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A LABORGYAKORLAT CÉLJA ÉS MENETE 
 
 
Cél 
 
A laborgyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a poláros fényszennyezés fogalmával, 
annak fizikai és biológiai alapjaival, a természetes és mesterséges (antropogén eredetű) polarizációs 
mintázatokkal, az azok vizsgálatára alkalmas képalkotó polarimetriával, valamint mérjék néhány 
jellegzetes poláros fényszennyezőforrás tükröződési-polarizációs mintázatait, s elemezzék azokat. 
 
 
Felkészülés 
 
A hallgatók a Környezetfizikai Módszerek Laborgyakorlatokat koordináló honlapról tölthetik le a 
fölkészülésükhöz szükséges következő anyagokat: (i) jelen jegyzet, (ii) magyar nyelvű irodalom, 
(iii) PowerPoint előadás. E honlap koordinátora: 
 

Dr. Horváth Ákos (akos@ludens.elte.hu) 
 
További információk kaphatók a következő oktatóktól/kutatóktól: 
 

Dr. Horváth Gábor (gh@arago.elte.hu) biofizikus 
Dr. Kriska György (kriska@ludens.elte.hu) biológus 
Malik Péter (malikpeterkaroly@yahoo.com) biofizikus 

 
 
A gyakorlat lefolyása 
 

 A gyakorlat a gyakorlatvezető 90 perces PowerPoint-előadásával kezdődik, amiben 
összefoglalja a poláros fényszennyezéssel kapcsolatos ismereteket. 

 Ezt követően a hallgatók és a gyakorlatvezető a Biooptika Laboratótiumban (és arra 
alkalmas időjárás esetén az ELTE TTK épületei környékén is) képalkotó polarimetriai 
méréseket végeznek a városi környezetben előforduló tipikus poláros 
fényszennyezőforrások, és a poláros fény néhány természetes forrásának demonstrációja 
céljából. 

 Ezután a Biooptika Laborban számítógéppel kiértékelik a polarimetriai méréseket, majd 
elemzik a mért polarizációs mintázatokat a poláros fényszennyezés szempontjából. 

 Végül a gyakorlatot egy 30 perces teszt zárja, aminek eredményéről a hallgatók később, e-
postán értesülnek. Jegyzőkönyvet nem kell készíteni. 
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Poláros fényszennyezés: a környezeti ártalmak 
egy új formája 

 
 

 
 

Egy csupaüveg épület függőleges falán történő fénytükröződés. Az üvegépületek a 
városi környezet legerősebb poláros fényszennyező forrásai közé tartoznak. 

 
 
Az éjszakai égbolt csillagainak emberi szemmel való láthatósága a városokban és azok közelében 
közismerten annyira leromlik, hogy gyakorlatilag minden tudományos csillagászati megfigyelést 
lehetetlenné tesz. E jelenség a csillagászati fényszennyezés. Ökológiai fényszennyezés alatt az 
élővilág élettereinek mesterséges fények miatti degradációja értendő. Cikkünkben bevezetjük a 
poláros fényszennyezés (PF) fogalmát, ami a mesterséges poláros fénynek a polarizációérzékeny 
állatokra kifejtett ártalmas hatásait jelenti. Ezen belül is csak a sima és sötét mesterséges 
felületekről visszaverődő erősen és vízszintesen poláros fénynek a polarotaktikus vízirovarokra 
kifejtett káros hatásairól szólunk. A PF a környezeti ártalmak egy új formája, ami globális és 
evolúciós értelemben egészen újkeletű. Írásunkban áttekintjük a PF eddig ismert kísérleti 
bizonyítékait. Minden erősen és vízszintesen polarizáló mesterséges felület poláros ökológiai 
csapdaként működhet, mivel e felületeken az odavonzott polarotaktikus rovarok gyakran, míg az 
általuk lerakott peték minden esetben elpusztulnak. Ezáltal a PF a kipusztulással fenyegetett 
vízirovar-populációkat veszélyeztetheti az utódgeneráció megnövekedett pusztulási rátája miatt. 
Röviden tárgyaljuk a poláros fényszennyező forrásokhoz vonzódó rovarokkal táplálkozó pókok, 
madarak és denevérek lehetséges hasznát és kárát. Végül javaslatot teszünk a PF néhány 
ellenszerére. A természetbarát környezettervezésnek több figyelmet kellene fordítania a PF már 
jelenleg is jól dokumentált káros hatásaira és azok kiküszöbölésére, illetve csökkentésére. 
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1. Poláros fényszennyezés és polarizációs ökológiai csapda 
 
Az ökológiai fényszennyezés (ÖF) magába foglalja a mesterséges vakító fényeket, a fokozatosan 
erősödő kivilágítást és a megvilágítás ideiglenes, váratlan ingadozásait. Az ÖF forrásai lehetnek 
például az utcai és biztonsági lámpák; járművek, halászhajók, tengeri kőolaj- és földgázplatformok, 
valamint mélytengeri búvárhajók fényei; a települések fölötti éjjeli égbolt világítása; és a 
megvilágított építményekről visszaverődő fény. E mesterséges éjszakai fények bizonyított és 
lehetséges ökológiai következményeinek részletes összefoglalását adja az [1] monográfia. 
 A mesterséges éjszakai fények elsődleges hatása, hogy vonzzák, vagy taszítják az állatokat a 
sötét környezethez képest nagyobb intenzitásukkal. E jelenség a pozitív vagy negatív fototaxis, 
amit a mesterséges fény erőssége és/vagy színe okoz. Egészen mostanáig úgy vélték, hogy az ÖF 
egyetlen okozója a fototaxis. Az elmúlt években végzett vizuális-ökológiai és környezet-biofizikai 
kutatásainkra [2-13] alapozva rámutattunk az ÖF egy új formájára, a poláros fényszennyezésre 
(PF). PF alatt szűkebb értelemben a sima (fényes) mesterséges felületekről visszaverődő, erősen és 
vízszintesen poláros fénynek (1. ábra) a polarotaktikus vízirovarokra (beleértve minden rovart, 
melynek lárvái a vízben fejlődnek) kifejtett káros hatásait értjük (2. ábra). 
 
