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A foltos kültakaró előnye

A szarvasmarhák kültakarójának mintázata változatos, 
kezdve a homogén fekete vagy barna színűtől a barna-
fehér, illetve fekete-fehér foltoson át az egységesen fehér 

vagy szürke színűig (1. ábra). Ezen adott fajra/fajtára jellemző 
kültakaró-mintázatok az állattenyésztés eredményei. A különböző 
mintázatoknak van néhány jól ismert előnye és hátránya. A kül-
takaró sötétsége például befolyásolja az állat hőháztartását [1]: a 
fekete vagy barna több fényt nyel el, mint a szürke vagy a fehér. 
Az állat láthatósága erősen függ a testszín világosságától és a 
háttértől; ha a színe hasonló a háttéréhez, akkor nehéz észreven-
ni. Egy adott optikai háttér előtt a mintázat szintén befolyásolja a 
láthatóságot: egy foltos állat feltűnő lesz a homogén háttér előtt, 
de a strukturált háttérbe beleolvad. A tenyésztés során a szarvas-
marhák kültakarójának világossága, színe és foltossága háttérbe 
szorult és csak melléktermékei a keresztezésnek, aminek fő cél-
ja, hogy gazdaságosság szempontjából maximalizálja az állatok 
más, fontosabb tulajdonságait, mint például a tej- vagy hústerme-
lést, az időjárással szembeni ellenálló-képességet, a formát vagy 
a méretet.

Nemrég derült ki [2, 3], hogy a fehér lovak kevesebb vérszívó 
böglyöt vonzanak, mint a feketék vagy barnák. E jelenség rész-
ben a lovak szőrének fénypolarizáló-képességével és a böglyök 
pozitív polarotaxisával magyarázható. A böglyök vízparti növé-
nyekre vagy víz melletti nedves helyekre rakják petéiket, éppen 
ezért vizet kell találniuk a petézésükkor. Mint a szaporodásukban 
vízhez kötődő rovarok általában [4, 5], a böglyök is a vízfelszín-
ről visszavert vízszintesen poláros fény alapján találják meg a lár-
váik kifejlődéséhez szükséges víztesteket [6, 7]. Minél nagyobb 
a vízszintesen poláros visszavert fény polarizációfoka, annál több 
böglyöt vonz [8].

A nőstény böglyök petéik érleléséhez az emlősök vérét szív-
ják. Eközben súlyos betegségek kórokozóit is terjeszthetik [9]. A 
szarvasmarhákat erősen zavarhatják a böglyök támadásai, ami-
nek eredményeként kevesebbet legelnek a nap folyamán, ezért a 
testtömegük és tejtermelésük erősen lecsökken [10]. A lovak ha-
sonlóképpen szenvednek a böglyök zaklatásaitól, minek követ-
keztében lefogynak, illetve a folytonos zavarások miatt nem lehet 
őket meglovagolni. A kültakaró megfelelő világossággal, színnel 
és mintázattal minimalizálhatja a bögölyvonzó-képességet, ami 
előnyös a böglyök gazdaállatai számára.

A böglyök gazdaállathoz való vonzódása nemcsak a világos 
(szürke vagy fehér) kültakaróval csökkenthető [2, 3], hanem a 
kültakaró megfelelő mintázatával is. Kiderült, hogy például a 
zebrák fekete-fehér csíkos mintázata hatékony védelmet nyújt a 
böglyök támadásai ellen, mert a bögölyvonzó-képesség draszti-
kusan csökken a csíkszélesség csökkenésével [11, 12]. A csíkok 
szélessége olyan határok között változik a zebráknál, hogy bö-

gölyvonzásuk minimális. A csíkos mintázat előnyös a böglyök 
más gazdaállatai számára is, és talán ez az egyik oka a csíkos 
kültakaró széles körben való elterjedésének az emlősök, különö-
sen a patások körében.
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1. ábra. A szarvasmarhák kültakarójának mintázata sokféle, 
kezdve a homogén fekete (A) vagy barna színűtől (B), a 

barna-fehér (C), illetve fekete-fehér foltoson (D, E) át, az 
egységesen fehér vagy szürke színűig (F). Foltos kültakarójú 

emlősök. (G) Amerikai foltos ló (Equus caballus). (H) 
Magyar foltos ló (Equus caballus). (I) Pöttyös őz (Axis axis). 
(J) Zsiráf (Giraffa camelopardalis). (K) Mexikói földimókus 

