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Összefoglalás: A bögölyök repülő egyedei, a fejlődésükben a vízhez kötődő más vízirovarokhoz hasonlóan, a 
vízfelszínről tükröződő vízszintesen poláros fény alapján ismerik föl a víztesteket. A bögölyök 2008-ban föl-
fedezett pozitív polarotaxisa, azaz a vízszintesen poláros fényhez való vonzódása teremtette meg a fénypola-
rizációs elven működő bögölycsapdák készítésének alapját. A bögölyök polarotaktikus viselkedésével kapcso-
latos legújabb eredmények, mint például a polarizációs gazdafelismerés bizonyítása, egyrészt hozzájárultak új 
típusú bögölycsapdák kifejlesztésekhez, másrészt pedig lehetőséget adtak olyan évszázados biológiai kérdések 
megválaszolására, hogy milyen előnyökkel járhatnak az emlősök kültakarójának foltos vagy csíkos mintázatai. 
Mindezek alapján fontosnak tartottuk, hogy cikkünkben rövid összefoglalást adjunk a bögöly-polarotaxis kuta-
tásának legújabb eredményeiről.

A polarotaxis szerepe a vízirovarok életében

Az 1980-as évek elején Rudolf Schwind (Schwind 1985) mutatta ki, hogy a repülő közön-
séges hanyattúszó poloska (Notonecta glauca) a vízfelületről tükröződő vízszintesen  
poláros fény alapján találja meg a vizet, nem pedig a vízről visszavert fény intenzitása, 
színe vagy a vízfelület csillogása segítségével. A Notonecta szemének hasoldali részén más 
ízeltlábúakhoz hasonlóan (Trujillo-cenoz és Bernard 1972, MarShall 1988, MarShall 
et al. 1991, Meyer-rochow és reid 1994) vízszintes és függőleges membráncsövecskékkel 
rendelkező fotoreceptorok helyezkednek el, amelyek leginkább a vízszintesen és függő-
legesen poláros fényre érzékenyek. A fotoreceptorsejtek segítségével a poloska képes 
megállapítani, hogy az optikai környezetéből érkező fény polarizációiránya vízszintes 
vagy nem. A közönséges hanyattúszó poloska vonzódása a vízszintesen poláros fényhez 
pozitív polarotaxissal történik. Schwind (1991, 1995), lerner et al. (2008, 2011),  
MelTSer et al. (2008), KriSKa et al. (1998), horváTh és varjú (2004), wilderMuTh és 
horváTh (2005), cSaBai et al. (2006), KriSKa et al. (2006a,b, 2007, 2008a), horváTh 
és KriSKa (2008), horváTh et al. (2008, 2010, 2011), MaliK et al. (2008), Molnár et 
al. (2010) kimutatták, hogy a közönséges hanyattúszó poloskához hasonlóan a kérészek 
(Ephemeroptera), szitakötők (Odonata), álkérészek (Plecoptera), bogarak (Coleoptera), 
poloskák (Heteroptera), kétszárnyúak (Diptera) és tegzesek (Trichoptera) rendjeibe sorolt, 
300-nál is több vízirovarfaj repülő egyedei is pozitív polarotaxissal, azaz a vízfelszínről 
tükröződő fény vízszintes polarizációja alapján keresik vízi élőhelyeiket. E polarotaktikus 
rovarokat könnyen megtévesztheti, és magához vonzhatja minden olyan mesterséges 
felület, amely erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza: az ilyen felületek „szuper-
víznek” tűnnek a vizet kereső vízirovarok számára, ha a róluk visszavert fény lineáris 
polarizációfoka nagyobb, mint a vízről visszaverté (waTSon 1992, nilSSon 1997,  
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van vondel 1998, STevani et al. 2000a, 2000b, BernáTh et al. 2001a, b, 2008, günTher 
2003, Blahó et al. 2012a, KriSKa et al. 1998, horváTh és varjú 2004, wilderMuTh és 
horváTh 2005, cSaBai et al. 2006, KriSKa et al. 2006a, 2007, 2008a, b, c, horváTh és 
KriSKa 2008, horváTh et al. 2007, 2008, 2009, MaliK et al. 2008, MálnáS et al. 2011, 
roBerTSon et al. 2010).

