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1. Bevezetés 
 

A természetben előforduló színek, különösen azok, amelyeket élő organizmusok 

állítanak elő, gyakran egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek. Segítségükkel az élőlények 

igyekeznek környezetükhöz alkalmazkodni. Ezért a színek különféle feladatok teljesítésére 

alakultak ki az evolúció évmilliói alatt: használatukkal az egyedek képesek rejtőzködést 

megvalósítani [1, 2, 3], figyelmeztetni / megtéveszteni a potenciális ragadozókat [4], illetve 

szexuális kommunikációs jelzésként is szolgálnak [5, 6, 7]. Ezek a kültakarón előforduló, a 

napfény (fehér fény) visszaverésén és szórásán alapuló színek alapvetően kétféle módon 

keletkezhetnek. A kémiai, vagy festékszínek eredete mindig valamilyen festékanyag 

(pigment), ami képes a fény szelektív molekuláris elnyelésére, visszaverve a látható spektrum 

bizonyos tartományait. A színképzés másik, fizikai módja során a fény fotonikus 

nanoarchitektúrák felületéről verődik vissza szelektív módon, mivel bizonyos hullámhossz-

tartományok nem tudnak terjedni ebben a közegben [8]. A nanoarchitektúrán áthaladni képes 

fény a szerkezet belsejében elnyelődik valamilyen pigmentben (ízeltlábúakban tipikusan a 

széles spektrumú elnyelésre képes melaninban), így a szemünk csak a visszavert komponenst, 

az ún. szerkezeti színt érzékeli. A szerkezeti színek gyakran különleges optikai 

tulajdonságokkal is rendelkeznek. Mind az árnyalat, mind a visszavert intenzitás függhet a 

megvilágítás és a megfigyelés irányától, így a matt, egyszínű felszíntől [2, 9, 10] a fémesen 

csillogó [11, 12] és színjátszó [13, 14, 15] felületekig számtalan változat megfigyelhető. 

Célszerű itt tisztázni, hogy a továbbiakban színjátszónak (angol szakirodalomban: iridescent) 

tekintünk minden olyan felületet, amely estében igaz, hogy a megvilágítás, illetve a 

megfigyelés irányával változik az észlelt szín. 

Az állatvilágban mindkét színképzési mód gyakori, valamint a két folyamat 

összjátékából származó színekkel is találkozhatunk. Az elmúlt évtizedekben a fizikai és 

anyagtudományi megközelítés szemszögéből a biológiai eredetű szerkezeti színek 
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feltérképezése, valamint az azokat előállító fotonikus nanoarchitektúrák működésének 

megismerése volt a tudományterület egyik legfontosabb feladata. Az így megszerzett tudás 

ihletet adott mesterséges, „bioinspirált” nanoarchitektúrák létrehozásához [16, 17], később a 

potenciális alkalmazási lehetőségek is előtérbe kerültek [ 18 , 19 , 20 ]. Fontos azonban a 

szerkezeti színekkel kapcsolatos biológiai hátterű kérdések vizsgálata is. Például az egyedek 

és a populáció egésze szempontjából lényeges biológiai funkciók feltárása, mint a szerkezeti 

színek szerepe a lepkék életében, valamint a természetes változatosság kérdése egy-egy 

populáción belül, ami információval szolgálhat az élőlények életmódjáról, fejlődéséről, 

valamint a szerkezeti színek kialakulásának részleteiről. Ezekre a szempontokra eddig a fizika 

és az anyagtudomány kevésbé fókuszált. Az így feltárt összefüggések eredményesen 

hasznosíthatók az olyan alkalmazások esetében is, amelyek biológiai eredetű mintákat 

használnak fel. 

A dolgozatban kék boglárkalepkék hímjeinek szárnyán előforduló fotonikus 

nanoarchitektúrákat tanulmányoztam anyagtudományi vizsgálati módszerekkel (optikai 

mikroszkópia, pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia), valamint a létrejövő 

szerkezeti szín tulajdonságait különféle optikai spektrometriai technikákkal jellemeztem. 

Kapcsolatot kerestem a fizikai jellemzők és a biológiai funkció között, és az így megszerzett 

ismereteket a lepkeszárny gőzérzékelő szenzorként való alkalmazásában hasznosítottam. 

A 2. fejezetben a fotonikus kristályok bevezetése után példákat ismertetek 

természetben előforduló szerkezeti színekre, valamint kitérek a színváltozásra képes biológiai 

eredetű fotonikus nanoarchitektúrákra is. Továbbá bemutatom a fotonikus kristály alapú 

gőzérzékelés alapvető jelenségeit és törvényszerűségeit. 

A 3. fejezet a vizsgálataim alapját képező lepkékről nyújt részletes bemutatást, a 

biológia szemszögéből közelítve. Kitérek a lepkék felépítésére, élőhelyére és jellemző 

életmódjára is. 



5 

A 4. fejezet az alkalmazott vizsgálati módszereket tartalmazza, külön kiemelve a 

felhasznált optikai spektrometriai mérési módszereket, valamint gőzérzékelési kísérlet mérési 

összeállítását. Bemutatom a lepkék mesterséges körülmények közötti tenyésztéséhez 

szükséges eszközöket és az életciklusuk kontrollált hűtéssel történő szabályozását 

megvalósító kísérletet, valamint a szárnypikkelyeikben lévő fotonikus nanoarchitektúra 

felületének módosítására szolgáló módszert. 

