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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Vimmerby Tidning. 2019-01-16 21:55

Forskning Ränder på kroppen skyddar inte bara
zebror, utan också människor från insektsbett.
Mest lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
BILD: Gábor Horváth | Traditionen att måla kroppen
med olika mönster är gammal och utbredd, vilket
inspirerade till den forskning som nu presenterats i den
vetenskapliga tidskriften Royal Society Open Science.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår en
optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.

Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
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tidskriften Royal Society Open Science.
Fakta
Fakta: Utbredd tradition
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Vimmerby Tidning
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/CcrmhUIH
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Helsingborgs Dagblad. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbet...
©Bonnier
Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat
följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
särskilt medgivande från rättighetsägaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/z0DrHSjZ
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Sydsvenskan. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbet...
©Bonnier
Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat
följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
särskilt medgivande från rättighetsägaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/7QQina8P
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Eskilstuna-Kuriren. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett.
Mest lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
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Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett. Foto: Gábor Horváth/TT
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science. Foto: Gábor
Horváth
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Eskilstuna-Kuriren
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/wivmPjei
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Göteborgs-Posten. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.

Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
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distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

gammal och utbredd, vilket inspirerade till den

Retriever eller den enskilde utgivaren.

forskning som nu presenterats i den vetenskapliga

Se webartikeln på http://ret.nu/2seEVcA

tidskriften Royal Society Open Science.
TT
Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Bild: Gábor Horváth, TT
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Göteborgs-Posten
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

Sida 10 av 63

Nyheter - Lunds universitet

Uttag 2019-01-17

Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Hallands Nyheter. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.

Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
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distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

gammal och utbredd, vilket inspirerade till den

Retriever eller den enskilde utgivaren.

forskning som nu presenterats i den vetenskapliga

Se webartikeln på http://ret.nu/2uSNjy88

tidskriften Royal Society Open Science.
TT
Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Bild: Gábor Horváth, TT
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Hallands Nyheter
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Svenska Dagbladet. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö / TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett.
Mest lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.

Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
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tidskriften Royal Society Open Science.
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distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Image-text:

Se webartikeln på http://ret.nu/bVdLoirX

Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Foto: Gábor Horváth/TT
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
Foto: Gábor Horváth
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Svenska Dagbladet
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 TTELA. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
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Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Bild: Gábor Horváth, TT
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© TTELA
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/sUQhYnc0
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Hallandsposten. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
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tidskriften Royal Society Open Science.
TT
Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Bild: Gábor Horváth, TT
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Hallandsposten
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/Vm5kZnrN
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Södermanlands Nyheter. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett.
Mest lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
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Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett. Foto: Gábor Horváth/TT
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science. Foto: Gábor
Horváth
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Södermanlands Nyheter
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/XjVnyftB
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Bohusläningen. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
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tidskriften Royal Society Open Science.
TT
Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Bild: Gábor Horváth, TT
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Bohusläningen
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/zJkDCVAN
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Katrineholms-Kuriren. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett.
Mest lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
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Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett. Foto: Gábor Horváth/TT
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science. Foto: Gábor
Horváth
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Katrineholms-Kuriren
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/XndrpMYC
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Nya Lidköpings-Tidningen. 2019-01-16 20:56
Cecilia Klintö TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av

zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
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tidskriften Royal Society Open Science.
TT
Image-text:
Kroppsmålning kan skydda mot insektsbett. I en
studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att
ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot insektsbett.
Bild: Gábor Horváth, TT
Extra-info:
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat
Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.
Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust
grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt skinn.
Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita
ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna
undersöka om detsamma kan gälla för människor.
Ett försök med modelldockor i människostorlek visade
att en enfärgat brun docka drar till sig tio gånger fler
bromsar än en brun docka som målats med vita
ränder.
En enfärgat beige docka är dubbelt så lockande för
broms som en brun docka med vita ränder.
Källa: Lunds universitet
© Nya Lidköpings-Tidningen
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/DLecedSY

Sida 26 av 63

Nyheter - Lunds universitet

Uttag 2019-01-17

Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Aftonbladet. 2019-01-16 20:56

av TT Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror,
utan också människor från insektsbett. Mest
lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.

Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
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forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
Image-text:
Foto: Gábor Horváth/TT Kroppsmålning kan skydda
mot insektsbett. I en studie konstaterar forskare från
Sverige och Ungern att ljusa, målade ränder på
kroppen skyddar naken hud mot insektsbett.
Foto: Gábor Horváth Traditionen att måla kroppen
med olika mönster är gammal och utbredd, vilket
inspirerade till den forskning som nu presenterats i den
vetenskapliga tidskriften Royal Society Open Science.
© Aftonbladet
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/pvdq8ijd
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Sändaren. 2019-01-16 20:56

Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår en
optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan
blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust

Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
© Sändaren
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Se webartikeln på http://ret.nu/NYOLZcKC
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Barometern. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.(TT)
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
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gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
© Barometern
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/n7OleFz7
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Sydöstran. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.(TT)
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
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gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
© Sydöstran
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/lyqL9Wp
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Ystads Allehanda. 2019-01-16 20:56. Uppdaterad 23:15

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.(TT)
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
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gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
TT
© Ystads Allehanda
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/o1wFoJyR
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Smålandsposten. 2019-01-16 20:56. Uppdaterad 2019-01-17 00:40

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.(TT)
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
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gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
TT
© Smålandsposten
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/YevwYW98
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Kristianstadsbladet. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.(TT)
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
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gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
© Kristianstadsbladet
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/OptVbEf3
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 News 55. 2019-01-16 20:56

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett.
Mest lockande för bromsar är omålat mörkt skinn.
Annons Annons
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår en
optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

Annons Annons
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
Ju vitare färg, desto bättre.

