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1. Bevezetés 

A csillagászati és az ökológiai fényszennyezés régóta ismert és kutatott jelenség, a poláros             

fényszennyezés fogalma azonban kevesebb, mint egy évtizede került be a tudományos           

köztudatba. A sötét és fényes felületek (pl. napelemek, aszfalt utak, mezőgazdasági fekete            

műanyag fóliák) erősen és vízszintesen poláros fényt vernek vissza, ami megtéveszti a            

vízkereső vízirovarokat, amelyek ennek hatására a természetestől eltérő viselkedési formákat          

mutatnak, és ezzel reprodukciós hátrányba kerülnek. Doktori disszertációmban szakirodalmi         

közlemények alapján összefoglaltam a poláros fényszennyezés egyes formáit. A poláros          

fényszennyezés ökológiai hatásainak csökkentésére egy lehetséges megoldás a felületről         

visszavert fény polarizációfokának csökkentése a felület mattosításával, érdesítésével.        

Terepkísérletekben vizsgáltam, hogy a gyártástechnológiában egyre inkább elterjedt        

anti-reflexív matt napelemek kevésbé poláros fényszennyezők-e, mint fényes, sima felületű          

társaik. 

A poláros fényszennyezéshez szorosan kapcsolódó fogalom az ökológiai csapdák         

kialakulása. Doktori kutatásaim során egy olyan kettős ökológiai csapdát vizsgáltam,          

amelynek kialakulásában a fototaxis és a polarotaxis egymás hatását szinergikusan erősítette.           

Értekezésemben bemutatom ezt az éjjel rajzó dunavirág (Ephoron virgo) kérészfajt érintő           

kettős ökológiai csapdát, amely kivilágított hidaknál alakul ki. A dunavirág nőstények petéik            

lerakása előtt kompenzációs repülésük során a folyó folyásirányával szemben repülnek          

néhány kilométert. Repülésüket a vízről visszavert erősen és vízszintesen poláros fény           

irányítja. Kivilágított hidaknál a hídlámpák erős fénye odavonzza e kérészeket, melyek           

csapdába esnek, és a lámpák fénykörében rajzanak. Kifáradva a híd aszfalt útjára hullanak,             

ahol az aszfaltról visszavert vízszintesen poláros fény vizet utánozva megtéveszti és helyben            

tartja őket, ahova petéiket is lerakják. Mivel egy-egy rajzási időszakban a védett dunavirág             

egyedek százmilliói pusztulhatnak el a hidaknál petéikkel együtt, a temédszetvédelmi kár           

hatalmas. Értekezésemben bemutattam egy kettős ökológia csapda közelében a kérészrajzás          

lefolyását, terepkísérletben pedig igazoltam, hogy a dunavirágok jobban vonzódnak a          

vízszintesen poláros fényhez, mint az azonos intenzitású polarizálatlanhoz, valamint         

kidolgoztam egy megoldást a kivilágított hidak fénycsapdahatásának csökkentésére. 
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A természetben az állatok egy része a polarizáció-érzékelését nem vízfelületek          

keresésére, hanem az égbolt polarizációs mintázata alapján történő tájékozódásra használja. E           

mintázat segítségével akkor is képesek meghatározni a Nap helyét az égen, ha azt felhő vagy               

köd takarja. Thorkild Ramskou dán régész 1967 óta ismert elmélete szerint a viking hajósok              

is segítségül hívhatták az égbolt polarizációját nyílt tengeri navigációjuk során. Kettőstörő           

vagy dikroikus kristályok (napkövek) segítségével mérhették az égboltfény        

polarizációirányát, amely alapján megbecsülhették a felhők vagy köd által takart Nap helyét.            

Régészeti leletek arra utalnak, hogy napsütésben egy napiránytűvel mérték a földrajzi északi            

irányt, borult időben pedig a napkövek segítségével használhatták e napiránytűt. Ennek           

feltétele az volt, hogy az égboltfény polarizációfoka elég nagy legyen a mérési pontban             

ahhoz, hogy meg lehessen figyelni az ide-oda forgatott napkőkristályon áthaladó égboltfény           

intenzitásváltozásait. Ezen elméletet a tudományos közösség évtizedeken keresztül elfogadta         

és idézte anélkül, hogy bárki mérte volna a navigációs módszer pontosságát.           

Disszertációmban bemutattam az égbolt-polarimetrikus viking navigáció négy lépése        

hibafüggvényének laboratóriumi és planetáriumi pszichofizikai kísérletekben történő mérését.        

A kapott hibafüggvények felhasználásával egy számítógépes hibaterjedést számoltam,        

amelyben 1080 eltérő időjárási helyzetben határoztam meg az eredő északi navigációs hibát            

három napkőre (kalcit, kordierit, turmalin) és két fontos dátumra (tavaszi napforduló, nyári            

napéjegyenlőség) vonatkozóan. Ez alapján elemeztem, hogy mely meteorológiai helyzetek         

voltak a legkedvezőbbek és a legkedvezőtlenebbek a viking navigáció szempontjából. 