Az 5. fejezet a saját eredményeimet tartalmazza, három alfejezetbe csoportosítva. Az 

elsőben kilenc, azonos élőhelyen élő, közeli rokonságban lévő boglárkalepkefaj szerkezeti 

színének és fotonikus nanoarchitektúrájának fajspecifikusságát vizsgáltam meg, és 

kapcsolatot kerestem a szárnyak színárnyalata és a fajok repülési idejének éven belüli 

eloszlása között. A másodikban két, hasonló színű és azonos élőhelyen élő, de eltérő 

párválasztási stratégiát folytató boglárkalepkefaj szerkezeti színének természetes 

változatosságát vizsgáltam meg. Továbbá arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az Ikarusz 

boglárka egyedek bábállapotban történő, kontrollált hűtésével hogyan módosítható a felszín 

kék színe és a fonákoldali mintázat. A harmadikban a boglárkalepkék szárnyán található 

fotonikus nanoarchitektúrát optikai elvű gőzérzékelő szenzorként használtam fel. 

Megmutattam, hogy ez a szenzoralapanyag kémiailag szelektív érzékelést tesz lehetővé, és a 

fotonikus nanoarchitektúra felületének módosításával a gőzérzékelési tulajdonságok is 

megváltoztathatóak. 

A dolgozatban a tézispontokhoz felhasznált hivatkozásokat [T1], [T2], stb., a 

tézispontokhoz nem tartozó, saját cikkekre való hivatkozást [D1], [D2], stb. jelölöm, és a 

felsorolásukat a tézisek után közlöm. Mások munkáira való hivatkozásokat az 

irodalomjegyzék tartalmazza, és [1], [2] stb. jelöléssel szerepelnek. 
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2. Elméleti alapok 

2.1. Fotonikus kristályok 

A fotonikus kristályok olyan, rendszerint dielektrikum alapú kompozit anyagok, 

amelyekben a komponensek optikai tulajdonságai (dielektromos állandók) térben 

periodikusan változnak. Fotonikus kristálynak megfelelő viselkedés akkor figyelhető meg, ha 

a komponensek elnyelése kicsi, és a dielektromos állandó periodicitása összemérhető az 

elektromágneses sugárzás hullámhosszával. A látható tartományban működő szerkezetek 

esetében ez pár száz nanométert jelent. Ekkor a fotonikus kristályra eső fény kölcsönhatásba 

lép a periodikus nanoszerkezettel, így bizonyos hullámhossz-tartományok nem tudnak 

terjedni a szerkezetben, arról teljes egészében visszaverődnek. Ezt a visszavert hullámhossz-

tartományt nevezzük fotonikus tiltott sávnak. 

A szilárdtestfizikából ismert, elektronokra felépített fogalomrendszer alkalmazható a 

fotonikus kristályok esetében is [21, 22 ], így definiálható a fotonikus szerkezetek elemi 

cellája, Brillouin-zónája, diszperziós relációja és tiltott sávja is. Fontos azonban, hogy a 

fotonikus kristály elemi cellájának mérete nem összemérhető az atomi kristályszerkezettel, 

mivel a dielektromos komponensek periodicitása több nagyságrenddel nagyobb, mint az 

atomi rács rácsállandója. 

A fentiek alapján megadható a fotonikus kristályok elméleti leírása. A következőkben 

J. D. Joannopoulos tárgyalásának [ 23 ] főbb lépéseit fogom ismertetni, amelyben 

dielektrikumból álló kompozitban terjedő elektromágneses hullám viselkedését írja le. 

Minden elektromágneses jelenség, beleértve a fény közegben történő terjedését, 

leírható a négy makroszkopikus Maxwell-egyenlettel. SI egységekben 

∇ ∙ 𝑩 = 0;    ∇ × 𝑬 +
𝜕𝑩

𝜕𝑡
= 0 
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∇ ∙ 𝑫 = 𝜌;    ∇ × 𝑯 −
𝜕𝑫

𝜕𝑡
= 𝑱, 

ahol 𝑬 és 𝑯 a makroszkopikus elektromos és mágneses terek vektorai, 𝑫 és 𝑩 az eltolás és a 

mágneses indukció vektor, 𝜌 és 𝑱 pedig a szabad töltéshordozó sűrűség és szabad áramsűrűség 

vektora a dielektrikumban. 

A kompozit közeg optikai leírására négy közelítést alkalmazunk: feltételezhető, hogy 

olyan doménekből áll, amelyekben a törésmutató homogén és izotróp, valamint ennek 

szerkezete nem változik az időben (1). A közeget veszteségmentesnek tételezzük fel, így a 

dielektromos állandó valósnak tekinthető (2). Továbbá feltételezhető, hogy a fellépő 

térerősségek kicsik, így a nemlineáris hatások elhanyagolhatóak (3). Ennek következtében 

𝛿 = 0  és 𝑱 = 0 , valamint az eltolásvektor szorzatalakban áll elő a térerősség vektorából 

𝑫(𝒓) = 휀0휀(𝒓)𝑬(𝒓), 

ahol 휀0 a vákuum permittivitása és 휀(𝒓) > 0 a helytől függő dielektromos állandó. Látható, 

hogy utolsó közelítésként a dielektromos állandó frekvenciafüggését is elhanyagoljuk (4). A 

fentiek mindegyike (homogén, izotróp kompozit, átlátszóság, lineáris hatások, 

frekvenciafüggetlen permittivitás) jó közelítéssel teljesül a természetben előforduló, 

biopolimer alapú (kitin, keratin) fotonikus nanoarchitektúrák esetében. 

A közelítések eredményeként felírható a mágneses indukcióvektor is 𝑩(𝒓) =

𝜇0𝜇(𝒓)𝑯(𝒓) alakban, ahol 𝜇0  a vákuum permeabilitása, 𝜇(𝒓) pedig a relatív permeabilitás. 

