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ZEBRACSÍKOK TERMOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Új magyarázat a csíkok szerepére
Vajon miért csíkosak a zebrák? Mi lehet a jelentősége ennek a kétségkívül látványos mintázatnak? 
Lapunkban is foglalkoztunk már e kérdéssel a 2021/8-as számunkban, amiből kiderült, hogy helytelen 
azon elmélet, ami szerint a fekete és fehér csíkok napsütéskori egyenetlen melegedése miatt 
keletkező légörvények hűtő hatása lehet a csíkok egyik szerepe. További vizsgálatokkal azonban 
sikerült rábukkannunk egy új magyarázatra.

Polarizációérzékeny bögölyök
A bögölyök (Diptera, Tabanidae) polarotaktikus rovarok, 
vagyis a lineárisan poláros fényhez vonzódnak, aminek 
érzékelésével a hímek és nőstények vizet, a nőstények 
pedig vérszívásra alkalmas gazdaállatot keresnek, mert 
a megtermékenyített petéik éréséhez vérre van szüksé-
gük. Korábban terepkísérletekben kimutattuk, hogy a 
víztesteket (pocsolyákat/tavakat, patakokat/folyókat) a 
vízfelszínről tükröződő fény vízszintes polarizációirá-
nya alapján találják meg, a gazdaállatokat pedig rész-
ben a róluk visszaverődő fény nagy polarizációfoka se-
gítségével, függetlenül e fény polarizációirányától.

Habár jól ismert tény volt, hogy a nőstény bögölyök 
vérszívás céljából a napsütötte, sötét, fényes, vagyis 
erősen fénypolarizáló gazdaállatokat részesítik előny-
ben, e preferencia oka ismeretlen volt. Feltételezésünk 
szerint a bögölyök a polarizációérzékelésüket arra 
is használják, hogy az optikai környezetükben a na-
gyobb polarizációfokú fényt visszaverő céltárgyakat 
keressék, mert ezáltal hatékonyabb az általuk kedvelt 
napsütötte, sötét gazdaállatok detektálása. Terepi ké-
palkotó polarimetriai mérésekkel teszteltük e hipo-
tézist [1, 2]. Egy sötétbarna lómakett és egy élő fekete 
tehén polarizációs mintázatait mértük különböző 
megvilágítási (napsütéses, felhős) viszonyok között, 
különféle növényzeti hátterek előtt (1. ábra). A vege-
táció sötét (árnyékos) foltjairól, a lómakettről és a te-
hénről eredő fény intenzitására és polarizációfokára 
fókuszáltunk. Összehasonlítottuk a céltárgyakról 
visszavert fény intenzitására vagy polarizációfokára 

vagy mindkettőre alapuló sikeres célmegtalálás esé-
lyeit. Arra jutottunk [1, 2], hogy a polarizációfok hasz-
nálata jelentősen megnöveli a sötét gazdaállatok vizuális de-
tekciójának hatékonyságát úgy napos, mint árnyékos 
struktúrált (foltos) vegetációs háttér előtt. A vegetáció 
mindig csak gyengén polarizáló árnyékos, azaz sötét 
foltjai és a mindig erősen polarizáló (nagy polarizáció-
fokú fényt visszaverő), napsütötte, sötét gazdaállatok 
közti különbségtétel lehetősége megnöveli a bögölyök 
gazdakeresésének hatékonyságát.

Ugyanakkor továbbra is fönnmaradt a rejtély, hogy 
miért is kedvelik a bögölyök a napsütötte, sötét kül-
takarójú gazdaállatokat, hiszen a föntiekkel csak azt 
tisztáztuk, hogy az ilyen gazdák megtalálásában segít 
a polarizációérzékelésük. E rejtélyt további terepkísér-
letekkel fejtettük meg. 