Fénypolarizáción alapuló ökológiai csapdák és bögölycsapdák

A fényt erősen és vízszintesen polarizáló mesterséges felületek gyakran nagy tömegben 
elpusztítják a polarotaktikus rovarokat és lerakott petéiket. Ily módon poláros ökológi-
ai csapdák alakulnak ki, amelyek súlyosan veszélyeztethetik a vízszennyezések miatt  
világszerte egyébként is pusztuló vízirovar fajok utódgenerációit. Számos polarotaxissal 
rendelkező vízirovarnak fototaktikus tulajdonsága is van, azaz nem csak a fény polarizá-
ciós tulajdonsága vonzza őket, hanem annak intenzitása is, a polarizációfoktól és polari-
zációiránytól függetlenül. Ilyen esetekben gyakran megfigyelhető olyan helyzet, hogy a 
fototaxis és a polarotaxis egymás hatását erősítve hoz létre ökológiai csapdát (longcore 
és rich 2004, rich és longcore 2006).

Horváth és munkatársai óriáscsíborok (Hydrophilus piceus) estében megfigyelték, hogy 
aszfaltutak közelében az erősfényű utcai lámpák magukhoz vonzották e polarotaktikus 
rovarokat, melyek aztán az erősen és vízszintesen poláros fényt visszaverő aszfaltúton 
csapdázódtak (horváTh et al. 2009). Ily módon a fényforrásoknak köszönhetően jelentő-
sen megnőtt e poláros ökológiai csapda hatóköre, ezáltal több egyedet elpusztítva, mint 
az utcai lámpákkal ki nem világított aszfaltfelületek.

Előfordulhat olyan eset is, amikor valamilyen ingermozgás nem erősíti, hanem gyen-
gíti egy poláros ökológiai csapda hatását. Ennek tipikus példája a „tiszavirág-tiszahíd” 
jelenség, melyet Málnás és munkatársai figyeltek meg először. Ez esetben a folyó folyto-
nos poláros jele vezette a kompenzációs repülést végző kérész nőstényeket a poláros 
ökológiai csapda, azaz a híd aszfaltútja közelébe. Mivel azonban e repülés nem sötétedés 
után, hanem még világosban történt, az éjszakai világítás még nem volt bekapcsolva, 
így a lámpák nem vonzották a kérészeket a hídra. Emellett azt is megállapították, hogy a 
híd árnyékot vetve a vízfelszínre, megszakította a folyó poláros jelét, ami gyakorlatilag 
megállította a kompenzációs repülést. Ily módon az egyedeknek csak kis hányada jutott 
az aszfaltút fölé, ahol csapdázódtak (MálnáS et al. 2011).

Tömegrajzású vízirovarok esetében az ökológiai csapda hatékonyságát jelentős 
mértékben növelheti a csapda közelében található rajzási markerek jelenléte. A dunai  
tömegtegzes (Hydropsyche pellucidula) ideális rajzási markere lehet például egy folyó-
parti sötét épülettömb, amelyhez a rajzás kezdetén tömegesen odavonzódnak a rovarok, 
majd a rajzás második felében, amikor már petéző helyet keresnek a nőstények, az épület 
vízszintesen poláros fényt visszaverő felületeire lerakják petéiket (KriSKa et al. 2008a; 
MaliK et al. 2008). Ebben az esetben a rajzási marker jelenléte erősíti a polarotaktikus 
vízdetektációra épülő ökológiai csapda hatékonyságát.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a poláros ökológiai csapdák kialakulásában és 
az általuk kiváltott hatások súlyosságában meghatározó szerepe lehet az egyes helyváltoz-
tató ingermozgásoknak, melyek a poláros csapdához vezethetik az egyedeket, vagy éppen 
akadályozhatják a csapdához való eljutásukat. Bármely eset is álljon elő, egy ökológiai 
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csapda kialakulása mindenféleképpen természetvédelmi károkat okoz, melyek gyakran 
akkora méreteket ölthetnek, hogy célszerű azokat komolyan venni, és kidolgozni ellenük 
a megfelelő védekezést, óvintézkedést.

A mesterséges objektumok által kiváltott pozitív polarotaxis káros természetvédelmi 
hatásai mellett ugyanakkor környezetbarát módszert kínál a haszonállattartásban igen 
káros, és az emberre is veszélyes betegségek kórokozóit terjesztő vérszívó bögölyök 
csapdába ejtésére és elpusztítására. Az újfajta technológia kifejlesztését és gyakorlati 
alkalmazását a bögölyök pozitív polarotaxisának fölfedezése tette lehetővé, vagyis annak 
fölismerése, hogy e vérszívó rovarok más, a fejlődésükben vízhez kötődő rovarokhoz 
hasonlóan a vízszintesen poláros fényhez vonzódnak, ezért az ilyen fényt kibocsátó 
csapdaszerkezetekkel befoghatók és elpusztíthatók.

