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POLÁROS FÉNYSZENNYEZÉS
A környezeti ártalmak egy új fajtája

Malik Péter, Horváth Gábor, ELTE, Biológiai Fizika Tanszék, Biooptika Laboratórium

Kriska György, ELTE, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Bruce Robertson, Kellogg Biológiai Állomás, Michigan Állami Egyetem, USA

Az éjszakai égbolt csillagainak emberi szemmel való
láthatósága a városokban és azok közelében közis-
merten annyira leromlik, hogy gyakorlatilag minden
tudományos csillagászati megfigyelést lehetetlenné
tesz. E jelenség a csillagászati fényszennyezés. Öko-
lógiai fényszennyezés alatt az élôvilág élettereinek
mesterséges fények miatti degradációja értendô.
Cikkünkben bevezetjük a poláros fényszennyezés
(PF) fogalmát, ami a mesterséges poláros fénynek a
polarizációérzékeny állatokra kifejtett ártalmas hatá-
sait jelenti. Ezen belül is csak a sima és sötét mester-
séges felületekrôl visszaverôdô erôsen és vízszinte-
sen poláros fénynek a polarotaktikus vízirovarokra
kifejtett káros hatásairól szólunk. A PF a környezeti
ártalmak egy új formája, ami globális és evolúciós
értelemben egészen újkeletû. Írásunkban áttekintjük

a PF eddig ismert kísérleti bizonyítékait. Minden
erôsen és vízszintesen polarizáló mesterséges felület
poláros ökológiai csapdaként mûködhet, mivel e
felületeken az odavonzott polarotaktikus rovarok
gyakran, míg az általuk lerakott peték minden eset-
ben elpusztulnak. Ezáltal a PF a kipusztulással fe-
nyegetett vízirovar-populációkat veszélyeztetheti az
utódgeneráció megnövekedett pusztulási rátája mi-
att. Röviden tárgyaljuk a poláros fényszennyezô
forrásokhoz vonzódó rovarokkal táplálkozó pókok,
madarak és denevérek lehetséges hasznát és kárát.
Végül javaslatot teszünk a PF néhány ellenszerére. A
természetbarát környezettervezésnek több figyelmet
kellene fordítania a PF már jelenleg is jól dokumen-
tált káros hatásaira és azok kiküszöbölésére, illetve
csökkentésére.
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Poláros fényszennyezés és

1. ábra. Vízfelszínnek (a) és poláros fényszennyezést okozó mesterséges tükrözô felületeknek b)–g) a spektrum kék (450 nm) tartományá-
ban mért fénypolarizációs mintázatai. a) sötét víztest, b) kôolajtó a kuvaiti sivatagban, c) aszfaltútra terített fekete mûanyag fólia, d) száraz
aszfaltút, e) fekete autó, f) csiszolt fekete sírkô, g) az ELTE északi épülettömbjének ablaküvegekkel, valamint szürke és fekete díszítô üveg-
táblákkal fedett függôleges fala.
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polarizációs ökológiai csapda
Az ökológiai fényszennyezés (ÖF) magába foglalja a
mesterséges vakító fényeket, a fokozatosan erôsödô
kivilágítást és a megvilágítás ideiglenes, váratlan inga-
dozásait. Az ÖF forrásai lehetnek például az utcai és
biztonsági lámpák; jármûvek, halászhajók, tengeri
kôolaj- és földgázplatformok, valamint mélytengeri
búvárhajók fényei; a települések fölötti éjjeli égbolt
világítása; és a megvilágított építményekrôl visszave-
rôdô fény. E mesterséges éjszakai fények bizonyított
és lehetséges ökológiai következményeinek részletes
összefoglalását adja az [1] monográfia.

A mesterséges éjszakai fények elsôdleges hatása,
hogy a sötét környezethez képest nagyobb intenzitásuk
miatt vonzzák, vagy taszítják az állatokat. E jelenség a
pozitív vagy negatív fototaxis, amit a mesterséges fény
erôssége és/vagy színe okoz. Egészen mostanáig úgy
vélték, hogy az ÖF egyetlen okozója a fototaxis. Az el-
múlt években végzett vizuális-ökológiai és környezet-
biofizikai kutatásainkra [2–13] alapozva rámutattunk az
ÖF egy új formájára, a poláros fényszennyezés re (PF).
PF alatt szûkebb értelemben a sima (fényes) mestersé-
ges felületekrôl visszaverôdô, erôsen és vízszintesen
poláros fénynek (1. ábra ) a polarotaktikus vízirovarok-
ra (beleértve minden rovart, melynek lárvái a vízben
fejlôdnek) kifejtett káros hatásait értjük (2. ábra ).

