ez utóbbiak a határozóstruktúrában való lépkedést teszik 
lehetővé, ezért eltérnek a telefon saját léptető gombjaitól. 

A mobilhatározó használata közben is könnyen elérhetők az egyes állatcsoportokat részletesen 
bemutató, fotókkal illusztrált szöveges részek (3. ábra). Ezekhez az egyes határozók nyitólapján 
szereplő képet megérintve tudunk odalépni (4. ábra). 

A részletes leírások bemutatják az élőlények különböző fejlődési alakjait (3.1. ábra) és szervezeti 
felépítését (3.2. ábra) is és az egyes fejezetek végéről szemléltető videókhoz és az állatcsoport 
határozójához léphetünk tovább (3.3. ábra). 



 

3. ábra: Egyes állatcsoportokat bemutató, fotókkal szemléltetett szöveges részek 

 

4. ábra: A tegzeshatározó nyitólapja 

 

 

 


