
Horváth Ferenc mellett 2012 óta részt veszek az Erd rezervátum Kutatás Program terepi mintavé-
telezésében és az Erd rezervátum Adatbázis fejlesztésében, valamint bekapcsolódtam a magyarországi 
Natura 2000 területeken található erd állományok monitorozását célzó módszer továbbfejlesztésébe is.
Fiatal kutatói témám dr. Bartha Sándor OTKA pályázatához kapcsolódóan az eltér gyepgazdálkodási 
módok hatásának mikrocönológiai mószerekkel történ vizsgálata a gyepek diverzitására, funkcionális 
szervez désére és m ködésének megbízhatóságára. 
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vel a fotoautotróf és fotoheterotróf mikroorganizmusok ökológiai kutatásába kapcsolódtam bele. A 
doktori iskolát a következ évben szeretném elkezdeni.
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Matt fekete autók poláros fényszennyezése
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A polarotaktikus vízirovarok a vizekr l tükröz d fény vízszintes polarizációja alapján ismerik fel a 
vízfelületeket. A fényes fekete autókarosszéria-elemek szintén vízszintesen poláros fényt vernek vissza, 

1988-ban születtem Szombathelyen. Egyetemi tanulmányaimat az 
ELTE biológia alapszakán, majd biológus mesterszakán végeztem. 
Diplomamunkám témája a sz cei t zegmohás láprétek botanikai 
állapotfelmérése volt, különös tekintettel a védett hajtásos növényekre és 
a t zegmohákra. 2013 júliusa óta dolgozom fiatal kutatóként a Duna-
kutató Intézetben. 2013 óta az ELTE Biológia Doktori Iskola Ökológia, 
konzervációbiológia és szisztematika programjának doktorandusz hallga-
tója vagyok, témavezet m dr. Engloner Attila. A DKI Makrofiton-ökológiai
Kutatócsoportjának tagjaként folyóvízi nádasok morfológiai és anatómiai 
diverzitását vizsgálom az él hely és a klonális összetétel függvényében. 
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A Szegedi Tudományegyetemen biológusként végeztem 2013-
ban. Az alapképzés alatt ökológia, míg a mesterképzés idején nö-
vénybiológia szakirányon volt szerencsém belekóstolni a kutatói 
szakma szépségeibe és nehézségeibe egyaránt. Az Ökológiai Tan-
széken Heteroptera-együttesek diverzitását vizsgáltam a bugaci 
pusztán. A kapott eredményeket a VII. Kárpát-medencei Környezet-
tudományi Konferencián, Kolozsváron mutattam be. A Növény-
biológiai Tanszéken végzett munkám témája a vad-típusú és prolin-
hiányos mutáns Arabidopsis thaliana L. növények stresszfiziológiai
vizsgálata volt. Eredményeimet a XXXI. OTDK Konferencián ismer-
tettem, amely könyvfejezet formájában kerül majd megjelenésre. 

A BLI Alga és makrofiton kutatócsoporthoz 2014. szeptember 15-
én csatlakoztam fiatal kutatóként. Somogyi Boglárka témavezetésé-



így megtévesztik e vízirovarokat, miáltal ellephetik azokat és rápetézhetnek. Mivel a matt felületek
depolarizálják a róluk diffúzan visszavert fényt, azt várhatjuk, hogy a divatos matt fekete autók kevésbé
idéznek el poláros fényszennyezést, mint a fényesek. Terepkísérlet során megvizsgáltuk, hogy a 
fényes fekete és matt fekete/szürke karosszéria-felületek miként vonzzák a pozitív polarotaxissal
rendelkez kérész, szúnyoglábú légy és bögöly fajokat. Utóbbiaknak a fényes fekete felület volt a 
legvonzóbb, ám meglep en a kérészek a matt szürkét lepték el, aminek oka, hogy e felület polarizációs
mintázata igen hasonló a kérészek által el nyben részesített nyugodt felszín víztestekhez. Az autók
mattítása tehát a várakozásokkal ellentétben nem csökkenti a poláros fényszennyezést.

Matt fekete autó polarizációs mintázatai. A negyedik sorban láthatók a polarotaktikus rovarok által 
vízként érzékelt felületek.
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Intézetünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy világviszonylatban is kuriózumnak számítóan 
hosszú adatsorral rendelkezünk a dunai fitoplanktonra vonatkozóan. Kiss Keve Tihamér 1979 óta 
vizsgálja heti gyakorisággal Gödnél a vízben lebegve él algákat. Néhány éve megkezdtük ezeknek az 
adatoknak az adatbázisba rendezését, melynek elkészülte után elkezd dhetett az adatok részletes 
elemzése. Ekkor figyeltünk fel arra, hogy a Duna fitoplanktonjának egyre nagyobb hányadát alkotja egy 
4 x 10 m-es kis kovaalga faj (Skeletonema potamos), ami azért érdekes, mert ez egy meleg, 
sztenotermikus alga.  Így joggal merült fel bennünk a kérdés, hogy relatív mennyiségének a növekedése