Dielektrikumokban ez utóbbi csak nagyon kis mértékben tér el az egységtől, ezért a 

továbbiakban a 𝑩(𝒓) = 𝜇0𝑯(𝒓)  alakot fogjuk használni. A fentiek összessége alapján 

felírhatóak a Maxwell-egyenletek az új alakjukban, 

∇ ∙ 𝑯(𝒓, 𝑡) = 0;    ∇ × 𝑬(𝒓, 𝑡) + 𝜇0

𝜕𝑯(𝒓, 𝑡)

𝜕𝑡
= 0 

∇ ∙ [휀(𝒓)𝑬(𝒓, 𝑡)] = 0;    ∇ × 𝑯(𝒓, 𝑡) − 휀0휀(𝒓)
𝜕𝑬(𝒓, 𝑡)

𝜕𝑡
= 0. 
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Látható, hogy 𝑬 és 𝑯 mindegyike a hely és az idő bonyolult függvénye. Azonban a 

Maxwell-egyenletek lineárisak, ezért elválaszthatóak egymástól a hely- és időfüggő tagok 

úgy, hogy a tereket harmonikus módusok formájában írjuk fel. 

𝑯(𝒓, 𝑡) = 𝑯(𝒓)𝑒−𝑖𝜔𝑡 

𝑬(𝒓, 𝑡) = 𝑬(𝒓)𝑒−𝑖𝜔𝑡 

Ezeket a próbafüggvényeket beillesztjük a fenti rotációt tartalmazó Maxwell-

egyenletekbe, és az alábbi mesteregyenletet kapjuk eredményül, amely már csak 𝑯(𝒓)-t 

tartalmaz: 

∇ × (
1

휀(𝒓)
∇ × 𝑯(𝒓)) = (

𝜔

𝑐
)

2

𝑯(𝒓). 

Ezen túl a divergenciákat tartalmazó Maxwell-egyenletekből megszorításokat kapunk 

az elektromos és mágneses terekre, amelyeknek egyszerű fizikai értelmezése van: a közegben 

nincsenek forrásai és nyelői az eltolási és mágneses tereknek, amellyel egyenértékű állítás, 

hogy az elektromágneses terek transzverzális elektromágneses hullámokból épülnek fel a 

kompozitban. 

A divergenciákat tartalmazó Maxwell-egyenletek megszorításaival együtt minden 

szükséges információ rendelkezésre áll 𝑯(𝒓) -rel kapcsolatban. A megoldás során 

meghatározott 휀(𝒓)  dielektrikum közegre fogjuk kiszámítani 𝑯(𝒓) -t a mesteregyenlet 

megoldásával, figyelembe véve a transzverzalitási követelményeket. Innen már kiszámítható 

az elektromos tér is az 𝑬(𝒓) =
𝑖

𝜔𝜀0𝜀(𝒓)
∇ × 𝑯(𝒓) összefüggés alapján. 

A fenti mesteregyenlet tipikus sajátérték-probléma: bizonyos műveleteket elvégezve 

𝑯(𝒓) függvényen, amely a megengedett elektromágneses módus ebben a szerkezetben, az 

eredeti 𝑯(𝒓) függvény konstansszorosát kapjuk eredményül. Ekkor 𝑯(𝒓) a bal oldalon álló 

operátor sajátfüggvénye lesz, a konstans szorzó pedig a hozzá tartozó sajátérték. Ezek alapján 

definiálható Θ operátor: 
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Θ𝑯(𝒓) = ∇ × (
1

휀(𝒓)
∇ × 𝑯(𝒓)), 

amivel a sajátérték-probléma az alábbi alakban írható fel: 

Θ𝑯(𝒓) = (
𝜔

𝑐
)

2

𝑯(𝒓), 

ahol 𝑯(𝒓) a sajátvektor és (
𝜔

𝑐
)

2

 a hozzá tartozó sajátérték. 

Az általános 휀(𝒓)  dielektromos függvényű közegre vonatkozó levezetést [23] 

mellőzöm. A következőkben egy speciális esetet, az egy dimenzióban periodikus, 

multiréteges fotonikus kristályszerkezetet fogom bemutatni (1. ábra). 

 

 

1. ábra: Egy dimenzióban periodikus multiréteg-szerkezet z irányban a nagyságú 

periodicitással. A különböző színnel jelölt rétegek különböző törésmutatóval 

rendelkeznek. J. D. Joannopoulos nyomán [23] 

 

Ebben a példában a közeg 𝑥-𝑦 irányban folytonos dielektromos függvényű, 𝑧 irányban 

viszont diszkrét transzlációs szimmetriával rendelkezik. A rendszer jól ismert az optikában, 

visszaverési spektruma a határfelületeken történő többszörös visszaverődések segítségével is 

egzaktul leírható. Ha a 𝑧  irányú periodicitás 𝑎 , akkor definiálható az 𝒂 = 𝑎�̂�  primitív 

rácsvektor. A diszkrét transzlációs szimmetria miatt 휀(𝒓) = 휀(𝒓 ± 𝒂) állítás teljesül, és ez 

minden további periódusra is igaz, így 휀(𝒓) = 휀(𝒓 + 𝑹), ahol 𝑹 = 𝑛𝒂, 𝑛 ∈ ℕ. 
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Ha az 휀(𝒓) dielektromos függvény periodikus, akkor a sajátvektort is ehhez hasonló, 

periodikus alakban kereshetjük. Definiálva egy rácsperiodikus 𝒖𝒌(𝒓) = 𝒖𝒌(𝒓 + 𝑹) 

függvényt, ahol 𝑹 a periodicitás, a 𝑯(𝒓) sajátvektor az alábbi formában írható fel a 𝑘-adik 

Brillouin-zónára: 

𝑯𝒌(𝒓) = 𝑒𝑖𝒌𝒓𝒖𝒌(𝒓), 

azaz az 𝑦  irányú diszkrét periodicitás miatt a 𝑯(𝒓)  sajátfüggvény a közegben terjedő 

síkhullám és a rácsperiodikus függvény szorzatára bontható. A fenti eredmény a 

szilárdtestfizikából jól ismert Bloch-tétel, amit eredetileg egy periodikus potenciálban 

tartózkodó töltött részecske (általában elektron) állapotának leírására használnak. 

