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1. Bevezetés 

 

A bögölyök az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatóak. Bár számos 

növény beporzásában szerepet játszanak és különböző rovarevő állatok táplálékát 

képezik, fenyegetést képviselnek az emlősökre nézve, különösen a legelő 

haszonállatokra, mivel veszélyes betegségek kórokozóit terjesztik. Ezért az állattartó 

gazdáknak nagy szükségük van hatékony bögölycsapdákra ahhoz, hogy megvédjék 

állatállományukat. A kereskedelemben különféle bögölycsapdák kaphatók, melyek 

többé-kevésbé hatékonyak, és szinte mindegyikük kizárólag nőstény bögölyöket fog. 

  Mint sok más vízirovar, a bögölyök is vonzódnak a vízszintesen poláros 

fényhez. Kutatási céljaim között szerepelt a bögölyök lineárisan poláros fényhez való 

vonzódásának kísérleti vizsgálata, továbbá új, hatékony bögölycsapdák kifejlesztése, 

melyek működése a bögölyök közelmúltban fölfedezett polarotaktikus viselkedésén 

alapul. Mindez egy új típusú polarotaxis fölfedezéséhez vezetett, mellyel a gazdaállat-

kereső nőstény bögölyök rendelkeznek. 

  A poláros fényszennyezés fogalma néhány évvel ezelőtt került be a tudomány 

szókincsébe. Minden olyan mesterséges felület (például napelemtábla) polárosan 

fényszennyezőnek mondható, ami erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza, 

ezáltal megtéveszti a vízkereső polarotaktikus vízirovarokat. E rovarok abban a hitben 

szállnak és petéznek az ilyen felületekre, hogy vizet találtak. Egy olyan eljárást 

mutattam be, amivel ki lehet küszöbölni a fényes fekete mesterséges felületek poláros 

fényszennyezését. 

  A poláros fényszennyezés csökkentésének trükkje a zebráknál a természetben is 

megtalálható. A zebrák a rejtélyes csíkmintázatuknak köszönhetően a legkülönlegesebb 

állatok közé tartoznak. Értekezésemben a zebracsíkos kültakaró kísérletileg is 

bizonyított egyik evolúciós hasznát magyaráztam meg. Ennek lényege, hogy a 

csíkosság segít távol tartani a vérszívó nőstény bögölyöket. 

 

2. Anyag és Módszer 

 

Doktori értekezésemben számos olyan terepkísérlet eredményeiről számoltam be, 

melyekben vízirovarok, különösképpen bögölyök polarotaktikus viselkedését 

tanulmányoztam. A kísérletekben használt tesztfelületek és bögölycsapdák polarizációs 
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sajátságait képalkotó polarimetriával mértem a spektrum vörös (650 ± 40 nm = a 

polariméter CCD-detektora maximális érzékenységének hullámhossza ± annak 

félértékszélessége), zöld (550 ± 40 nm) és kék (450 ± 40 nm) tartományában. A 

polarizációs mintázatok mindhárom színtartományban nagyon hasonlóknak adódtak, 

mivel a tesztfelületek, bögölycsapdák és zebrabőrők színtelenek (fekete, szürke vagy 

fehér) voltak. 

 A sátras és folyadékos bögölycsapdák által fogott bögölyök fajmeghatározását 

társszerzőim (Gyurkovszky Mónika, Prof. Farkas Róbert, Prof. Majer József) végezték. 

A ragadós felületeken csapdába esett és leszámolt bögölyök olyan roncsolódást 

szenvedtek begyűjtéskor, hogy a faj szerinti meghatározás lehetetlen volt, de 

egyértelműen bögölyök voltak. A ragadós csapdafelületekkel végzett terepkísérletek 

alatt egy étolajjal teli fekete tálca (50 cm × 50 cm) gyűjtötte a bögölyöket, így a környék 

fajösszetétele becsülhető volt. A sérülés nélkül etilalkoholba gyűjtött bögölyök fajának 

és nemének meghatározása a laboratóriumban történt. 

 A terepkísérleteink legfontosabb kimeneti adata az egyes tesztfelületek és 

bögölycsapdák által megfogott bögölyök végösszege volt. A bögölyök begyűjtése és 

leszámolása az időjárástól függően átlagosan napi-heti rendszerességgel történt. Mivel a 

kísérletek sokszor egy egész nyáron át tartottak, a tesztfelületek időnként tisztításra 

szorultak. Különböző apró rovarok, illetve a szélfújta por beszennyezte a ragadós 

csalifelületeket, továbbá a rovarfogó ragacsot is időnként meg kellett újítani, mert az idő 

múlásával veszített a hatékonyságából. A csapdázott bögölyök gyakran begyűjtésre 

kerültek, bár a lényeges információt az egy-egy tesztfelület vagy csapda által fogott 

összes bögöly száma jelentette. A statisztikailag szignifikáns különbségek kimutatására 

majdnem minden esetben elégségesnek bizonyult a χ2 teszt. 
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3. Eredmények 

 

3.1. Egy új, polarizációfok által vezérelt polarotaxis: Bögölyök 

        vonzódása eltérően polarizáló gazdaállatokhoz és vízfelszínekhez 

 

(3.1.1.) Kimutattam, hogy a nőstény bögölyök egy eddig ismeretlen pozitív 

polarotaxissal rendelkeznek, amit nem a fénypolarizáció iránya, hanem a 

polarizációfok vezérel. 

