














2.5. Botanikai vizsgálati módszerek
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I. zonális élőhelyek
I.A Tölgyesek meszes és savanyú talajon
Jellemző fajai, hazai típusai
I.B Bükkösök
Közép-európai bükkösök (Fagion sylvaticae)
I.C A löszön kialakult élőhelyek
Löszfalak, szakadópartok növényzete
Löszpusztarét
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II. Extrazonális élőhelyek
II.A Mészkőszirtek élőhelyei
II.B Dolomitsziklák növényzeti változékonysága
Karszbokorerdők, melegkedvelő, mészkedvelő tölgyesek
II.C Vulkanikus kőzetek és homokkövek élőhelymozaikjai
Lejtős sztyeppek, félszáraz gyepek karbonátosés szilikátkőzeteken
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2.7. KÖRNYEZETI SUGÁR- ÉS FÉNYTERHELÉS
2.7.1. A poláros fényszennyezés egy fajtája

110. ábra.
Vizes élő hely képe
a) vízszintes
és b) függőleges
áteresztési irányú
lineáris polárszűrőn át fényképezve
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Létezik a fénynek egy olyan sajátossága, amit számos állat érzékel ugyan, ám az emberi
szem számára láthatatlan: ez a fénypolarizáció. Az emlősállatokban és az emberben valószínűleg azért nem alakult ki az evolúció során a polarizációlátás képessége, mert a fejlett
agy miatt nem volt rá szükség. Ám a fény polarizációja sok hasznos információt hordoz,
és az ember, hogy kiküszöbölje biológiai hiányosságait, létrehozott olyan technikai eszközöket, amelyekkel a fénypolarizáció érzékelhető és mérhető. A legegyszerűbb eszköz,
amivel láthatóvá tehetjük az emberi szem számára a fénypolarizációt, a lineáris polárszűrő.
Ez képes kiszűrni, vagy csökkenteni a nemfémes tükrözőfelületek csillogását, erős visszfényeit, miáltal a vizsgált felület színei tisztábban és intenzívebben láthatók. E tulajdonságai miatt használják előszeretettel a fényképezéshez is, amikor a fotós addig forgatja a
polárszűrőt az objektívlencse előtt, amíg el nem éri a kívánt hatást. Lineáris polárszűrőket
használnak például egyes napszemüvegekben a vízfelszínről vagy az aszfaltutakról visszaverődő zavaró csillogások csökkentésére.
A lineáris polárszűrők egyik fajtáját úgy készítik, hogy üveg- vagy celluloidlapra kettősen törő kristályokból álló vékony réteget visznek fel. Ezek az anyagok a kettős töréssel
szétválasztott két fénynyaláb közül az egyiket elnyelik, ezért csak a másik, meghatározott
síkban poláros fénynyaláb halad át rajtuk. Ha két ilyen szűrőt egymásra helyezünk, és
egymáson fokozatosan elforgatunk, akkor az áteső fény erőssége egy maximális és egy
minimális érték között szinuszosan változik.
Egy lineáris polárszűrő segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy környezetünk fénypolarizációs sajátságait kvalitatíve vizsgáljuk. Elég csak annyit tennünk, hogy egy
polárszűrőt tartunk a szemünk elé, és a környezet tárgyainak fényintenzitás-változásait
ﬁgyeljük a szűrő elforgatása során. A környezetünkben található tárgyak közül egyesek
részlegesen lineárisan poláros fényt vernek vissza, aminek egy részét a polárszűrő bizonyos állásánál kiszűrhetünk, aminek eredményeként a fénypolarizáló felület többé-kevésbé elsötétedik. A természetes környezetben a lineárisan poláros fény elsődleges forrásai a vízfelszínek. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha egy, a szemünk előtt forgatott
polárszűrő segítségével nézzük az égboltfényt tükröző vízfelszínt. Megfelelő szögből
nézve a vizet, megdöbbentő fényintenzitásbeli különbségeket érzékelhetünk a polárszűrő
vízszintes és függőleges áteresztési irányai mellett (110. ábra).