 

 
 
1. ábra: Vízfelszínnek (A) és poláros fényszennyezést okozó mesterséges tükröző felületeknek (B-G) a spektrum kék 

(450 nm) tartományában mért fénypolarizációs mintázatai. A: Sötét víztest. B: Kőolajtó a kuvaiti sivatagban. C: 
Aszfaltútra terített fekete műanyag fólia. D: Száraz aszfaltút. E: Fekete autó. F: Csiszolt fekete sírkő. G: Az ELTE 

északi épülettömbjének ablaküvegekkel, valamint szürke és fekete díszítő üvegtáblákkal fedett függőleges fala. 
 
 
Az 1980-as években Schwind [14] mutatta ki, hogy a repülő Notonecta glauca vízipoloska a 
vízfelületről tükröződő vízszintesen poláros fény alapján keresi a vizet, nem pedig a vízről 
visszavert fény intenzitása, színe vagy a vízfelület csillogása segítségével. A Notonecta szemének 
hasoldali részén ultraibolya-érzékeny fotoreceptorok vannak vízszintes és függőleges 
membráncsövecskékkel, melyek a vízszintesen és függőlegesen poláros fényre érzékenyek 
leginkább. E merőleges polarizáció-érzékenységű fotoreceptorok képesek meghatározni, hogy az 
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optikai környezetből érkező fény polarizációiránya vízszintes vagy sem. A repülő Notonectaban a 
pontosan vagy közel vízszintesen poláros fény sztereotíp vízbeugrási és -merülési reakciót vált ki. 
A Notonecta vonzódását a vízszintesen poláros fényhez pozitív polarotaxisnak hívjuk. 
 Schwind [15,16] és csoportunk kutatásai [2-13] kiderítették, hogy a Notonectához 
hasonlóan az Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Coleoptera, Heteroptera, Diptera és Trichoptera 
rendekbe tartozó, 300-nál is több vízirovarfaj is pozitív polarotaxissal, azaz a vízről tükröződő fény 
vízszintes polarizációja (1A ábra) alapján keresi vízi élőhelyeit. E polarotaktikus rovarokat azonban 
könnyen becsaphatja és magához vonzhatja minden olyan mesterséges felület, amely erősen és 
vízszintesen poláros fényt ver vissza: az ilyen felületek "szuper víznek" tűnnek a vizet kereső 
vízirovaroknak, ha a róluk visszavert fény lineáris polarizációfoka nagyobb, mint a vízről 
visszaverté (1. ábra). 
 A PF fizikai (1), viselkedési (2) és ökológiai (3) alapjai tehát a következők: Az Umow-
szabály szerint, minél sötétebb egy felület a spektrum adott tartományában, annál nagyobb a róla 
visszaverődő fény lineáris polarizációfoka. Mivel a durva (matt) felületekről való visszaverődés 
depolarizációt eredményez, ezért minél simább egy felület, annál polárosabb a visszavert fény. 
Mivel a sima felszínű nem-fémes anyagokról visszavert fény polarizációiránya mindig merőleges a 
visszaverődés síkjára, ezért ha e sík pontosan vagy közel függőleges, akkor a visszavert fény 
pontosan vagy közel vízszintesen poláros. Mindebből következik: 
 

(1) Függőleges visszaverődési sík mellett a sima és fekete felületek erősen és vízszintesen 
poláros fényt tükröznek. 

 
Minél polárosabb a fény és minél kevésbé tér el polarizációiránya a vízszintestől, annál vonzóbb a 
polarotaktikus vízirovaroknak. Következésképpen: 
 

(2) Pontosan/közel függőleges visszaverődési sík esetén a sima és fekete felületek 
többé/kevésbé vonzóak a polarotaktikus rovarok számára. 

 
Az erősen és vízszintesen polarizáló száraz felületekhez vonzott vízirovarok kiszáradhatnak, a 
felületekre rakott petéik pedig óhatatlanul elpusztulnak [2-12]. Ebből következően: 
 

(3) Az erősen és vízszintesen polarizáló mesterséges felületek poláros ökológiai csapdák [9,11] 
lehetnek a petéző vízirovarok számára, mivel az odavonzott polarotaktikus rovaroknak e 
felületekre rakott petéi elpusztulnak. 