A hűtéselmélet cáfolata

Afrikában a bögölyök emlős gazdaállatai (főleg 
növényevő négylábúak) között élnek a zebrák, 
amelyek fekete-fehér csíkos testmintázatáról ko-
rábban kimutattuk, hogy nem vonzza a vérszívó bö-
gölyöket. Így kerültek kutatásaink reflektorfényébe 
a zebracsíkok lehetséges biológiai funkciói, külö-
nös tekintettel a bögölytaszításuk okának kiderítése. 
A szakirodalomban legalább 18 különféle magya-
rázat létezik arra, hogy a zebrák csíkjainak mi le-
het a szerepe, haszna a viselőik számára. Az egyik, 
kísérletileg is bizonyított magyarázatot mi adtuk 
a zebracsíkok bögölytaszító hatása formájában. 
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1. ábra. A nőstény bögölyök a polarizációérzékelésüknek köszönhetően a vérszívásra legkedvezőbb napsütötte, sötét színű 
gazdaállatokat (1. sor: sötét barna lómakett, fekete tehén, 2. sor: a céltárgyak pirossal kiemelve) – amelyek mindig erősen 

fénypolarizálók – sokkal eredményesebben ismerik föl (3. sor: a céltárgyak a környezetüknél általában nagyobb polarizációfokú fényt 
vernek vissza), mintha polarizációérzékelés nélkül egyszerűen csak a sötét foltokat keresnék a struktúrált optikai környezetük sötét 
foltjai között [1, 2]. A C és D oszlopban a fekete, sima felszínű, ferde háztető is erősen poláros fényt ver vissza, ami megtévesztheti 

a gazdakereső bögölyöket.

E csíkok másik, szintén kísérletileg igazolt funkciója a 
vérszívó cecelegyekre kifejtett hasonló vizuális taszítá-
suk. A bögölyöket és cecelegyeket azért érdemes elriaszta-
ni, mert vérszívásukkor számos súlyos betegséget közve-
títő kórokozót juttatnak a gazdaállatok vérkeringésébe, 
ami az utóbbiakra nézve gyakran halálos kimenetelű.

Egy harmadik hipotézis szerint a csíkok hűtik a zeb-
rákat, amit azonban egy terepkísérletben cáfoltunk [3, 
4]. A zebratestet termodinamikailag vízzel teli fémhor-
dókkal modelleztük, amelyeket lovak, szarvasmarhák 
és egy zebra különböző színű (fekete, barna, szürke, 
fehér) és mintázatú (homogén, csíkos) bőreivel von-
tunk be (2. ábra). E hordók a nyári hónapokban vé-
gig a terepen voltak árnyékmentes helyen a nap- és 
égfénynek kitéve, miközben automata vízálló hőmé-
rőkkel folyamatosan, 5 percenként mértük a víztar-
talmuk maghőmérsékletét. Hőkamerával vizsgáltuk 
a hordófelületek hőmérsékleteloszlásait, amelyeket 
egy állatkerti élő zebra testfelszínének hőmintáza-
taival hasonlítottunk összes. Egy önműködő mete-
orológiai állomással folyamatosan mértük a léghő-
mérsékletet, szélsebességet és csapadékot. A napsütötte 
zebracsíkos hordók felületének hőmérsékleti jellemzői 
jól utánozták a napsütötte élő zebrákéit.

Azt találtuk [3, 4], hogy a csíkos hordók és a homogén 
szürke hordó (aminek szürkesége közelítette a csíkos 
hordók átlagszürkeségét) maghőmérsékletei között 

nem volt statisztikailag szignifikáns különbség még 
a legforróbb napokon sem, függetlenül a léghőmér-
séklettől és szélsebességtől. A hordók átlagos maghő-
mérséklete a következő sorrendben nőtt: fehér marha-
bőr, szürke marhabőr, valódi zebrabőr, fekete és fehér 
marhabőrcsíkokból álló mesterséges zebrabőr, szür-
kés-barna lóbőr, fekete marhabőr. Arra a végkövetkez-
tetésre jutottunk, hogy a csíkos kültakarók nem tart-
ják hidegebben a viselőjük testét, mint a csíkok átlag-
szürkeségének megfelelő homogén szürke kültakarók. 
Ez megcáfolta a zebracsíkok általi hűtés hipotézisét, 
vagyis a zebracsíkoknak nincs hűtő hatásuk.

