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fekete sírkövek fénypolarizációs 
sajátságainak, valamint e rovarok 
polarizációlátásának. Ezért videopolari-
metriával mértük a sírkövek tükröződési-
polarizációs mintázatait (5. és 6. ábra), és válasz-

S Z I TA KÖ T Ő K  A  T E M E T Ő K B E N

Mindenszentek napjának közeledtével benépesülnek a temetők az elhunytakra emlékező emberek-
kel. A melegebb napokon olykor ebben az őszi időszakban is különös jelenséget figyelhetünk meg a 
fekete síremlékeknél: a fényes fekete sírkövek közelében szitakötők jelennek meg, és a vízpartok 
mellett is tapasztalható jellegzetes viselkedést mutatják. Kutatásainkkal kiderítettük, hogy ennek a 
hátterében a szitakötők fénypolarizáción alapuló vízkeresése és a sírkövek polarizálóképessége áll.

A szitakötők erősen kötődnek a vizes élőhelyek-
hez, hiszen a lárváik vízben fejlődnek (1. ábra). 
Miután a szitakötők átváltoznak és megvedle-

nek (2. ábra), a kifejlett rovarok (3. ábra) általában eltá-
volodnak a víztől, és csak a szaporodási, peterakási idő-
szakban térnek vissza oda. A nász idején a nyílt vízfel-
szín és a mocsári szegélynövényzet alkalmas helyet biz-
tosít a különböző nemű szitakötők találkozásához és a 
nőstények petézéséhez. A szitakötők vizeknél tapasztal-
ható természetes viselkedése egyes antropogén eredetű, 
optikai tulajdonságaival vizet utánzó felületeknél (pél-
dául fekete műanyag fóliáknál, nyíltfelszínű olajtáro-
zóknál és sötét színű gépkocsiknál) is megjelenik.

A temetőkben is
Nemrég ugyanezt tapasztaltuk a kiskunhalasi reformá-
tus ótemetőben: a Sympetrum nemzetség számos szitakö-
tőfajának egyedei nagy számban vonzódtak a temető fe-

kete, csiszolt sírköveinek vízszintes felületeihez, ahol 
pontosan úgy viselkedtek, mintha egy vízfelszínhez kö-
zelítettek volna (4. ábra). Korábbi kutatásaink kimutat-
ták, hogy a szitakötők polarotaktikus rovarok, azaz a vi-
zet a felszínéről tükröződő vízszintesen poláros fény 

alapján ismerik föl. Föltételeztük, hogy a temetői 
szitakötők különös viselkedésében is 

fontos szerepe lehet a 

POLARIZÁLÓ SÍRKÖVEK

2. ábra: Átváltozás 
után a szitakötők 
többnyire 
eltávolodnak a vizes 
élőhelytől
(KrisKa GyörGy 

felvétele)

1. ábra: Egy Sympetrum szitakötő lárvája a vízfenéken
 (KrisKa GyörGy felvétele)

3. ábra: 
Egy levélen

 ülő hím sávos 
szitakötő 

(KrisKa GyörGy 

felvétele)
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tásos terepkísérletekkel igazoltuk, 
hogy a fekete sírkövekhez vonzódó 
Sympetrum szitakötők is pozitív pola-
rotaxissal rendelkeznek.

A kiskunhalasi temető sűrű bokrai és 
terebélyes fái kora tavasztól késő őszig 
a lombsátruk árnyával borítják az el-
hunytak végső nyughelyét. A temető 
ösvényei fölött a lombsátor nem záró-
dik teljesen, a sírkövek fölött nyitott 
az égbolt. A temető Kiskunhalas ker-
tes lakóövezetének szélén áll, ahol a 
legközelebbi vizes élőhely, egy aprócs-
ka tó, 2 kilométerre fekszik a temető-
től. E tavacskánál a Sympetrum szita-
kötőkön túl több olyan szitakötőfaj is 
él, mely a temetőben nem fordul elő.