 
A föntiek alapján a következő tézist fogalmazhatjuk meg: Sima és sötét mesterséges felületek 
pontosan/közel függőleges visszaverődési sík esetén többé/kevésbé vonzóak a polarotaktikus 
vízirovarok számára, ezért e rovarok poláros ökológiai csapdáiként működnek, miáltal a poláros 
fényszennyezés egyik legfőbb forrásainak számítanak. A 2. fejezetben összefoglaljuk e tézis 
kísérleti bizonyítékait. A PF forrásai leghatékonyabban képalkotó polarimetriával [5] térképezhetők 
föl. 
 A természetes optikai környezetben csak a sima vízfelület ver vissza erősen és vízszintesen 
poláros fényt nagyobb látószögben (1A ábra). Az emberi technikai fejlődés az utóbbi évtizedekben 
azonban egyre több poláros fényszennyező forrásnak számító mesterséges felülettel (1B-G ábra) 
árasztotta el a korábban természetes élőhelyeket. A PF zömében az emberi építészeti, ipari és 
mezőgazdasági technológiák mellékterméke, ami a polarotaktikus rovarok és ragadozóik 
táplálkozási hálóit (3. ábra) működtetheti. A PF jelensége az egész világra kiterjed (globális), és 
evolúciós értelemben újkeletű, hiszen csak az elmúlt évtizedekben fokozódott, követve az erősen és 
vízszintesen polarizáló mesterséges felületek (például nyílt olajfelszínek, aszfaltutak, műanyag 
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fóliák, üvegtáblák, autókarosszériák) világméretű elterjedését. A PF főleg a veszélyeztetett 
vízirovarfajok populációit fenyegeti. 
 PF nemcsak napközben fordulhat elő, hanem éjszaka is, mikor a holdfény vagy a 
települések fényei verődnek vissza a poláros fényszennyező felületekről. A PF káros hatása 
erősödhet a mesterséges éjszakai megvilágítások által okozott hagyományos (fototaxis által 
előidézett) fényszennyezéssel kombinálódva. A poláros fényszennyezést befolyásolhatja a 
holdciklus is, főleg vidéki környezetben, ahol a mesterséges éjszakai megvilágítás ritka, vagy 
hiányzik. Mivel a vízirovarok fontos tagjai a vízi ökoszisztémák táplálékláncainak, a PF ezen 
állatokra kifejtett káros hatásai komoly ökológiai következményekkel járhatnak. A PF ellen teendő 
lépések hasonlóan időszerűek és sürgetően szükségesek a vízirovar-populációk védelme érdekében, 
mint például az éjszaka aktív állatok védelmében a mesterséges éjszakai megvilágítások ellen tett 
lépések [1]. 
 
 

 
 
 

2. ábra: Különböző poláros fényszennyező forrásokhoz vonzódott polarotaktikus vízirovarok. 1. sor: A budapesti 
pakuratóban csapdába esett rovarok. A: Szitakötő. B: Szitakötő és csíkbogarak. C: Kérész. D: Óriás csibor. 2. sor: 
Vízszintes fekete műanyag fóliákra leszállt rovarok. E: Nőstény álkérész. F: Bögöly. G: Párzó kérészek. H: Petéző 
kérész. 3. sor: I: Függőleges ablaküvegek előtt rajzó tegzesek. J: Tegzes egy üvegtáblán. K: Üvegfelszínen párzó 
tegzesek. L: Fekete sírkő melletti ülőágon a territóriumát védő hím szitakötő. 4. sor: Rovarok vörös autótetőn. M: 

Kérész. N: Vízipoloska. O: Vízibogár. P: Bögöly. 5. sor: Száraz aszfaltútra leszállt rovarok. Q: Hím kérész. R: Párzó 
kérészek. S: Petéző álkérész (fehér nyíl: petecsomó). T: Óriás csibor. 
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3. ábra: Két eltérő poláros fényszennyező forrás által odavonzott polarotaktikus vízirovarokat fogyasztó rovarevő 
állatok. 1., 2., 3. sor: Függőleges üvegfelszínek által odavonzott tegzeseket evő madarak és pókok. A, B: Háziveréb. C, 

D: Széncinege. E, F: Szarka. G, H: Barázdabillegető. I-L: pókok. 4., 5. sor: A budapesti pakuratóban csapdába esett 
madarak és denevérek tetemei. M: Házi rozsdafarkú. N: Tengelic. O: Citromsármány. P: Zöldikék raja. Q: Szarka. R: 

Denevér. S: Bagoly. T: Vércse. 
 
