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Cikkünkben egy olyan, nemrég indult kutatómunkát és annak elsô eredményeit ismertetjük, ami jól szemlél-

teti, hogy egy új tudományos fölfedezés miként szolgálhat közvetlen gyakorlati alkalmazást. A bögölyök 

(Diptera: Tabanidae) polarizációlátásáról és polarotaxisáról van szó, amit teljesen véletlenül fedeztünk föl 

egy kiskunhalasi temetôben, amikor annak okait kutattuk, hogy bizonyos szitakötôk miért vonzódnak a 

fekete sírkövekhez. 

Poláros fénnyel 
a bögölyök ellen

Gazdasági és egészségügyi károk
A haszonállatokat (például a tej- és hústermelésben oly fon-
tos szarvasmarhákat), a sportcélokból tenyésztett lovakat vi-
lágszerte gyakran tartják szabad (rideg) vagy félig szabad 
körülmények között. A réteken, legelôkön vagy nyitott ka-
rámokban ezen állatokat sokszor zaklatják bögölyök (2. áb-
ra), aminek eredményeként a lovak vagy szarvasmarhák ide-
jük tetemes részét azzal töltik, hogy testfelületükrôl megpró-
bálják elzavarni a vérszívó rovarokat. Komoly gondot okoz-
hat az a tény is, hogy például egy szarvasmarha vagy ló 
bögölycsípések miatti napi vérvesztesége akár 200-300 cm3 
is lehet. Mindennek következtében például jelentôsen csök-
ken a marhák napi tejhozama, és a hízómarhák késôbb érik 
el a vágósúlyt.

A bögölyöknek a különféle fertôzô betegségek kórokozói-
nak terjesztésében játszott szerepe még a haszonállati tej- és 
húshozamcsökkenésnél is nagyobb károkat okoz. Számos 

bögölyfaj nôstényeinek a peteér-
leléshez szükségük van valami-
lyen gerinces állat vérére. A 
megtermékenyített nôstények 
az emlôsök, így az ember vérét  
is szívják. Szúrásukkor a nyá-
lukkal együtt kórokozókat tar-
talmazó gyomortartalmuk egy 
részét is a sebbe ürítik. Mivel 
szúrásuk fájdalmas, ezért a gaz-
daállat védekezése miatt a bö-
gölyök a szívásukat többször is 
kénytelenek megszakítani, míg 
a szükséges mennyiségű vért 
megszerzik. Ez szintén erôsíti a 
kórokozókat terjesztô szerepü-
ket. A bögölyök gyakran szív-
nak vért friss vagy már bomlás-
nak indult állattetemekbôl is. Je-

lentôs az a fertôzésveszély is, amit úgy idéznek elô, hogy vas-
kos szívókájukkal viszonylag nagy sebet ejtenek a 
gazdaállaton, és a szívás befejezte után erre a nyílt sebre más 
legyek gyűlnek össze tömegesen (3. ábra).

Számos olyan vírus-, baktérium-, egysejtű- és féregfaj is-
mert, amit bögölyök terjesztenek. Ezek egy része az embe-
rekre is súlyos veszélyt jelent, ami közegészségügyi szem-
pontból is fontossá teszi a bögölyök elleni hatékony védeke-
zést. A bögölyök a szúrásukkor mechanikusan viszik át e 

Miközben azt tanulmányoztuk, hogy a fekete márvány 
sírkövek csillogó felületét utánzó, a fényt erôsen és víz-
szintesen polarizáló vízszintes fekete műanyag fóliára 
mint tesztfelületre miként reagálnak a temetôi szitakötôk, 
megfigyeltük, hogy rengeteg bögöly is leszállt a fekete fó-
liára (1. ábra). Mivel nem értettük e váratlan jelenség oka-
it, elkezdtük vizsgálni a bögölyök viselkedését és vizuális 