A polarotaxis szerepe a bögölyök viselkedésében

A kétszárnyúak (Diptera) közé tartozó bögölyök (Tabanidae) az egész Világon nagy ká-
rokat okoznak az embereknek, valamint a vad- és háziállatoknak, mert a nőstények vér-
szívók, és táplálkozásuk során súlyos betegségek kórokozóit is terjeszthetik (Foil 1989, 
luger 1990, lehane 2005). Noha a kifejlett egyedek általában nektárral és pollennel 
táplálkoznak, de számos bögölyfaj nőstényének csak akkor fejlődnek ki a petéi, ha lehe-
tősége adódik valamilyen gerinces állat, sok esetben nagytestű háziállat (pl. ló, szarvas-
marha) vagy ember vérét szívni. A bögölyök vérszívása komoly fertőzésveszélyt jelent, 
mert gyakran szívnak friss, és már bomlásnak indult tetemekből is. Jelentős fertőzés-
veszélyt okoznak azzal is, hogy erőteljes szájszervükkel viszonylag nagy sebet ejtenek 
a gazdaállaton és a szívás befejezése után erre a nyílt sebre más legyek gyűlnek össze. 
KrinSKy (1976) 11 vírus, 9 baktérium, 11 egysejtű és 4 olyan féregfajról tesz említést, 
amelyet bizonyítottan bögölyök terjesztenek, és a szarvasmarhák kórokozói. Ezeknek 
egy része az emberekre is súlyos veszélyt jelent. A fertőző betegségek gyors és nagy 
területre való elterjesztésében különösen az a tény fokozza a bögölyfajok veszélyességét, 
hogy jó repülők, és nagy távolságokat is képesek megtenni leszállás nélkül. A fenti tények 
ismeretében mind gazdasági és közegészségügyi szempontból fontos a bögölyök elleni 
hatékony védekezés, melynek alapját a hatékony csapdák alkalmazása jelentheti. Ehhez 
ismerni kell a bögölyök azon tulajdonságait, amelyek kihasználhatók egy ilyen csapda 
működtetésekor. Egy ilyen, újonnan felfedezett tulajdonságuk a bögölyöknek a polaro-
taktikus viselkedésük.

A bögölyök polarotaktikus viselkedés-vizsgálatának első eredménye az volt, ami-
kor Horváth és munkatársai választásos terepkísérletekben 10 bögölyfaj (Haematopota  
pluvialis, Heptatoma pellucens, Hybomitra ciureai, H. solstitialis, H. ucrainica, Tabanus 
bovinus, T. bromius, T. solstitialis, T. sudeticus, T. tergestinus) esetében kimutatták a  
pozitív polarotaxist, vagyis azt, hogy e rovarok az alulról jövő, vízszintesen poláros fény-
hez vonzódnak (horváTh et al. 2008). A kifejlett bögölyök a szárazföldön élnek és peté-
iket nem közvetlenül a vízbe rakják, hanem zömében a víz fölé hajló levelekre, illetve a 
vízparti kövekre, ahonnan a lárvák a vízbe esnek, illetve a vízbe másznak (Majer 1987). 
Mivel más vízi- illetve vízhez vonzódó rovarok, például a kérészek és a szitakötők is a víz-
ről visszaverődő fény vízszintes polarizációja alapján találják meg a peterakáshoz szüksé-
ges vizeket, ezért nem meglepő a bögölyök pozitív polarotaxisa. horváTh et al. (2008) a  
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bögölyökkel és más polarotaktikus vízirovarokkal kapcsolatos kutatásaik eredményeként 
a polarotaxis alkalmazását illetően kétféle polarotaxist különböztettek meg: (1) közvetlen 
és (2) közvetett polarotaxist. A közvetlen polarotaxis (1) lehetővé teszi a vízibogarak,  
vízipoloskák, tegzesek, kérészek és szitakötők számára a vízfelszín megtalálását és a víz-
be petézést, míg a közvetett polarotaxis (2) a bögölyök számára először a víztestek távol-
ról történő észlelését, majd a vízparti petézőhelyek megtalálását biztosítja.