2. A poláros fényszennyezés kísérleti bizonyítékai 
 
Korábban számos kutató számolt be arról, hogy szitakötők pusztultak nyíltfelszínű olajtárolókba. E 
jelenség magyarázatát mi adtuk meg a kuvaiti kőolajtavak és a budapesti pakurató fénypolarizáló 
sajátságainak mérésével (1B ábra) és az általuk csapdába ejtett szitakötők (2A,B ábra) 
polarizációlátásának vizsgálatával [2,3]: Kiderült, hogy a szitakötők a peterakáshoz szükséges 
víztesteket pozitív polarotaxissal kutatják föl. Mivel a fekete olajfelszín a vizeknél általában 
erősebben és mindig vízszentesen poláros fényt tükröz (1A,B ábra), ezért szupernormális ingerként 
hatva sokkal vonzóbb a szitakötők számára, mint maga a vízfelület. Ezért a polarotaktikus 
szitakötőket megtévesztik és magukhoz vonzzák a sötét olaj-, kátrány- és aszfaltfelszínek (1B,D 
ábra). Azt is tapasztaltuk, hogy a szitakötők pontosan ugyanúgy viselkednek e poláros 
fényszennyező forrásoknál, mint a vízfelületeknél: járőrőző repülés, territórium védelem, vízérintés 
(a fölhevült test hűtése érdekében), levegőbeli zsákmányszerzés, párzás és petézés. A szitakötők 
akkor ragadnak az olajba, mikor testük hűtésekor vagy petézéskor megérintik annak felszínét. 
 Az aszfaltutak szintén erős poláros fényszennyező források lehetnek (1D ábra): Már mások 
és mi is megfigyeltük, hogy szitakötők száraz aszfaltutak mentén járőröznek és gyakran megérintik 
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az aszfaltfelszínt. Napnyugtakor pedig kérészek rajzását és párosodását tapasztaltuk azon 
aszfaltutak fölött, melyek a kérészek lárváinak fejlődéséül szolgáló hegyi patakok mellett húzódnak 
[4,5]. E kérészek gyakran le is szálltak az aszfaltra (2Q,R ábra), ahová a párzást követően a 
nőstények lerakták petéiket. Viselkedési kísérletekkel igazoltuk, hogy e kérészfajok is pozitív 
polarotaxissal keresik a vízfelszínt. Tavasszal a petecsomóikat potrohvégükön cipelő, petézésre 
készülő nőstény álkérészek is gyakran megfigyelhetők az aszfaltutakon (2S ábra), mint ahogyan 
bizonyos vízibogarak is (2T ábra). Képalkotó polarimetriával kimutattuk, hogy a kérészrajzás 
helyén napnyugtakor az aszfaltfelszín erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza (1D ábra), 
továbbá minél sötétebb és simább az aszfalt, annál vonzóbb a kérészek számára, mert annál 
nagyobb polarizációfokú fényt ver vissza. 
 A Balaton partján éjjel azt is megfigyeltük, hogy az éjszaka repülő óriás csiborokat 
(Hydrophilus piceus) pozitív fototaxissal nagy távolságból magukhoz vonzotta a parti sétányon futó 
aszfaltút közvilágítása, majd a megvilágított száraz aszfaltfelszín pozitív polarotaxissal egy ideig 
ott tartotta e polarotaktikus vízibogarakat (2T ábra). Ekkor tehát a fototaxis a polarotaxissal 
együttműködve, egymás hatását erősítve képes irányítani a vizet kereső vízirovarok viselkedését. 
 A mezőgazdaságban gyakran használnak nagy kiterjedésű fehér és fekete műanyag 
(polietilén) fóliákat, melyek például megakadályozzák a gyomnövények burjánzását, csökkentik a 
víz elpárolgását a talajból, kora tavasszal mérséklik a fölmelegedett termőföld hőkisugárzását, vagy 
védik a szénakazlakat az esőtől. A fekete olajfelülethez hasonlóan egy vízszintes fekete műanyag 
fólia is mindig erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza a Brewster-szög közelében (1C ábra), 
míg egy fehér műanyag fólia alacsony polarizációfokú, s nem mindig vízszintesen poláros fényt. 
Így a talajra terített fényes fekete műanyag fólia erős poláros fényszennyező forrás, míg a fehér 
nem. Terepkísérleteink során [7] azt tapasztaltuk, hogy e fényes fekete műanyag fóliák tényleg 
nagy számban vonzanak magukhoz különböző vízibogarakat és vízipoloskákat, szitakötőket, 
kérészeket, tegzeseket és böglyöket (2E-H ábra), míg a fehér fóliák nem. E vízirovarok is pozitív 