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
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Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
© News 55
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/AQR6UQnx
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 Borås Tidning. 2019-01-16 20:56. Uppdaterad 23:06

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan
också människor från insektsbett. Mest lockande för
bromsar är omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.(TT)
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i
människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en
brun med vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades
ut i naturen.
- Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar,
berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid
Lunds universitet, som genomförde studien
tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många
bromsar som den randiga och den helt bruna modellen
tio gånger så många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset
Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att
zebrans vita ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på
rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor
eller i närheten av vatten, eftersom deras larver är
beroende av vatten för att utvecklas.
- När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår
en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus
och det är den här signalen de använder för att hitta
vatten, säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk
hud, men signalen försvagas om den mörka ytan

blandas upp med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av
zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av
den nya studien på dockor - hur ska människor klä sig
för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
- Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något
mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske
du får kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja
vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger
den optiska signal som lockar bromsar.
- Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är
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gammal och utbredd, vilket inspirerade till den
forskning som nu presenterats i den vetenskapliga
tidskriften Royal Society Open Science.
TT
© Borås Tidning
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/sd3bUDgj
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Randig kroppsmålning skyddar mot insektsbett
 TT Nyhetsbyrån. 2019-01-16
Cecilia Klintö/TT

Ränder på kroppen skyddar inte bara zebror, utan också människor från insektsbett. Mest lockande för bromsar är
omålat mörkt skinn.
Slutsaterna dras efter experiment på modelldockor i människostorlek - en ljust beige, en mörkt brun och en brun med
vita ränder.
Dockorna smetades in med insektslim och placerades ut i naturen.
Den randiga dockan drog till sig minst antal bromsar, berättar Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid Lunds
universitet, som genomförde studien tillsammans med ett ungerskt forskarlag.
Den beiga dockan drog till sig dubbelt så många bromsar som den randiga och den helt bruna modellen tio gånger så
många.
Prisad zebraforskning
Samma forskare har tidigare tilldelats humorpriset Ignobel för udda forskningsinsatser, då de visat att zebrans vita
ränder kan vara ett skydd mot insektsbett.
Bromsars jakt på vattendrag kan vara förklaringen på rändernas skyddande effekt. De vill landa på vattenytor eller i
närheten av vatten, eftersom deras larver är beroende av vatten för att utvecklas.
När solen reflekteras mot en plan vattenyta uppstår en optisk signal. Det blir ett horisontellt, linjärt
polarisationsmönster. Bromsar kan se polariserat ljus och det är den här signalen de använder för att hitta vatten,
säger Susanne Åkesson.
Samma typ av optisk signal får bromsar från en mörk hud, men signalen försvagas om den mörka ytan blandas upp
med ett vitt mönster, förklarar hon.
Zebrastudien ledde till produktion och försäljning av zebrarandiga hästtäcken. Frågan är vad vi kan lära av den nya
studien på dockor - hur ska människor klä sig för att hålla bromsarna borta?
Måla ljust
Du ska ha ljusa, randiga eller prickiga kläder, något mönster som bryter upp. Klär du av dig, ja då kanske du får
kroppsmåla dig, säger Susanne Åkesson.
Men även en människa med ljus hy ska i så fall välja vit färg, påpekar hon. Det är den mörka färgen som ger den
optiska signal som lockar bromsar.
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Ju vitare färg, desto bättre.
Traditionen att måla kroppen med olika mönster är gammal och utbredd, vilket inspirerade till den forskning som nu
presenterats i den vetenskapliga tidskriften Royal Society Open Science.
Fakta: Utbredd tradition
TT
Traditionellt har många olika folkgrupper i bland annat Afrika, Australien och Papua Nya Guinea målat sina
kroppar.Ofta har man då använt sig av vit eller ljust gul, ljust grå eller beiga ränder som applicerats på mörkt
skinn.Eftersom tidigare forskning visat att zebrors vita ränder ger ett skydd mot insektsbett, ville forskarna undersöka
om detsamma kan gälla för människor.Ett försök med modelldockor i människostorlek visade att en enfärgat brun
docka drar till sig tio gånger fler bromsar än en brun docka som målats med vita ränder.En enfärgat beige docka är
dubbelt så lockande för broms som en brun docka med vita ränder.Källa: Lunds universitet
© TT Nyhetsbyrån
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/wDc6czpr
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Vill du undvika myggor och bromsar - måla dig randig
 Natursidan. 2019-01-16 20:21
¼span class="author-name"¾ Erik

Ljusa målade ränder på kroppen skyddar naken hud
mot blodsugande insekter som myggor och bromsar.
Det har forskare från Sverige och Ungern lyckats
bevisa.
Forskarlaget kunde visa att en brun plastmodell av en
människa attraherar tio gånger så många bromsar
jämfört med en mörk modell som målas med ljusa
ränder. En beigefärgad plastdocka attraherar dubbelt
så många blodsugare som den randiga modellen.
LÄS ÄVEN: * Så manipulerar malariaparasiten sin värd
för att spridas
Vissa ursprungsbefolkningar använder sig av
kroppsmålning och en m ajoritet av dessa lever i
områden där det är gott om blodsugande bromsar,
myggor eller tsetseflugor som också kan överföra
bakterier, parasiter och andra sjukdomsframkallande
patogener.
- Men det skydd som det innebär att måla kroppen har
varit möjligt långt innan människor började använda
kläder. I vetenskapliga rapporter om arkeologiska fynd
framgår exempelvis att man har hittat märken på
väggarna i grottor där neanderthalare levt. Märkena
antyder att de varit kroppsmålade med jordfärger som
ockrapigment, säger Susanne Åkesson, professor vid
biologiska institutionen vid Lunds universitet.
LÄS ÄVEN: * Grafik: Världens dödligaste djur för
människan
Förutom att måla sig kan det också hjälpa att stå upp.
Enbart bromshonor lockades till de stående
modellerna medan både hanar och honor gav sig på
liggande modeller.

Källor: " Striped bodypainting protects against
horseflies" och Lunds universitet
Image-text:
Modellerna som användes i studien. Foto: Gábor
Horváth
© Natursidan
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/sqTT4TYi

Forskarna har tidigare kunnat visa att zebrans ränder
fungerar som ett skydd mot hästflugor och att även
helt ljus päls ger bättre skydd än mörk päls. En studie
som belönade forskarna med IgNobel Prize 2016.
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Ränder på kroppen skyddar mot blodsugande insekter |
 Forskning.se. 2019-01-16 12:20