Az 1980-as években Schwind [14] mutatta ki, hogy
a repülô Notonecta glauca vízipoloska a vízfelületrôl
tükrözôdô vízszintesen poláros fény alapján keresi a
vizet, nem pedig a vízrôl visszavert fény intenzitása,

színe vagy a vízfelület csillogása segítségével. A No-
tonecta szemének hasoldali részén ultraibolya-érzé-
keny fotoreceptorok vannak vízszintes és függôleges
membráncsövecskékkel, melyek a vízszintesen és
függôlegesen poláros fényre érzékenyek leginkább. E
merôleges polarizációérzékenységû fotoreceptorok
képesek meghatározni, hogy az optikai környezetbôl
érkezô fény polarizációiránya vízszintes vagy sem. A
repülô Notonectában a pontosan vagy közel vízszin-
tesen poláros fény sztereotip vízbeugrási és -merülési
reakciót vált ki. A Notonecta vonzódását a vízszinte-
sen poláros fényhez pozitív polarotaxisnak hívjuk.

Schwind [15, 16] és csoportunk kutatásai [2–13] kide-
rítették, hogy a Notonectához hasonlóan az Epheme-
roptera, Odonata, Plecoptera, Coleoptera, Heteroptera,
Diptera és Trichoptera rendekbe tartozó, 300-nál is
több vízirovarfaj is pozitív polarotaxissal, azaz a vízrôl
tükrözôdô fény vízszintes polarizációja (1.a ábra )
alapján keresi vízi élôhelyeit. E polarotaktikus rovaro-
kat azonban könnyen becsaphatja és magához vonz-
hatja minden olyan mesterséges felület, amely erôsen
és vízszintesen poláros fényt ver vissza: az ilyen felüle-
tek „szuper víznek” tûnnek a vizet keresô vízirovarok-
nak, ha a róluk visszavert fény lineáris polarizációfoka
nagyobb, mint a vízrôl visszaverté (1. ábra ).

A PF fizikai (1), viselkedési (2) és ökológiai (3) alap-
jai tehát a következôk: az Umow-szabály szerint, minél
sötétebb egy felület a spektrum adott tartományában,
annál nagyobb a róla visszaverôdô fény lineáris polari-
zációfoka. Mivel a durva (matt) felületekrôl való vissza-
verôdés depolarizációt eredményez, ezért minél si-
mább egy felület, annál polárosabb a visszavert fény.
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Mivel a sima felszínû nem-fémes anyagokról visszavert

2. ábra. Különbözô poláros fényszennyezô forrásokhoz vonzódott polarotaktikus vízirovarok. 1. sor: a budapesti pakuratóban csapdába
esett rovarok: a) szitakötô, b) szitakötô és csíkbogarak, c) kérész, d) óriás csibor. 2. sor: vízszintes fekete mûanyag fóliákra leszállt rovarok:
e) nôstény álkérész, f) bögöly, g) párzó kérészek, h) petézô kérész. 3. sor: i) függôleges ablaküvegek elôtt rajzó tegzesek, j) tegzes egy
üvegtáblán, k) üvegfelszínen párzó tegzesek, l) fekete sírkô melletti ülôágon a territóriumát védô hím szitakötô. 4. sor: Rovarok vörös autó-
tetôn: m) kérész, n) vízipoloska, o) vízibogár, p) bögöly. 5. sor: száraz aszfaltútra leszállt rovarok: q) hím kérész, r) párzó kérészek, s) peté-
zô álkérész (fehér nyíl: petecsomó), t) óriás csibor.
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fény polarizációiránya mindig merôleges a visszaverô-
dés síkjára, ezért ha e sík pontosan vagy közel függôle-
ges, akkor a visszavert fény pontosan vagy közel víz-
szintesen poláros. Mindebbôl következik:

1) Függôleges visszaverôdési sík mellett a sima és
fekete felületek erôsen és vízszintesen poláros fényt
tükröznek.

Minél polárosabb a fény és minél kevésbé tér el
polarizációiránya a vízszintestôl, annál vonzóbb a po-
larotaktikus vízirovaroknak. Következésképpen:

2) Pontosan/közel függôleges visszaverôdési sík
esetén a sima és fekete felületek többé/kevésbé von-
zóak a polarotaktikus rovarok számára.

