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I) Rovarok vízdetekciója 

 

 1980: Rudolf Schwind: Notonecta glauca vízipoloska a 

vízfelületről tükröződő vízszintesen poláros fény segítségével 

keresi a vizet 

 

 Oka: retinán lévő fotoreceptorok  

mikrobolyhain elhelyezkedő  

látópigment molekulák rendezettek 

 érzékelik a fény polarizációját 

 

 Mára több mint 300 rovarfajról  

bizonyították ugyanezt 

  



II) Poláros fényszennyezés  

- Poláros fényszennyezésnek nevezzük 
általában a mesterséges poláros fény 
polarizáció-érzékeny állatokra kifejtett 
ártalmas hatásait 

   

 

-Poláros fényszennyezés legfőbb forrásai a 
sima, sötét felületek (üveglapok, 
műanyagfóliák) 



III) Képalkotó polarimetria 
 Célja: Az emberi szem számára „láthatóvá” váljon a 

fénypolarizáció. 

 Lépései: 

1) Rögzítjük a digitális fényképezőgépet, aminek az 

objektívlencséjére forgatható, lineáris polárszűrőt helyezünk  

2) A polárszűrő áteresztési irányát kezdetben függőlegesre 

állítjuk 

3) Elkészítjük az első képetMég kétszer megismételjük a 

lépést úgy, hogy a polárszűrőt mindig 45°-kal elforgatjuk 

4) A polárszűrő rezgési irányát feljegyezzük minden egyes 

alkalommal (esetünkben 0°,45°, 90°) 

5) Számítógépes program segítségével kiértékeljük  

 Eredmény: Polarizációs mintázat 

 

 



 vizes élőhely polarizációs 

mintázatai  
 p lineáris polarizációfok: 

vízszintesen visszavert 
fény gyakorisága 

  polarizációszög: fény 
rezgési síkjának szöge   

 3. sor: kék szín jelzi a 
vízként érzékelt területeket 

 4. sor: minél világosabb a 
piros, illetve zöld szín, 
annál nagyobb, illetve 
kisebb a poláros 
fényszennyezés 

 a szabad vízfelület egésze 
erősen és vízszintesen 
poláros fényt ver vissza 

/erősen: p>rovar 
küszöbértéke (fajonként 
eltérő)/ 



IV) Ökológiai hatások 
A) Budapesti pakurató 

 Pestszentlőrinc és Pestszentimre határán, 50 évig 

 Pakura: kőolaj lepárlásakor visszamaradó sűrű, mézszerű 
viszkozitású fekete folyadék 

 Csíkbogarak (Dytiscidae), óriáscsíborok (Hydrous piceus), vízi 
botpoloskák (Ranatra linearis), molnárkák (Gerris sp.), 
közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum), óriás szitakötő 
(Anax imperator) maradványai  

 Oka: pakurafelszín erősen vízszintesen poláros fényt tükröz és 
ezzel odavonzza a pozitív polarotaxissal rendelkező rovarokat 



B) Gépkocsik karosszériája 

 Fekete, vörös és sötét színű autók karosszériája erősen és 
vízszintesen poláros fényt tükröznekvonzzák a polarotaktikus 
vízirovarokat felforrósodott autófelülethez érve elpusztulnak, 
lerakott petéik pedig kiszáradnak 

 „Legzöldebb” autó: Fehér és piszkos 



C) Napkollektorok 

 A napkollektorok és napelemcellák felhasználása a „zöldenergia” 
termelésben az utóbbi években megnőtt  

 Sötét, fényes felületpoláros fényszennyező [ELTE] 

 ELTE kutatói: visszavert fényt depolarizáló, fehér rácsmintázattal 
látták el a táblákatakár harmincszor kevesebb vízirovar szállt 
rájuk 

 

 



D) Sírkövek 
 

 Helyszín: Fiumei úti Nemzeti Sírkert, sírkövek tükröződési-
polarizációs mintázatait mértem  

 Eredmény:  
 
1) Fekete vagy vörös, csiszolt sírkövek erősen és vízszintesen 
poláros fényt vernek visszavonzóak a pozitív polarotaxissal 
rendelkező rovarok számára 
2) Fehér márvány sírkövek polarizációfoka 0% körüli és 

függőlegesen polarizált fényt ver  
 

 





V) Épületek poláros fényszennyezése 

1) ELTE TTK, Északi tömb 



2) ELTE TTK, Déli tömb 



3) Skála épülete 



4) Duna Pláza 





VI) Poláros fényszennyezés csökkentésének 
lehetőségei 

 Építészeti szemléletváltásvilágos és durva felületű építőanyagok 
preferálása 

 Poláros fényszennyező felületet fehér, megfelelő sűrűségű 
rácsmintázattal vonjuk be 

 Fehér függöny alkalmazása a már meglévő üvegpaloták esetében 
(ELTE)  ehhez a dolgozók megfelelő tájékoztatása és motiválása 
szükséges  



Köszönöm a figyelmet! 