Målade ränder på kroppen skyddar naken hud mot
insektsbett. Det är första gången som forskare lyckas
bevisa att kroppsmålning har denna effekt. Att måla
kroppen ger således ett skydd mot insektsburna
sjukdomar.
Kroppsmålning förekommer bland exempelvis vissa
ursprungsbefolkningar. Majoriteten av dessa lever i
områden där det är gott om blodsugande bromsar,
myggor eller tsetseflugor. När insekterna biter finns
risk att de överför bakterier, parasiter och andra
sjukdomsframkallande patogener.
Ett svensk-ungerskt forskarlag visar nu att
kroppsmålning ger ett skydd mot insekterna. En brun
plastmodell av en människa attraherar tio gånger så
många bromsar jämfört med en mörk modell som
målas med ljusa ränder. Forskarna konstaterar också
att en beigefärgad plastdocka som de använt som
kontrollmodell attraherar dubbelt så många
blodsugare som den randiga modellen.
Enligt Susanne Åkesson, professor vid biologiska
institutionen vid Lunds universitet, är det första gången
som forskare finner experimentellt stöd för att
kroppsmålning minskar risken för insektsangrepp.
Studien visar att det bara är blodsugande honor som
dras till modellerna när de står upp. Båda hanar och
honor dras till modellerna när de ligger ner. Skillnaden
beror på vilka ljussignaler som honor respektive hanar
reagerar på. Bild: Gábor Horváth
Traditionen med kroppsmålning kan ha utvecklats
parallellt på olika kontinenter. När det började är oklart.
- Men det skydd som det innebär att måla kroppen har
varit möjligt långt innan människor började använda
kläder. I vetenskapliga rapporter om arkeologiska fynd
framgår exempelvis att man har hittat märken på
väggarna i grottor där neanderthalare levt. Märkena
antyder att de varit kroppsmålade med jordfärger som
ockrapigment, säger Susanne Åkesson.

Forskarlaget har tidigare konstaterat att zebrans
ränder fungerar som ett skydd mot hästflugor. Även
helt ljus päls, exempelvis på hästar, innebär ett skydd
jämfört med mörk päls. Upptäckten belönades 2016
med IgNobel Prize. I den nya studien har de gått ett
steg till och undersökt plastmodeller lika stora som
vuxna människor.
Experimenten genomfördes i Ungern. Forskarna
målade tre plastmodeller: en mörk, en mörk med ljusa
ränder och en beige. Sedan försågs de tre modellerna
med varsitt lager insektslim. Resultatet visar att den
helt mörka modellen attraherar tio gånger fler bromsar
än den randiga. Den beige attraherar dubbelt så många
som den randiga.
Bara honorna reagerar på vertikala plan
Forskarna har också jämfört om attraktionskraften på
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bromsarna skiljer sig åt beroende på om modellerna
ligger ner eller står upp. Resultaten visar att enbart
honor attraheras av stående modeller, medan både
hanar och honor dras till liggande modeller.
- Resultaten är i linje med tidigare experiment där vi
har visat att hanar söker sig till vatten för att dricka och
landar på ytor som reflekterar horisontellt linjärt
polariserat ljus, som signalen från en vattenyta.
Honorna som biter och suger blod från värddjur
reagerar på samma signaler som hanarna men också
på ljussignaler från vertikala plan, som exempelvis de
stående modellerna, säger Susanne Åkesson.
Studien:
Striped bodypainting protects against horseflies, Royal
Society Open Science.
Kontakt:
Susanne Åkesson, professor i zooekologi. Biologiska
institutionen, Lunds universitet,
susanne.akesson@biol.lu.se
© Forskning.se
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/tgYBIqLD
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Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter
 Hällekiskuriren. 2019-01-16 12:11

I en studie konstaterar forskare från Sverige och
Ungern att ljusa, målade ränder på kroppen skyddar
naken hud mot insektsbett. Det är första gången som
forskare lyckas bevisa att kroppsmålning har denna
effekt.
Att måla kroppen ger således ett skydd mot
insektsburna sjukdomar.
Kroppsmålning förekommer bland exempelvis vissa
ursprungsbefolkningar. Majoriteten av dessa lever i
områden där det är gott om blodsugande bromsar,
myggor eller tsetseflugor. När insekterna biter finns
risk att de överför bakterier, parasiter och andra
sjukdomsframkallande patogener.
I studien visar det svensk-ungerska forskarlaget att
kroppsmålning ger ett skydd mot insekterna. En brun
plastmodell av en människa attraherar tio gånger så
många bromsar jämfört med en mörk modell som
målas med ljusa ränder. Forskarna konstaterar också
att en beigefärgad plastdocka som de använt som
kontrollmodell attraherar dubbelt så många
blodsugare som den randiga modellen.
Enligt Susanne Åkesson, professor vid biologiska
institutionen vid Lunds universitet, är det första gången
som forskare finner experimentellt stöd för att
kroppsmålning minskar risken för insektsangrepp.
Traditionen med kroppsmålning kan ha utvecklats
parallellt på olika kontinenter. När det började är oklart.
- Men det skydd som det innebär att måla kroppen har
varit möjligt långt innan människor började använda
kläder. I vetenskapliga rapporter om arkeologiska fynd
framgår exempelvis att man har hittat märken på
väggarna i grottor där neanderthalare levt. Märkena
antyder att de varit kroppsmålade med jordfärger som
ockrapigment, säger Susanne Åkesson.
Forskarlaget har tidigare konstaterat att zebrans

helt ljus päls, exempelvis på hästar, innebär ett skydd
jämfört med mörk päls. Upptäckten belönades 2016
med IgNobel Prize. I den nya studien har de gått ett
steg till och undersökt plastmodeller lika stora som
vuxna människor.
Experimenten genomfördes i Ungern. Forskarna
målade tre plastmodeller: en mörk, en mörk med ljusa
ränder och en beige. Sedan försågs de tre modellerna
med varsitt lager insektslim. Resultatet visar att den
helt mörka modellen attraherar tio gånger fler bromsar
än den randiga. Den beige attraherar dubbelt så många
som den randiga.
Forskarna har också jämfört om attraktionskraften på
bromsarna skiljer sig åt beroende på om modellerna
ligger ner eller står upp. Resultaten visar att enbart
honor attraheras av stående modeller, medan både
hanar och honor dras till liggande modeller.

ränder fungerar som ett skydd mot hästflugor. Även
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- Resultaten är i linje med tidigare experiment där vi
har visat att hanar söker sig till vatten för att dricka och
landar på ytor som reflekterar horisontellt linjärt
polariserat ljus, som signalen från en vattenyta.
Honorna som biter och suger blod från värddjur
reagerar på samma signaler som hanarna men också
på ljussignaler från vertikala plan, som exempelvis de
stående modellerna, säger Susanne Åkesson.
Pressmeddelande från: Lunds universitet
© Hällekiskuriren
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/JWWdktNp
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Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter
 Lunds universitet. 2019-01-16 09:22

