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Az ELTE kutatói kiderítették, hogy a környezetbarátnak hitt napelemcellák rovarok
millióit pusztíthatják el, hatalmas károkat okozva így földünk élôvilágában.
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Csillagászati fényszennyezés alatt azt értjük, hogy az
éjszakai égbolt csillagainak észlelhetôsége a városok-
ban és azok környékén annyira leromlik, hogy gya-
korlatilag minden tudományos csillagászati megfi-
gyelés lehetetlenné válik. Az ökológiai fényszennye-
zés az élôvilág fényéletterének mesterséges fények
miatti degradációja. Ilyen fényszennyezést válthat-
nak ki például a mesterséges vakító fé nyek, a nap-
nyugta után fokozatosan erô sö dô kivilágítás, és a
megvilágítás ideig le nes, váratlan
ingadozásait oko zó vi lágí tó testek. 
A mesterséges éjszakai fé nyek elsôd-
leges hatása, hogy vonz zák vagy
taszítják az állatokat a sö tét környezethez képesti
nagyobb fényintenzitásukkal. Egészen mostanáig
úgy vélték, hogy az ökológiai fényszennyezés egyet-
len okozója a fény vonzóereje. Az elmúlt években
végzett terepi és laboratóriumi kísérleti kutatásaink-
ra alapozva rámutattunk az ökológiai fényszennye-
zés egy új formájára, a poláros fényszennyezésre.
Ennek kiváltó oka a sima, sötét felületekrôl tükrözô-
dô erôsen és vízszintesen poláros fény.
A fény olyan hullám, amelyben a terjedésre merôle-
gesen, periodikusan rezegnek az elektromos és mág-
neses térerôsségvektorok. Az ilyen elektromágneses
hullámnak négy fô tulajdonsága van: intenzitás, hul-
lámhossz, polarizációirány és polarizációfok. A fény
intenzitását az emberi szem világosságként-sötétség-
ként érzékeli, míg a hullámhosszát színként. Az em -
beri szem gyakorlatilag nem látja a fény polarizáció-
ját, ugyanakkor az emlôsök kivételével az állatok
érzékelik, és az égboltfény polarizációs mintázata
alapján történô térbeli tájékozódásra használják.
A vízirovarok a vizes élôhelyüket a vízfelszínrôl tük-
rözôdô fény vízszintes polarizációja alapján találják
meg. Közéjük sorolunk minden olyan rovart, amely
egyedfejlôdésének valamely szakaszát, például a lár-
vaállapotát a vízben tölti. A vízirovarok, néhány kivé-
teltôl eltekintve, vonzódnak a vízszintesen poláros
fényhez, amit pozitív polarotaxisnak nevezünk. A ro -
va rokat azonban könnyen becsaphatja és magához
vonzhatja minden olyan mesterséges felület, amely
erôsen és vízszintesen poláros fényt ver vissza. Az
ilyen felületek szupervíznek tûnnek a vizet keresô
rovaroknak, ha a róluk visszavert fény polarizációfo-
ka nagyobb, mint a vízrôl visszaverté. Az erôsen és
vízszintesen polarizáló száraz felületekhez vonzott
vízirovarok kiszáradhatnak, a rájuk rakott petéik
pedig óhatatlanul elpusztulnak. 
A természetes, embertôl nem háborgatott optikai
környezetben csak a víztestek (például pocsolyák,
tavak, folyók) felületei vernek vissza gyengén, köze-
pesen vagy erôsen és vízszintesen poláros fényt
nagyobb látószögben. A technikai fejlôdés az utóbbi
évtizedekben azonban egyre több poláros fényszeny-

nyezô forrásnak számító mesterséges felülettel árasz-
totta el a korábban természetes élôhelyeket. A polá-
ros fényszennyezés mindenhol megtalálható a föl-
dön, és evolúciós értelemben újkeletû, hiszen csak
az elmúlt évtizedekben váltak globálisan elterjedtté
az erôsen és vízszintesen polarizáló mesterséges felü-
letek, például nyílt olajfelszínek, aszfaltutak, mezô-
gazdasági mûanyag fóliák, üvegfelületek és autóka-
rosszériák megjelenésével.

Poláros fényszennyezés nemcsak napközben jelenik
meg, hanem éjszaka is, amikor a holdfény vagy a
települések fényei verôdnek vissza ember alkotta
sima felületekrôl. Káros hatása csak fokozódhat a
mesterséges éjszakai megvilágítás által okozott
hagyományos fényszennyezéssel kombinálódva.
Mivel a vízirovarok fontos tagjai az ökoszisztémák
táplálékláncainak, a poláros fényszennyezés ezen
állatokra kifejtett káros hatásai komoly ökológiai
következményekkel járhatnak. 