A rendszer szimmetria-tulajdonságai miatt a 𝑧  és az arra merőleges irányokra 

különböző síkhullám-komponenseket (módusokat) írhatunk fel, amivel 

𝑯𝒏,𝒌𝒛,𝒌∥
(𝒓) = 𝑒𝑖𝒌∥∙𝜌𝑒𝑖𝒌𝒛𝒛𝒖𝒏,𝒌𝒛,𝒌∥

(𝑧) 

Az 𝒖(𝑧) függvény 𝑧 irányban rácsperiodikus, hasonlóan a korábbiakhoz. Mivel a multiréteg-

szerkezet folytonos transzlációs szimmetriával rendelkezik az 𝑥-𝑦 irányban, ezért 𝒌∥ vektor 

bármilyen értéket felvehet. A 𝒌𝑧  hullámszám-vektor azonban egy véges tartományra 

korlátozható, ami az egydimenziós Brillouin-zóna, mert a kristály ebben a 𝑧 irányban diszkrét 

transzlációs szimmetriával rendelkezik. A Brillouin-zóna határai a primitív rácsvektor 

értékéből számíthatóak ki: ha 𝑎�̂� a rácsvektor, akkor a reciprok rácsvektor (2𝜋/𝑎)�̂�, amiből a 

Brillouin-zóna −𝜋/𝑎 < 𝑘𝑧 ≤ 𝜋/𝑎, tehát 𝑘𝑧 ezeket az értékeket veheti fel. 

Legyen a szerkezetre eső fény az 𝑥-𝑦 síkra merőleges, tehát a hullámterjedés teljes 

egészében 𝑧  irányú és így 𝒌∥ = 0  lesz. Ekkor minden 𝑘𝑧  értékhez tartozik egy 𝜔𝑛(𝑘𝑧) 

sajátérték és egy 𝑯𝑛,𝑘𝑧
(𝒓)  sajátállapot, ahol 𝑛  a Brillouin-zónát indexeli. Az 𝜔𝑛(𝑘𝑧) 

diszperziós reláció a lehetséges energiaállapotokat (frekvenciákat) adja meg a hullámszám 

függvényében. A törésmutató-periodicitás miatt lesznek olyan frekvenciatartományok, 

amelyek nem képesek terjedni a szerkezetben, ezért arról visszaverődnek. Ezt a ∆𝜔 
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frekvenciatartományt nevezzük fotonikus tiltott sávnak. Az 2. ábrán három, különböző 

anyagokból felépülő multiréteg-szerkezet diszperziós relációja látható. 

 

2. ábra: Azonos rácsállandójú multiréteg-szerkezetek diszperziós relációi 

különböző törésmutatókontraszt-konfigurációk mellett. (A) Tömbi anyagú GaAs 

esetén nem, míg (B) GaAs/GaAlAs és (C) GaAs/levegő kompozitok esetében 

megjelenik a fotonikus tiltott sáv. A tiltott sáv szélessége (azonos szerkezeti 

paraméterek mellett) arányos a törésmutató kontraszt nagyságával. J. D. 

Joannopoulos nyomán [23] 

 

A 2.A. ábrán tömbi anyagú GaAs (휀𝑟 = 13) diszperziója látható. Ez ekvivalens egy 

olyan virtuális összeállítással, amelyben mindkét komponens GaAs 𝑎 periodicitással. Ekkor 

nem jelenik meg fotonikus tiltott sáv, mivel nincs törésmutató kontraszt a komponensek 

között. Az egyik komponens dielektromos állandójának kismértékű megváltoztatásával, azaz 

a GaAs GaAlAs-re (휀𝑟 = 12) történő cseréjével fotonikus tiltott sáv nyílik a multiréteg-

szerkezet diszperziós relációjában (2.B. ábra), mivel az ebbe a frekvenciatartományba eső 

módusok nem tudnak terjedni a szerkezetben. Ha a kisebb törésmutatójú komponenst 

levegőre cseréljük ( 휀𝑟 = 1 ), azaz tovább növeljük a törésmutató kontrasztot, akkor a 

fotonikus tiltott sáv kiszélesedik (2.C. ábra). 
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A tiltott sávba eső frekvenciák esetében nincs terjedő módus a szerkezetben. Ha ilyen 

hullám esik a nanoszerkezetre, akkor az amplitúdója exponenciálisan csökkenni fog a 

kristályba történő behatolási mélység függvényében. Ezeket evaneszcens hullámoknak 

nevezzük: 

𝑯(𝒓) = 𝑒𝑖𝑘𝑧𝒖(𝑧)𝑒−𝜅𝑧 

A kitevőkben megjelenik a 𝑘 + 𝑖𝜅  komplex hullámvektor, ahol 𝜅  a szerkezet elnyelésével 

kapcsolatos állandó: az evaneszcens hullámok az 1/𝜅 hossztartományban csengenek le. 