I en studie konstaterar forskare från Sverige och
Ungern att ljusa, målade ränder på kroppen skyddar
naken hud mot insektsbett. Det är första gången som
forskare lyckas bevisa att kroppsmålning har denna
effekt.
Att måla kroppen ger således ett skydd mot
insektsburna sjukdomar. Tio gånger fler bromsar väljer
den bruna modellen jämfört med den kroppsmålade.
Foto: Gábor Horváth
Kroppsmålning förekommer bland exempelvis vissa
ursprungsbefolkningar. Majoriteten av dessa lever i
områden där det är gott om blodsugande bromsar,
myggor eller tsetseflugor. När insekterna biter finns
risk att de överför bakterier, parasiter och andra
sjukdomsframkallande patogener.
I studien visar det svensk-ungerska forskarlaget att
kroppsmålning ger ett skydd mot insekterna. En brun
plastmodell av en människa attraherar tio gånger så
många bromsar jämfört med en mörk modell som
målas med ljusa ränder. Forskarna konstaterar också
att en beigefärgad plastdocka som de använt som
kontrollmodell attraherar dubbelt så många
blodsugare som den randiga modellen.
Enligt Susanne Åkesson, professor vid biologiska
institutionen vid Lunds universitet, är det första gången
som forskare finner experimentellt stöd för att
kroppsmålning minskar risken för insektsangrepp.
Den kroppsmålade modellen lockar inte blodsugare.
Foto: Gábor Horváth
Traditionen med kroppsmålning kan ha utvecklats
parallellt på olika kontinenter. När det började är oklart.
- Men det skydd som det innebär att måla kroppen har
varit möjligt långt innan människor började använda
kläder. I vetenskapliga rapporter om arkeologiska fynd
framgår exempelvis att man har hittat märken på
väggarna i grottor där neanderthalare levt. Märkena

antyder att de varit kroppsmålade med jordfärger som
ockrapigment, säger Susanne Åkesson.
Forskarlaget har tidigare konstaterat att zebrans
ränder fungerar som ett skydd mot hästflugor. Även
helt ljus päls, exempelvis på hästar, innebär ett skydd
jämfört med mörk päls. Upptäckten belönades 2016
med IgNobel Prize. I den nya studien har de gått ett
steg till och undersökt plastmodeller lika stora som
vuxna människor.
Experimenten genomfördes i Ungern. Forskarna
målade tre plastmodeller: en mörk, en mörk med ljusa
ränder och en beige. Sedan försågs de tre modellerna
med varsitt lager insektslim. Resultatet visar att den
helt mörka modellen attraherar tio gånger fler bromsar
än den randiga. Den beige attraherar dubbelt så många
som den randiga.
Susanne Åkesson. Foto: Privat
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Forskarna har också jämfört om attraktionskraften på
bromsarna skiljer sig åt beroende på om modellerna
ligger ner eller står upp. Resultaten visar att enbart
honor attraheras av stående modeller, medan både
hanar och honor dras till liggande modeller.
- Resultaten är i linje med tidigare experiment där vi
har visat att hanar söker sig till vatten för att dricka och
landar på ytor som reflekterar horisontellt linjärt
polariserat ljus, som signalen från en vattenyta.
Honorna som biter och suger blod från värddjur
reagerar på samma signaler som hanarna men också
på ljussignaler från vertikala plan, som exempelvis de
stående modellerna, säger Susanne Åkesson.
Resultaten publiceras i en artikel i Royal Society Open
Science.
Jan Olsson
Kategorier
Forskning Naturvetenskap Biologi
© Lunds universitet
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/eG60O1km
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Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter
 Expertsvar. 2019-01-16 08:45
Jan Olsson

I en studie konstaterar forskare från Sverige och
Ungern att ljusa, målade ränder på kroppen skyddar
naken hud mot insektsbett. Det är första gången som
forskare lyckas bevisa att kroppsmålning har denna
effekt.
Att måla kroppen ger således ett skydd mot
insektsburna sjukdomar. Kroppsmålning förekommer
bland exempelvis vissa ursprungsbefolkningar.
Majoriteten av dessa lever i områden där det är gott
om blodsugande bromsar, myggor eller tsetseflugor.
När insekterna biter finns risk att de överför bakterier,
parasiter och andra sjukdomsframkallande patogener.
I studien visar det svensk-ungerska forskarlaget att
kroppsmålning ger ett skydd mot insekterna. En brun
plastmodell av en människa attraherar tio gånger så
många bromsar jämfört med en mörk modell som
målas med ljusa ränder. Forskarna konstaterar också
att en beigefärgad plastdocka som de använt som
kontrollmodell attraherar dubbelt så många
blodsugare som den randiga modellen. Enligt Susanne
Åkesson, professor vid biologiska institutionen vid
Lunds universitet, är det första gången som forskare
finner experimentellt stöd för att kroppsmålning
minskar risken för insektsangrepp. Traditionen med
kroppsmålning kan ha utvecklats parallellt på olika
kontinenter. När det började är oklart. - Men det skydd
som det innebär att måla kroppen har varit möjligt
långt innan människor började använda kläder. I
vetenskapliga rapporter om arkeologiska fynd framgår
exempelvis att man har hittat märken på väggarna i
grottor där neanderthalare levt. Märkena antyder att de
varit kroppsmålade med jordfärger som ockrapigment,
säger Susanne Åkesson. Forskarlaget har tidigare
konstaterat att zebrans ränder fungerar som ett skydd
mot hästflugor. Även helt ljus päls, exempelvis på
hästar, innebär ett skydd jämfört med mörk päls.
Upptäckten belönades 2016 med IgNobel Prize. I den
nya studien har de gått ett steg till och undersökt
plastmodeller lika stora som vuxna människor.
Experimenten genomfördes i Ungern. Forskarna
målade tre plastmodeller: en mörk, en mörk med ljusa

ränder och en beige. Sedan försågs de tre modellerna
med varsitt lager insektslim. Resultatet visar att den
helt mörka modellen attraherar tio gånger fler bromsar
än den randiga. Den beige attraherar dubbelt så många
som den randiga. Forskarna har också jämfört om
attraktionskraften på bromsarna skiljer sig åt beroende
på om modellerna ligger ner eller står upp. Resultaten
visar att enbart honor attraheras av stående modeller,
medan både hanar och honor dras till liggande
modeller. - Resultaten är i linje med tidigare experiment
där vi har visat att hanar söker sig till vatten för att
dricka och landar på ytor som reflekterar horisontellt
linjärt polariserat ljus, som signalen från en vattenyta.
Honorna som biter och suger blod från värddjur
reagerar på samma signaler som hanarna men också
på ljussignaler från vertikala plan, som exempelvis de
stående modellerna, säger Susanne Åkesson.
Resultaten publiceras i en artikel i Royal Society Open
Science. För mer information: Susanne Åkesson,
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professor i zooekologi Biologiska institutionen, Lunds
universitet 046-222 37 05 070-245 04 23
susanne.akesson@biol.lu.se
© Expertsvar
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/8bmQgKgx
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Randiga kroppsmålningar håller insekter borta
 Sveriges Radio Malmö. 2019-01-16 06:31
Vetenskapsradion vet@sverigesradio.se