Nincs hűtő légörvénysor

Az egyik híres hipotézis szerint, a napsütötte zebracsí-
kok fölött olyan periodikus konvektív légörvények ke-
letkeznek, amelyek hűtik a zebrát. E feltételezés azon a 
tévhiten alapult, hogy napsütésben a melegebb fekete 
csíkok fölött fölszálló meleg légáramlatok keletkez-
nek, míg a hidegebb fehér csíkok fölött lefelé száll a 
hűvösebb levegő, s így alakulnak ki azon légörvények 
(3A ábra), amelyek hűthetik a zebra testét. Az előző feje-
zetben láttuk, hogy egy terepkísérletben megcáfoltuk 
a zebracsíkok hűtő hatását [3, 4]. A napsütötte csíkos 
mintázatok fölötti periodikus légörvénysor hipotézi-
sét laboratóriumi körülmények között teszteltük. Víz-
szintes hossztengelyű hengerfelületeket különböző 
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csíkmintázatú mesterséges és valódi, szőrös és sima ló-, 
szarvasmarha- és zebrabőrökkel vontunk be, és napfényt 
utánzó intenzív fehér fénnyel világítottunk meg felül-
ről. Az átlátszó folyékony/légnemű közegekbeli áram-
lásokban előforduló hőmérsékletkülönbségek miatt 
eltérő fénytörésmutatójú tartományokat fekete-szür-
ke-fehér csíkok formájában láthatóvá tevő Schlie-
ren-optikával vizsgáltuk az erős lámpafénynek kitett 
csíkos tesztfelületek fölötti légáramlásokat. Mindezek 
mellett, terepen a nyári hónapokban folyamatosan 
mértük a szélsebességet.

A következőket kaptuk [5, 6]: 
A szőrös/sima felszínű fehér 
csíkok fölött nem alakulnak ki 
leszálló légáramlatok (3B, C, D 
ábra). A csíkoknak a légáram-
lások formálódására kifejtett 
hatása – ami a föláramlások 
keletkezésének elősegítésében 
és azok oldal irányú (vízszintes) 
elsodródásának gátlásában nyil-
vánul meg – a felület fölött 1-2 
cm-nél magasabban már elha-
nyagolható. Habár szélcsendben 
föláramlások formálódnak a 
vízszinteshez közeli irányú, nap-
sütötte zebracsíkok fölött, ezeket 
a leggyöngébb szelek is könnyen 
elfújják, valamint a zebra saját 
mozgásakor a testfelületéhez 
képesti vízszintes légáramlatok 
is szétzilálják. Mindez cáfolja a 

zebracsíkok fölött napsütésben keletkező perio-
dikus légörvények hűtő hatásával kapcsolatos, 
biológuskörökben elterjedt feltevést.

Mit szeretnek a vérszívók?

A bögölyök a gazdaállataikat azok alakja, mére-
te, mozgása, szaga, valamint a róluk visszaverő-
dő fény intenzitása és polarizációfoka alapján 
találják meg. Leszállásuk után a mechano-, ter-
mo-, hygro- és kemoreceptoraikkal érzékelik a 
gazda testfelszínének fizikai és kémiai jellemzőit. 
A megfigyelések szerint vérszívás céljából a nős-
tény bögölyök a sötét kültakarójú gazdákat ked-
velik a világosakkal szemben, és többnyire csak 
napsütésben támadnak, azaz inkább a napos gaz-
dákra szállnak az árnyékosak helyett. Mindennek 
az oka sokáig ismeretlen volt. Mivel a napsütötte 
sötét felületek melegebbek a sötét árnyékosak-
nál és a napos/árnyékos világosabb felületeknél, 

ezért a sötét és világos, illetve napos és árnyékos gaz-
dák testfelszíni hőmérsékletkülönbsége részben ma-
gyarázhatja a bögölyökre kifejtett eltérő vonzásukat.

2. ábra. Terepkísérletünkben lovak, szarvasmarhák és egy zebra 
különböző színű és mintázatú bőreivel bevont, vízzel telt hordókat 

használtunk termodinamikai állatmodellekként. A jobb alsó sarokbeli 
hordó igazi zebrabőrrel volt bevonva, míg a bal középső hordó 
burkolata változó vastagságú fekete-fehér marhabőrcsíkokból

 volt összevarrva [3, 4].
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3. ábra. (A) A zebratestnél korábban feltételezett konvektív 
légörvények. (B) Schlieren-optika szerinti valódi légáramlási 
viszonyok a zebratestnél. (C, D) Erős fehér fénnyel felülről 