2. Anyag és módszer 

Doktori disszertációmban bemutattam egy matt napelemtábla poláros fényszennyezésének        

vizsgálatára irányuló terepvizsgálatokat, amelyeket két különálló kísérletben Szokolyán (47°         

52’ N, 19° 00’ E) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, Dömörkapu (47°40’ N, 19°03’ E)                

mellett végeztünk. A poláros fényszennyezés mértékét a tesztfelületek által vonzott          

polarotaktikus rovarok darabszáma és jellegzetes viselkedéselemeinek elemzése alapján        

számszerűsítettük. A vizsgált indikátor fajok polarotaktikus bögölyök, kérészek és         

árvaszúnyogok voltak. A kísérletekben használt tesztfelületek reflexiós polarizációs        

sajátságait képalkotó polarimetriával mértem a spektrum vörös (650 ± 40 nm = a polariméter              

CCD-detektora maximális érzékenységének hullámhossza ± annak félértékszélessége), zöld        
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(550 ± 40 nm) és kék (450 ± 40 nm) tartományában. Tesztfelületként a dán Sunarc Ltd.                

napelemgyártó cég által redelkezésünkre bocsátott fekete aljzatú matt üvegfelületek         

szolgáltak, melyeket fekete aljzatú, fényes, sima felületű üvegfelületekkel hasonlítottunk         

össze. A számszerű eredményekből azok statisztikai elemzése (Mann-Whitney U teszt) után           

vontunk le következtetéseket. 

A dunavirág (Ephoron virgo) kérészfaj tömegrajzását a tahitótfalui Tildy Zoltán          

hídnál (47° 75’ N, 19° 08’ E) vizsgáltuk. A rajzás lefolyására vonatkozó megfigyeléseket             

értekezésemben leíró jelleggel közöltem. A rajzás mértékét a különböző megfigyelési          

napokon a hídon elhelyezett térfigyelő kamera nyilvánosan hozzáférhető felvételei alapján          

elemeztem. A hídon elpusztult kérészek ivararányának meghatározásához az elpusztult         

egyedekből véletlenszerűen mintát vettem, majd a laboratóriumban mikroszkóppal        

állapítottam meg a nemüket. A hídon és környezetében a polarizációs méréseket képalkotó            

polarimetriával végeztük. Terepkísérletben vizsgáltam a dunavirág polarizáció-érzékelését a        

hídtól 110 m távolságra, ahol a közúti lámpák fénye már kevésbé volt zavaró. A vizsgálathoz               

speciális szűrőelőtéteket készítettünk, amelyekkel vízszintesen poláros, valamint azonos        

intenzitású és színű (spektrumú) polarizálatlan fényt tudtunk előállítani. A kísérletben          

lefényképeztük a különböző polarizációjú fénycsóvák által odavonzott kérészeket. Az így          

készült felvételeken a kérészek egyedszámának meghatározása az Estrato Kutató és Fejlesztő           

Kft. által kifejlesztett AlgoNet szoftverrel történt. A vízszintesen poláros és polarizálatlan           

fényhez vonzódott kérészszám közötti szignifikáns különbséget nemparaméteres       

Mann-Whitney U teszttel mutattam ki. 

Az égbolt-polarimetrikus viking navigáció 1. lépésének hibafüggvényét egy        

laboratóiumi pszichofizikai kísérletben mértem az Eötvös Loránd Tudományegyetem        

Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptika Laboratóriumában. A kísérleti elrendezés        

összeállításában Hopp Sándor és Dr. Barta András segített. A 3. és 4. lépés hibafüggényének              

mérését az ELTE Csillagászati Tanszék planetáriumában végeztem, ahol Prof. Petrovay          

Kristóftól és Tarczai-Nehéz Dórától kaptunk segítséget a planetárium használatához. Az          

egyes navigációs lépések hibafüggvényeinek ismeretében egy általam írt számítógépes         

szoftver segítségével hibaterjedéssel meghatároztam az eredő északi navigációs hibát 1080          

eltérő időjárási helyzetben, három napkőre (kalcit, kordierit, turmalin) és két fontos dátumra            

(tavaszi napforduló, nyári napéjegyenlőség) vonatkozóan. Az időjárási helyzetekről készült         

égbolt-polarizációs felvételeket a szombathelyi Gothard Obszervatóriumban elhelyezett       
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polarizációs felhődetektor készítette, melyekből napeleváció és felhőzöttség szerint 90         

kategóriát hoztam létre, majd minden kategóriához 12 felvételt rendeltem. Végeredményül          

egy olyan adatmátrixot kaptam, mely alapján a 61o szélességi kör mentén húzódó fő viking              

hajózási útvonalra jellemző napmagasságok és tetszőleges felhőzöttségi fok mellett meg lehet           

mondani az eredő északi navigációs hibát. 