Polarizációs ökológiai csapdák
A gyorsan változó környezet megzavarhatja az evolú-
ciós fejlôdés során kialakult viselkedésmintákat,
mert az állatok egyes viselkedésének irányítását
olyan új környezeti ingerek vehetik át, amelyekrôl az
állatok még nem rendelkeznek elegendô informáci-
óval, ezért nem is tudtak alkalmazkodni hozzájuk.
Az evolúciós csapda akkor jelenik meg, ha a gyorsan
átalakuló környezet olyan irányban befolyásol egy
élôlényt, hogy az egy, a saját maga és a populációja
túlélése szempontjából elônytelen döntést hoz, azaz
evolúciós szempontból hibás viselkedésmintát követ.

A polarizálatlan beesô napfény részlegesen lineárisan polárossá válik egy elektromosan
szigetelô felületrôl való visszaverôdés után: a felületre merôleges, visszaverôdési
síkban a tükrözôdô fény elektromos térerôsségvektora rövidebb lesz, mint az arra
merôleges síkban

Az erôsen és vízszintesen polarizáló száraz felületekhez vonzott vízirovarok
kiszáradhatnak, a rájuk rakott petéik pedig óhatatlanul elpusztulnak.
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Az evolúciós csapda egyik fajtája az ökológiai csapda,
amirôl akkor beszélünk, ha az új környezeti viszo-
nyok hatására az állatok egy gyenge minôségû élôhe-
lyet választanak letelepedésre. Az állatok egyes mes-
terséges ingerek hatására olyan torz viselkedésmin-
tákat követnek, amelyek populációik hanyatlásához

vagy akár kipusztulásához is vezethetnek. Bár az öko-
lógiai csapdákkal kapcsolatos ismeretek gyorsan gya-
rapodnak a biológusok, ökológusok és természetvé-
delmi szakemberek körében, még napjainkban sem
haladja meg a tízet az e témával foglalkozó, kísérle-
tileg is jól dokumentált esettanulmányok száma.
Korábbi vizsgálatainkból tudjuk, hogy a fényes, feke-
te tárgyak, mint például a nyílt felszínû olajtavak és
üvegépületek gyakran erôsen és vízszintesen poláros
fényt tükröznek, ami miatt ezeket vízként azonosít-
ják a vízirovarok. A vizek felszíne a tükrözôdô nap-
fényt és az égboltfényt vízszintesen polarizálja, ami
egy olyan evolúciósan megbízható ingert jelent a ví zi   -
rovarok számára, ami egészen napjainkig biztos tám-
pontot jelentett a vízkeresésükben. Ezt az évszázmil-
liókig megbízhatóan mûködô mechanizmust zavarta
meg az ember poláros fényszennyezése: A vízi ro va -
rok nak a visszavert fény erôs és vízszintes polarizáci-
ója miatt a víznél csábítóbbnak tûnô mesterséges
tükrözô felületekhez való vonzódása nyilvánvalóan
rossz döntés, mert a rájuk rakott peték menthetetle-
nül elpusztulnak. Ez tehát nem más, mint egy tipi-
kus polarizációs ökológiai csapda.

Napelemtáblák és napkollektorok 
poláros fényszennyezése
A zöldtechnológiák alkalmazása lecsökkenti a lég-
szennyezés mértékét, az épületek szén-dioxid-
kibocsátását, ugyanakkor használatuk során káros,
elôre nem várt hatások is fölmerülhetnek, mint pél-
dául a szélturbináknak repülô madarak pusztulása.
A napelemtáblák és a napkollektorok fölhasználása
a zöldenergia termelésében jelentôsen megnöveke-
dett az utóbbi években, köszönhetôen a hatékonysá-
gukat jelentôsen növelô új fejlesztéseknek, és a ház-
tartások számára is megfizethetô áruknak. A nap-
elemtáblák és a napkollektorok a fizikai jellemzôik
miatt fontos új forrását jelentik a poláros fényszeny-
nyezésnek.
Terepi vizsgálataink során az egyedfejlôdésük bizo-
nyos szakaszaiban vízben élô kérészekkel, ál ké ré -
szek kel, szúnyoglábú legyekkel és bögölyökkel vé -
gez tünk választásos kísérleteket. Kimutattuk,
hogy e rovarok erôteljesen vonzódnak a nap-
elemtáblákhoz és napkollektorokhoz,

melyek felett gyakran tömegesen röpködnek, és a
petéiket is rájuk rakják. E ko ráb ban már más mester-
séges, vízszintesen poláros fényt tükrözô tárgyaknál
is tapasztalt poláros fényszennyezés tanulmányozása
során figyeltünk meg egy a poláros fényszennyezés
elleni harcban fontos szerepet játszó új jelenséget:

Egy szerencsés véletlen folytán megállapítottuk,
hogy a napelemtáblák a vízirovarok számára
akkor nem vonzóak, ha a felületükön fehér csí-
kokból álló, a visszavert fényt depolarizáló rács-

mintázat található. Erôsen és vízszintesen polarizáló
tesztfelületekkel igazoltuk, hogy ha ezeket olyan
fehér rácsozattal látjuk el, amely az egységes fényes,
fekete felületet kisebb-nagyobb mértékben fölapróz-
za, akkor ezekre akár harmincszor kevesebb víziro-
var száll le, mint az azonos felületû rácsozatlan teszt-
felületekre. Megfigyeléseink szerint egy adott
módon fehéren berácsozott fekete felület vízirova-
rokra kifejtett vonzóképessége fajfüggô. E fölfedezé-
sünk nyomán elmondhatjuk, hogy a poláros fény-
szennyezésük miatt a rovarok számára ökológiai
csapdát képezô napelemtáblák és napkollektorok
egy depolarizáló felületi rács hatására elveszítik a
vízi rovarokra gyakorolt vonzóképességüket.
Közismert az a jelenség is, hogy a vízibogarakat, vízi-
poloskákat, szitakötôket és kérészeket vonzzák a víz-
szintesen poláros fényt visszaverô üvegházak és a
sötét színárnyalatú gépkocsik különbözô dôlésszögû
karosszériaelemei. Mindezen megfigyelések alapján
várható, hogy a magasabban és ferdén elhelyezett
napelemtáblák és napkollektorok is képesek maguk-
hoz csalni a vízirovarokat. E felületek dôlése ahhoz
is hozzájárulhat, hogy a repülô, vizet keresô rovarok
már távolabbról is észlelik ôket, így akár még többet
is magukhoz vonzhatnak.
A napelemtáblák és napkollektorok poláros fény-
szennyezésének a vízirovar-populációkra gyakorolt
konkrét negatív hatásairól egyelôre még keve-
set tudunk. Ne felejtsük el azon-
ban, hogy az ökológiai csap-
dák általában gyors és
katasztrofális hatásúak,
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A napelemtáblák és a napkollektorok a fizikai jellemzôik miatt
fontos új forrását jelentik a poláros fényszennyezésnek.
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ami különösen a természetes vízi élôhelyeken okoz-
hat maradandó természetkárosodást. A napelemtáb-
lák és napkollektorok százait-ezreit használó nape-
rômûvek száma az utóbbi idôben gyorsan növekszik
Európában, Afrikában és Észak-Amerikában is. Mint
mesterséges fénypolarizátorok, e nap erômûvek a
modernkori tájkép gyakori elemeivé váltak, és erô-
teljes szelekciós hatást fejthetnek ki egyes állatpo-
pulációk természetes élôhelyválasztására, ami
gyors evolúciós változásokat okozhat az adott élet-
közösségekben.
Eredményeink nyomán egyre sürgetôbbé válik a kö -
vet kezô kérdések megválaszolása: A vízirovarok mek-
kora hányadát érinti a poláros fényszennyezés? 
A nap  elemtáblák és napkollektorok okozta poláros
fény szennyezés szintje eléri-e már azt a mértéket,
ami populációs, és így evolúciós szintû változásokat
okoz? Milyen mértékû a poláros fényszennyezô
felületek elôfordulása a sokszor természetvédelem
alatt álló vizes élôhelyek környezetében?

A poláros fényszennyezés ellenszerei
A poláros fényszennyezés egyik hatékony ellensze-
re az azt okozó tükrözô felületek annyira durvává,
érdessé tétele, hogy a róluk visszaverôdô, s rész-
ben depolarizálódó fény polarizációfoka a vízi ro -
va rok polarizációs ingerküszöbe alá essen. A fe lü -
leti érdesség további elônye, hogy a durva felszín-
rôl visszavert fény polarizációiránya általában
nem vízszintes, így nem vonzza a vízirovarokat.
Egy másik lehetôség a poláros fényszennyezés
csökkentésére, hogy a fényt visszaverô felületeket
minél világosabbá tesszük. Bizonyos poláros fény-
szennyezô felületeknél, például a napelemtáblák-
nál vagy ablaküvegeknél azonban a funkciójukból
kifolyólag nem lehet a felületet érdessé vagy vilá-
gossá tenni. A napelemtáblák és napkollektorok
azért feketék, hogy a lehetô legtöbb fényt nyeljék
el, s alakítsák át elektromossággá vagy hôvé. Sze-
rencsére ma már ezen esetekben is csökkenthetô
a poláros fényszennyezés a fönt említett depola-
rizáló rácshatás alkalmazásával. Ha erôsen és
vízszintesen polarizáló mesterséges felületeket
egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkokból álló,
polarizálatlan fényt visszaverô rácsmintával
látunk el, akkor elvesztik a rovarokra kifej-
tett vonzásukat. Minél sûrûbb a fényt
depolarizáló fehér rács, annál kevesebb
rovart vonzanak az egyébként fényes
és fekete felületrészek.
A repülô vízirovarok vízszintesen
poláros fényt tükrözô olyan felü-
leteket keresnek az optikai kör-
nyezetükben, melyek kiterjedé-
se a fajra jellemzô küszöb -