Választás
Választásos kísérleteinket 2006. júni-
us végén és július elején végeztük nap-
sütéses, meleg időben, a sírok között 
futó füves ösvényeken. Azt vizsgál-
tuk, hogy két 1 négyzetméteres víz-
szintes, különböző tesztfelület hány 
szitakötőt vonz. Az egyik tesztfelület 
mindig fényes fekete műanyagfólia 
volt, ami jól modellezte a vízszintes 
fényes fekete sírkövek optikai sajátsá-
gait. A másik tesztfelület fényes fehér 
műanyagfólia, alumíniumfólia, illet-
ve matt fekete vagy matt fehér vászon 
volt. A fényes fekete műanyagfólia – 
a sötét vizek felszínéhez hasonlóan –
erősen és vízszintesen poláros fényt 
tükrözött, míg a többi anyagról füg-
gőlegesen vagy ferdén, s gyengén po-
larizált, illetve polarizálatlan fény ve-
rődött vissza. E színtelen és szagtalan 
felületekkel vizsgálható, hogy való-
ban a visszaverődő fény intenzitásá-
nak vagy polarizációjának van-e szerepe a szitakötők von-
zásában. A felületek sarkain függőleges fapálcákat szúr-
tunk a földbe – ezek szolgáltak a szitakötők ülőágaiul. Eze-
ket figyelve állapítottuk meg az odavonzott szitakötők 
számát, elhelyezkedését és viselkedését az idő függvény-
ében.

Hogyan viselkednek?
A sírkövekhez és a tesztfelületekhez odavonzott Sympet-
rum szitakötők a következő jellegzetes viselkedési eleme-
ket mutatták:

(1) Ülőágon való időzés: A szitakötők a fapálcikák csú-
csán ültek, miközben a környezet hőmérsékletétől füg-
gően kétféle testhelyzetet vettek föl. Alacsonyabb léghő-
mérséklet esetén úgy ültek, hogy testfelszínük minél na-
gyobb részét érje a napsugárzás – ez a sütkérező testtar-
tás, ilyenkor a test hossztengelye merőleges a 
napsugarakra. Magasabb hőmérséklet mellett „obeliszk” 
testtartást figyelhettünk meg, vagyis a test hossztenge-

lye párhuzamos volt a nap sugaraival, így testüknek csak 
kis részét sütötte a Nap.

(2) Zsákmányszerzés, táplálkozás: Az ülőágon tartózko-
dó szitakötők föl-fölrepültek és a közelükben elszálló ki-
sebb rovarokat zsákmányoltak, majd visszatértek az ülő-
ághoz. Egy-egy ilyen vadászat mindössze 2-3 másodper-
cig tartott.

(3) Szitakötők megtámadása: Mikor egy fajtárs jelent 
meg, a szitakötő fölrepült őrhelyéről, és megtámadta a 
betolakodót. Amennyiben az ülőágon hím tartózkodott, 
és a közeledő egy nőstény volt, megpróbált párzani vele, 
ha viszont egy másik hím közeledett, akkor a területét 
védő szitakötő elűzte a közeledőt. A néhány másodper-
cig tartó támadások után pedig újra visszatért ülőágá-
hoz.

(4) Párzási repülés: E viselkedési forma magában foglal-
ta a párzási viselkedést, mikor az összefonódott szitakö-
tőpárok a fekete sírkő vagy tesztfelület fölött szálltak, és 
a petézési viselkedést, melynek során az összekapcsoló-

4. ábra: Sympetrum szitakötők egy kiskunhalasi temető fényes fekete sírkövei mellett  
(KrisKa GyörGy felvételei)
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dott párok úgy repültek el közvetlenül a 
fekete sírkő vagy tesztfelület fölött, hogy 
közben a nőstények petézést végezve 
potrohvégükkel a felszínt érintgették. A 
párzási repülés 20-120 másodpercig tar-
tott, s az összefonódott szitakötők le-le-
szálltak a fekete sírkövek vagy tesztfelü-
letek melletti ülőágra, ahol 20-300 má-
sodpercig is időztek.

(5) Felületérintés: A szitakötők 20-60 
másodpercig oda-vissza szálltak a fekete 
sírkő vagy tesztfelület fölött, miközben 
10-30 alkalommal érintették a felületet 
testük hasoldalával.

A vízszintes, fényes fekete sírkövekhez 
és tesztfelülethez vonzódó szitakötőfajok 
mind a Sympetrum nemzetségbe tartoz-
tak. Közöttük nőstények és hímek 
egyaránt előfordultak, a többségük ivar-
érett volt. A zsákmányszerzési, táplálko-
zási viselkedési elem kivételével statiszti-
kailag szignifikánsan a vízszintes, fényes 
fekete tesztfelülethez vonzódtak a leg-
jobban. E felület mellett töltötték idejük 

túlnyomó részét, azt védték a legin-
tenzívebben más hím szitakötőkkel 
szemben, valamint csak e fölött röp-
döstek párzó szitakötők, és egyedül 
ezt a felületet érintették repülés köz-
ben.