ökológiáját. Ennek ered-
ményeként fedeztük föl, 
hogy számos bögölyfaj 
erôsen vonzódik a víz-
szintesen poláros fény-
hez. E reakció neve pozi-
tív polarotaxis. Közismert, 
hogy milyen nagy gon-
dot okoznak a vérszívó 
nôstény bögölyök által 
terjesztett kórokozók 
mind a haszonállatok 
tartóinak, mind az embe-
reknek, fôleg a Föld me-
legebb égövein. Ezért a 
biológusok már régóta keresik annak módját, hogy mi-
ként lehet a bögölyöket csapdázni, egyedszámukat ritkí-
tani, de igazán hatásos módszert eddig még nem sikerült 
kifejleszteni. A bögölyök polarotaxisának fölfedezése 
azonban egy újabb lehetôséget ad a csapdázásukra, s így 
az ellenük való védekezésre. Ezért vizsgálataink eredmé-
nyei nemcsak alaptudományi szempontból újszerűek, ha-
nem az állattartásban és a közegészségügyi gyakorlatban 
is kamatoztathatók.

A cikk az OTKA és 
az Élet és Tudomány 
közös cikkpályázatán 
harmadik helyezést 

ért el.

1. ábra. Bögöly egy erôsen 

 és vízszintesen polarizáló

fekete mûanyag fólián

2. ábra. Lovaknál a fej és a nyak a bögölytámadásnak leginkább kitett 

testrész. A fehér nyilak egy-egy vért szívó bögölyre mutatnak

V I Z U Á L I S  Ö K O L Ó G I A
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p o l á r o s  f é n n y e l  a  b ö g ö l y ö k  e l l e n

den tenyészhelyét fölszámolni, de ha ez sikerülne is, a nagy 
távolságokból érkezô bögölyök ellen ez sem nyújtana meg-
felelô védelmet. Ezért szinte az egyedüli fegyver a bögölyök 
elleni küzdelemben egy hatékony csapdarendszer működ-
tetése.

A bögölyök polarizációlátása,  
polarotaxisa és annak jelentôsége

Választásos viselkedési terepkísérletekkel mutattuk ki a bö-
gölyök pozitív polarotaxisát, vagyis azt, hogy e rovarok az 
alulról jövô vízszintesen poláros fényhez vonzódnak. E föl-
fedezés azért volt meglepô és jelentôs tudományos ered-
mény, mert a kétszárnyúak (Diptera) óriási fajgazdagságú 
rendjében mindeddig egyetlen olyan faj sem volt ismeretes, 
amely szemének hasoldali részével érzékelné az alulról jövô, 
vízszintesen poláros fényt, s vonzódna hozzá.

kórokozókat. Így terjesztik például a házi- és vadállatok kö-
zött megjelenô, esetenként járványszerűen terjedô tularémi-
át is, ami embereket ugyancsak megfertôzhet. A bögölyök 
terjesztik például a sertések kolerájának, valamint száj- és 
körömfájásának kórokozóit is. Az egysejtűek által okozott 

betegségek közül Afrikában például a 
nyugat- és kelet-afrikai álomkór (Tripa-
nosoma gambiense, T. rhodesiense) bögö-
lyök általi terjesztése okozza a legtöbb 
problémát. Afrikában a Tripanosoma át-
vitelében a bögölyök másodlagos szere-
pet töltenek be a cecelégy (Glossina mors-
itans) mellett, ugyanakkor Dél-Ameri-
kában nem élnek cecelegyek, ezért ott a 
bögölyök a meghatározók az álomkór 
terjesztésében. 

Orvosi-közegészségügyi szempontból a 
legjelentôsebb a bögölyök fonálféreg-át-
vitele. A bögölyök által is terjesztett Filari-
idae fonálféreg családba sorolt élôsködôk 
(például a vándorfilária, azaz Loa loa) 
több mint 200 millió ember életét keserí-
tik meg évrôl évre, fôként Afrikában.

A különféle fertôzô betegségek kór-
okozóinak gyors és nagy területre való 
elterjesztésében különösen az a tény fo-
kozza a bögölyök veszélyességét, hogy 
igen jó repülôk, miáltal nagy, akár 100 
kilométert megközelítô távolságokat is 
képesek repülve megtenni.