megvilágított csíkos, sima, hengeres tesztfelületről felszálló 
légáramlások, amikor a henger vízszintes hossztengelye 
párhuzamos a Schlieren-berendezés fénynyalábjával, és 

a görbült csíkok merőlegesek (C), illetve párhuzamosak (D) 
a hossztengelyhez képest [5, 6].
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A nőstény bögölyök vélhető melegkedvelését egy 
terepkísérletben teszteltük: Egy levegővel teli meleg 
és egy jeges vízzel töltött hideg, sima felületű (fényes, 
erősen fénypolarizáló) fekete hordó nőstény bögölyök-
re (Tabanus tergestinus) ható vonzerejét vetettük össze, 
mely hordók sötét gazdaállatokra jellemző optikai 
sajátságokkal bírtak [7]. Képalkotó polarimetriával, 
termográfiával és Schlieren-optikával mértük mind-
két hordó (4. ábra) és laborbeli kicsinyített makettjeik 
optikai és termális jellemzőit. Számoltuk, hogy a bö-
gölyök hányszor landoltak a meleg és hideg hordó na-
pos és árnyékos oldalain, közben pedig mértük az időt 
amit rajtuk töltöttek.

Számszerűen beigazolódott, hogy a T. tergestinus bö-
gölyök nőstényei tényleg a napsütötte, meleg, fényes, 
fekete céltárgyakat (gazdákat) kedvelik az azonos op-
tikai jellemzőjű napos vagy árnyékos hidegebbekkel 
szemben. Az is kiderült, hogy a bögölyök már leszállá-
suk előtt is érzékelhetik a felület fölötti/melletti leveg-
őrétegnek a felületi hőmérséklettel pozitívan korreláló 
hőmérsékletét, ennek alapján döntik el, hogy landolja-
nak-e (ha kedvezően meleg) vagy ne (ha túl hideg vagy 
forró). Mindez alátámasztotta azon hipotézisünket, 
miszerint a vérszívni akaró nőstény bö-gölyök 
részben azért részesítik előnyben a magasabb test-
felszínhőmérsékletű gazdákat, mert melegebb (de 
nem túl forró) mikroklímában szárnyizmaik gyorsab-
ban működnek és idegrendszerük jobban funkcionál 
(az idegsejtmembránok nagyobb elektromos vezetési 

sebességének és a gyorsabb szinap-
tikus jelátvitelnek köszönhetően), 
miáltal gyors elrepüléssel elke-
rülhetik a gazdának a fájdalmas 
vérszívás által kiváltott veszélyes 
parazitaűző ellenreakcióit, például 
farokcsapásait [7].

Vérszívás melegben

Habár az előbbi terepkísérletünk 
szerint a nőstény bögölyök a me-
legebb kültakarójú gazdaállatokat 
kedvelik, e kísérlet mégsem adott vá-
laszt arra, hogy a vérszívni szándé-
kozó nőstények miért preferálják a 
melegebb (sötétebb) gazdákat, s mi-
ért támadják meg azokat általában 
napsütésben. A korábban említett 
feltételezésünk szerint, a vérkereső 
bögölyök azért kedvelik a melegebb 
testfelületű gazdákat, mert rájuk 
szállva és vért szívva a melegebb 

mikrokörnyezetben szárnyizmaik gyorsabbak, miáltal 
szárnyra kapva sikeresebben menekülhetnek el a gaz-
da rájuk veszélyes ellenreakciói elől. E hipotézist egy 
terepkísérletben ellenőriztük, amiben olyan nőstény 
bögölyök menekülési reakcióinak sikerrátáját mértük 
a felszíni hőmérséklet függvényében, amelyek egy 
napsütötte függőleges hossztengelyű, levegővel vagy 
jeges vízzel töltött, fekete hordón landoltak [8]. A gör-
bülete miatt a hordó felületét a napfény változó szög-
ben érte, miáltal helyről helyre változott a hőmérsék-
lete, ami a legmagasabb/legalacsonyabb a napsütöt-
te/árnyékos felén volt, s függött a Nap horizont fölötti 
szögmagasságától, a hordótartalom hőmérsékletétől, 
továbbá a léghőmérséklettől is.