Hullámterjedés a multiréteg-szerkezetben nem csak 𝑧  irányban játszódhat le. 

Merőlegestől eltérő beesés esetén is ábrázolható a szerkezet diszperziója. Legyen 𝒌∥ ≠ 0 és 

𝒌 = 𝑘𝑦�̂�, azaz 𝑦 irányú terjedést is figyelembe veszünk. 

 

3. ábra: Merőlegestől eltérő hullámterjedés multiréteg-szerkezetben. 𝒌𝒚  irányú 

terjedés esetében a hullámok eltérően terjednek a polarizáció (TE és TM) 

függvényében. 𝒌𝒛  irányú terjedéskor a sávok degeneráltak (egybeesnek) és 

fotonikus tiltott sáv nyílik. J. D. Joannopoulos nyomán [23] 
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Az 𝑦 irányú terjedés során nem jön létre fotonikus tiltott sáv, mivel az 𝑥-𝑦 síkban 

nincs törésmutató-periodicitás, ami fotonikus viselkedést eredményezne. Azonban ebben az 

esetben megfigyelhető a diszperziós relációk polarizáció szerinti felhasadása, mert az 𝑦 irányú 

terjedés esetén fellépő elektromos térerősség polarizációs irányai nem felcserélhetőek. Ha a 𝑧 

irányú terjedést vizsgáljuk, ott degenerált módusokat tapasztalunk, mivel az elektromos 

térerősség vektora ekkor az 𝑥-𝑦 síkban van, ami forgási szimmetriával rendelkezik. Továbbá a 

periodikus szerkezettel történő kölcsönhatás hatására a degenerált módusok között nem 

megengedett sáv (gap) nyílik, létrehozva a fotonikus tiltott sávot. 

A sávszerkezeti képen (3. ábra) az is megfigyelhető, hogy nagy hullámhosszak 

esetében az 𝜔(𝒌)  diszperziós reláció lineáris, függetlenül attól, hogy melyik módust 

vizsgáljuk. Ez annak köszönhető, hogy ha az elektromágneses sugárzás hullámhossza 

nagyobb, mint a szerkezet karakterisztikus periodicitása, akkor nem jön létre hullámhossz-

szelektív fotonikus viselkedés, ugyanis a beeső fény homogén közegként „érzékeli” a 

periodikus dielektrikumot. 

A fotonikus kristályok legegyszerűbb megvalósítási formája az egydimenziós, 

multiréteges fotonikus kristály, az ún. Bragg-reflektor, amelyet az elméleti levezetés során 

mutattam be, régóta ismert a fizikában. A két- és háromdimenziós fotonikus kristályokra 

irányuló kutatások azonban csak az 1980-as évek végén indultak Yablonovitch elméleti 

munkája után [21]. Az első háromdimenziós mesterséges szerkezet, amely teljes – azaz 

minden terjedési irányra fennálló – tiltott sávval rendelkezett, a mikrohullámú tartományban 

működött [24]. Ehhez hasonló szerkezetek a látható tartományban is kialakíthatóak, többek 

között fókuszált ionsugaras marással [25], röntgensugaras litográfiával [26] vagy kolloid 

oldatból történő ülepítéssel [ 27 ]. Utóbbi módszer alkalmas makroszkopikus méretű, 

nemesopálhoz hasonló szerkezettel rendelkező fotonikus kristály minták előállítására, sőt, 

különféle anyagtudományi eljárások használatával a szerkezetek „kifordítása” is 
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megvalósítható [28, 29]. Az így előálló inverz opál szerkezetek esetében a levegő gömbök 

közti teret a nagy törésmutatójú dielektrikum tölti ki (4.A. ábra), amely nagyon hasonlít a 

boglárkalepkék szárnypikkelyeiben is előforduló fotonikus nanoarchitektúrák alapvető 

morfológiájához (4.B. ábra). 

 

4. ábra: (A) Mesterségesesen előállított inverz opál szerkezet [ 30 ] és (B) a 

Micandra platyptera lepkefaj szárnypikkelyeiben található fotonikus 

nanoarchitektúra elektronmikroszkópos felvételei 

 

Lényeges különbség azonban, hogy míg a mesterséges inverz opál tökéletesen 

rendezett kristályszerkezettel rendelkezik, addig a lepke színét adó fotonikus nanoarchitektúra 

szerkezete közelrendezett. Ez azt jelenti, hogy nincs hosszú távú strukturális rendezettség, de 

a rövid távú, lokális rend jelen van: definiálható olyan karakterisztikus hossz, amely az 

alkotóelemek közti elsőszomszéd-távolságot (periodicitást) írja le, azonban az alkotóelemek 

közti kötések szöge nem meghatározott. Edagawa és munkatársai szimulációja megmutatta 

[ 31 ], hogy a fotonikus közelrendezett (amorf) szerkezetekben is kialakul a kristályos 

változathoz nagyon hasonló fotonikus tiltott sáv. Ha mindkét szerkezetben ugyanolyan a 

szerkezeti periodicitás, de az amorf szerkezet esetében véletlenszerűek a kötésszögek, akkor a 

fotonikus tiltott sáv csak minimális szélességbeli különbséget mutat, míg a visszaverési 

maximum pozíciója mindkét esetben ugyanott található [32]. 
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A mesterséges fotonikus nanoarchitektúrák előállítása összetett mérnöki feladat. A 

nagy bonyolultságú, mikron alatti periodicitású, két- vagy háromdimenziós nanoszerkezetek 

hibamentes előállítása makroszkopikus méretben nem, vagy csak nagyon nehezen és 

költségesen megvalósítható. Ezzel szemben a természetben számtalan példát találhatunk 

fotonikus viselkedést megvalósító nanoarchitektúrákra, amelyek a mesterségesen előállítható 

szerkezeteknél sok esetben jóval összetettebbek. Célszerű a biológiai eredetű fotonikus 

szerkezetek megismerése és tanulmányozása, mert inspirációs forrásként is szolgálhatnak a 

mérnöki tervezés és jelenkori anyagaink továbbfejlesztése során. Ez annál is inkább igaz, 

mivel a biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrák gyakran igen magas hibatoleranciával 

rendelkeznek, amint ez látható lesz például a korábban már említett és a későbbiekben 

részletesen tárgyalt boglárkalepkékre jellemző nanoarchitektúrák esetében is. 
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2.2. Természetben előforduló fotonikus kristályszerkezetek 