Igazán nagy meglepetés akkor érhet minket, ha nem egy természetes társulásban, egy
erdőben vagy mezőn vizsgálódunk polárszűrőnkkel, hanem a nagyvárosi környezetet
vesszük poláros górcső alá. Megdöbbenve láthatjuk, hogy a fekete, piros vagy sötét színű
gépkocsik, a csillogó-villogó irodaépületek, sőt még a mindent elborító aszfaltfelületek is
poláros fényt vernek vissza. E felületek optikai sajátosságaik miatt megtévesztik a vizet
kereső polarotaktikus vízirovarokat, melyek a vízfelszínről visszavert vízszintesen poláros
fény alapján ismerik fel a vizet már nagy távolságokból is (Kriska, 2000; Horváth és
Varjú, 2004). A megtévesztett vízirovarok gyakran rászállnak az antropogén eredetű, a
fényt vízszintesen polarizáló tükröző felületekre, és gyakran oda rakják le a petéiket is. A
tavaszi-nyári napsütésben a felforrósodott polarizáló felszíneken rövid idő alatt kiszáradnak a vízirovarok és petecsomóik (Horváth és társai, 2007A, 2007B; Horváth és Kriska,
2008; Malik és társai, 2008).
A fényt erősen és vízszintesen polarizáló mesterséges felületek főleg a vizes élőhelyek
közelében jelentenek veszélyt a vízirovarokra. Ilyen vízparti polarizáló felületekből a
nagyvárosokban ugyan kevés van, de a hazai városok közül több is nagyobb folyóink partjára települt. A folyókból a tavaszi rajzások során kirepülő vízirovarokra erőteljesen hatnak az antropogén eredetű változások.
Ennek vizsgálatára terepvizsgálatot szervezhetünk (2.24. táblázat). Előkészítésként
célszerű egy laboratóriumi foglalkozást terveznünk, amelyen a résztvevők megismerkednek a fénypolarizáció alapfogalmaival és jelenségeivel. Ekkor begyakorolható, hogy
miként használjuk a polárszűrőt a környezet polarizációs sajátosságainak vizsgálatára. A
tantermi foglalkozáson tájékozódjunk a vízirovarok polarotaktikus vízdetekciójáról és a
terepgyakorlat vizsgálati objektumának, a dunai tömegtegzesnek (Hydropsyche pellucidula)
az életciklusáról, a folyóvízi életközösségekben betöltött szerepéről (Kriska, 2008).
A terepgyakorlat helyszíne
bármilyen nagy üvegfelületekkel
rendelkező folyóparti épület lehet a dunai tömegtegzes (Hydropsyche pellucidula) májusi tömegrajzása idején. Az alábbiakban
szereplő terepgyakorlatot az
Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi épületegyüttesénél folytattuk le 2007. május
26-án. A vizsgálatra kiszemelt
épület mintegy 100 m-re van a
Dunától, és hatalmas üvegfala jól
látható a folyó szintjéről is (111.
ábra).
Alkonyatkor az épületnek a fénypolarizációs tulajdonságai miatt vizet utánzó üvegfalai magukhoz vonzzák a folyóból kirajzó polarotaktikus tegzeseket (H. pellucidula), amelyek az épület körül többszáz fős rajokat alkotnak. A zömében hím egyedekből álló
rajokba alkalmanként nőstények repülnek, melyek a hímekkel párzanak. A jelenség tömeges voltát jól szemlélteti az üvegfalak előtt felhőszerűen rajzó rovartömeg, és az ablakokra
leszálló sokezernyi tegzes (112. ábra).
A terepvizsgálat mindössze kétórás volt, ezért a hallgatókkal elsősorban a különös
jelenség megﬁgyelésére összpontosítottunk. A hallgatók az épületet körbejárva följegyezték a rovarrajzással kapcsolatos megﬁgyeléseiket: megállapították például, hogy
mely szinteken és milyen intenzitással folyt a tegzesrajzás, majd az épület első emeleti
szintjén található külső körfolyosón végighaladva közelről is megvizsgálták a tegzesek

111. ábra. Az ELTE
TTK Fizikai Intézetének épülete
a Duna szintjéről
fotózva
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112. ábra. A Dunából kirajzó tegzesek az ELTE épületének ablakfelületein

113.
111
13.
3. ábra.
á
TTegzesTe
egzes
gzeessgz
iimágó
im
máággó eg
eegy
gy ab
ablak
bllaak
külső
kkü
üllsső felszínén
ffeelsszzíínéén

114. ábra. Tegzestetemek egy belső
ablakpárkányon
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viselkedését az üvegablakoknál
(113. ábra). A vizsgálat során
lehetőségük nyílt arra is, hogy
néhány méterről tanulmányozzák a tegzesek tömegrajzását, és
közelről is megﬁgyeljék az egyedek viselkedését a külső ablakfelszíneken.
Az épület belsejében folytatva
a vizsgálódást, az épület poláros
fényt tükrüző külső üvegfalainak
a természetkárosító hatására is
sikerült bizonyítékot találni:
A bukóablakok belső párkányain
számos tegzestetemet találtunk
(114. ábra). E rovarok a rajzásukkor jutottak be a nyitott bukóablakokon keresztül az épületbe,
de a keskeny kivezető rést már
nem sikerült megtalálniuk, így
egy idő után kiszáradva elpusztultak.
A föntiekben vázolt terepgyakorlat nemcsak témájának újszerűsége miatt, hanem a helyszíne
okán is kuriózumnak számít,
hiszen az ökológiai jelenségek
megismerését célzó terepgyakorlatokat az oktatók többsége nem
az épített környezetben tervezi.