(Spermophilus mexicanus). (L) Tigris quoll (Dasyurus 
maculates). (M) Közönséges petymeg (Genetta genetta). (N) 

Foltos hiéna (Crocuta crocuta). (O) Gepárd (Acinonyx jubatus)
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A kültakaró foltos mintázata 
szintén elterjedt az emlősök között 
(1. ábra). Emblematikus a „ma-
gyar tarka” szarvasmarha fogal-
ma, ami föl-fölbukkan a szépiroda-
lomban is. A foltos emlősök nagy 
változatossága és a zebrák csíkos 
mintázatának böglyökre kifejtett 
kicsi vizuális vonzóképessége ad-
ta az ötletet ahhoz, hogy tanulmá-
nyozzuk foltjaik mérete, száma és 
a bögölyvonzó-képesség közti ösz-
szefüggést. Cikkünkben az ezzel 
kapcsolatos kísérleti eredménye-
inket foglaljuk össze, megmutat-
ván, hogy a foltos felületek bög-
lyökre gyakorolt vonzóképessége 
nagyban függ a foltok méretétől, 
számától és fénypolarizáló-képes-
ségétől [13].

Terepkísérletek

2010 és 2011 nyarán egy szoko-
lyai lovastanya melletti mezőn hó-
napokig tartó négy terepkísérletet 
végeztünk, melyek során foltos 
tesztfelületek polarotaktikus bög-
lyökre kifejtett vonzó hatását vizs-
gáltuk, továbbá képalkotó polarimetriával mértük e felületek, 
valamint élő szarvasmarhák és foltos marhabőrök polarizációs 
mintázatait.

Az 1. kísérletben négy fehér műanyag lapot (1 m × 1 m) állí-
tottunk fel függőlegesen a mezőn, egymástól 5 m-re. E fehér la-
pokra 1, 4, 16 és 64 darab, közel 8-as formájú, barna foltot ra-
gasztottunk úgy, hogy a fehér és barna felületek nagysága azonos 
volt (2. ábra). E foltos felületeket átlátszó, szagtalan, színtelen és 
időjárásálló ragasztóval kentük be, ami csapdába ejtette a rájuk 

szálló rovarokat, melyek közül a 
böglyöket (Tabanus tergestinus, T. 
bromius, T. bovinus, T. autumna-
lis, Atylotus fulvus, A. loewianus, 
A. rusticus, Haematopota italica) 
rendszeres időközönként leszámol-
tuk. A ragasztóréteget hetente fris-
sítettük; a foglyul ejtett összes ro-
vart eltávolítottuk, és a tesztfelüle-
tek sorrendjét véletlenszerűen vál-
toztattuk.

A 2. kísérlet az elsővel párhu-
zamosan zajlott ugyanazon me-
zőn, ugyanolyan barnafoltos, raga-
dós tesztfelületekkel, melyek azon-
ban vízszintesen feküdtek a földön, 
100 méterre az 1. kísérlettől. A 2. 
kísérletben is a vízszintes, ragadós 
tesztfelületek által csapdába ejtett 
böglyöket számoltuk.

A 3. kísérletben öt, borjú nagy-
ságú, műanyag marhamakettet he-
lyeztünk ki a mezőre, egymástól 5 
m távolságra (3. ábra). Az egyik 
makett fehér, a másik barna, a töb-
bi három pedig fehér alapon barna 

foltos volt úgy, hogy a fehér és barna felületek nagysága meg-
egyezett. Az első foltos maketten 8, a másodikon 16, a harmadi-
kon pedig 64 folt volt. E maketteket rovarfogó ragasztóval kentük 
be, hetente leszámoltuk az általuk csapdázott böglyöket, eltávo-
lítottuk a rájuk ragadt rovarokat, frissítettük a ragasztót és vélet-
lenszerűen módosítottunk a sorrendjükön.