A bögölyök életciklusa
A bögölyök polarotaktikus reakciójá-
nak megértéséhez fontos ismerni az 
életmódjukat. A bögölyök orsó alakú 
petéiket olykor többszázas csomókban rakják le vízparti nö-
vényekre (4. ábra) vagy nedves talajra. A lárvák a vízben (5. 
ábra) vagy a vizes talajban fejlôdnek 1–3 évig, miután a víz-
bôl kimászva, de annak közvetlen közelében maradva be-
bábozódnak. A bögölyfajok jelentôs része kevéssé válogatós 
a petézôhely kiválasztásakor, hiszen már egy kocsikerék-
nyomnyi vízgyülemlés is alkalmas helye lehet a lárvák ki-
fejlôdésének. Elsôsorban ez a tény és a kifejlett bögölyök 
nagy röpképessége az, ami jelentôsen megnehezíti az elle-
nük való védekezést. Lehetetlen ugyanis a bögölyök min-

3. ábra. Egy bögöly (legalul) vérszívásakor 

legyek csoportosulnak köréje, hogy ôk is 

lakmározhassanak a kicsorduló vércseppbôl

5. ábra.  

Vízben fejlôdô bögölylárva

4. ábra. Bögöly petecsomója  

vízfelszín fölé hajló békabuzogány  

levelének fonákján

6. ábra. Három különbözô vízfelület lineáris polárszûrôn át készült felvételei, ahol a 

kettôsfejû fehér nyilak a polárszûrô áteresztési irányát mutatják. Egy adott sorban a vízfelszín 

fényességének és színének változása a vízrôl tükrözôdô fény polarizációjára utal.  

A C sor képei egy 180o látószögû halszemoptikával készültek, ahol a kör középpontja,  

illetve kerülete a nadír, illetve a horizont
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A háborítatlan természetben az alulról jövô, vízszintesen 
poláros fény egyedüli forrása a vízfelszín (6., 7. ábra). Ez a 
tény számos vízi rovarfaj számára teszi lehetôvé a vizes 
élôhely fénypolarizáció alapján történô fölismerését. Ami-
kor például a vízibogarak elhagyják eredeti vízi élôhelyü-

ket, és szárnyra kelve újat keresnek, a vízrôl tükrözôdô, 
vízszintesen poláros fény érzékelése segíti ebben ôket. E ké-
pességük évszázmilliókig igen hasznosnak bizonyult a vi-
zek távérzékelésében: a vízi rovarok (beleértve pl. a vízibo-
garakat, vízi poloskákat, kérészeket, tegzeseket és szita-
kötôket) észlelve a vízrôl tükrözôdô vízszintesen poláros 
fényt, odarepülnek és/vagy fejest ugranak a vízbe (vízibo-
garak és vízi poloskák), vagy pedig abba rakják le petéiket, 
mert mindegyikük lárvája a vízben fejlôdik.

A kifejlett bögölyök a szárazföldön élnek, és petéiket 
nem közvetlenül a vízbe rakják, hanem 
zömében a víz fölé hajló levelekre, illetve a 
vízparti kövekre, ahonnan a lárvák a vízbe 
pottyannak, illetve belemásznak. Ezért a bö-
gölyök a kérészekhez és a szitakötôkhöz ha-
sonlóan – amelyek lárvái szintén a vízben fej-
lôdnek – a vízhez kötôdô rovarok közé sorol-
hatók. Mivel a kérészek és a szitakötôk a víz-
rôl visszaverôdô fény vízszintes polarizációja 
alapján találják meg a peterakáshoz szükséges 
vizeket, ezért nem annyira meglepô a bö-
gölyök pozitív polarotaxisa. 