Az élő és élettelen természet a fotonikus nanoszerkezetek páratlanul gazdag tárháza. 

Ezek az adott ásvány vagy élőlény festékből származó színét kiegészítő nanoanyagok egy-, 

két- vagy háromdimenziós periodicitással rendelkezhetnek, változatos morfológiával. 

A labradorit ásvány színjátszó kékes fényét a lemezes felépítésének köszönheti, 

amelyen fényinterferencia játszódik le, létrehozva így a fémes színű, szögfüggő visszaverést 

(5. ábra) [33]. A fotonikus kristályszerkezetet 70 nanométer vastag váltakozó, kalciumban és 

káliumban gazdag rétegek alkotják, amelyek eltérő törésmutatóval rendelkeznek [34]. Ez a 

multiréteg-szerkezet az elméleti bevezetőben bemutatott egydimenziós rendszer természetben 

fellelhető egyik megvalósulása. 

 

5. ábra: Természetes labradorit kristály a rá jellemző irizáló színnel [ 35 ], 

valamint a multiréteges nanoarchitektúra transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvétele [34]. Az elektronmikroszkóppal vizsgálva a káliumban és a kalciumban 

gazdag rétegek eltérő kontrasztot adnak. 

 

Az ásványok között is találhatunk ténylegesen háromdimenziós fotonikus 

kristályszerkezetet. A nemesopál néhány 100 nm átmérőjű szilika gömbökből épül fel, 

amelyek periodikusan ismétlődnek, és így szabályos rácsot alkotnak (6. ábra). A szoros 
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illeszkedésű gömbök rendszere alkotja a nanoszerkezetet, amely az ásvány irizáló színéért 

felelős [36, 37, 38]. 

 

6. ábra: Opál ásvány fotója [39] és a színt létrehozó fotonikus nanoarchitektúra 

pásztázó elektronmikroszkópos felvétele [40] 

 

Az élő és az élettelen világ határán helyezkedik el a Szivárványos fülcsiga (Haliotis 

glabra) héjának belső felszínén található irizáló nanoarchitektúra (7. ábra). Ez az élőlény által 

kiválasztott szervetlen anyag egyenlő vastagságú aragonit [41] (rombos kristály-szerkezetű 

kalcium-karbonát) lemezekből áll, amelyeket vékony fehérjerétegek választanak el egymástól, 

és egy diffrakciós rácshoz hasonló struktúra borít [42]. A két szerkezet együtt eredményezi az 

irányfüggő szivárványos színt. 

 

7. ábra: Szivárványos fülcsiga (Haliotis glabra) héjának belső felszíne és az irizáló 

színért felelős, aragonit lemezekből álló fotonikus nanoszerkezet pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele [42] 
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Fotonikus nanoszerkezetek a növények leveleiben, valamint terméseiben is 

előfordulnak. A Páva páfrány (Selaginella willdenowii) fiatal levelein látható színjátszó kék 

csillogás egy cellulózból felépülő multiréteges nanoarchitektúra eredménye, amely a 

sejtfalakban található (8. ábra) [43]. Itt az optikailag különböző komponensek között csak 

nagyon kicsi törésmutató-különbség van, ami a rétegek eltérő nedvességtartalmából 

származik. Ennek következménye, hogy a levelek öregedésével a nedvességtartalom-

különbség eltűnik, és megszűnik az irizáló (színjátszó) kék szín is. 

 

8. ábra: Páva páfrány (Selaginella willdenowii) fiatal levelei csillogó kék színűek. 

A levélben lévő sejt sejtfalának transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele 

multiréteges fotonikus nanoszerkezetet mutat [44]. 

 

Ennél sokkal tartósabb szerkezeti szín figyelhető meg a Pollia condensata lágyszárú 

növény terméseiben, amelyek a teljes kiszáradás után is megőrzik fémes színüket (9. ábra). Itt 

a termés héjában található sejtek fala egy helikálisan felcsavart cellulóz mikroszálakból álló 

multiréteget tartalmaz, amely azon túl, hogy színjátszó visszaverésű, képes a lineárisan 

polarizált fényt cirkulárisan polarizálttá alakítani [45]. Mind a visszavert hullámhossz, mind a 

polarizáció forgatása sejtről sejtre változik, így a termés egészen különleges „pixeles” 

színhatású, összességében mégis kékes színárnyalattal rendelkezik. 
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9. ábra: Pollia condensata lágyszárú növény bogyós termésének kék színe 

fotonikus kristály eredetű. A termés héjának elektronmikroszkópos felvételei 

helikálisan felcsavart cellulóz mikroszálakból álló multiréteg-szerkezetet 

mutatnak [45]. 