A 4. kísérletben olyan tesztfelületeket használtunk, melyeken 
foltok csak a polarizációirány-mintázatban mutatkoztak (4. áb-
ra). Fehérre festett falapokra (43 cm×43 cm) lineáris polárszűrő 

2. ábra. Felül: az 1. és 2. kísérletben használt függőleges és vízszintes ragadós 
tesztfelületek. F64: 64 folttal, F16: 16 folttal, F4: 4 folttal, F1: 1 folttal. Alul: a függőleges 
és vízszintes tesztfelületek barna és fehér felületrészei által csapdázott böglyök N száma

3. ábra. Felül: a 3. kísérletben használt ragadós marhamakettek. S64: 64-foltos makett. S16: 
16-foltos makett. W: homogén fehér makett. S8: 8-foltos makett. B: homogén barna makett. 

Alul: a makettek barna foltjai és fehér felületrészei által csapdázott böglyök N száma
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fóliákat szögecseltünk. Két tesztfelületnél a fehér falapot fedő (43 
cm × 43 cm) polárszűrőbe 16 darab kis ablakot vágtunk, az első-
nél 90o-al elfordítva, a másodiknál pedig változatlan irányítással 
szögecselve vissza ezen ablakokat. A harmadik tesztfelületnél a 
polárszűrőbe 4 nagyobb ablakot vágtunk, melyeket 90o-al elfor-
dítva szögecseltünk vissza. Ily módon olyan tesztfelületekhez ju-
tottunk, amelyekről visszaverődő fénynek homogén volt az in-
tenzitás- és színmintázata (egységesen sötét szürke), valamint a 
polarizációfok-mintázata (egységesen 100% körüli). Az elsőnél 
és a harmadiknál azonban a polarizációirány-mintázat foltos volt, 
amennyiben a 16, illetve 4 ablakban a polarizációirány merőleges 
volt a polárszűrő többi részének polarizációirányára. A második 
tesztfelületnél a polarizációirány-mintázat homogén volt, mert a 
16 ablak polarizációiránya párhuzamos volt a polárszűrő többi ré-
szének polarizációirányával (4. ábra). E három különböző teszt-
felületből két csoportot gyártottunk. Az egyik csoportot vízszinte-
sen a talajra helyeztük, tagjait egymástól 1 m-re, a másikat pedig 
függőlegesen rögzítettük a talaj fölött 1 m magasságban, tagjait 
1 m-re egymástól. A vízszintes és függőleges csoport között 1 m 
volt a vízszintes távolság. Mindegyik felületet rovarfogó ragasz-
tóval kentük be, hetente leszámoltuk az általuk csapdába ejtett 
böglyöket, eltávolítottuk a rájuk ragadt rovarokat, frissítettük a 
ragasztót, s véletlenszerűen változtattuk a sorrendjüket.

Eredmények és következtetések

Az 1. és 2. kísérletben a ragadós barna foltok 1,4-3,7-szer annyi 
böglyöt fogtak, mint a tesztfelületek fehér részei (2. ábra). Úgy 
a vízszintes, mint a függőleges tesztfelületeknél a fogott böglyök 

száma rohamosan csökkent a bar-
na foltok számának növekedésé-
vel és méretük csökkenésével. Az 
1-foltos függőleges V1 tesztfelület 
2,1-szer annyi böglyöt fogott, mint 
a 4-foltos függőleges V4 felület, 
ami 28-szor annyi böglyöt csap-
dázott, mint a 16-foltos V16, mely 
3,5-szer annyi böglyöt fogott, mint 
a 64-foltos V64 felület. A vízszin-
tes foltos tesztfelületek által fogott 
böglyök számaránya a követke-
ző volt: H1/H4 = 1,2; H4/H16 = 
5; H16/H64 = 1,3. Az 1-foltos és 
64-foltos felületek által csapdá-
zott böglyök számaránya V1/V64 
= 208,9 és H1/H64 = 8,2 volt. Te-
hát a 64-foltos V64 és H64 felüle-
tek voltak a legkevésbé vonzóak 
a böglyök számára. Mindezen kü-
lönbségek statisztikailag szignifi-
kánsaknak bizonyultak. Innen az 
a következtetés vonható le, hogy 
minél foltosabb a célpont (gazda-
állat), annál kevésbé vonzó a bög-
lyöknek. Ez egy korábban nem 
ismert előnye a kültakaró foltos 
mintázatának olyan helyeken, ahol 
a böglyök nagy számban fordul-
nak elő.

