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A zebracsíkok adaptív hasznáról Galton (1851), Wallace (1867) és Darwin (1871) óta folyik
vita, de a létező 18 elmélet közül még csak egy nyert kísérleti megerősítést: az, amelyik
szerint a zebracsíkok vizuálisan taszítják a vérszívó cecelegyeket és bögölyöket. Nemrég
kimutattuk, hogy a sötét gazdaállatok sokkal jobban vonzzák a bögölyöket, mint a világosak,
továbbá az inhomogén (csíkos/foltos) mintázatúak bögölytaszítóak. E tények okai viszont
eddig ismeretlenek voltak. Minderre itt egy új termofiziológiai magyarázatot adunk: A sötét s
ezért napsütésben meleg kültakarójú gazdaállatokon a vérerek miatti testfelületi hőgrádiensek
alapján a bögölyöknek könnyebb eret találniuk az egyéb zavaró hőgrádiensek hiánya miatt,
és vérszívás közben gyorsabban repülhetnek el a gazdaállat ellenreakciói elől, mivel a
melegebb testfelszíni mikroklíma okán a szárnyizmaik gyorsabban működnek. Az inhomogén
mintázatú gazdaállatokon nehéz hőérzékeléssel véreret találni a csíkok/foltok pereménél
föllépő, zavaró hőgrádiensek miatt. A világos gazdaállatokon pedig a testfelszín hőmérséklete
még napsütésben sem elég nagy a menekülő elröppenést biztosító gyors
szárnyizomműködéshez. Egyik célunk e termofiziológiai elmélet kísérleti tesztje bögölyökön,
lovakon, marhákon, állatkerti zebrákon, és különböző optikai/hőmérsékleti tulajdonságú
tesztfelületeken végzett terepi megfigyelésekkel, mérésekkel és kísérletekkel. Másik célunk
kísérletileg ellenőrizni a zebracsíkok konvektív légörvények általi hűtését állító elméletet
hőkamerás
és
Schlieren-technikás
vizsgálatokkal,
valamint
gazdaállat-modellek
termodinamikai mérésével. E kutatást az NKFIH 123930 számú pályázat támogatja.
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