2.24. táblázat. Fénypolarizációs vizsgálatok

1. Lineáris polárszűrővel vizsgálja meg, hogy az épület egyes részei a visszavert fényt mennyire és milyen rezgéssíkkal polarizálják.
A vizsgált épület homlokzata különböző fénypolarizációs képességű,
négyszögletes üvegtáblákból áll. A legerősebb vonzó hatást a pozitív
polarotaxissal rendelkező vízirovarokra a fényes fekete felületek jelentik,
amelyek jelen esetben díszítő funkciót látnak el. Szintén sötétek és fényesek azon ablakfelszínek, amelyeknél nincsen behúzva a fehér szalagfüggöny. Kevésbé polarizálnak a befüggönyözött ablakok és a homlokzat
világos felületelemei.
ELTE északi épülettömb

2. Polarizálóképessége alapján rangsorolja az egyes épületelemeket! A polárosabb fényt visszaverő elemeket jelölje
nagyobb számmal (1–4)
Világos színű, fényes
homlokzat felszín

Sötét színű, fényes homlokzat felszín

Ablak, behúzott fehér
szalagfüggönnyel

Sötét ablakfelület, nincs
behúzva a függöny

1

4

2

3

A tegzesrajok vizsgálata az épület külső és belső részein
3. Jellemezze a tegzesrajok viselkedését az épületnél!
A tegzesek gyakran csak a vízparttól távolabbi szélcsendes helyeken tudnak rajokba szerveződni. A vízparti épületek kiszögellései, melyek az
égbolt világos hátterén sötétebb megjelenésűek, alkalmasak a rajok egybetartására. Az ablaktáblák is vonzzák a tegzesrajokat, melyek gyakran
egyik ablaktól a másikig csapódnak, miközben az egyedek és a kopuláló
párok leszállnak a függőleges üvegfelületre

Tömegrajzás az épületnél

4. Megközelítőleg hány egyedből állnak az épület ablakai előtt kialakuló tegzesrajok?
A 100–300 repülő egyedből álló tegzesrajok már a kora délutáni időszakban megjelennek az épület kiszögelléseinél. Később megközelítik a fénypolarizáló felületekkel rendelkező épülethomlokzatot, és érintkezésbe
kerülnek egy-egy, néhány négyzetméteres üvegfelülettel. Tömegrajzáskor
az épület minden szintjén megﬁgyelhető, hogy az egymással át nem fedő
tegzesrajok csak az erősen és vízszintesen polarizáló felületeknél jelennek
meg.
Tegzesraj egy ablak előtt

5. Nevezzen meg az üvegfelületeknél rajzó tegzesekre jellemző négy eltérő viselkedési elemet!
Közelről tanulmányozva az épületnél történő tegzesrajzást, jól megﬁgyelhető, hogy a rajok nem véletlenszerűen helyezkednek el az épület fala
előtt, hanem az erősen polarizáló ablakok és a fényes, sötét épületelemek
előtt jelennek meg. A rajokból kiváló egyedek gyakran leszállnak a polarizáló felületekre, ahol egy helyben maradnak, folyamatosan mászkálnak,
párosodnak, majd fel-felrepülnek innen, s újra a rajhoz csatlakoznak.

Párzó tegzesek egy ablakon

Leszállás az üvegre

Párosodás

Mászkálás az üvegen

Fel-felrepülés az üvegről
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A 2.24. táblázat folytatása

6. Binokuláris távcsővel számolja meg 10-10 azonos felületű, világos és sötét színű homlokzatelemen a leszállt
tegzeseket és kopulákat! Az eredményeket foglalja táblázatba!
A tömegrajzáskor az épület vízszintesen polarizáló felületeinél koncentrálódó tegzesrajokból nagy számban válnak ki olyan egyedek, amelyek
hosszabb-rövidebb időre leszállnak a felületekre. Az erősen és vízszintesen polarizáló sötét felületek nagyobb rajokat vonzanak magukhoz, amelyekből több egyed száll le, mint a visszavert fényt gyengébben polarizáló,
s így kevésbé vonzó világos felületekre.
Tegzesek az épület homlokzatán