Az erôsen és vízszintesen polarizáló száraz felüle-
tekhez vonzott vízirovarok kiszáradhatnak, a felüle-
tekre rakott petéik pedig óhatatlanul elpusztulnak
[2–12]. Ebbôl következôen:

3) Az erôsen és vízszintesen polarizáló mesterséges
felületek poláros ökológiai csapdák [9, 11] lehetnek a
petézô vízirovarok számára, mivel az odavonzott po-
larotaktikus rovaroknak e felületekre rakott petéi el-
pusztulnak.

A föntiek alapján a következô tézist fogalmazhatjuk
meg: Sima és sötét mesterséges felületek pontosan/
közel függôleges visszaverôdési sík esetén többé/kevés-
bé vonzóak a polarotaktikus vízirovarok számára,
ezért e rovarok poláros ökológiai csapdáiként mûköd-
nek, miáltal a poláros fényszennyezés egyik legfôbb
forrásainak számítanak. A következô fejezetben
összefoglaljuk e tézis kísérleti bizonyítékait. A PF for-
rásai leghatékonyabban képalkotó polarimetriával [5]
térképezhetôk föl.

A természetes optikai környezetben csak a sima víz-
felület ver vissza erôsen és vízszintesen poláros fényt
nagyobb látószögben (1.a ábra ). Az emberi technikai
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fejlôdés az utóbbi évtizedekben azonban egyre több
poláros fényszennyezô forrásnak számító mesterséges
felülettel (1.b–g ábra ) árasztotta el a korábban termé-
szetes élôhelyeket. A PF zömében az emberi építészeti,
ipari és mezôgazdasági technológiák mellékterméke,
ami a polarotaktikus rovarok és ragadozóik táplálkozá-
si hálóit (3. ábra ) mûködtetheti. A PF jelensége az
egész világra kiterjed (globális), és evolúciós értelem-
ben újkeletû, hiszen csak az elmúlt évtizedekben foko-
zódott, követve az erôsen és vízszintesen polarizáló
mesterséges felületek (például nyílt olajfelszínek, asz-
faltutak, mûanyag fóliák, üvegtáblák, autókarosszériák)
világméretû elterjedését. A PF fôleg a veszélyeztetett
vízirovarfajok populációit fenyegeti.

PF nemcsak napközben fordulhat elô, hanem éjsza-
ka is, mikor a holdfény vagy a települések fényei ve-
rôdnek vissza a poláros fényszennyezô felületekrôl. A
PF káros hatása erôsödhet a mesterséges éjszakai
megvilágítások által okozott hagyományos (fototaxis
által elôidézett) fényszennyezéssel kombinálódva. A
poláros fényszennyezést befolyásolhatja a holdciklus
is, fôleg vidéki környezetben, ahol a mesterséges éj-
szakai megvilágítás ritka, vagy hiányzik. Mivel a vízi-
rovarok fontos tagjai a vízi ökoszisztémák tápláléklán-
cainak, a PF ezen állatokra kifejtett káros hatásai ko-
moly ökológiai következményekkel járhatnak. A PF
ellen teendô lépések hasonlóan idôszerûek és sürge-
tôen szükségesek a vízirovar-populációk védelme
érdekében, mint például az éjszaka aktív állatok vé-
delmében a mesterséges éjszakai megvilágítások ellen
tett lépések [1].

A poláros fényszennyezés
kísérleti bizonyítékai

Korábban számos kutató számolt be arról, hogy szita-
kötôk pusztultak nyíltfelszínû olajtárolókba. E jelenség
magyarázatát mi adtuk meg a kuvaiti kôolajtavak és a
budapesti pakurató fénypolarizáló sajátságainak méré-
sével (1.b ábra ) és az általuk csapdába ejtett szitakö-
tôk (2.a–b ábra ) polarizációlátásának vizsgálatával [2,
3]: kiderült, hogy a szitakötôk a peterakáshoz szüksé-
ges víztesteket pozitív polarotaxissal kutatják föl. Mivel
a fekete olajfelszín a vizeknél általában erôsebben és
mindig vízszentesen poláros fényt tükröz (1.a–b áb-
ra ), ezért szupernormális ingerként hatva sokkal von-
zóbb a szitakötôk számára, mint maga a vízfelület.
Ezért a polarotaktikus szitakötôket megtévesztik és
magukhoz vonzzák a sötét olaj-, kátrány- és aszfaltfel-
színek (1.b és 1.d ábra ). Azt is tapasztaltuk, hogy a
szitakötôk pontosan ugyanúgy viselkednek e poláros
fényszennyezô forrásoknál, mint a vízfelületeknél: jár-
ôrözô repülés, territóriumvédelem, vízérintés (a fölhe-
vült test hûtése érdekében), levegôbeli zsákmányszer-
zés, párzás és petézés. A szitakötôk akkor ragadnak az
olajba, mikor testük hûtésekor vagy petézéskor meg-
érintik annak felszínét.