(3.1.2.) Rámutattam, hogy a nőstény bögölyök gazdaállat-keresésében jelentős szerepet 

játszik az állat kültakarójáról visszaverődő fény lineáris polarizációja is. 

(3.1.3.) Megmagyaráztam, hogy a hagyományos sátras bögölycsapdában függő fényes 

fekete gömb miért vonzó a nőstény bögölyök számára. 

 

3.2. Bögöly ellen bögölypapír: Polarizáló ragadós fekete felületek, mint 

       a polarotaktikus bögölyök csapdázásának hatékony eszközei 

 

(3.2.1.) Egy új, ragadós bögölycsapdát terveztem, ami egy vízszintes és egy függőleges 

részből áll. Terepkísérletekkel meghatároztam a felületegységre számítva legtöbb 

bögölyt fogó csapda optimális színét és méretét, valamint alkotórészeinek a 

talajszinttől mért optimális távolságait. 

(3.2.2.) Eredményeim szerint a csapda ideális színe fekete, a vízszintes és függőleges 

rész talajtól mért optimális távolsága 0, illetve 1 méter, optimális mérete pedig 75 

cm × 75 cm. 

(3.2.3.) Megépítettem és a terepen kipróbáltam az új ragadós bögölycsapdát. 

Kimutattam, hogy a vízszintes csapdarész a vízkereső hím és nőstény bögölyöket 

vonzza, míg a függőleges rész a vérszívásra alkalmas gazdaállatokat kereső 

nőstény bögölyöket csapdázza. 
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3.3. Miért érdemes a hagyományos sátras bögölycsapdát kiegészíteni 

       egy vízszintesen polarizáló folyadékcsapdával? 

 

(3.3.1.) Egy új, hatékony, időjárásálló, folyadékos bögölycsapdát terveztem, ami 

tökéletesen utánozza a vízfelszínek tükröződési-polarizációs sajátságait, így 

egyaránt vonzó a polarotaktikus hím és nőstény bögölyök számára. 

(3.3.2.) Kimutattam, hogy a vízszintesen polarizáló felületek csak akkor vonzóak a 

bögölyök számára, ha közvetlenül a talajra helyezzük őket. Megmutattam, hogy a 

maximális hatékonyság érdekében az új, folyadékos bögölycsapdát a talajra kell 

telepíteni. 

(3.3.3.) Kísérletekkel bizonyítottam, hogy az új, folyadékos csapda számottevően 

megnöveli a vérszívó nőstény bögölyök ellen jól használható hagyományos sátras 

csapda hatékonyságát, ha azzal együtt alkalmazzuk. 

(3.3.4.) Megmutattam, hogy a folyadékos bögölycsapda hatékonyabb, mint a 

hagyományos sátras csapda, ezért az előbbi önmagában is jól alkalmazható. 

 

3.4. Napelemtáblák poláros fényszennyezésének csökkentése 

 

(3.4.1.) Egy új módszert találtam fényes fekete mesterséges felületek, főleg 

napelemtáblák és napkollektorok poláros fényszennyezésének nagymértékű 

csökkentésére. 

(3.4.2.) Kimutattam, hogy az erősen és vízszintesen polarizáló felületek vízirovarvonzó-

képessége drasztikusan csökken, ha egy elegendően sűrű, fehér rácsmintázattal 

látjuk el őket. 

(3.4.3.) Megmutattam, hogy egy megfelelően sűrű fehér rácsmintázatnak a 

napelemtáblák felületére való helyezése nagymértékben csökkenti a vízirovarok 

vonzását, miközben az energiatermelés rács miatti vesztesége kevesebb, mint 2 %. 
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3.5. Bögölyök vonzódása fényintenzitásban és/vagy polarizációban 

       csíkos felületekhez, avagy mit irigyelhetnek a lovak a zebráktól? 

 

(3.5.1.) Egy új magyarázatot javasoltam a zebrák csíkosságának evolúciós hasznát 

illetően, amit hat különböző terepkísérlet támogatott. 

(3.5.2.) Megmutattam, hogy zebracsíkos síklapok és 3-dimenziós zebramakettek sokkal 

kevésbé vonzzák a bögölyöket, mint homogén fekete, barna vagy fehér 

megfelelőik. 

(3.5.3.) Bizonyítottam, hogy fekete-fehér csíkos tesztfelületek bögölyvonzó-képessége a 

csíkvastagsággal együtt rohamosan csökken. Rámutattam, hogy a zebrák 

csíkjainak átlagos vastagsága éppen abba a tartományba esik, ahol a bögölyvonzás 

már elhanyagolható. 

(3.5.4.) Kimutattam, hogy homogén sötétszürke felületek akkor is kevésbé vonzzák a 

bögölyöket, ha a csíkozottságuk kizárólag a polarizációirány mintázatukban áll 

fenn. 
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