– összes egyedszám:
SÖTÉT HOMLOKZATELEMEK
HOMLOKZATELE
32

37

25

36

42

35

44

52

27

19

3

7

2

9

HOMLOKZATELEMEK – összes egyedszám:
VILÁGOS HOMLOKZATE
7

11

6

4

4

8

7. Jellemezze az épületbe bejutott tegzesek viselkedését a nyitott bukóablakoknál!
A nyitott bukóablakoknál megjelenő tegzesrajokból számos egyed jut be
az épület belsejébe. A bejutást követően, amint a rovarok érzékelik, hogy
egy zárt térbe kerültek, a pozitív polarotaxisukat felváltja egy menekülési
reakció, amely során pozitív fototaxissal próbálnak az ablakon keresztül
jól látható világos kültér felé repülni. Ennek során minduntalan az átlátszó üveglapba ütköznek.

Tegzes egy ablak belső felszínén

8. Milyen hatások okozzák a nyitott bukóablakok miatt csapdába esett rovarok tömeges pusztulását?
A pozitív fototaxison alapuló menekülési reakció a teljes besötétedésig
kialakulhat. A hiábavaló próbálkozásokban egyre jobban elgyengülő tegzesek egy idő után már nem repülnek fel, hanem az üvegfal belső oldalán
mászkálnak, majd teljesen kimerülve az ablakpárkányra hullva elpusztulnak. Sötétedés után a még repülő rovarokat az épület belső világítása
vonzza magához pozitív fototaxissal, ami miatt további rovarok eshetnek
csapdába.
Tegzestetemek a párkányon

9. Milyen intézkedésekkel lehet hatékonyan csökkenteni az épületbe jutó tegzesek számát?
Minél kevesebb erősen és vízszintesen poláros fényt tükröző felülettel
rendelkezik a folyóparti épület homlokzata, annál kevesebb
polarotaktikus vízirovart vonz magához. Ezért a tervezés és az építkezés
során alkalmazott építőanyagok körültekintő kiválasztása ad elsősorban
lehetőséget a környezetkárosítás mérséklésére. A másik lehetőség a bukóablakok tudatos kezelése, nyitása és zárása a tegzesek rajzási időszakában.

Csukott bukóablak
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A tegzesek tömegrajzására épülő táplálkozási kapcsolatok vizsgálata
10. Az épület falainak áttanulmányozásával állapítsa meg, hogy milyen pókok és milyen zsákmányszerzési stratégiával vadásznak az épületnél megjelenő tegzesekre?
Az épületfalakon 4 pók taxon képviselőit találtuk meg, amelyek eltérő
zsákmányszerzési stratégiát folytatnak. A keresztespókok hálót szőnek az
ablakok sarkában és a téglák közti résekben. E pókok a hálóikba került
tegzeseket fogyasztják el. A karolópókok egy helyben várják, az ugrópókok pedig folyamatosan a falon portyázva keresik a zsákmányt. Az
állaspókok a téglák közé font hálóikkal és a falon vándorolva egyaránt
képesek zsákmányszerzésre.
Tegzessel táplálkozó keresztespók

Karolópók

Ugrópók

Állaspók

11. Az épület falainak áttanulmányozásával állapítsa meg, hogy milyen madarak és milyen zsákmányszerzési stratégiával vadásznak az épületnél megjelenő tegzesekre?
Tegzesrajzáskor a vízpartokhoz kötődő rovarevő madarak közül a barázdabillegetők jelennek meg 4-8 fős csapatokban az épületnél. Párosával
fordulnak elő a széncinegék, míg a házi verebek magányosan keresik fel
táplálkozás céljából az épületet. Ezek a kistermetű madarak többnyire
fel-felrepülve az ablakok és a fényes fekete homlokzatelemekről szedegetik össze a tegzeseket. A nagyobb testű szarkák az épület kiszögelléseit
végigjárva csipegetik fel a tegzeseket.
Barázdabillegető

Házi veréb

Széncinege

Szarka

12. Mivel magyarázható, hogy az épületnél megjelenő, a tegzesekkel táplálkozó madarak közül egy nagyobb testű,
nem kifejezetten rovarevő faj, a szarka jelenléte vált dominánssá a barázdabillegetőkkel, széncinegékkel és házi
verebekkel szemben?
A három kistestű madárfajnál jóval nagyobb szarka könnyedén elzavarja az épület környékéről a számára
táplálékkonkurensnek számító kisebb madarakat. Másrészt a szóban forgó három madárfaj eltűnése a szarka
fészekrabló viselkedésével is magyarázható, amely során nemcsak az idegen fészkekben talált tojásokat, hanem
a madárﬁókákat is elfogyasztja.
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