Az aszfaltutak szintén erôs poláros fényszennyezô
források lehetnek (1.d ábra ): már mások és mi is

megfigyeltük, hogy szitakötôk száraz aszfaltutak men-
tén járôröznek és gyakran megérintik az aszfaltfel-
színt. Napnyugtakor pedig kérészek rajzását és páro-
sodását tapasztaltuk azon aszfaltutak fölött, melyek a
kérészek lárváinak fejlôdéséül szolgáló hegyi patakok
mellett húzódnak [4, 5]. E kérészek gyakran le is száll-
tak az aszfaltra (2.q–r ábra ), ahová a párzást köve-
tôen a nôstények lerakták petéiket. Viselkedési kísér-
letekkel igazoltuk, hogy e kérészfajok is pozitív pola-
rotaxissal keresik a vízfelszínt. Tavasszal a petecso-
móikat potrohvégükön cipelô, petézésre készülô nôs-
tény álkérészek is gyakran megfigyelhetôk az aszfalt-
utakon (2.s ábra ), mint ahogyan bizonyos víziboga-
rak is (2.t ábra ). Képalkotó polarimetriával kimutat-
tuk, hogy a kérészrajzás helyén napnyugtakor az asz-
faltfelszín erôsen és vízszintesen poláros fényt ver
vissza (1.d ábra ), továbbá minél sötétebb és simább
az aszfalt, annál vonzóbb a kérészek számára, mert
annál nagyobb polarizációfokú fényt ver vissza.

A Balaton partján éjjel azt is megfigyeltük, hogy az
éjszaka repülô óriás csiborokat (Hydrophilus piceus )
pozitív fototaxissal nagy távolságból magukhoz von-
zotta a parti sétányon futó aszfaltút közvilágítása,
majd a megvilágított száraz aszfaltfelszín pozitív po-
larotaxissal egy ideig ott tartotta e polarotaktikus
vízibogarakat (2.t ábra ). Ekkor tehát a fototaxis a
polarotaxissal együttmûködve, egymás hatását erôsít-
ve képes irányítani a vizet keresô vízirovarok visel-
kedését.

A mezôgazdaságban gyakran használnak nagy ki-
terjedésû fehér és fekete mûanyag (polietilén) fóliá-
kat, melyek például megakadályozzák a gyomnövé-
nyek burjánzását, csökkentik a víz elpárolgását a talaj-
ból, kora tavasszal mérséklik a fölmelegedett termô-
föld hôkisugárzását, vagy védik a szénakazlakat az
esôtôl. A fekete olajfelülethez hasonlóan egy vízszin-
tes fekete mûanyag fólia is mindig erôsen és vízszin-
tesen poláros fényt ver vissza a Brewster-szög közelé-
ben (1.c ábra ), míg egy fehér mûanyag fólia alacsony
polarizációfokú, s nem mindig vízszintesen poláros
fényt. Így a talajra terített fényes fekete mûanyag fólia
erôs poláros fényszennyezô forrás, míg a fehér nem.
Terepkísérleteink során [7] azt tapasztaltuk, hogy e
fényes fekete mûanyag fóliák tényleg nagy számban
vonzanak magukhoz különbözô vízibogarakat és vízi-
poloskákat, szitakötôket, kérészeket, tegzeseket és
böglyöket (2.e–h ábra ), míg a fehér fóliák nem. E
vízirovarok is pozitív polarotaxissal találják meg vizes
élôhelyeiket, ahol ôk és/vagy lárváik élnek. Az összes
vízirovar hasonló viselkedési elemeket mutat a fekete
mûanyag fóliáknál, mint a víznél: rajzás, landolás
(2.e–f ábra ), fel-felröppenés, felületérintés, mászká-
lás, párzás (2.g ábra ) és peterakás (2.h ábra ), végül
a nagy részük kiszáradva elpusztul néhány órán belül
a fólián.