polarotaxissal találják meg vizes élőhelyeiket, ahol ők és/vagy lárváik élnek. Az összes vízirovar 
hasonló viselkedési elemeket mutat a fekete műanyag fóliáknál, mint a víznél: rajzás, landolás 
(2E,F ábra), fel-felröppenés, felületérintés, mászkálás, párzás (2G ábra) és peterakás (2H ábra), 
végül a nagy részük kiszáradva elpusztul néhány órán belül a fólián. 
 Mások és mi is gyakran megfigyeltük vízibogarak és vízipoloskák leszállását fekete és 
vörös gépkocsik karosszériájának vízszintes részein (motorháztetőn, tetőn, csomagtartón) [8], és azt 
is, hogy kérészek és szitakötők gyakran rakják a petéiket az ilyen színű autókra (2M-P ábra) [6]. 
Kísérletekkel megállapítottuk, hogy a vörös és fekete vízszintes tükröző felületek majdnem teljesen 
azonos mértékben vonzzák a vízibogarakat és vízipoloskákat, míg a sárga és a fehér vízszintes 
tükröző felületek nem vonzóak [8]. Képalkotó polarimetriával kimutattuk, hogy a spektrum kék és 
zöld tartományában a vörös és fekete autókról visszavert fény polarizációfoka nagy és a 
motorháztetőről, a tetőről és a csomagtartóról tükröződő fény rezgéssíkja vízszintes (1E ábra). Így a 
vörös és fekete autók vízszintes felületei erősen vonzzák a polarotaktikus vízirovarokat. Másrészről 
pedig a sárga és fehér autók vízszintes részeiről visszaverődő fény polarizációfoka igen alacsony és 
polarizációiránya általában nem vízszintes. Eképpen a sárga és fehér gépkocsik nem vonzzák a 
polarotaktikus vízirovarokat. A gépkocsikhoz vonzott vízirovarok által a karosszériára rakott peték 
rövid idő alatt kiszáradnak és elpusztulnak. E pusztító hatás gyakran megjelenik a vízirovarok 
imágóinál is, amelyek leszállásuk után szinte rögtön odasülnek a napsütésben fölhevült 
autófelszínhez. A gépkocsik karosszériájára rakott peték is sérülést okozhatnak a fényezésen a 
savas esők hatásához hasonlóan, a petékben található kéntartalmú aminósavakból képződő kénsav 
révén [5]. 
 Temetőkben megfigyeltük, hogy különféle szitakötők reproduktív viselkedést mutatnak 
csiszolt felszínű fekete sírköveknél (2L ábra), ahol ugyanazt a viselkedést mutatták (ülőágon való 
tartózkodás, felületérintés, párzás) mint a vizeknél [10]. A szitakötők azokat a síremlékeket 
részesítették előnyben, amelyek rendelkeztek egy legalább 0,5 m2-es vízszintes, fényes fekete 
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felülettel, nyílt égbolt alatt voltak és volt legalább egy ülőág a közvetlen szomszédságukban. 
Képalkotó polarimetriával azt találtuk, hogy a vízszintes fekete sírkövek is erősen és vízszintesen 
poláros fényt tükröznek (1F ábra), miáltal vonzzák a polarotaktikus szitakötőket. 
 A Hydropsyche pellucidula dunai tömegtegzesek napnyugtakor repülnek ki a Dunából, 
majd a fák és bokrok körül rajzanak a folyóparton. Legutóbbi, budapesti vizsgálataink [12,13] 
szerint e vízirovarok a folyóparti épületek függőleges üvegfelületeihez vonzódnak, ott rajzanak, s 
főleg a sötét üveglapokra szállnak, ahol mászkálnak és párzanak, miközben jelentős részüket 
csapdába ejtik az épület nyitott bukóablakai (2I-K ábra). Kimutattuk, hogy e tegzesek is, mint más 
vízirovarok, vonzódnak az erősen és vízszintesen poláros fényhez [12]. Igazoltuk, hogy a tükrözött 
fényt erősebben polarizáló fekete üvegfelületek sokkal több tegzest vonzanak, mint a kevésbé 
polarizáló fehér vagy világosszürke üvegtáblák. Képalkotó polarimetriával megmutattuk, hogy a 
repülő tegzesek vonzódása a függőleges üvegfelületekhez és az üvegre való leszállásuk utáni 
helybenmaradásuk jól magyarázható a függőleges üvegfelületek tükröződési-polarizációs 
sajátságaival (1G ábra) és e rovarok pozitív polarotaxisával [13]. E vonzódást és csapdahatást csak 
fokozza az épületek napnyugta utáni világítása által kiváltott pozitív fototaxis. 
 