En studie från bland annat Lunds universitet visar att
människors kroppsmålningar kan hålla insekter borta
- särskilt om det är ränder.
Kroppsmålningarna har används som utsmyckning
och kan vara ett sätt att visa identitet och
grupptillhörighet.
Forskaren Susanne Åkesson vid Lunds universitet har
i tidigare studier visat att zebrors ränder håller insekter
borta. Nu ville hon undersöka om randiga
kroppsmålningar kan ha samma effekt.
Forskarna använde 180 centimeter långa dockor, som
liknade skyltdockor.
Det visade sig att en enfärgad brun docka lockade till
sig tio gånger så många bromsar som en brun docka
med vita ränder. En enfärgad beige docka drog till sig
dubbelt så många bromsar som en randig.
Studien publiceras i dag i Royal Society Open Science.
Image-text:
Bromsar gillade de enfärgade dockorna bättre visade
försök i Ungern.
© Sveriges Radio Malmö
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/hop9Yxlq
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Randiga kroppsmålningar håller insekter borta
 Sveriges Radio Vetenskapsradion. 2019-01-16 06:11. Uppdaterad 08:12
Vetenskapsradion vet@sverigesradio.se

Kroppsmålningar har traditionellt använts av
folkgrupper i Afrika, Australien och Papua nya Guinea.
Nu visar en studie från bland annat Lunds universitet
att bromsar ogillar randiga målningar.
Kroppsmålningarna har används som utsmyckning
och kan vara ett sätt att visa identitet och
grupptillhörighet.
Forskaren Susanne Åkesson vid Lunds universitet har
i tidigare studier visat att zebrors ränder håller insekter
borta. Nu ville hon undersöka om randiga
kroppsmålningar kan ha samma effekt.
Susanne och hennes forskargrupp gjorde försök i
Ungern där det sommartid finns mycket bromsar, som
också är vanliga i länder där kroppsmålningar
förekommer.
Forskarna använde 180 centimeter långa dockor, som
liknade skyltdockor.
Det visade sig att en enfärgad brun docka lockade till
sig tio gånger så många bromsar som en brun docka
med vita ränder. En enfärgad beige docka drog till sig
dubbelt så många bromsar som en randig.
Studien publiceras i dag i Royal Society Open Science.
Om randiga kroppsmålningar också skyddar mot
insektsbett har forskarna inte undersökt i den här
studien.
Men Susanne Åkesson säger att det finns lite tjockare
pastor som innehåller mjölk och fett som brukar
användas i kroppsmålningar. En sådan tjockare
färgblandning skulle kunna ge ett mekaniskt skydd
mot bett.

Referens: Horváth, G. et al. Striped bodypainting
protects against horseflies. Royal Society Open
Science. 16 Januari 2019. DOI: 10.1098/rsos.181325.
Image-text:
Bromsar gillade de enfärgade dockorna bättre visade
försök i Ungern.
© Sveriges Radio Vetenskapsradion
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/C8ZoFnnI

Vetenskapsradion vet@sverigesradio.se
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Kroppsmålning håller bitande insekter borta
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Det finns ett sätt att förebygga angrepp från bitande
och blodsugande insekter...
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Kroppsmålning håller
bitande insekter borta
■ Det finns ett sätt att

förebygga angrepp
från bitande och blodsugande insekter: att
måla kroppen med ljusa ränder och mönster.
Kroppsmålning ger ett
extra skydd mot bromsar och tsetseflugor, visar försök av biologer
vid Lunds universitet.
Kroppsmålning förekommer sedan länge bland ursprungsbefolkning i Afrika,
Australien, Papua Nya Guinea och Nordamerika. Syftet är kulturellt och socialt
– det är i samband med riter och högtider man dekorerar sig.
Men kroppsmålningen
har en välkommen sidoeffekt, visar ett försök som
letts av Susanne Åkesson,
professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.
När solljus träffar en
svart yta blir det linjärt polariserat längs horisonten
när det studsar tillbaka.

med lim och forskarna registrerade i vilken mån de
drog till sig hästflugor.

Susanne Åkesson.

Ljuset som träffar en vit yta
blir inte polariserat.
Insekter dras till polariserat ljus. De lockas mer
till svart än vitt.
Efter en studie om detta
belönades Susanne Åkesson, den ungerske fysikern
Gábor Horváth och deras
medarbetare 2016 med det
alternativa Nobelpriset Ig
Nobel Prize.
Förra året presenterade de
en studie om zebrans ränder. Nu publicerar de en
rapport om den mänskliga
kroppsmålningens effekter
på bitande insekter.
Tre dockor målades i olika färger: beige, mörkbrunt
respektive mörkt med vita
ränder. Dockorna beströks

Resultat: Om en mörkbrun
kropp målas med vita ränder drar den bara till sig
en tiondel av den mängd
bitande insekter, som den
enfärgade mörka kroppen
utsätts för.
– Våra resultat stöder teorin att randig kroppsmålning är ett skydd mot farliga, sjukdomsspridande insekter, summerar forskarna.
Men detta är inte kroppsmålningens syfte, understryker de. Snarare en oavsiktlig men välkommen bieffekt under de timmar färgen sitter kvar.
Man måste inte måla
kroppen för att uppnå effekten. En randig eller mönstrad jacka har samma verkan när man är ute i marker som är rika på bitande
insekter, tipsar forskaren.
DANIEL RYDÉN
daniel.ryden@hd.se

Med limbestrukna dockor kollade forskarna hur många insekter de drog till sig.