Megállapították, hogy az erőteljes pozitív polarotaxis nemcsak a nőstény, hanem a 
hím bögölyöknél is megjelenik, ezért ezt a reakciót nem lehetett pusztán a petézőhely 
keresésével magyarázni. Különböző helyszíneken folytatott terepkísérletekkel sike-
rült valószínűsíteniük a pozitív polarotaxis további lehetséges funkcióit a bögölyöknél: 
A bögölyök, egyéb repülő rovarhoz hasonlóan, szívesen keresik föl a vízfelszíneket fürdés 
és/vagy ivás céljából. A nyílt vízfelülettel rendelkező vizes élőhelyek környékén rendsze-
resen és nagy egyedszámban jelenhetnek meg az e helyekre inni vagy fürödni járó növény-
evő emlősök, ezért a nőstény bögölyök polarizációlátása a gazdaállatok közvetett felkuta-
tásában is fontos lehet. A hím bögölyök polarizáció érzékelése szintén előnyös lehet, mert 
a vízhez odavonzott nagyszámú nőstény között könnyebben találhatnak párzótársra.

Újabban sikerült bizonyítani a bögölyök polarotaktikus vízdetekciójától eltérő pola-
rotaktikus gazdadetekció létét (egri et al. 2012a), amely a vérszívó nőstények számára 
segíti a gazda felkutatását. A felfedezés alapját az a megfigyelés adta, hogy azonos kö-
rülmények között a vérszívó bögölyök intenzívebben támadják azokat a gazdaállatokat, 
amelyek erősen fénypolarizáló kültakaróval rendelkeznek. Ily módon például a sötét és 
fényes szőrű lovak jobban ki vannak téve a bögölyök támadásának, mint a világos színár-
nyalatúak (horváTh et al. 2010a). Horváth és munkatársai választásos terepkísérletekkel 
igazolták, hogy a polarotaktikus gazdadetekció kiváltásában a gazdaállatról visszavert 
poláros fény polarizációfoka játszik szerepet, a polarizáció irányának ebben a viselkedés-
ben nincsen meghatározó jelentősége (egri et al. 2012a).

A különböző mintázatú, poláros és polarizálatlan fényt reflektáló elemekből kialakí-
tott tesztfelületekkel, a gazdaállatokat utánzó makettekkel elvégzett terepi választásos 
kísérletekkel és polarimetriai mérésekkel valószínűsítették, hogy a tarka és/vagy csíkos 
kültakaróval rendelkező gazdaállatok csak kis vonzerőt gyakorolnak a bögölyök számára 
(Blahó et al. 2012b, egri et al. 2012b). Ez utóbbi felismerésük ad lehetőséget arra, hogy 
a poláros fényt reflektáló mesterséges objektumok esetében olyan megoldásokat java-
soljanak, amelyek csökkenthetik ezek polarotaktikus rovarokra kifejtett vonzó hatását 
(horváTh et al. 2010b).

Különböző polarotaktikus rovartaxonok (kérészek, szitakötők, bögölyök) esetében 
választásos terepi kísérletekkel és polarimetriai mérésekkel (horváTh és varjú 2004,  
Mizera et al. 2001) meghatározták a taxonokra jellemző polarizációs ingerküszöböt 
(KriSKa et al. 2009), aminek fontos szerepe lehet egy poláros bögölycsapda poláros csali-
tárgyának megtervezésénél és kialakításánál. Terepkísérleteik során fehérre, feketére és a 
szürke különböző árnyalataira befestett tálcákat töltöttek fel étolajjal, amelynek felszínét 
érintve a bögölyök elmerültek a csapdázó folyadékban. A terepi választásos kísérletek 
eredményeként megállapították, hogy minél sötétebb egy színtelen, vízszintesen polarizáló 
tesztfelület, annál vonzóbb a bögölyök számára. A fehér, világosszürke és középszürke olaj-
tálcák a teljes fogásnak csak 0,9–2,7%-át képezték, a sötétszürke tálca a bögölyök 19,8%-át 
fogta meg, míg a fekete tálca 74,8%-ot. Az eredmények azzal magyarázhatók, hogy minél 
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sötétebb egy színtelen felület, a hullámhossztól függetlenül annál nagyobb a róla visszavert 
fény polarizációfoka, ami szupernormális ingerként vonzza magához a bögölyöket.