Az 1. és 2. kísérletben használt 
barnafoltos fehér ragadós teszt-
felületek fehér részei gyengén  
(d < 10%) és gyakran függőleges 
vagy ferdén poláros fényt vertek 
vissza, míg a barna foltok erősen 

(d > 75%) és többnyire vízszintesen poláros fényt tükröztek. Ha-
bár a barna foltok összterülete azonos volt mindegyik tesztfelület-
nél, az erősen polarizáló barna részek növekvő feldarabolódásának 
eredményeként a bögölyvonzó-képesség drasztikusan csökkent.

A 3. kísérletben a homogén barna marhamakett volt a legvon-
zóbb, a böglyök 55,6 %-át csapdázva (3. ábra). A 8-foltos, a ho-
mogén fehér, a 16-foltos és a 64-foltos makett rendre a böglyök 
25,8%; 9,2%; 7,8% és 1,6%-át fogta. A 8-, 16- és 64-foltos ma-
kettek barna foltjaira 2,3-szor; 1,6-szor és 2,3-szor több bögöly 
ragadt, mint a fehér felületrészekre. E különbségek statisztikailag 
szignifikánsak. Ezen eredmények tovább erősítették a következ-
tetésünket, miszerint kisebb és számosabb foltokkal rendelkező, 
foltosabb gazdaállatok kevésbé vonzzák a böglyöket.

A 4. kísérletben a homogén intenzitás-, szín-, polarizációfok- 
és polarizációirány-mintázattal bíró, vízszintes és függőleges H-
S16− és V-S16− tesztfelületek voltak a legvonzóbbak, a böglyök 
51,4%, illetve 54%-át csapdázva (5. ábra). A polarizációirány-
mintázatban 4-folttal rendelkező, máskülönben pedig homogén 
vízszintes H-S4+ és függőleges V-S4+ tesztfelületek a böglyök 
31,5, illetve 29.5%-át fogták, míg a polarizációirányban 16-fol-
tos H-S16+ és V-S16+ felületek 17,1, illetve 16,5%-ot. A vízszin-
tes H-S16−, H-S4+ és H-S16+ tesztfelületek vonzóbbak voltak a 
böglyöknek, mint a megfelelő függőleges V-S16+, V-S16− és V-
S4+ felületek. Mindezen különbségek statisztikailag szignifikán-
sak. Ezen eredményekből kiderült, hogy egy, a polarizációirány-
ban foltos, de máskülönben homogén céltárgy annál kevésbé von-
zó a polarotaktikus böglyök számára, minél kisebb és több folttal 
rendelkezik. Mindez jól mutatja, milyen fontos szerepet játszik a 
fénypolarizáció is a foltos kültakarójú gazdaállatok bögölyvon-
zó-képességében.

4. ábra. A 4. kísérletben használt tesztfelületek polarizációs mintázatai a spektrum 
kék (450 nm) tartományában képalkotó polarimetriával mérve. Az α polarizációszög 
mintázatain a pálcikák a visszavert fény helyi polarizációirányát mutatják. S16−: 16-

foltos poláros felület, ahol a foltok polarizációiránya párhuzamos a lineáris polárszűrő 
többi részének polarizációirányával. S16+: 16-foltos poláros felület, ahol a foltok 

polarizációiránya merőleges a lineáris polárszűrő többi részének polarizációirányára. S4+: 
4-foltos poláros felület, ahol a foltok polarizációiránya merőleges a lineáris polárszűrő 

többi részének polarizációirányára
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A terepkísérletekben használt tesztfelületek (2-4. ábra) optikai 
sajátságainak a szarvasmarhák hasonló mintázataival való össze-
hasonlítása érdekében mértük marhabőrök és élő marhák polari-
zációs mintázatait. A fekete szarvasmarhák kültakarója polarizál-
ta legerősebben a visszavert fényt, míg a barna, illetve világos 
szőrűeké csak mérsékelten, illetve gyengén. A szarvasmarhák 
nyaki, háti és fari részei vertek vissza vízszintesen poláros fényt, 
a többi testrészeik pedig függőlegesen vagy ferdén polárosat. A 
kültakaró barna részei sokkal jobban polarizálták a visszavert 
fényt, mint a fehérek. Polarizációs méréseinkből arra következtet-
tünk, hogy a böglyök gazdaállatainak különböző testrészei eltérő 
polarizációirányú fényt vernek vissza, és minél sötétebb a külta-
karó, annál nagyobb a visszavert fény polarizációfoka.