3. A poláros fényszennyezés állatokra gyakorolt lehetséges előnyei és 
hátrányai 
 
A PF jelzője arra utal, hogy e jelenséget poláros fény váltja ki (1. ábra), míg a 'szennyezés' azt az 
elsődleges és negatív hatást fejezi ki, hogy a fény vízszintes polarizációja a polarotaktikus 
rovarokat megtéveszti, magához vonzza, sokszor petézésre készteti (2. ábra) és gyakran el is 
pusztítja a petékkel együtt. Ezen elsődleges hatás mellett a PF másodlagos hatásai akár előnyösek is 
lehetnek, mikor bizonyos állatok (például pókok, madarak, denevérek) azokkal a polarotaktikus 
rovarokkal táplálkoznak, melyeket a poláros fényszennyező források vonzottak magukhoz (3A-L 
ábra). Ekkor a ragadozók hasznot húzhatnak a poláros fényszennyezésből. Közismert, hogy az utcai 
lámpákhoz odacsábult éjszakai rovarokra pókok, békák, gyíkok, madarak és denevérek vadásznak 
[1], ami egy másodlagos következménye a hagyományos (nem poláros) ökológiai 
fényszennyezésnek. 
 Hasonló jelenséget figyeltünk meg több különféle poláros fényszennyező forrásnál is: A 
földre terített mezőgazdasági fényes fekete műanyag fóliák által odavonzott polarotaktikus 
rovartömeg barázdabillegetők rajait vonzotta, mely madarak szisztematikusan vadászták le a fóliák 
fölött repülő és azokra leszálló rovarokat [5]. Ezáltal e fóliák úgy működtek, mint hatalmas 
madáretetők. Azt is megfigyeltük, hogy a barázdabillegetők összeszedegették a patakok mellett 
húzódó aszfaltutak fölött rajzó és párosodó polarotaktikus kérészeket [4]. Tapasztalataink szerint a 
budapesti Dunapart épületeinek üvegfelületeinél a tavasszal tömegesen rajzó tegzesek (2I-K ábra) 
nagy számban vonzanak háziverebeket (3A,B ábra), széncinegéket (3C,D ábra), szarkákat (3E,F 
ábra) és barázdabillegetőket (3G,H ábra), mely madarak tervszerűen fogdossák össze az 
üvegfelületekre leszálló és ott rajzó rovarokat, amelyekkel bizonyos pókok is táplálkoznak (3I-L 
ábra). Ugyanakkor e madarak elfogyasztják e pókokat is, amelyek így nemcsak ragadozók, hanem 
egyben zsákmányok is a poláros fényszennyező épületeknél kialakuló táplálkozási hálózatban. 
 A szóban forgó rovarevő madarak számára első közelítésben előnyt jelent a poláros 
fényszennyező forrásokhoz odavonzott polarotaktikus rovarok tömege, ami időszakos és térben jól 
körülhatárolt bő zsákmányforrást jelent. Ezt különösen a szarkák képesek kiaknázni, nem lévén 
természetes ellenségeik az épületek környékén. Másrészről viszont a tömegrajzó tegzesek által 
odavonzott fészekrabló szarkák megnövekedett predációs veszélyt jelentenek a háziverebekre, 
barázdabillegetőkre és széncinegékre. Ez a helyzet egy tipikus és csak most fölismert ökológiai 
csapda [9,11] kialakulását eredményezheti a háziverebek, barázdabillegetők és széncinegék 
számára: (i) A poláros fényszennyező üvegfelületekhez vonzódó polarotaktikus tegzesek tömege a 
közelbe csalja az említett madarakat. (ii) E madarak tojást raknak az üvegépületek közelében a 
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bőséges rovarzsákmánynak köszönhetően. (iii) A szarkák elpusztítják a barázdabillegetők, 
háziverebek és széncinegék fiókáit. (iv) A szarkák fészekrablását tovább tetézi, hogy az 
időszakosan (a tegzesrajzáskor) megjelenő táplálékbőség több barázdabillegető-, háziveréb- és 
széncinegefióka kifejlődését eredményezheti, viszont a rövid ideig tartó táplálékbőség elmúltával e 
madarak már nem találnak a területen elegendő táplálékot, és elpusztulnak. Ezáltal tehát egy 
kezdetben előnyösnek tűnő élőhely a barázdabillegetők, háziverebek és széncinegék populációja 
számára hátrányosnak bizonyul. 
 Hasonló, de még összetettebb táplálékhálózatot figyeltünk meg egy másik poláros 
fényszennyező forrásnál, a budapesti pakuratónál: Az erősen és vízszintesen polarizáló fekete 
olajfelszín (1B ábra) polarotaktikus vízirovarok tömegeit vonzotta magához (2A-D ábra), mely 
rovartömeg számos rovarevő madarat (3M-Q ábra) és denevért (3R ábra) csalt a közelbe, melyeket 
gyakran foglyul ejtett a ragacsos pakura. A csapdába esett madarak és denevérek tetemei pedig 
ragadozó madarakat, például baglyokat (3S ábra) és vércséket (3T ábra) csábítottak a pakuratóhoz, 
melyek szintén a pakurába ragadtak és elpusztultak. Ekkor tehát a táplálékhálózat összes tagja a 
poláros fényszennyező pakurató áldozata lett. 
 
4. A poláros fényszennyezés ellenszerei 
 
A PF egyik lehetséges ellenszere, hogy az azt okozó tükröző felületeket tegyük olyan durvává, 
hogy a róluk visszaverődő, s depolarizálódó fény polarizációfoka essen a polarotaktikus 
vízirovarok ingerküszöbe alá. A felületi durvaság további előnye, hogy a durva felszínről visszavert 
fény polarizációiránya általában nem vízszintes, miáltal nem vonzó a polarotaktikus vízirovarok 
számára. Ebből kifolyólag például a piszkos autók matt felületéről visszavert fény kevésbé poláros, 
mint a csillogó felszínűekéről tükröződőé. Az Umow-szabály miatt pedig a fehér vagy világos 
színű autókarosszéria kevésbé polarizálja a róla visszaverődő fényt, mint a sötét. Ezért a 
legkörnyezetbarátabb autó az, amelyik világos és sohasem mossák, másszóval a “legzöldebb” autó 
fehér és piszkos. Ezért javasoltuk [8], hogy a természetvédelmi vizes élőhelyeket csak fehér vagy 
világos színű autókkal lehessen látogatni, miáltal elkerülhető a veszélyeztetett polarotaktikus 
vízirovarok autókhoz való vonzódása és rájuk történő petézése. 
 A lárvaként bizonyos víztestekben fejlődő kérészek imágóinak az erősen poláros 
fényszennyező aszfaltutakhoz való vonzódása és lepetézése [4] is kiküszöbölhető, ha a kérészek 
előfordulási helyei közelében futó útszakaszok felületét a visszaverődő fényt depolarizáló 
tulajdonságúvá, azaz durvává és világossá teszik, például fehér és szemcsés anyag (például sóder) 
aszfaltba való hengerlésével. 
 Hasonlóképpen, a PF csökkentése céljából tanácsos volna megtiltani a mezőgazdáknak, 
hogy védett vizes területek közelében sima, fekete műanyag fóliákat (1C ábra) használjanak: ahol 
lehetséges, ott ezeket a fényt kevésbé polarizáló fehér, sárga vagy világosszürke, s lehetőleg matt 
felületű műanyag fóliákra kellene cserélni. 
 A vízirovarok polarizációs ökológiai csapdájaként [9,11] működő városi csupaüveg 
épületek poláros fényszennyezését (1G ábra) a következő környezetbarátabb építészeti 
megoldásokkal lehetne kiküszöbölni, vagy csökkenteni: 
 

 Minimalizálni kell az üvegfelületeket: kerülendő minden fölösleges üvegtábla, melynek 
csak díszítő szerepe van. Egy épületben gyakorlatilag csak az ablakok a szükséges 
üvegfelületek. 