Polarotaxison alapuló védekezés a bögölyök ellen

A bögölyök támadása ellen a prédaállatok természetes védekezését jelenti azok színe és 
foltossága. Lómakettekkel végzet terepkísérletek során kiderült, hogy a sötét színű lovak 
(barna, fekete) sokkal inkább ki vannak téve bögölytámadásnak, mint fehér szőrű társaik. 
Ennek magyarázata szintén a róluk visszavert poláros fényben keresendő, ugyanis a feke-
te illetve barna lovak jóval erősebben poláros fényt tükröznek, mint a fehérek (horváTh 
et al. 2010). Míg a vizsgált periódus alatt a fekete és barna lómakettek rendre 562 és 334 
bögölyt vonzottak, addig a fehér lómakettre csupán 22 szállt rá a teljes kísérlet során. 
A világos kültakaró tehát nem várt evolúciós előnyhöz juttatja viselőjét, hiszen a jóval 
kisebb polarizációfokú fényhez kevésbé vonzódnak a sok esetben betegséget terjesztő 
vérszívó bögölyök.

A fenti tapasztalatok alapján felvetődött annak kérdése, hogy mi lehet a helyzet a zebrák 
esetében, a csíkos vagy foltos kültakaró milyen mértékben vonzhatja a vérszívókat. Egri 
és munkatársai ennek vizsgálatára végeztek terepkísérletet, ahol fekete, fehér és a zebrák 
csíkmintázatát utánzó bögölycsapdákat állítottak fel. A csíkos csapda hatékonyságát a 
másik kettő között elhelyezkedőnek várták. Annál meglepőbb volt az eredmény, amikor 
kiderült, hogy a csíkos csapda még a fehérnél is kevesebb bögölyt csapdázott, sőt arra 
is fény derült, hogy minél sűrűbb a csíkozás, annál kevésbé vonzó e felület a bögölyök 
számára (egri et al. 2012b). Egy másik kísérletben a korábbi lómakettek mellé zebracsíkos 
makettet is felállítottak, és ezen eredmények is megerősítették, hogy a bögölyök nem 
vonzódnak a csíkos mintázathoz. Míg a fehér lómakett a kísérlet ideje alatt 22 bögölyöt 
vonzott, a zebrára mindössze 8 egyed szállt. E tapasztalatok alapján megállapítható, hogy 
a zebracsíkok egyik (de nem egyetlen) evolúciós előnye, hogy hatékony védelmet nyújt 
a polarotaxissal rendelkező vérszívó rovarok ellen. Polarimetrikus mérések alapján azt 
is megállapítottak, hogy a valódi lovak illetve zebrák polarizációs mintázata a makett-
állatokéhoz igen hasonló, tehát a bögölyök élő állatnál is a kísérletben tapasztalt módon 
viselkedhetnek. Hasonló célt szolgálhat más állatok csíkos vagy foltos kültakarója, 
valamint sok állatnál a fiatal egyedek is rendelkeznek csíkozattal, ami a fiatalkori túlélés 
esélyét növeli.

A bögölyök egyedszámának mesterséges csökkentésére az 1930-as évektől kezdődő-
en több csapdatípus került kifejlesztésére (MalaiSe 1937, caTTS 1970, Muirhead–ThoM-
Son 1991, Moore et al. 1996). Ezek felépítése azon az általánosan elfogadott hipotézisen 
alapult, hogy a bögölyök vonzásában a méret, az alak, a mozgás, a fényintenzitás és a 
szín a legfontosabb faktorok. Az ezen az elven működő csapdák többsége azonban nem 
bizonyult megfelelően hatékony eszköznek a bögölyök elleni védekezésben. 

Az első, a bögölyök viselkedésére épülő csapdamechanizmusokat azok a poláros bö-
gölycsapdák jelenítették meg, amelyek a rovarok pozitív polarotaxisát kihasználva a vizet 
kereső kártevőket fogták be. A bögölyök vízszintes fénypolarizációt érzékelő polarotak-
tikus vízdetekciója mellett új lehetőségeket nyitott meg a védekezésben a polarotaktikus 
gazdadetekció felfedezése is (egri et al. 2012a). Ebben az esetben a gazdát kereső vér-
szívó nőstényekre olyan objektumok fejtenek ki erős vonzó hatást, amelyek a vízfelszínt 
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utánzó felületekhez hasonlóan erősen poláros fényt tükröznek, ugyanakkor a poláros fény 
rezgéssíkja eltér a vízszintestől. A fentiek alapján feltételezhető, hogy a polarotaktikus 
vízdetekcióra épülő csapdák a vérszívásra motivált bögölyöket nem képesek nagy haté-
konysággal befogni, mert azok nem vízszintesen poláros objektumot keresnek a környe-
zetükben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a vizet kereső, például a petézéshez 
készülő nőstény bögölyök pozitív fototaxisát csak a vízszintesen poláros fényt reflektáló 
objektumok váltják ki, ezért ebben az esetben a vízszintesen poláros fényt mutató csap-
dák működhetnek hatékonyan.