Mások és mi is gyakran megfigyeltük vízibogarak
és vízipoloskák leszállását fekete és vörös gépkocsik
karosszériájának vízszintes részein (motorháztetôn,
tetôn, csomagtartón) [8], és azt is, hogy kérészek és
szitakötôk gyakran rakják a petéiket az ilyen színû
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autókra (2.m–p ábra ) [6]. Kísérletekkel megállapítot-

3. ábra. Két eltérô poláros fényszennyezô forrás által odavonzott polarotaktikus vízirovarokat fogyasztó rovarevô állatok. 1–3. sor: függôle-
ges üvegfelszínek által odavonzott tegzeseket evô madarak és pókok: a) és b) háziveréb, c) és d) széncinege, e) és f) szarka, g) és h) baráz-
dabillegetô, i)–l) pókok. 4., 5. sor: a budapesti pakuratóban csapdába esett madarak és denevérek tetemei: m) házi rozsdafarkú, n) tengelic,
o) citromsármány, p) zöldikék raja, q) szarka, r) denevér, s) bagoly, t) vércse.

a)

g)

q)

m)

l)

b)

h)

r)

n)

i)

c)

e)

s)

o)

j)

d)

f)

t)

p)

k)

tuk, hogy a vörös és fekete vízszintes tükrözô felüle-
tek majdnem teljesen azonos mértékben vonzzák a
vízibogarakat és vízipoloskákat, míg a sárga és a fehér
vízszintes tükrözô felületek nem vonzóak [8]. Képal-
kotó polarimetriával kimutattuk, hogy a spektrum kék
és zöld tartományában a vörös és fekete autókról
visszavert fény polarizációfoka nagy és a motorházte-
tôrôl, a tetôrôl és a csomagtartóról tükrözôdô fény
rezgéssíkja vízszintes (1.e ábra ). Így a vörös és fekete
autók vízszintes felületei erôsen vonzzák a polarotak-
tikus vízirovarokat. Másrészrôl pedig a sárga és fehér
autók vízszintes részeirôl visszaverôdô fény polarizá-
ciófoka igen alacsony és polarizációiránya általában
nem vízszintes. Eképpen a sárga és fehér gépkocsik
nem vonzzák a polarotaktikus vízirovarokat. A gép-
kocsikhoz vonzott vízirovarok által a karosszériára
rakott peték rövid idô alatt kiszáradnak és elpusztul-
nak. E pusztító hatás gyakran megjelenik a vízirova-
rok imágóinál is, amelyek leszállásuk után szinte rög-

tön odasülnek a napsütésben fölhevült autófelszín-
hez. A gépkocsik karosszériájára rakott peték is sérü-
lést okozhatnak a fényezésen a savas esôk hatásához
hasonlóan, a petékben található kéntartalmú aminó-
savakból képzôdô kénsav révén [5].

Temetôkben megfigyeltük, hogy különféle szitakö-
tôk reproduktív viselkedést mutatnak csiszolt felszínû
fekete sírköveknél (2.l ábra ), ahol ugyanazt a visel-
kedést mutatták (ülôágon való tartózkodás, felület-
érintés, párzás) mint a vizeknél [10]. A szitakötôk azo-
kat a síremlékeket részesítették elônyben, amelyek
rendelkeztek egy legalább 0,5 m2-es vízszintes, fényes
fekete felülettel, nyílt égbolt alatt voltak és volt leg-
alább egy ülôág a közvetlen szomszédságukban. Kép-
alkotó polarimetriával azt találtuk, hogy a vízszintes
fekete sírkövek is erôsen és vízszintesen poláros fényt
tükröznek (1.f ábra ), miáltal vonzzák a polarotakti-
kus szitakötôket.