 Kerülendők a fényes (sima) felszínű dísztéglák is, helyettük matt felületűek használandók. 
 Ugyancsak kerülendők a fényes és sötét burkolófelületek. 
 Az ablakokon fehér függönyök használandók, melyek lehetőleg be is húzandók az 

ablaküvegről visszavert fény polarizációfokának csökkentése végett. 
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 Mivel a vízirovarok általában nem érzékelik a vörös fényt, s így számukra a vörös és fényes 
felületek sötétnek és erősen polarizálónak tűnnek, ezért kerülendő a fényes és vörös 
felületek használata. 

 Az épület felületei nem lehetnek túl világosak sem, mert napnyugta után nagy mennyiségű 
városfényt vernek vissza, ami fototaxissal vonzhatja a védendő rovarokat. Az optimális 
kompromisszum a középszürke és matt felületek használata, melyek csak mérsékelten 
vernek vissza fényt, gyenge és általában nem vízszintes polarizációval. 

 Az ablakok ne vízszintes forgástengely körül legyenek csak részben dönthetőek, hanem 
függőleges forgástengely körül legyenek teljesen nyithatóak, miáltal sokkal kisebb eséllyel 
ejthetik csapdába az odavonzott és a szobákba bejutott rovarokat. Ha egy épület élővizek 
közelében áll, és mégis vízszintes tengely mentén részben dönthető bukóablakokkal 
rendelkezik, akkor úgy tehető "zöldebbé", hogy az ablakait (ha lehetséges) zárva tartják a 
polarotaktikus és/vagy fototaktikus rovarok fő (tavaszi, esetleg őszi) rajzási időszaka(i) 
alatt. 

 
Összefoglalva: a PF fő ellenszere, ha csökkentjük a visszavert fény polarizációfokát azzal, hogy 
kicseréljük az erősen és vízszintesen polarizáló sötét és fényes tükröző felületeket (1) világosakkal 
és (2) durva felületűekkel, mert az ilyenek csak gyengén és nem mindig vízszintesen poláros fényt 
vernek vissza, ami nem vonzó a polarotaktikus vízirovarok számára. Mindezen információ az út-, 
tájkép-, város- és épülettervezők, valamint a döntéshozó politikusok figyelmébe ajánlandó, bízva a 
támogatásukban az egyre komolyabban veendő PF elleni környezetvédelmi küzdelemben. 
 
5. A poláros fényszennyezés fogalmának lehetséges kiterjesztése 
 
Számos madár-, hüllő-, kétéltű-, hal-, rovar- és más ízeltlábú faj az égboltfény polarizációs 
mintázatát is használja a térbeli tájékozódás során, mikor a Napot felhők takarják [5]. A 
meteorológiai helyzettől függően az égboltfény lineáris polarizációfokának maximuma 15-75% 
között változhat, ami általában elegendően nagy ahhoz, hogy a szóban forgó állatok még érzékelni 
tudják az éboltfény polarizációját. Ekkor az égboltfény polarizációirányának mintázata alapján 
határozzák meg a felhők miatt nem látható Nap irányát, ami a tájékozódásuk alapja. Ha valamilyen 
oknál fogva úgy változik meg az égbolt polarizációs mintázata, hogy alkalmatlanná válik az 
orientációhoz, akkor az említett állatok eltévedhetnek, mert nem tudják kikövetkeztetni a 
közvetlenül nem látható Nap irányát. 
 Ilyen ok lehet például a teljes napfogyatkozás, mikor az égboltfény polarizációfoka 
jelentősen lecsökken, polarizációirány-mintázata pedig teljesen más, mint rendes körülmények 
között [17,18]. Ezáltal az égbolt teljes napfogyatkozásokkor megváltozó polarizációs mintázata egy 
adott helyen ritka és rövid (néhány perces) forrása a természetes eredetű poláros 
fényszennyezésnek, ami azonban minden évben föllép valahol a Föld felszínének egy keskeny, de 
igen hosszú sávjában. Például az égbolt-polarizáció alapján is tájékozódó háziméhek (Apis 
mellifera) 1999. augusztus 11-ki magyarországi teljes napfogyatkozáskor megfigyelt rendellenes, 
dezorientált viselkedésének [19,20] részben ez lehet a magyarázata. 
 Az égboltfény polarizációjának drasztikus megváltozását például az emberi hanyagság 
okozta erdőtüzek füstje is okozhatja [21]. Ekkor a füstrészecskéken történő többszörös 
fényszóródás depolarizáló hatása miatt a polarizációfok az égbolt-polarizáció alapján tájékozódó 
állatok ingerküszöbe alá csökkenhet, ami megmagyarázza bizonyos rovarok kanadai erdőtüzekkor 
megfigyelt dezorientációját [21]. Így tehát a külünféle tüzek füstje miatti rendellenes égbolt-
polarizáció is a poláros fényszennyezés egyik lehetséges forrása. 
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6. A poláros fényszennyezés jövőbeli kutatásának főbb területei 
 
A poláros fényszennyezésel kapcsolatos jövőbeli kutatások két fő csoportba oszthatók: (1) a 
poláros fényszennyezés forrásainak monitorozása és mérése képalkotó polarimetriával, valamint (2) 
a poláros fényszennyezés szervezetszintű és ökológiai hatásainak föltérképezése. A következőkben 
néhány ilyen, a jövőben elvégzendő kutatásra hozunk példákat: 
 