Legújabb kutatásaink szerint a rovarok 
körében a petézőhely és/vagy a vérszívásra alkalmas gaz-
daállat megtalálásában a polarizációlátás kétféle szerepet 
játszhat: (1) A vízibogarak, vízipoloskák, tegzesek, kéré-
szek és szitakötők azért rendelkeznek pozitív polarota-
xissal, hogy a vizeket a róluk visszavert vízszintesen polá-
ros fény segítségével már távolról megtalálhassák közvet-
lenül a vízbe történő petézés céljából, vagy azért, hogy a 
vizeknél találkozhassanak a nőstény és hím fajtársak. (2) 
Más rovaroknál, például a bögölyöknél azonban a peté-
zőhely vagy a gazdaállat megtalálása nem közvetlenül 
történik, hanem közvetett módon:  polarotaxissal először 
a víztestet észlelik távolról, majd a vízparton megkeresik 
a petézésre alkalmas helyeket vagy az ott tartózkodó gaz-

daállatokat.Terepkísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a 
vízszintesen poláros fény szupernormális ingerként ellenáll-
hatatlan vonzerôként hat a bögölyökre (1. ábra), még akkor 
is, amikor számos ló és/vagy szarvasmarha volt a közelben. 
Mivel ez az erôteljes pozitív polarotaxis nemcsak a nôstény, 

hanem a hím bögölyöknél is megjelenik, 
e reakciót nem lehet pusztán a petézôhely 
keresésével magyarázni. Különbözô 
helyszíneken folytatott terepkísérletek-
kel sikerült valószínűsítenünk a pozitív 
polarotaxis további lehetséges funkcióit 
a bögölyöknél: a bögölyök, sok más re-
pülô rovarhoz hasonlóan, elôszeretettel 
keresik föl a vízfelszíneket fürdôzés és/
vagy ivás céljából. Ilyenkor rárepülnek a 
vízfelszínre, megérintik, majd 1-2 má-
sodperc után elhagyják azt. 

A röpképes vérszívó rovarok táplálko-
zási stratégiája általában akkor lehet iga-
zán sikeres, ha a gazdaállatokat nem 
közvetlen vizuális vagy szagingerek út-
ján kutatják föl, hanem közvetett mó-
don, a szabad vízfelületű vizes élôhelyek 
fölkeresésével, mivel azok környékén 

nagy valószínűséggel rendszeresen és jelentôs számban jelen-
nek meg az oda inni, fürödni vagy dagonyázni járó nagy-
testű növényevô emlôsök. Tehát a vérszívó bögöly nôstények 
polarizációlátása arra is jó, hogy megtalálják a vizeket, majd 
az ott tartózkodó állatokat, melyekbôl vért szívhatnak. A 
hím bögölyök polarotaktikus vízdetekciója ugyancsak elô-
nyös, mert ezek a polarotaxissal a vízhez odavonzott nôs-
tény bögölyökkel találkozhatnak és párosodhatnak.

Végül szintén a pozitív polarotaxis számlájára írható az a 
közismert jelenség, hogy a bögölyök gyakran repülnek rá a 

fekete vagy piros autókra (8. ábra), azok ablakaira, és a le-
eresztett ablakokon keresztül bejutnak a gépkocsik utasterébe 
is. Az ilyen színű gépkocsik bizonyos felületrészei erôsen és 
vízszintesen poláros fényt tükröznek, ami odavonzza a pola-
rotaktikus bögölyöket. Mivel a vizsgálataink szerint a pozitív 
polarotaxis a nôstény és hím bögölyökre egyaránt jellemzô, 
ez lehetôséget ad az egészségügyi és állattartási szempontból 
is igen kártékony bögölyök hatékony csapdázására. Jelenleg 
azon dolgozunk, hogy a bögölyök polarotaxisa alapján új tí-
pusú, polarizációs bögölycsapdákat fejlesszünk ki. 

KrisKa GyörGy, HorvátH Gábor, 
Majer józsef, sziváK ildiKó, HorvátH loránd

Kutatásunkat az OTKA (K-6846) támogatja.

7. ábra. Egy tavacskának (A) a spektrum kék (450 nm) 

tartományában mért polarizációfok (B) és polarizációszög (C) 

mintázata, ahol piros, illetve zöld színárnyalatok kódolják a 

függôlegeshez, illetve vízszinteshez közeli polarizációirányokat

8. ábra. Bögöly egy piros személygépkocsi oldalfalán (bal) és oldalablaka peremén (jobb)

(Az illusztrációkat Kriska György és Horváth Gábor készítette)
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