Kroppsmålning är en del av aboriginernas kultur i Australien. Här ceremonin Wogganma-gule på landets nationaldag.ARKIVFOTO: RICK RYCROFT
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Kroppsmålning håller
bitande insekter borta
■ Det finns ett sätt att

förebygga angrepp
från bitande och blodsugande insekter: att
måla kroppen med ljusa ränder och mönster.
Kroppsmålning ger ett
extra skydd mot bromsar och tsetseflugor, visar försök av biologer
vid Lunds universitet.
Kroppsmålning förekommer sedan länge bland ursprungsbefolkning i Afrika,
Australien, Papua Nya Guinea och Nordamerika. Syftet är kulturellt och socialt
– det är i samband med riter och högtider man dekorerar sig.
Men kroppsmålningen
har en välkommen sidoeffekt, visar ett försök som
letts av Susanne Åkesson,
professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.
När solljus träffar en
svart yta blir det linjärt polariserat längs horisonten
när det studsar tillbaka.

med lim och forskarna registrerade i vilken mån de
drog till sig hästflugor.

Susanne Åkesson.

Ljuset som träffar en vit yta
blir inte polariserat.
Insekter dras till polariserat ljus. De lockas mer
till svart än vitt.
Efter en studie om detta
belönades Susanne Åkesson, den ungerske fysikern
Gábor Horváth och deras
medarbetare 2016 med det
alternativa Nobelpriset Ig
Nobel Prize.
Förra året presenterade de
en studie om zebrans ränder. Nu publicerar de en
rapport om den mänskliga
kroppsmålningens effekter
på bitande insekter.
Tre dockor målades i olika färger: beige, mörkbrunt
respektive mörkt med vita
ränder. Dockorna beströks

Resultat: Om en mörkbrun
kropp målas med vita ränder drar den bara till sig
en tiondel av den mängd
bitande insekter, som den
enfärgade mörka kroppen
utsätts för.
– Våra resultat stöder teorin att randig kroppsmålning är ett skydd mot farliga, sjukdomsspridande insekter, summerar forskarna.
Men detta är inte kroppsmålningens syfte, understryker de. Snarare en oavsiktlig men välkommen bieffekt under de timmar färgen sitter kvar.
Man måste inte måla
kroppen för att uppnå effekten. En randig eller mönstrad jacka har samma verkan när man är ute i marker som är rika på bitande
insekter, tipsar forskaren.
DANIEL RYDÉN
daniel.ryden@hd.se

Med limbestrukna dockor kollade forskarna hur många insekter de drog till sig.
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Kroppsmålning håller
bitande insekter borta
■ Det finns ett sätt att

förebygga angrepp
från bitande och blodsugande insekter: att
måla kroppen med ljusa ränder och mönster.
Kroppsmålning ger ett
extra skydd mot bromsar och tsetseflugor, visar försök av biologer
vid Lunds universitet.
Kroppsmålning förekommer sedan länge bland ursprungsbefolkning i Afrika,
Australien, Papua Nya Guinea och Nordamerika. Syftet är kulturellt och socialt
– det är i samband med riter och högtider man dekorerar sig.
Men kroppsmålningen
har en välkommen sidoeffekt, visar ett försök som
letts av Susanne Åkesson,
professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.
När solljus träffar en
svart yta blir det linjärt polariserat längs horisonten
när det studsar tillbaka.

med lim och forskarna registrerade i vilken mån de
drog till sig hästflugor.

Susanne Åkesson.

Ljuset som träffar en vit yta
blir inte polariserat.
Insekter dras till polariserat ljus. De lockas mer
till svart än vitt.
Efter en studie om detta
belönades Susanne Åkesson, den ungerske fysikern
Gábor Horváth och deras
medarbetare 2016 med det
alternativa Nobelpriset Ig
Nobel Prize.
Förra året presenterade de
en studie om zebrans ränder. Nu publicerar de en
rapport om den mänskliga
kroppsmålningens effekter
på bitande insekter.
Tre dockor målades i olika färger: beige, mörkbrunt
respektive mörkt med vita
ränder. Dockorna beströks

Resultat: Om en mörkbrun
kropp målas med vita ränder drar den bara till sig
en tiondel av den mängd
bitande insekter, som den
enfärgade mörka kroppen
utsätts för.
– Våra resultat stöder teorin att randig kroppsmålning är ett skydd mot farliga, sjukdomsspridande insekter, summerar forskarna.
Men detta är inte kroppsmålningens syfte, understryker de. Snarare en oavsiktlig men välkommen bieffekt under de timmar färgen sitter kvar.
Man måste inte måla
kroppen för att uppnå effekten. En randig eller mönstrad jacka har samma verkan när man är ute i marker som är rika på bitande
insekter, tipsar forskaren.
DANIEL RYDÉN
daniel.ryden@hd.se

Med limbestrukna dockor kollade forskarna hur många insekter de drog till sig.


Kroppsmålning är en del av aboriginernas kultur i Australien. Här ceremonin Wogganma-gule på landets nationaldag.ARKIVFOTO: RICK RYCROFT
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Kroppsmålning håller
bitande insekter borta
■ Det finns ett sätt att

förebygga angrepp
från bitande och blodsugande insekter: att
måla kroppen med ljusa ränder och mönster.
Kroppsmålning ger ett
extra skydd mot bromsar och tsetseflugor, visar försök av biologer
vid Lunds universitet.
Kroppsmålning förekommer sedan länge bland ursprungsbefolkning i Afrika,
Australien, Papua Nya Guinea och Nordamerika. Syftet är kulturellt och socialt
– det är i samband med riter och högtider man dekorerar sig.
Men kroppsmålningen
har en välkommen sidoeffekt, visar ett försök som
letts av Susanne Åkesson,
professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.
När solljus träffar en
svart yta blir det linjärt polariserat längs horisonten
när det studsar tillbaka.

med lim och forskarna registrerade i vilken mån de
drog till sig hästflugor.

Susanne Åkesson.

Ljuset som träffar en vit yta
blir inte polariserat.
Insekter dras till polariserat ljus. De lockas mer
till svart än vitt.
Efter en studie om detta
belönades Susanne Åkesson, den ungerske fysikern
Gábor Horváth och deras
medarbetare 2016 med det
alternativa Nobelpriset Ig
Nobel Prize.
Förra året presenterade de
en studie om zebrans ränder. Nu publicerar de en
rapport om den mänskliga
kroppsmålningens effekter
på bitande insekter.
Tre dockor målades i olika färger: beige, mörkbrunt
respektive mörkt med vita
ränder. Dockorna beströks

Resultat: Om en mörkbrun
kropp målas med vita ränder drar den bara till sig
en tiondel av den mängd
bitande insekter, som den
enfärgade mörka kroppen
utsätts för.
– Våra resultat stöder teorin att randig kroppsmålning är ett skydd mot farliga, sjukdomsspridande insekter, summerar forskarna.
Men detta är inte kroppsmålningens syfte, understryker de. Snarare en oavsiktlig men välkommen bieffekt under de timmar färgen sitter kvar.
Man måste inte måla
kroppen för att uppnå effekten. En randig eller mönstrad jacka har samma verkan när man är ute i marker som är rika på bitande
insekter, tipsar forskaren.
DANIEL RYDÉN
daniel.ryden@sydsvenskan.se

Med limbestrukna dockor kollade forskarna hur många insekter de drog till sig.