A hordóra szállt bögölyöket egy megfelelő kézi alkal-
matossággal próbáltuk elkapni, majd kontakthőmérő-
vel mértük a leszállás helyén a felületi hőmérsékletet. 
Számoltuk a sikeres és sikertelen elkapások számát. 
Mindezek mellett különböző színű lovak testfelületi 
hőmérsékleloszlását hőkamerával mértük napos és 
felhős időben (5. ábra).

Arra jutottunk [8], hogy a lovak testfelszínére jellem-
ző széles hőmérséklettartományban a bögölyök mene-
külési sikerrátája a csökkenő felületi hőmérséklettel 
csökken, vagyis menekülési kísérleteik eredményessé-
gét a gazda testfelszíni hőmérséklete határozza meg. 
Ez megmagyarázza a bögölyök azon viselkedését, 
hogy miért szeretnek melegebb testfelszínű gazdán 
vért szívni, mint hidegebben. Mivel minél sötétebb 

4. ábra. A terepkísérletünkben használt, nőstény bögölyöket vonzó, gazdaállatokat 
utánzó csalitárgyak optikailag egyforma (A, B, C) fekete hordók voltak, amelyeknek 
csak a felületi hőmérséklete különbözött (D, E), mert a melegebbik a napsütésben 

felforrósodott levegővel, a hidegebbik pedig jeges vízzel volt töltve [7].
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6. ábra. Véreret (narancssárga körök) kereső nőstény bögölyök hőérzékelésen alapuló érdetekciójának szituációi a napsütötte gazda-
állat csíkos (A, B) és homogén (C, D) kültakaróján. (A, B) Fekete és fehér csíkos kültakaró bőrfelület alatti ér nélkül. (C) Homogén feke-
te kültakaró egy bőrfelület alatti érrel. (D) Homogén fehér kültakaró bőrfelület alatti érrel. A T(x) görbék kvalitatíve mutatják a szőr- és 

bőrfelület T hőmérsékletének változását az x tengely mentén, ami keresztezi a szomszédos fekete és fehér csíkok határvonalait 
az A és B alábrán. A vízszintes pontozott vonalak 4 tipikus hőmérsékletértéket mutatnak a következő emelkedő sorrendben: érmen-
tes fehér szőrös bőr < ér fölötti fehér szőrös bőr < érmentes fekete szőrös bőr < ér fölötti fekete szőrös bőr. A zöld bögölyök egy ér 
fölötti bőrfelület pozitív hőmérséklet-grádiensei (azaz hőmérsékletnövekedései) által kiváltott sikeres vérszívási próbálkozás helyeit 

jelzik, míg a piros bögölyök szomszédos fekete és fehér szőrcsíkok határvonalai alatti bőrfelület pozitív hőmérséklet-grádiensei elői-
dézte sikertelen vérszívási próbálkozás helyeit mutatják. A bögölyök feje a pozitív hőmérséklet-grádiens felé fordul. A bögölyök, erek 

és szőrrétegek mérete/vastagsága nem méretarányos [9].

5. ábra. Napsütötte fekete, sötétbarna, világos barna 

és fehér lovak hőképei [8]

egy napsütötte gazda, annál melegebb a kültakarója, az 
eredményünk azt is megmagyarázza, hogy a nőstény 
bögölyök miért preferálják a napos sötét (barna, fekete) 
gazdákat a napos világosakkal (drapp, fehér) szemben, 
továbbá miért támadnak túlnyomórészt napsütésben. 
Ezzel megoldódott a cikkünk elején említett egyik régi 
rejtély, ami azt is megmagyarázza, hogy a vérszívó nős-
tény bögölyök általában miért nem követik az előlük me-
nekülő gazdaállataikat az istállók és erdők árnyékába. 

Új termofiziológiai magyarázat

A zebracsíkok szerepének számos magyarázata közül 
kísérletileg az a legalaposabban igazolt, miszerint a 
csíkos kültakaró a gazdaállatot védi a cecelegyek (ame-
lyek mindkét neme vérszívó) és bögölyök (amelyeknek 
csak a nőstényei vérszívók) támadásaitól azzal, hogy e 
parazita legyek számára nem vonzó a csíkos mintázat. 
Nemrég a zebracsíkok bögölytaszító hatásának egy új 
magyarázatával álltunk elő [9], amit terepkísérletek-
ben elért eredményekkel támasztottunk alá [9, 10].