A Hydropsyche pellucidula dunai tömegtegzesek
napnyugtakor repülnek ki a Dunából, majd a fák és

MALIK PÉTER, HORVÁTH GÁBOR, KRISKA GYÖRGY, BRUCE ROBERTSON: POLÁROS FÉNYSZENNYEZÉS 383



bokrok körül rajzanak a folyóparton. Legutóbbi, bu-
dapesti vizsgálataink [12, 13] szerint e vízirovarok a
folyóparti épületek függôleges üvegfelületeihez von-
zódnak, ott rajzanak, s fôleg a sötét üveglapokra száll-
nak, ahol mászkálnak és párzanak, miközben jelentôs
részüket csapdába ejtik az épület nyitott bukóablakai
(2.i–k ábra ). Kimutattuk, hogy e tegzesek is, mint
más vízirovarok, vonzódnak az erôsen és vízszintesen
poláros fényhez [12]. Igazoltuk, hogy a tükrözött fényt
erôsebben polarizáló fekete üvegfelületek sokkal
több tegzest vonzanak, mint a kevésbé polarizáló
fehér vagy világosszürke üvegtáblák. Képalkotó pola-
rimetriával megmutattuk, hogy a repülô tegzesek von-
zódása a függôleges üvegfelületekhez és az üvegre
való leszállásuk utáni helybenmaradásuk jól magya-
rázható a függôleges üvegfelületek tükrözôdési-pola-
rizációs sajátságaival (1.g ábra ) és e rovarok pozitív
polarotaxisával [13]. E vonzódást és csapdahatást csak
fokozza az épületek napnyugta utáni világítása által
kiváltott pozitív fototaxis.

A poláros fényszennyezés állatokra gyakorolt
lehetséges elônyei és hátrányai

A PF jelzôje arra utal, hogy e jelenséget poláros fény
váltja ki (1. ábra ), míg a „szennyezés” azt az elsôdle-
ges és negatív hatást fejezi ki, hogy a fény vízszintes
polarizációja a polarotaktikus rovarokat megtéveszti,
magához vonzza, sokszor petézésre készteti (2. ábra )
és gyakran el is pusztítja a petékkel együtt. Ezen el-
sôdleges hatás mellett a PF másodlagos hatásai akár
elônyösek is lehetnek, mikor bizonyos állatok (pél-
dául pókok, madarak, denevérek) azokkal a polaro-
taktikus rovarokkal táplálkoznak, melyeket a poláros
fényszennyezô források vonzottak magukhoz (3.a–l
ábra ). Ekkor a ragadozók hasznot húzhatnak a polá-
ros fényszennyezésbôl. Közismert, hogy az utcai lám-
pákhoz odacsábult éjszakai rovarokra pókok, békák,
gyíkok, madarak és denevérek vadásznak [1], ami egy
másodlagos következménye a hagyományos (nem
poláros) ökológiai fényszennyezésnek.

Hasonló jelenséget figyeltünk meg több különféle
poláros fényszennyezô forrásnál is: a földre terített
mezôgazdasági fényes fekete mûanyag fóliák által
odavonzott polarotaktikus rovartömeg barázdabille-
getôk rajait vonzotta, mely madarak szisztematikusan
vadászták le a fóliák fölött repülô és azokra leszálló
rovarokat [5]. Ezáltal e fóliák úgy mûködtek, mint ha-
talmas madáretetôk. Azt is megfigyeltük, hogy a ba-
rázdabillegetôk összeszedegették a patakok mellett
húzódó aszfaltutak fölött rajzó és párosodó polarotak-
tikus kérészeket [4]. Tapasztalataink szerint a buda-
pesti Duna-part épületeinek üvegfelületeinél a tavasz-
szal tömegesen rajzó tegzesek (2.i–k ábra ) nagy
számban vonzanak háziverebeket (3.a–b ábra ), szén-
cinegéket (3.c–d ábra ), szarkákat (3.e–f ábra ) és
barázdabillegetôket (3.g–h ábra ), mely madarak terv-
szerûen fogdossák össze az üvegfelületekre leszálló
és ott rajzó rovarokat, amelyekkel bizonyos pókok is

táplálkoznak (3.i–l ábra ). Ugyanakkor e madarak
elfogyasztják e pókokat is, amelyek így nemcsak ra-
gadozók, hanem egyben zsákmányok is a poláros
fényszennyezô épületeknél kialakuló táplálkozási
hálózatban.