Kroppsmålning är en del av aboriginernas kultur i Australien. Här ceremonin Wogganma-gule på landets nationaldag.
ARKIVFOTO: RICK RYCROFT
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Utförsäljning i utvalda butiker från den 16:e januari 2019.
Det ges ingen retur-/ånger-/bytesrätt på köp gjorda i butik under utförsäljningen.
* Om produkten är defekt gäller den 3-åriga reklamationsrätten enligt konsumentköplagen.
Reklamationsrätten omfattar inte fel som uppkommit på grund av normalt slitage, våldsam lek
eller felanvändning. Vi accepterar följande betalningsmetoder: Kontant betalning, presentkort eller
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Ränder skyddar mot insekter
 Ridsport. 2019-01-17 08:00

ForskningÅterigen är det bekräftat. Ränder håller
blodsugande insekter borta, inte bara på djur utan
även på människor, visar ny forskning.
Zebratäcken på hästar har trendat de senaste åren,
och alla kanske inte har haft klart för sig att de har en
vetenskaplig grund, men så är det. Ett svensktungerskt forskarlag ville ta reda på varför svarta och
bruna hästar drog åt sig mycket mer bromsar än vita
hästar, och kom fram till att den svarta och bruna
färgen påminner om en reflekterande vattenyta, som
lockade till sig bromsar. De vita hästarna reflekterade
däremot opolariserat ljus, vilket inte triggade
insekternas signalsystem. Det gjorde forskarna nyfikna
på hur det fungerade med svart/vita djur som zebror,
och det visade sig vara ännu mer gynnsamt att vara
randig om man vill hålla insekter på avstånd.
Zebratäckena lanserades i samband med att våra
forskningsresultat om zebror publicerades, säger
Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid Lunds
universitet.
Prickar går också bra
Den senaste forskningen gäller kroppsmålning, och
visar att målade ränder på människohud skyddar mot
insektsbett. Enligt Susanne Åkesson är det första
gången som forskare finner experimentellt stöd för att
kroppsmålning minskar risken för insektsangrepp. En
randig kropp drog till sig hälften så många bromsar
som en ljus yta, och det måste inte vara ränder. Prickar
går också bra, säger Susanne Åkesson. När det gäller
hästar kan de också lika gärna målas med ränder som
att ha ett zebratäcke på sig. När vi presenterade
resultaten för några år sedan blev jag uppringd av en
hästägare i England, vars svarta häst var alldeles
sönderbiten av insekter. Han målade den randig och på
tre veckor var såren läkta, säger Susanne Åkesson.
Hon beklagar lite skämtsamt att forskarteamet inte får

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och
opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och
relevant. Ridsport är oberoende och fristående i
förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra
intressen.
Image-text:
Zebror är naturligt skyddade mot insekter. Foto:Istocl
© Ridsport
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/VlPbjkUy

någon provision på zebratäckena. Men framför allt är
det bra att vi kan hjälpa hästar.
Så arbetar Ridsport
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Kroppsmålning hindrar insektsbett
 Skånska Dagbladet. 2019-01-17. Sida: 11
Lars Johansson

LUND Kroppsmålning skyddar mot insektsbett och
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Lund Lomma

därmed mot sjukdomar som sprids den vägen.
Det visas i en studie där Lundaforskare samarbetat
med kollegor i Ungern.

Bostadsplaner vid
Nöbbelöv stoppas
n överenskommelse.
LUND

Kroppsmålning förekommer bland vissa
ursprungsbefolkningar, varav flertalet lever i områden
med blodsugande bromsar, myggor eller tsetseflugor
som kan överföra sjukdomar av olika slag.

Efter en överenskommelse med miljöpartiet
stoppar den styrande
kvintetten planerna på
köp av ett markområde
mellan Kävlingevägen
och Södra stambanan
– i alla fall till aktuellt
pris och för bostadsbyggande.
– Det finns flera skäl för att
inte gå vidare, säger kommunstyrelsens ordförande
Philip Sandberg (L).
Markområdet på 17
hektar ägs av ett bostadsutvecklingsföretag
och
arrenderas ut till jordbrukare.
I översiktsplanen anges

noterat
TIPSA OSS: 040-660 55 00

NCC bygger spårvagnsdepån
Lund. NCC har fått uppdraget att bygga depån

17 hektar kvar som jordbruksmark

att området i huvudsak ska
användas för bostäder, något som skulle bli aktuellt
en bit in i framtiden, och
kommunen har haft planer
på att köpa det.

det föreslagna priset var
27 miljoner kronor – utifrån att marken skulle exploateras – men i slutet
av förra året gav kommunstyrelsen tjänstemännen i
uppdrag att försöka förhandla ned priset.
När frågan nu återkom
till kommunstyrelsens arbetsutskott hade en omsvängning skett och när
ärendet tas upp i kommunstyrelsen den 6 februari finns en majoritet,

genom kvintettens överenskommelse med MP.
– Ett av skälen till att vi
inte vill ha bostadsbebyggelse här är att det rör sig
om högklassig jordbruksmark, säger Philip Sandberg.
Andra faktorer som
spelar in är att det finns
risk för översvämning vid
kraftig nederbörd, att här
finns fornminnen som kan
skapa komplikationer och
att området ingår i markreservatet för den planerade
höghastighetsjärnvägen.

Kommunen kan fortfa-

rande tänka sig att köpa
området, men då för att
det ska ingå i markreser-

ven och vara jordbruksmark även i framtiden.
– Men för jordbruksmark blir priset ett helt annat, kanske kring åtta miljoner, säger Philip Sandberg.
Om kommunen avstår från köp blir det ändå
stopp för bostadsbyggande
eller annan exploatering.
– Det styr kommunen
genom
planmonopolet
och översiktsplanen är inte
juridiskt bindande, förklarar Philip Sandberg.
Vad gäller andra områden intill, bland annat i söder, går kommunen däremot vidare utifrån tidigare
planering.
Lars Johansson

för Lunds spårvagnar. Ordervärdet uppgår till
drygt 100 miljoner kronor. Depån som placeras
norr om ändhållplatsen vid ESS ska vara färdigställd 2020 då spårvägen tas i drift.
Upphandlingen har försenats eftersom det inte
kom in några anbud i första omgången varpå
entreprenaden delades upp. Sedan visade det sig
också att projektet blev dyrare än planerat.
Men strax före jul beslöt Region Skåne, som
har ansvaret för depån, att skjuta till ytterligare 40
miljoner kronor genom omfördelning från andra
projekt. Den första delen av entreprenaden, omfattande bland annat markarbeten och tekniska
installationer, tilldelades i september Skanska.