A környezetüknél kissé melegebb vérerek fölötti 
bőrfelszín hőmérséklet-grádeinseit nehéz megkü-
lönböztetni a napsütötte zebrabőr melegebb fekete 
és hidegebb fehér csíkjainak határvonalainál fellé-
pő hőmérséklet-grádiensektől. E rengeteg csíkha-
tárnál föllépő hőmérséklet-grádiensek – amelyek 
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alatt nincsenek mindig erek – lecsökkentik annak 
esélyét, hogy egy napsütötte zebrára szálló nőstény 
bögöly hőérzékeléssel vérszívásra alkalmas eret talál-
jon. Márpedig a nőstény bögölyök zömében napsütésben 
támadják gazdaállataikat, aminek okát korábban már 
tisztáztuk. Ezért, ha egy bögöly hőérzékeléssel próbál 
megtalálni egy bőrfelület alatt húzódó eret, akkor a 
meleg-hideg csíkok határainál ki-
alakuló hőmérséklet-grádienseket 
érzékelve ott is (persze sikertelenül) 
próbálkozik fájdalmas csípéssel (va-
lójában harapással) vért szívni, ahol 
nincs is ér (6A,B ábra). Ez rögtön 
kiváltja a zebra parazitaűző ellenre-
akcióit, például a bögölyre veszélyes 
farokcsapást. E reakciók elűzik a bö-
gölyt, aminek újra és újra próbálkoz-
nia kell egészen addig, amíg végre eret 
talál, amiből vért szívhat, de ekkor 
megint rögtön elűzetik, miáltal több-
ször is neki kell veselkednie, hogy ele-
gendő mennyiségű vért szívhasson a 
megtermékenyült petéi érleléséhez. 
Az egyöntetű (homogén) színű kül-
takarójú gazdaállatok testfelüle-
tén nincsenek a hőérzékelésen
alapuló érdetekciót zavaró hőmér-
séklet-grádiensek, ezért rajtuk 

könnyebben és gyorsabban találják meg 
a rájuk szállt bögölyök a bőr alatti vérereket 
(6C, D ábra). A bögölyök megtanulhatják, vagy 
genetikailag kódoltan eleve tudják, hogy a 
föntiek miatt nem érdemes csíkos kültaka-
rójú gazdaállatokon vérszívással próbálkoz-
niuk, vagyis elkerülik a csíkos gazdákat, nem 
vonzódnak hozzájuk. Ez is hozzájárulhat a 
zebracsíkok vizuális bögölytaszításához, mely 
hipotézisünket négy terepkísérletben elle-
nőriztük [9, 10].

Az 1. kísérletben egy függőleges forgásten-
gelyű, középszürke műanyag hordó volt a gaz-
daállatot utánzó, nőstény bögölyöket vonzó 
csalitárgy, amire több vízszintes és függőleges 
vékony (5 mm vastag) fekete csíkot festettünk 
[9]. Napsütésben a szürke felületrészeknél 

melegebb fekete csíkoknak (7A ábra) az volt a szere-
pük, hogy utánozzák a gazdaállat bőre alatt futó me-
legebb vérereket. Ugyanakkor, a hordó árnyékos olda-
lán a szürke területeknek és a fekete csíkoknak gya-
korlatilag egyforma volt a hőmérséklete a hőkamerás 
vizsgálataink tanúsága szerint (7B ábra). Mértük a 
hordó napos és árnyékos oldalán mászkáló nőstény 

7. ábra. Az 1. kísérletben használt fekete csíkos 
szürke hordó napos (A) és árnyékos (B) oldalának 
fényképe, hőképe és a T (oC) felületi hőmérséklet 
hőképen húzódó fehér nyíl menti változása [9]. 
A napos oldalon a fekete csíkok jóval melegebbek 
voltak a szürke felületrészeknél, mint az árnyékos 
oldalon.

8. ábra: A 2. és 3. kísérletben használt vízszintes és a vízszintestől 60o-ban dőlt fekete 
sík tesztfelület, valamint a 4. kísérletben alkalmazott fekete hengerfelület fényképe, 

valamint d polarizációfok- és α polarizációszög-mintázata [10]. Az α-mintázatokon a 

kettősfejű fehér nyilak a helyi polarizócióirányokat mutatják.
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bögölyöknek a szürke és fekete felületrészeken eltöl-
tött átlagos relatív idejeit, amiket összevetettünk e 
részek felületarányaival.