értéknél nem kisebb. Ennek az a biológiai jelentô-
sége, hogy a túl kicsi víztestek hamar kiszáradhat-
nak, s a vízi rova rok bennük fejlôdô lárvái könnyen
el pusz tul hatnak. Egy hasonlattal élve, egy adott vízi-
rovar egy pohár vízbe még nem petézik bele, mert
azt túl ki csinek ítéli a lárvái kifejlôdéséhez, de egy
kád víz be már lerakhatja a petéit, mert az már ele-
gendôen nagy víztömeget képvisel. Ha a kádat nem
összefüggôen töltjük fel vízzel, hanem sok teli
pohár vizet te szünk bele, akkor az ilyen kád elveszti
a vízirovarra va ló vonzását, mert az egyedi vizespo-
harakban nem tudnának fejlôdni a lárvák. Ehhez
hasonlóan, egy a depolarizáló ráccsal felaprózott,
erôsen és vízszintesen polarizáló felület sem csalja
magához a vízirovarokat.

Egy homogén fekete napelemtáblának (bal) és egy vékony szálú fehér ráccsal 
cellákra osztott fekete napelemtáblának (jobb) a spektrum kék tartományában képalkotó
polarimetriával mért polarizációs mintázatai. Az 1. sor azt mutatja, ahogyan az emberi 
szem látja a napelemtáblákat. A 2. és 3. sorban a napelemtáblákról tükrözödô fény p
polarizációfokának és alfa polarizációszögének mintázatai láthatóak. A p és alfa eltérô
értékeit különbözô színek és színárnyalatok kódolják: minél sötétebb a szürke, annál
nagyobb a polarizációfok; minél világosabb lila vagy világosabb zöld egy részlet, 
a visszavert fény polarizációaránya annál közelebb van a vízszinteshez és annál vonzóbb 
a vízirovarok számára. A fehér rácsos napelemtábla jóval kevésbé vonzza a polaro-
taktikus vízirovarokat, azaz kevésbé poláros fényszennyezô.
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E felismerésünk lehetôséget ad arra, hogy csökkent-
sük, vagy akár meg is szüntessük a napelemtáblák és
napkollektorok poláros fényszennyezését, polarizá-
ciós csapdahatását. A napfényt elnyelô aktív felületet
megfelelôen kis részekre kell fölosztani egy fehér
ráccsal. A kereskedelemben az összefüggô fekete
felületû napelemtáblák mellett olyanok is szépszám-
mal kaphatóak, amelyekben az elemi napelemcellá-
kat vékony fehér falak választják el egymástól.
A nanotechnológia egyik legújabb eredményeként
ma már léteznek olyan napelemcellák is, amelyek
aktív felületét az arra merôlegesen álló szén nano-
csövek erdeje borít abból a célból, hogy a rájuk esô
fény ne tükrözôdjön, hanem a nanocsövek között
sokszor ide-oda verôdve végül elnyelôdjön, így sok
százalékkal megnô a teljesítményük. Bár nem ez

volt az eredeti cél, az ilyen, nanoszinten durva felü-
letû napelemtáblák csak igen kevés, szinte teljesen
polarizálatlan, diffúz fényt vernek vissza, miáltal
nem okoznak poláros fényszennyezést sem. Ezért
ezek tényleg környezetbarát napelemtáblák. 

A gyorsan bekövetkezô, globális szintû környezet-
változások, a klímaváltozás, az élôhelyek felaprózó-
dása, vagy az idegenhonos élôlények betelepülése
miatt az öko lógiai csapdák kialakulására egyre
nagyobb az esély. Ezeknek ma még sajnos csak egy
töredékét is mer jük, ezért az ökoszisztémára kifej-
tett káros hatásuk valószínûleg jóval nagyobb, mint
azt eddig gondolták. 

Horváth Gábor, Kriska György 

A terepkísérleteinkben használt különféle vízszintes, fehér rácsos, fényes fekete tesztfelületek. Minél sûrûbb a fehér rácsozat,
annál kevésbé vonzza a fekete felület a vízirovarokat, azaz annál kisebb a poláros fényszennyezése

Egy poláros
fényszennyezô
napelemtáblára

leszállt petecsomós
kérész nôstény ❱