A bögölyök pozitív polarotaxisának felfedezése óta eltelt öt év alatt a polarizációérzé-
kelésen alapuló komplex viselkedésforma leírásán túl Horváth és munkatársai eljutottak 
különböző típusú fénypolarizációs bögölycsapda prototípusok kifejlesztéséig, amelyek 
kiváló hatékonyságát terepkísérletekkel is igazolták.

Az e célra kifejlesztett egyik leghatékonyabb bögölycsapda a „ragacsos bögölypapír”, 
mely egy vízszintes és egy rá merőlegesen elhelyezett, függőleges részből tevődik össze. 
A két rész külön-külön vagy egymással kombinálva is alkalmazható. Az erősen poláros 
fényt tükröző fekete felület polarotaktikus csapdába csalja a vérszíváshoz gazdaállatot 
vagy vizet kereső bögölyöket. A függőleges felülethez elsősorban a vérszívó nőstények 
vonzódnak, hiszen esetükben csak a visszavert fény polarizációfoka játszik szerepet, míg 
a vízszintes felület egyaránt képes hím és nőstény bögölyöket is csapdázni, ugyanis ez 
vizet utánoz a számukra (egri et al. 2013). Ilyen csapda látható az 1. ábrán.

1. ábra A ragacsos bögölypapír, mint fénypolarizációs bögölycsapda. 
Függőlegesen elhelyezve (A) a gazdaállatot kereső, míg vízszintesen elfektetve (B) a vízfelületet kereső 

bögölyök csapdázásában hatékony. A kettő kombinációja (C) egyaránt alkalmas a hím és a vérszívó nőstény 
bögölyök csapdázására is (D). (Fotók: Horváth Gábor)

Figure 1. Sticky tabanid paper as polarized tabanid trap. Vertically placed (A), it is efficient in capturing host 
seeking female tabanids, whereas horizontally placed (B), efficient in capturing water seeking tabanids. 
The combination of the two positions (C) is equally suitable for capturing both male and blood-sucking 

female individuals (D). (Photos: Gábor Horváth)
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Kiderült, hogy a hagyományos csapdát egy földre helyezett, vízszintes fénypolarizá-
ciós csapdával kiegészítve a csapda hatékonysága nagymértékben megnő. Polarizációs 
csapdával kiegészítve még akkor is több böglyöt fog meg pl. egy Manitobe csapda, ha 
eltávolítjuk belőle az eredeti, a csalitárgyat képező fényes, fekete gömböt (Blahó 2009).

Mindezek alapján elmondható, hogy a bögölyök polarotaktikus viselkedésével kap-
csolatban feltárt legújabb eredmények, a polarotaktikus vízdetekció és a polarotaktikus 
gazdadetekció felfedezése új utakat nyithat a bögölyök élettani tulajdonságán alapuló 
komplex, a vizet és gazdát kereső bögölyökre egyaránt ható optikai csapdák kifejlesztése 
előtt.

Mivel a bögölyök viselkedésével kapcsolatos kutatási eredmények alkalmazása 
közvetlen gyakorlati haszonnal is bír, ezért tartottuk fontosnak ezek rövid összefoglalását 
és közzétételét. A témával foglalkozó hazai kutatócsoport (Környezetoptika Laboratórium, 
ELTE Biológiai Fizika Tanszék, Budapest) publikációi a honlapjukról (http://arago.elte.
hu/) teljes terjedelmükben elérhetők.
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The flying individuals of tabanids, similarly to other water-related and aquatic insects, detect water by the 
horizontally polarized light reflected from the water surface. The positive polarotaxis (i.e. the attraction to 
horizontally polarized light) of tabanids, discovered in 2008, made it possible to develop new tabanid traps 
based on reflected light polarization. The recent results on the polarotactic behaviour of tabanids, such as 
evidences for polarotactic host detection, contributed to the design of polarization tabanid traps. Furthermore, 
they made it possible to answer the old questions: What benefits the striped or spotted patterns of mammal coats 
do have? In this work we give a short summary about the most recent results in this topic.