 A már megismerteken túl (olaj felszínek; aszfalt utak; fekete műanyag fóliák; fekete, vörös 
és más sötét színű gépkocsik; fekete sírkövek; üvegfelületek) képalkotó polarimetriával 
fölmérendők a további poláros fényszennyező források. A napelemtáblák például szintén 
forrásai lehetnek a poláros fényszennyezésnek. A minél nagyobb fényelnyelés elérése 
érdekében a napelemtáblák feketék. Mivel a külső felületük ráadásul általában sima, ezért 
erősen poláros fényt tükröznek. Mivel e felületek normálvektora többnyire az ég felé 
irányul, ezért a róluk tükröződő égboltfény visszaverődési síkja közel függőleges, miáltal a 
reflektált fény polarizációiránya közelít vízszintes. A napelemtáblákról tükröződő erősen és 
gyakran vízszintesen poláros fény megtévesztheti és nagy számban vonzhatja magához a 
polarotaktikus vízirovarokat. E hatás különösen azon napelemtábláknál lehet jelentős, 
amelyeket vizes élőhelyek, például folyópartok közelébe telepítenek. 

 A polarotaktikus vízirovarok csak akkor vonzódnak a vízszintesen poláros fényhez, ha 
annak polarizációfoka meghalad egy határértéket (a polarizációs ingerküszöböt). Íly módon 
szükséges meghatározni az egyes vízirovarfajok polarizációs ingerküszöbét. Ez képezi az 
alapját a poláros fényszennyezés kiküszöbölését célzó természetvédelmi intézkedéseknek. 

 Számos megfigyelés és terepkísérlet kimutatta már, hogy a poláros fényszennyező felületek 
magukhoz vonzzák és elpusztítják a polarotaktikus vízirovarok tömegeit. Így 
megvizsgálandó, hogy mindez milyen szerepet játszik az egyes vízirovar-populációk 
túlélésében. Például a nagy felületű fényes fekete műanyag fóliák használata a 
mezőgazdaságban súlyos veszélyt jelenthet a vízirovar-populációkra a vizes élőhelyek 
közelében. A nagy számú, erősen polarizáló felszínű vörös, fekete és egyéb sötét színű 
gépkocsik is jelentős károsító tényezőnek számíthatnak világszerte. Több esetben is 
beigazolódott, hogy még a viszonylag kis méretű, erősen és vízszintesen polarizáló 
mesterséges felületek (például olajtócsák, aszfalt felületek, műanyag fóliák) is veszélyt 
jelenthetnek a polarotaktikus vízirovarokra. Habár a megfigyelt polarotaktikus vízirovarok 
igen nagy számban jelentek meg a különböző poláros fényszennyezést okozó mesterséges 
felületeknél, arról nem rendelkezünk adatokkal, hogy ezek a poláros ökológiai csapdaként 
működő objektumok milyen mértékben hatnak a vízirovar-populációk reprodukciós 
sikerességére és túlélésére. A jövő egyik fontos feladata lesz ezen vizuális ökológiai 
probléma részletes tanulmányozása. A poláros fényszennyezés forrásai a vízirovarok 
kolonizációjának megzavarásával hozzájárulhatnak a vizes élőhelyek fragmentálódásához, 
és az élőhelyeken belüli poláros fényszennyezés közvetlen veszélyt jelent a populációkra. 

 A polarotaktikus rovarokat nemcsak a vízszintesen poláros fény vonzza, hanem sötétedés 
után a mesterséges fényforrások is pozitív fototaxist váltanak ki náluk [22]. Ezért érdemes 
vizsgálni azt is, hogy a polarotaxis és fototaxis kölcsönhatása milyen viselkedési 
változásokat eredményez a vízirovaroknál. A városi és vidéki területeken az édesvízi 
élőhelyek körül szinte mindenhol megtalálható a közvilágítás. A nagyobb városok és 
lámpáik teljesen körbeveszik a vizes élőhelyeket, a tavakat és folyókat. Egy beszámoló 
szerint például a kérészek tömegesen rajzottak az utcai lámpák által megvilágított 
aszfaltutakon, melyeket centiméteres vastagságban borítottak be [23]. A kérész nőstények 
lerakták a petecsomóikat, mikor először kapcsolatba kerültek az aszfalttal. Az aszfaltra 
rakott peték helyi jelleggel súlyos veszteséget jelentenek a kérészpopuláció számára, amit 
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végsősoron a kérészek pozitív polarotaxisa és az aszfaltút poláros fényszennyezése 
eredményezett. 

 Érdemes azt is tanulmányozni, hogy a poláros fényszennyező felületekhez (például üveg 
épületekhez, mezőgazdasági fekete műanyag fóliákhoz) tömegesen odavonzott 
polarotaktikus vízirovaroknak (például tegzeseknek) milyen ökológiai hatásai vannak az 
ezen rovarokkal táplálkozó madarak populációira. E madarak kétségkívül előnyhöz jutnak a 
poláros fényszennyezésnek köszönhető bőséges rovarzsákmány kiaknázásából. Ugyanakkor 
viszont a rovarevő madarakat sújtó predációs hatások (például a fészekrabló szarkák 
megjelenése miatti) erősödése  és az időszakos táplálékbőség hirtelen eltűnése a rovarrajzás 
befejeztével veszélyes ökológiai hatásokat eredményezhet. 
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