Mivel a fényes fekete tesztfelület 
sokkal vonzóbb volt a Sympetrum szi-
takötők számára, mint a matt fekete 
vászon, ezért ki lehet zárni a negatív 
fototaxist, vagyis hogy a sötét felület 
vonzotta őket. Sem a fényes fehér alu-
mínium fólia, sem pedig a matt fehér 
vászon nem csábította a rovarokat, 
ezért a pozitív fototaxis sem magya-
rázza a megfigyeléseket. Mindezek 
alapján levonhatjuk a következtetést, 
hogy a megfigyelt szitakötőfajok, más 
vízirovarokhoz hasonlóan pozitív po-
larotaxissal rendelkeznek, vagyis a 
vízszintesen poláros fényhez vonzód-
nak. A temetői szitakötők is a vízfel-
színt a róla visszavert vízszintesen po-

5. ábra: Egy árnyékban lévő, polírozott 
fekete márványból álló síremlék tükröződési-
polarizációs mintázatai a spektrum kék 
(450 nm) tartományában 
(HorvátH Gábor fElvétElE)

6. ábra: Egy napsütötte, függőleges  
fényes fekete sírkő tükröződési-polarizációs 

mintázatai a spektrum kék tartományában 
(HorvátH Gábor felvétele)
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láros fény segítségével ismerik föl, ezért tévesztik meg 
őket az erősen és vízszintesen polarizáló fényes fekete 
sírkövek és tesztfelületek.

Fóliáról sírkövekre
A tesztfelületekkel végzett kísérleteink után már nem 
volt meglepő, hogy a szitakötők a vízszintes fekete sír-
köveket választották. Ezek mellett ültek az ágak csú-
csán, az ilyenek fölött röpködtek párzó egyedek, és 
ezekhez érintették potrohvégüket. Ez utóbbi viselke-
dést csak a fényesre polírozott sötétszürke vagy fekete, 
vízszintes felületű sírköveknél figyeltük meg, a fehér 
vagy világos színűeknél egyszer sem. Azt tapasztaltuk, 
hogy a szitakötők csak akkor vonzódnak a sírkövek-
hez, ha (1) azok anyaga sötétszürke vagy fekete, (2) a 
síremléknek van egy legalább 0,5 m2-es, közel vízszin-
tes, fényesre csiszolt felületrésze, (3) az égbolt nyitott a 
sírkő fölött, és (4) a síremlék közvetlen közelében talál-
ható legalább egy ülőág.

Az 5. ábra egy olyan tipikus, fényes fekete sírkő polari-
zációs mintázatait mutatja, amely szitakötőket vonzott. 
A csiszolt fekete sírkövek vízszintes felületrészeiről min-
dig erősen és vízszintesen poláros fény tükröződik – ez 
vonzza a szitakötőket. A más sírkövekről visszavert fény 
nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal – ezek körül 
nem is figyeltünk meg polarotaktikus szitakötőket. Ha 
a sírkő függőleges, akkor általában nem vízszintesen, 
hanem függőlegesen poláros fényt ver vissza (6. ábra), 
ami nem csábítja a szitakötőket.

Könnyű magyarázatot találni arra is, hogy miért szük-
séges ülőág és nyitott égbolt is a szitakötők fekete sírkö-
vek melletti tartós és fokozott jelenlétéhez: a Sympetrum 
fajok hímjei az úgynevezett „ülő típusba” sorolhatók, 
ami azt jelenti, hogy a nőstényekre a vízpart egy kiálló 
pontján kapaszkodva várnak, ahonnan jól beláthatják a 
környezetüket. Ezért kellett ágnak is lennie a vízszinte-
sen poláros fényt tükröző felület mellett. A felettük ta-
lálható nyitott égbolt pedig azért volt fontos, mert a szi-
takötők repülés közben egymást és a zsákmányukat is 
alulról ismerik föl az ég világos háttere előtt. Ráadásul 
ilyen területen több napsütés éri őket sütkérezés közben, 
mint a lombok árnyékában.

A temetők többsége távol helyezkedik el a vizes élőhe-
lyektől, hiszen ezek közelében a magasabb talajvízszint 
megakadályozhatja a temetkezést. E száraz területeken a 
szitakötők számára az egyetlen ideálisnak tűnő petéző-
hely a polarizációs sajátságaiban vizet utánzó fényes fe-
kete sírkövek vízszintes felülete, amely lépre csalja a pe-
terakáshoz készülő szitakötő nőstényeket. A sírkövekre 
helyezett peték aztán rövid idő alatt kiszáradnak és el-
pusztulnak. A vízszintes sima felszínű fekete sírkövek 
tehát ökológiai csapdaként működhetnek, mivel optikai 
sajátságaik folytán megakadályozhatják a szitakötők 
utódgenerációjának kifejlődését.
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