 

Fotonikus nanoszerkezetek a madarak kültakaróján is gyakran előfordulnak; a tollazat, 

a bőr, valamint a csőr is rendelkezhet szerkezeti színekkel. Mindhárom esetben kollagén 

szálak vagy melanin szemcsék alkotják a fotonikus nanoarchitektúrákat, amelyek színeikkel a 

teljes látható tartományt lefedik. Különösen látványos árnyalatokkal a paradicsommadár-félék 

[46], valamint a Kék páva (Pavo cristatus) hímjei rendelkeznek (10. ábra) [47]. 

 

10. ábra: Kék páva hímjének fotója [48] és a tollazatában található fotonikus 

nanoarchitektúra töreti pásztázó elektronmikroszkópos felvétele [47] 
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A szerkezeti színek legszebb és leggazdagabb tárházát az ízeltlábúak adják. A 

kültakarójukban megtalálható fotonikus nanoarchitektúrák az egydimenziós multiréteg-

szerkezettől a nagy bonyolultságú háromdimenziós struktúrákig nagyon sok változatban 

megtalálhatók. A 11. ábrán néhány jellemző példán keresztül mutatom be e szerkezetek 

változatosságát [17]. Az egydimenziós multiréteg-szerkezet a leggyakoribb a szerkezeti színek 

között. Általában bogarak kitinpáncéljában található, és fémesen csillogó színt állít elő, mint 

amilyet a Japánban őshonos Chrysochroa fulgidissima egyedein is láthatunk (11.A. ábra). Elvi 

szintre leegyszerűsítve, diszkrét kétdimenziós periodicitást mutat a Morpho lepkefajok 

szárnyának jellegzetes nanoszerkezete is. Ez a kitin struktúra a rovarvilág legélénkebb színeit 

képes előállítani (11.B. ábra). Kétdimenziós, szálszerű szerkezet található egy mélytengeri 

féregfaj kültakarójában, amely irizáló színeket állít elő (11.C. ábra). Háromdimenziós kitin 

nanogömbökből álló gyémántrács-szerkezet található a Pachyrhynchus argus bogárfajban (11.D. 

ábra), valamint háromdimenziós inverz-opálszerű (pontosabban giroid) szerkezet figyelhető meg 

a Parides sesostris lepkefaj szárnyán (11.E. ábra), amely matt hatású szerkezeti színt eredményez. 

 

11. ábra: Néhány példa a rovarokban előforduló fotonikus kristályokra. (A) 

Chrysochroa fulgidissima, (B) Morpho rhetenor, (C) Aphrodita sp. (Polychaeta: 

Aphroditidae), (D) Pachyrhynchus argus, (E) Parides sesostris. [17] nyomán 
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Nagyon széles körben kutatott a lepkék szárnypikkelyein előforduló szerkezeti szín, 

ahol a kék vagy zöld árnyalatok jelenléte szinte minden esetben fotonikus nanoarchitektúra 

jelenlétére utal (12. ábra) [8, 49, 50]. 

 

12. ábra: Szerkezeti színekkel rendelkező lepkék fotói és a szárnypikkelyek 

pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételei [49]. (A) Callophrys rubi fotója, 

(B) Vaga blackburni SEM felvétele, (C) Arcas imperialis fotója, (D) Polyommatus 

coridon, (E) Evenus coronata, (F) Arcas imperialis, (G) Teinopalpus imperialis, (H) 

és (I) Hypochrysops polycletus SEM felvételei, (J) és (K) Euptychia cephus SEM 

felvételei és (L) fényképe [49] 
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2.3. Megváltozásra képes szerkezeti színek az állatvilágban 

Az állatvilágban előforduló szerkezeti színek gyakran irizálóak, azaz a megvilágítás és 

a megfigyelés szögétől függően változó árnyalatokat láthatunk. Léteznek azonban olyan 

fajok, amelyek képesek aktív módon is megváltoztatni a kültakarójuk színét a benne található 

fotonikus nanoarchitektúra optikai tiltott sávjának elhangolásával. A 2.1. fejezetben 

bemutattam, hogy a tiltott sáv pozícióját, azaz a visszavert fény spektrumát, a fotonikus 

kristályszerkezet jellemző méretei és szimmetria-tulajdonságai, valamint a komponensek 

törésmutató kontrasztja határozzák meg. 

Szép példa erre a neonhal (Paracheirodon innesi) színváltozása, amelynek során a hal 

bőrében található guanin kristályokból álló fotonikus multiréteg-szerkezetek közti távolság 

megváltozása idézi elő a ciánkékből sárgába való átmenetet vészhelyzet hatására (13.A. ábra) 

[51]. Ezt úgy valósítja meg, hogy testfolyadékot áramoltat a fotonikus kristályszerkezetet 

tartalmazó sejtek belsejébe, amelyek ezáltal megdagadnak. A megdagadt sejtben a multiréteg-

szerkezetek közelebb kerülnek egymáshoz, ami spektrális eltolódást okoz a nagyobb 

hullámhosszak felé. A folyamat reverzibilis, azaz a veszélyhelyzet megszűntével (és a 

folyadék kiáramlásával) visszatér az eredeti ciánkék szín. (Más vélekedések szerint nem a 

multiréteg-szerkezetek távolsága, hanem a guanin kristályok együttes elforgása okozza a 

színváltozást [52].) 