Azt találtuk [9], hogy a hordó napos felén a bögölyök 
2,8-szer több átlagos relatív időt (19,6%) tartózkodtak a 
szürke felületeknél melegebb fekete csíkokon, mint a 
csíkok felületaránya (7%). Ellenben, a hordó árnyékos 
oldalán végzett kontrollmérés szerint a szürke (93,6%) 
és fekete (6,4%) részeken töltött átlagos relatív idők nem 
tértek el statisztikailag szignifikánsan a szürke (93%) és 
fekete (7%) felületarányoktól. Ez arra utal, hogy a fekete 
csíkokat a vérereket kereső bögölyök nem a csíkok feke-
tesége és/vagy nagyobb polarizációja miatt kedvelték, 
hanem a kissé nagyobb hőmérsékletük okán. Mindez 
közvetve alátámasztja a zebracsíkok vizuális bögölyta-
szítására adott új magyarázatunkat

Habár az 1. kísérletben a fekete csíkos szürke hordó 
árnyékos oldalán végzett kontrollmérés megmutatta, 
hogy a napsütötte oldal fekete csíkjait nem azok optikai 
sajátságai, hanem meleg volta miatt részesítették előny-
ben a hordón mászkáló nőstény bögölyök [9], mégis 
jobb lett volna, ha csak termális jelekkel találkozhattak 
volna. A 2., 3. és 4. kísérletben már csak hőingerek befo-
lyásolták a bögölyök viselkedését [10].

A 2. kísérletben nőstény és hím bögölyöket csalogat-
tunk a talajra tett olyan vízszintes sima felszínű fekete 
sík műanyag lappal, ami alatt elektromosan (autóak-
kumulátorról) fűthető, párhuzamos drótok futottak 
vékony egyenes csatornákban (8. ábra). A drótok fölött a 
műanyag lap enyhén besülyedt, ami a kísérletvezetőnek 
láthatóvá tette, hogy hol futnak a drótok. A visszavert 
vízszintesen poláros fénynek köszönhetően e vízfel-
színt utánzó vízszintes tesztfelületen vízkereső nőstény 
és hím bögölyök landoltak. A 3. kísérletben a 2. kísérletbeli 
sík tesztfelületet használtuk, amit a vízszintes-
től mért 60o-os szögben megdöntve helyeztünk 
a talajtól 50 cm magasságba (8. ábra). Ekkor a 
Brewster-szögben mindig erősen, de nem min-
dig vízszintesen poláros fényt visszaverő ferde 
sík tesztfelület fekete gazdaállatot imitált, amire 
csak vért szívni akaró nőstény bögölyök szálltak. 
A 4. kísérletben az 1. kísérletbeli függőleges forgás-
tengelyű hordó palástjára rögzítettünk egy sima 
felületű fekete hengeres műanyag lapot, ami 
alatt spirál alakban elektromosan fűthető drót 
futott (8. ábra). A drót fölött a műanyag lap eny-
hén kidudorodott, ami a kísérletet végző megfi-
gyelő számára láthatóvá tette a drót futását.

Amikor a szóban forgó tesztfelületek allatt 
húzódó drótok fűtve voltak (8., 9. ábra), akkor a 
gazdaállat bőrfelülete alatt húzódó melegebb 

vérereket utánoztak a hőérzékeléssel eret kereső 
bögölyök számára, máskülönben pedig mechanikailag 
vagy optikailag észrevétlenek maradtak. Fűtetlen álla-
potukban a drótok termálisan is fölismerhetetlenek 
voltak (8., 9. ábra). A 2., 3. és 4. kísérletet végző személy 
mérte a tesztfelületeken mászkáló bögölyöknek a 
drótok fölötti és drótmentes felületrészeken eltöl-
tött átlagos relatív idejeit a drótok fűtött és fűtetlen 
állapotában, amiket összehasonlítottunk e drótos és 
drótmentes részek felületarányaival.