3. Eredmények 

3.1. Matt napelemek poláros fényszennyezése 
 
(3.1.1.) Kimutattam egy terepkísérletben, hogy az indikátorként vizsgált polarotaktikus         

bögölyök szignifikánsan jobban vonzódtak a fényes fekete napelemeket utánzó         

tesztfelületekhez, mint a matt feketékhez, három eltérő viselkedési formát (érintés,          

körözés, leszállás) illetően. 

(3.1.2.) Kimutattam egy másik terepkísérletben, hogy az indikátorként vizsgált polarotaktikus          

kérészek a matt fekete napelemeket utánzó tesztfelületekhez vonzódtak        

szignifikánsan nagyobb számban, mint a fényes feketékhez. 

(3.1.3.) Kimutattam egy harmadik terepkísérletben, hogy az indikátorfajként vizsgált         

polarotaktikus árvaszúnyogok azonos mértékben vonzódnak a matt és a fényes          

fekete napelemeket utánzó tesztfelületekhez. 

(3.1.4.) A vizsgált tesztfelületek reflexiós polarizációs tulajdonságainak képalkotó        

polarimetriai mérésével megmagyaráztam, hogy a kérészek azért részesítették        

előnyben a matt fekete felületet, mert az polarizációs szempontból jobban utánozta a            

nyugodt felszínű víztesteket, amelyek a vizsgált kérészek természetes élőhelyei. 

(3.1.5.) Rámutattam, hogy bár a napelemgyártásban az anti-reflexív felületi bevonatok          

alkalmazása energetikailag kedvező technológia, a napelemek poláros       

fényszennyezését csak bizonyos polarotaktikus rovarok (például bögölyök) esetében        

csökkentik, míg másoknál (például bizonyos kérészeknél) inkább növelik. 
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3.2. Az éjjel rajzó dunavirág (Ephoron virgo) kérészek kivilágított hidaknál 

       létrejövő kettős fénycsapdája 

 

(3.2.1.) Bemutattam a dunavirág (Ephoron virgo) tömegrajzásának lefolyását a vizsgált,          

éjszaka kivilágított Duna-hídnál. 

(3.2.2.) Terepkísérlet során bizonyítottam, hogy a dunavirág pozitív polarotaxissal         

rendelkezik, és 5-10-szer erősebben vonzódik a vízszintesen poláros fényhez, mint          

az azonos intenzitású polarizálatlanhoz. 

(3.2.3.) Az éjjel kivilágított híd aszfalt útjának és környezetének képalkotó polarimetriai           

mérésével magyarázatot adtam a hidaknál kialakuló foto- és polarotaxis által          

létrehozott kettős fénycsapda működésére. 

(3.2.4.) Javasoltam egy világítástechnikai megoldást, amivel az éjjel rajzó kérészek a           

vízfelszín fölött tarthatók, és megakadályozható, hogy a hídlámpáknál kialakuló         

fénycsapda áldozatául essenek. 

 

3.3. Az égbolt-polarimetrikus viking navigáció pontossága 
 
(3.3.1.) Meghatároztam egy laboratóriumi pszichofizikai kísérletben az égbolt-polarimetrikus        

viking navigáció 1. lépésének hibafüggvényét dikroikus kordierit és turmalin,         

valamint négy különböző kettőstörő kalcit napkőre vonatkozóan. 

(3.3.2.) Meghatároztam egy planetáriumi pszicofizikai kísérletben az égbolt-polarimetrikus        

viking navigáció 3. lépésének hibafüggvényét. 

(3.3.3.) Meghatároztam egy planetáriumi pszicofizikai kísérletben az égbolt-polarimetrikus        

viking navigáció 4. lépésének hibafüggvényét. 

(3.3.4.) Az égbolt-polarimetrikus viking navigáció egyes lépéseinek hibafüggvényének        

ismeretében meghatároztam egy általam írt szoftverrel a hibaterjedést a navigáció          

során, és ezzel az eredő északi hibát 1080 különböző időjárási helyzetben, három            
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napkőre (kalcit, kordierit, turmalin) és két jellegzetes dátumra (tavaszi napforduló,          

nyári napéjegyenlőség) vonatkozóan. 

(3.3.5.) Létrehoztam egy adatmátrixot, amely tetszőleges napeleváció-felhőzötség adatpárra        

megadja a navigációs északi hibát, ami alapján elemeztem az égbolt-polarimetrikus          

viking navigáció számára kedvező és kedvezőtlen meteorológiai helyzeteket. 
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