A szóban forgó rovarevô madarak számára elsô
közelítésben elônyt jelent a poláros fényszennyezô
forrásokhoz odavonzott polarotaktikus rovarok tö-
mege, ami idôszakos és térben jól körülhatárolt, bô
zsákmányforrást jelent. Ezt különösen a szarkák ké-
pesek kiaknázni, nem lévén természetes ellenségeik
az épületek környékén. Másrészrôl viszont a tömeg-
rajzó tegzesek által odavonzott fészekrabló szarkák
megnövekedett predációs veszélyt jelentenek a vere-
bekre, billegetôkre és cinkékre. Ez a helyzet egy tipi-
kus és csak most fölismert ökológiai csapda [9, 11]
kialakulását eredményezheti a verebek, billegetôk és
cinkék számára: (i) A poláros fényszennyezô üveg-
felületekhez vonzódó polarotaktikus tegzesek töme-
ge a közelbe csalja az említett madarakat. (ii) E ma-
darak tojást raknak az üvegépületek közelében a
bôséges rovarzsákmánynak köszönhetôen. (iii) A
szarkák elpusztítják a billegetôk, verebek és cinkék
fiókáit. (iv) A szarkák fészekrablását tovább tetézi,
hogy az idôszakosan (a tegzesrajzáskor) megjelenô
táplálékbôség több billegetô-, veréb- és cinkefióka
kifejlôdését eredményezheti, viszont a rövid ideig
tartó táplálékbôség elmúltával e madarak már nem
találnak a területen elegendô táplálékot, és elpusztul-
nak. Ezáltal tehát egy kezdetben elônyösnek tûnô
élôhely a billegetôk, verebek és cinkék populációja
számára hátrányosnak bizonyul.

Hasonló, de még összetettebb táplálékhálózatot
figyeltünk meg egy másik poláros fényszennyezô
forrásnál, a budapesti pakuratónál: az erôsen és víz-
szintesen polarizáló fekete olajfelszín (1.b ábra ) po-
larotaktikus vízirovarok tömegeit vonzotta magához
(2.a–d ábra ), mely rovartömeg számos rovarevô ma-
darat (3.m–q ábra ) és denevért (3.r ábra ) csalt a
közelbe, amelyeket gyakran foglyul ejtett a ragacsos
pakura. A csapdába esett madarak és denevérek tete-
mei pedig ragadozó madarakat, például baglyokat
(3.s ábra ) és vércséket (3.t ábra ) csábítottak a paku-
ratóhoz, melyek szintén a pakurába ragadtak és el-
pusztultak. Ekkor tehát a táplálékhálózat összes tagja
a poláros fényszennyezô pakurató áldozata lett.

A poláros fényszennyezés ellenszerei

A PF egyik lehetséges ellenszere, hogy az azt okozó
tükrözô felületeket tegyük olyan durvává, hogy a
róluk visszaverôdô, s depolarizálódó fény polarizáció-
foka essen a polarotaktikus vízirovarok ingerküszöbe
alá. A felületi durvaság további elônye, hogy a durva
felszínrôl visszavert fény polarizációiránya általában
nem vízszintes, miáltal nem vonzó a polarotaktikus
vízirovarok számára. Ebbôl kifolyólag például a pisz-
kos autók matt felületérôl visszavert fény kevésbé
poláros, mint a csillogó felszínûekérôl tükrözôdôé. Az
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Umow-szabály miatt pedig a fehér vagy világos színû
autókarosszéria kevésbé polarizálja a róla visszaverô-
dô fényt, mint a sötét. Ezért a legkörnyezetbarátabb
autó az, amelyik világos és sohasem mossák, más szó-
val a „legzöldebb” autó fehér és piszkos. Ezért java-
soltuk [8], hogy a természetvédelmi vizes élôhelyeket
csak fehér vagy világos színû autókkal lehessen láto-
gatni, miáltal elkerülhetô a veszélyeztetett polarotakti-
kus vízirovarok autókhoz való vonzódása és rájuk tör-
ténô petézése.

A lárvaként bizonyos víztestekben fejlôdô kérészek
imágóinak az erôsen poláros fényszennyezô aszfalt-
utakhoz való vonzódása és lepetézése [4] is kiküszö-
bölhetô, ha a kérészek elôfordulási helyei közelében
futó útszakaszok felületét a visszaverôdô fényt depo-
larizáló tulajdonságúvá, azaz durvává és világossá te-
szik, például fehér és szemcsés anyag (például sóder)
aszfaltba való hengerlésével.

Hasonlóképpen, a PF csökkentése céljából taná-
csos volna megtiltani a mezôgazdáknak, hogy védett
vizes területek közelében sima, fekete mûanyag fóliá-
kat (1.c ábra ) használjanak: ahol lehetséges, ott eze-
ket a fényt kevésbé polarizáló fehér, sárga vagy vilá-
gosszürke, s lehetôleg matt felületû mûanyag fóliákra
kellene cserélni.