A 2. kísérletben azt kaptuk [10], hogy a vízszintes 
tesztfelületen mászkáló nőstény és hím bögölyök a 
drótos felületrészeket nem részesítették előnyben 
a drótmentes részekhez képest még akkor sem, ami-
kor a drótok fűtve voltak. A drótos részek fölött eltöl-
tött átlagos relatív idejük (fűtött drót: 6,84%, fűtetlen 
drót: 5,6%) nem tért el statisztikailag szignifikánsan a 
drótos részek felületarányától (6%). Ekkor a bögölyök 
nyilván nem ereket kerestek a vízszintes tesztfelület 
alatt (a hímek eleve nem szívnak vért, s így nem ku-
tatnak erek után), hanem vizet próbáltak találni, per-
sze hiába. Emiatt csak a felületarányuknak megfelelő 
mértékben tartózkodtak a tesztfelület azon részein, 
amelyek alatt fűtött vagy fűtetlen drót húzódott.

A 3. és 4. kísérletben a ferde sík/függőleges hengeres 
tesztfelület fűtött drótos részein a nőstény bögölyök 
3,4/4,2-szer több átlagos relatív időt töltöttek, mint 
a drótos részek felületaránya (6%/4%) [10]. Fűtetlen 
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9. ábra. A 2. és 3. kísérletben használt vízszintes és a víz-
szintestől 60o-ban dőlt fekete sík tesztfelület, valamint a 
4. kísérletben alkalmazott fekete hengerfelület fényképe, 
hőképe és a T (oC) felületi hőmérséklet hőképen húzódó 

fekete nyíl menti változása, amikor a felület alatti drót fűtött 
vagy fűtetlen volt [10]. A hőképeken és a T hőmérséklet-

görbéken jól látszanak a fűtött meleg drótok, amelyek alig 
kivehetőek a fűtetlen állapotukban.
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drót esetén viszont a drótos részeken eltöltött átlagos 
relatív idők (6,79%/4,56%) nem tértek el statisztikai-
lag szignifikánsan a drótos részek felületarányaitól 
(6%/4%). Az utóbbi eredmények szerint a fűtött dró-
tok fölötti felületrészeket a vérereket kereső nőstény 
bögölyök nem a tesztfelületek drótok fölötti enyhe 
mélyedése/dudora miatt kedvelték, hanem a nagyobb 
hőmérsékletük okán, más érzékjelek híján. Minde-
zen eredmények [10] tovább erősítik a zebracsíkok 
bögölyök általi elkerülésére adott új termofiziológiai 
magyarázatunkat.

Kísérletsorozatunk egy hatvan hónap (2017-2022) 
futamidejű, Zebracsíkok termofiziológiai vizsgálata: 
új magyarázat a zebracsíkok szerepére című, NKFIH 
K-123930 számú kutatási pályázat keretében valósult 
meg. Ennek eredményeképpen megmutattuk, hogy 
miért kell polarizációérzékelés a bögölyök gazdaál-
lat-kereséséhez [1, 2]. Kísérletileg cáfoltuk a zebracsí-
kok állítólagos hűtő hatását [3, 4]. Bizonyítottuk, hogy 
a zebrák csíkjai fölött napsütésben nem alakul ki 
olyan légörvénysor, ami egy korábbi feltételezés sze-
rint hűti az állatokat a forróságban [5, 6]. Kimutattuk, 
hogy a nőstény bögölyök vérszívásra a napsütötte sö-
tét (meleg), fényesen csillogó (erősen fénypolarizáló) 
gazdaállatokat részesítik előnyben [7]. Kiderítettük, 
hogy a nőstény bögölyök azért szeretik megtámadni a 
melegebb kültakarójú gazdaállatokat, mert a gazdák 
vérszívás okozta fájdalma által kiváltott ellenreakciói 
elől e parazita legyek könnyebben tudnak elmenekül-
ni, mint a hűvösebb testfelszínű állatokról [8]. Igazol-
tuk a zebracsíkok szerepéről felállított új magyará-
zatunkat, miszerint a csíkos kültakarójú állatokra 
azért nem szállnak a vért szívni szándékozó nős-
tény bögölyök, mert napsütésben a rengeteg fekete 
és fehér csík határvonalainál keletkező hőmérséklet-
grádiensek megzavarják azt, hogy a bögölyök hőérzé-
keléssel találják meg a testfelszín alatt húzódó, kör-
nyezetüknél kissé melegebb vérereket [9, 10].
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