Kommer undan fängelse
Lund. En 32-årig man som ertappats med inne-

hav av 193 gram cannabisharts har dömts till
skyddstillsyn med 60 timmars samhällstjänst.
Tingsrätten pekar på att straffvärdet är två månaders fängelse och på att utgångspunkten vid
ett brott av det här slaget är fängelsestraff. Men
med hänsyn till att mannen lever under relativt
ordnade förhållanden och har behov av stöd och
uppsikt utdöms skyddstillsyn med föreskrift om
samhällstjänst.

Kassaapparat stals på krog
Lund. Vid ett inbrott i en restaurang på Scheele-

vägen natten mellan måndag och tisdag stals en
kassaapparat och en mindre summa pengar.
Ett kontor på Rudeboksvägen drabbades av
inbrott på söndagseftermiddagen. Efter att en ytterdörr brutits upp stals bland annat två datorer
och en telefon.

Enligt Susanne Åkesson, professor vid biologiska
institutionen vid Lunds universitet, innebär den nya

Dator togs från studentrum
Lund. När den 23-åriga kvinnan lämnade sitt

rum i en studentkorridor vid Tunavägen en kort
stund försvann hennes dator. Den grova stölden
skedde i lördags kväll

studien att det för första gången påvisats

Mopedist dömd för tre brott

experimentellt stöd för att kroppsmålning minskar

Lund. Den 18-årige mannen hade inte rätt att

köra moped av klass ett. Fordonet var dessutom
avställt och saknade registreringsskyltar.
Det innebar att han åtalades för olovlig körning, brott mot vägtrafikregisterlagen och brott
mot förordningen om vägtrafikregister. Påföljden
blev 60 dagsböter.
Brotten uppdagades på Sandbyvägen den 11
november och målet avgjordes utan huvudförhandling sedan han erkänt.

risken för insektsangrepp.
Forskarna har använt plastmodeller av människor för experimenten.

Samma forskarlag har tidigare kunnat visa att zebrans
ränder fungerar som skydd mot hästflugor och att ljus
päls hos hästar innebär ett bättre skydd jämfört med
mörk.
Forskarna har för de nu aktuella experimenten, som

FOTO: GáBOR HORVáTH

Kroppsmålning hindrar insektsbett
LUND

Kroppsmålning skyddar mot insektsbett och
därmed mot sjukdomar
som sprids den vägen.
Det visas i en studie där
Lundaforskare samarbetat
med kollegor i Ungern.

Kroppsmålning
förekommer bland vissa ursprungsbefolkningar, varav
flertalet lever i områden
med blodsugande bromsar, myggor eller tsetseflugor som kan överföra sjukdomar av olika slag.
Enligt Susanne Åkes-

son, professor vid biologiska institutionen vid
Lunds universitet, innebär
den nya studien att det
för första gången påvisats
experimentellt stöd för att
kroppsmålning
minskar
risken för insektsangrepp.

Samma

forskarlag har
tidigare kunnat visa att
zebrans ränder fungerar
som skydd mot hästflugor
och att ljus päls hos hästar innebär ett bättre skydd
jämfört med mörk.
Forskarna har för de nu
aktuella
experimenten,
som genomförts i Ungern,

använt plastmodeller med
olika färgsättning.
Det visade sig bland annat att en brun plastmodell av en människa attraherade tio gånger så många
bromsar som en mörk modell som målats med ljusa
ränder.
En beigefärgad plastdocka, som användes som
kontrollmodell, attraherade samtidigt dubbelt så
många blodsugare som
den randiga.
Attraktionskraften varierade även beroende på
om modellerna stod upp
eller låg ned.

Stående modeller attraherade enbart honor medan både hanar och honor
drogs till liggande modeller.

det här är i linje med tidigare rön om insekters
reaktioner på ljussignaler
från vertikala respektive
horisontella plan.
När och var kroppsmålning började utvecklas är
oklart, men av arkeologiska fynd framgår att det
kan ha förekommit redan
bland neandertalarna.
Lars Johansson
0704-142513, las.johansson@skd.se
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n TRÄFFPUNKTER
Södra Sandby: Filmklubben 13. Det var då 13.30.
Linero: Hur man börjar att släktforska i ord och bild
13.30. Klostergården: Våfflor och kaffe 10.
matsedel äldreomsorgen: Mårtenslund: Minestronesoppa med bröd och ost/Pannkakor med sylt och
grädde. Papegojan: Blomkålssoppa Symfoni, bulle och
ost/Pannkaka med sylt. Vevrehemmet: Kycklingsoppa, ost och bulle/Pannkakor, sylt och grädde. Fästan:
Blomkålssoppa Symfoni. Nibblegården: Champinjonsoppa, bröd och ost/Pannkaka med sylt och grädde.
LOMMA
n TRÄFFPUNKTERNA
Trivselhuset: 9-16.
Havsblick: Lättgympa 10.15-11.
n MATSEDLAR
Havsblick: Gulaschsoppa med crème fraiche-topping
och kuvertbröd. Alt: Ostgratinerad blomkålsgratäng
med stekt fläsk och kokt potatis. Eft: Knäckig äppelpaj
med vaniljsås.

genomförts i Ungern, använt plastmodeller med olika
färgsättning.
Det visade sig bland annat att en brun plastmodell av
en människa attraherade tio gånger så många
bromsar som en mörk modell som målats med ljusa
ränder.
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En beigefärgad plastdocka, som användes som
kontrollmodell, attraherade samtidigt dubbelt så
många blodsugare som den randiga.
Attraktionskraften varierade även beroende på om
modellerna stod upp eller låg ned.
Stående modeller attraherade enbart honor medan
både hanar och honor drogs till liggande modeller.
Det här är i linje med tidigare rön om insekters
reaktioner på ljussignaler från vertikala respektive
horisontella plan.
När och var kroppsmålning började utvecklas är oklart,
men av arkeologiska fynd framgår att det kan ha
förekommit redan bland neandertalarna.
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