A tarkafoltos kültakaró egy újonnan fölismert  
evolúciós előnye

A szarvasmarha-tenyésztés célja, hogy az állatok valamely elő-
nyös tulajdonságát növeljék, úgy mint (i) hústömeg, (ii) erős 
csontozat, (iii) a tej mennyisége, (iv) a tej zsírtartalma, (v) a tej-
fehérje százalékos aránya, és (v) olyan tulajdonságok, melyek a 
külterjes vagy belterjes tartás szempontjából előnyösek. Bizonyos 
szarvasmarhafajtákat a húsukért, tejükért vagy éppen mindkettő-
ért tartanak. A kültakaró világossága, színe és mintázata többnyi-
re alárendelt szerepet játszik a tenyésztés során.

Terepkísérleteinkben megmutattuk, hogy a kültakaró opti-
kai jellemzői közül a foltosság nem elhanyagolható tényező, 
mivel erős hatással van az emlősök bögölyvonzó-képességére, 
ami nagyban befolyásolja a betegségek kórokozóinak átvitelét, 
és csökkenti a tejtermelést, valamint a súlyt a kevesebb legelés 
miatt. Eredményeink szerint a kültakaró világosságbeli, színbeli 
és/vagy polarizációbeli foltossága szelekciós előnyt jelenthet az 
emlősök számára, mivel jelentősen lecsökkenti a böglyökre kifej-
tett vonzást. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem ez az egyedüli 
evolúciós előnye a kültakaró foltjainak. Egy megfelelően foltos 
kültakaró szolgálhatja a rejtőzést is egy strukturált optikai kör-
nyezetben [1], ami egyaránt fontos a ragadozóknak és zsákmány-
állatoknak.

Ezért javasolható, hogy az állattenyésztés során vegyék figye-
lembe a kültakaró mintázatának a parazitavonzó-képességre ki-
fejtett hatását is. Eredményeink szerint minél világosabb és fol-
tosabb egy emlős kültakarója, annál kevésbé vonzó a vérszívó 

böglyök számára. Annak kísérle-
ti tanulmányozása még hátra van, 
hogy vajon a többi vérszívó, illetve 
a nyílt sebből táplálkozó rovarfaj, a 
polarotaktikus böglyökhöz hason-
lóan keresi-e a gazdaállatokat. Sok 
ilyen rovarnak van polarizáció-ér-
zékeny szeme [5], ezért várható, 
hogy észlelik a gazdaállat kültaka-
rójáról visszaverődő fény polarizá-
cióját is, ami befolyásolja a gazda-
választásukat.

BlAHó MiKlóS 
EgrI ÁdÁM 

BáHidSzKi lEA 
KrIsKA györgy 

HEgEdüS RAMóN 
sUsAnnE ÅKEsson 

HoRVáTH gáBoR

Köszönetnyilvánítás: Kutatásain-
kat az OTKA K-68462 és az EuFP7 TabaNOid-232366 pályáza-
tok támogatták.
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5. ábra. A 4. kísérletben használt függőleges és vízszintes ragadós tesztfelületek (4. 
ábra) által csapdázott böglyök N száma. S16+: 16-foltos poláros felület, ahol a foltok 

polarizációiránya merőleges a lineáris polárszűrő többi részének polarizációirányára. S4+: 
4-foltos poláros felület, ahol a foltok polarizációiránya merőleges a lineáris polárszűrő 

többi részének polarizációirányára. S16−: 16-foltos poláros felület, ahol a foltok 
polarizációiránya párhuzamos a lineáris polárszűrő többi részének polarizációirányával