A vízirovarok polarizációs ökológiai csapdájaként
[9, 11] mûködô városi csupaüveg épületek poláros
fényszennyezését (1.g ábra ) a következô környezet-
barátabb építészeti megoldásokkal lehetne kiküszö-
bölni, vagy csökkenteni:

• Minimalizálni kell az üvegfelületeket: kerülendô
minden fölösleges üvegtábla, melynek csak díszítô
szerepe van. Egy épületben gyakorlatilag csak az ab-
lakok a szükséges üvegfelületek.

• Kerülendôk a fényes (sima) felszínû dísztéglák
is, helyettük matt felületûek használandók.

• Ugyancsak kerülendôk a fényes és sötét burko-
lófelületek.

• Az ablakokon fehér függönyök használandók, me-
lyek lehetôleg be is húzandók az ablaküvegrôl vissza-
vert fény polarizációfokának csökkentése érdekében.

• Mivel a vízirovarok általában nem érzékelik a
vörös fényt, s így számukra a vörös és fényes felüle-
tek sötétnek és erôsen polarizálónak tûnnek, ezért
kerülendô a fényes és vörös felületek használata.

• Az épület felületei nem lehetnek túl világosak
sem, mert napnyugta után nagy mennyiségû város-
fényt vernek vissza, ami fototaxissal vonzhatja a vé-
dendô rovarokat. Az optimális kompromisszum a kö-
zépszürke és matt felületek használata, melyek csak
mérsékelten vernek vissza fényt, gyenge és általában
nem vízszintes polarizációval.

• Az ablakok ne vízszintes forgástengely körül le-
gyenek csak részben dönthetôek, hanem függôleges
forgástengely körül legyenek teljesen nyithatóak, mi-
által sokkal kisebb eséllyel ejthetik csapdába az oda-
vonzott és a szobákba bejutott rovarokat. Ha egy épü-
let élôvizek közelében áll, és mégis vízszintes tengely
mentén részben dönthetô bukóablakokkal rendelke-
zik, akkor úgy tehetô „zöldebbé”, hogy az ablakait

(ha lehetséges) zárva tartják a polarotaktikus és/vagy
fototaktikus rovarok fô (tavaszi, esetleg ôszi) rajzási
idôszaka(i) alatt.

A poláros fényszennyezés hasznosítása

A PF környezetbarát módszert kínál a haszonállattar-
tásban igen káros és az emberre is veszélyes betegsé-
gek kórokozóit terjesztô vérszívó böglyök új típusú
csapdába ejtésére. A szabadalmazás alatt álló, Taba-
NOid technológiának nevezett módszer kifejlesztését
a böglyök pozitív polarotaxisának fölfedezése tette
lehetôvé, vagyis annak fölismerése, hogy e vérszívó
rovarok a vízszintesen poláros fényhez vonzódnak,
ezért az ilyen fényt keltô alkalmas csapdaszerkezetek-
kel befoghatók és elpusztíthatók. Az alapkutatást az
OTKA is támogatja. 2009 tavaszától egy Eu-FP7 kuta-
tás-fejlesztési pályázat (TaBaNOid-232366) teszi lehe-
tôvé a poláros bögölycsapda prototípusának gyártását
és terepen történô tesztelését, optimalizálását. A Ta-
baNOid technológia jól szemlélteti, hogy a fizika és a
biológia szoros együttmûködése milyen tudománykö-
zi fölfedezéshez vezethet, s miként nyerhet egy tiszta
alapkutatási, biofizikai felismerés konkrét gyakorlati
alkalmazást. Az elért eredményért e cikk két szerzôje:
Horváth Gábor biofizikus, Kriska György biológus ki-
érdemelte az OTKA-tól a hónap kutatói címet.

Köszönetnyilvánítás: Kutatómunkánkat a K-6846 számú OTKA pá-
lyázat támogatja. Horváth Gábor köszöni az Alexander von Hum-
boldt Alapítvány nagyértékû mûszeradományát. A szerzôk hálásak
Andrikovics Sándor, Bernáth Balázs, Boda Pál, Csabai Zoltán,
Benno Meyer-Rochow, Molnár Gergely, Rudolf Schwind, Szedenics
Gábor, Szivák Ildikó, Varjú Dezsô, Rüdiger Wehner, Hansruedi
Wildermuth és Jochen Zeil kollégáiknak a gyümölcsözô hazai és
nemzetközi együttmûködésekért.
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