Hasonló folyamat játszódik le a panamai Arany teknősbogár (Charidotella egregia) 

kültakarójában is (13.B. ábra) [53]. Külső zavaró tényező hatására (például egy ragadozó 

elhibázott támadása), a bogár a növényzetről a földre dobja magát, és színe mintegy fél perc 

alatt aranyból vörösbe megy át. Ilyenkor az állat testfolyadékot pumpál ki az egydimenziós 

kitin–levegő fotonikus multiréteg-szerkezetből, ami által megszűnik a fotonikus tiltott sáv és 

láthatóvá válik az alatta lévő pigment eredetű piros szín. A veszély elhárultával itt is visszatér 

az eredeti aranyszín. 
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13. ábra: Megváltozásra képes szerkezeti színek és a színváltozás mechanizmusa 

(A) a Neonhal (Paracheirodon innesi) és (B) az Arany teknősbogár (Charidotella 

egregia) esetében [17] 

 

Szélesebb körben vizsgálódva azt tapasztaljuk, hogy a fotonikus nanoarchitektúra 

periodicitásának megváltoztatása az elterjedtebb színhangolási folyamat [17, 54]. A lepkék 

kék szárnypikkelyeinek pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkóppal végzett 

megfigyelései azt sugallják, hogy a kitin–levegő nanoarchitektúra törésmutató kontrasztja a 

nanoszerkezetet kitöltő közeg megváltoztatásával hangolható el a legegyszerűbben, 

köszönhetően a háromdimenziós struktúra nyitott felépítésének (11.B. és E. ábra). 

Ennek szemléltetésére elvégeztünk egy kísérletet [55], amelyhez egy dél-amerikai 

lepkefajt (Morpho aega) használtunk fel (14. ábra). A lepke szárnyára etilalkoholt cseppentve 

az eredetileg élénk kék színű lepke színe zölddé változik. A színváltozás különlegessége, 

hogy teljesen reverzibilis (mivel nem kémiai átalakulásról van szó), azaz az alkohol 
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elpárolgása után visszatér a szárny eredeti színe. A leöntés hatására a lepke szárnyán található 

kitin–levegő fotonikus nanoszerkezetbe (11.B. ábra) etilalkohol kerül, amelynek hatására 

megváltozik a törésmutató kontraszt. Ez a fotonikus tiltott sáv eltolódásához vezet, azaz a 

szárnyról visszavert fény spektruma – a nagy törésmutató-változás miatt – jelentősen 

eltolódik. 

 

14. ábra: (A) Az eredetileg kék színű Morpho aega lepkefaj szárnyának (B) 

etilalkohollal leöntött területei zölddé változnak, majd az (C) alkohol elpárolgása 

után visszatér az eredeti kék szín [56]. 
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2.4. Természetes fotonikus kristály alapú gáz/gőzérzékelés 

A rovarvilágban előforduló fotonikus nanoarchitektúrák olyan nanokompozitok, 

amelyek kitinből és levegőből állnak. Gyakran ez a nanoarchitektúra nyitott szerkezetű, azaz a 

kompozitban lévő levegő kicserélhető valamilyen folyadékra, ami a törésmutató kontraszt 

megváltozásával a szerkezeti szín eltolódását eredményezi, ahogy azt az előző fejezetben 

bemutattam. Színváltozást tapasztalunk akkor is, ha a szárnyat körülvevő levegőt valamilyen 

más anyag gőzére cseréljük ki, azonban ez nem észlelhető szabad szemmel [57]. Optikai 

spektrométerrel vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a vizsgált szerkezeti szín a nagyobb 

hullámhosszak felé tolódik, azonban sokkal nagyobb mértékben, mint azt a gőzök 

törésmutatójának (levegőtől alig eltérő) értékétől várhatnánk [57]. 

 

15. ábra: Irizáló kék színnel rendelkező Morpho sulkowskyi lepkeszárny különféle 

gőzök hatására műszeresen mérhető színváltozást mutat [57]. Ez a változás függ 

a gőzök anyagi minőségétől és a koncentrációjától. 

 

Potyrailo és munkatársai [57] arra a következtetésre jutottak, hogy fizikai adszorpció 

és a nanoszerkezet kis görbületi sugarú részein lejátszódó kapilláris kondenzáció [58] együttes 

hatására a gőzök lecsapódnak a nanoarchitektúrában, és folyadékfilmet hoznak létre. Ez a 

folyadékréteg a levegőtől lényegesen eltérő (1,3–1,5 közötti) törésmutatóval rendelkezik, ami 
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képes elhangolni a fotonikus tiltott sávot, azaz megváltoztatni a visszavert szerkezeti színt 

(15. ábra). A kondenzálódott gőzök által okozott színváltozás teljesen reverzibilis, azaz a 

folyadék elpárolgása után visszatér az eredeti szerkezeti szín. Méréseik során arra is fény 

derült, hogy a különböző gőzökre adott spektrális válaszjel eltérő, azaz a Morpho lepkeszárny, 

mint gőzszenzor, képes a kémiailag szelektív érzékelésre. A szelektivitást úgy magyarázzák, 

hogy a nanoszerkezet különböző mélységű tartományai különböző mértékben poláris 

molekulákkal hatnak kölcsön: az alja inkább az apoláris molekulákat, a teteje az erősen 

poláris molekulákat adszorbeálja, amelyek lecsapódva eltérő mértékű törésmutató-változást 

hoznak létre. A fenyőfa-szerkezetben ezáltal megjelenik egy vertikális polaritás gradiens, 

amely a kémiailag szelektív viselkedéshez járul hozzá [59]. 

Gőzökre érzékeny színváltozás nem csak a Morpho jellegű szárnypikkelyekre 

jellemző [60, 61, 62, 63], hanem más fajok esetében is megfigyelhető [64], továbbá bogarak 

kitinpáncélja [ 65 , 66 ] és szerkezeti színezetű madarak tollai is felhasználhatók 

gőzérzékelésére [67]. A természetes nanoszerkezetek egy az egyben lemásolhatók [68, 69], 

vagy az előnyös tulajdonságaik alapján bioinspirált nanoarchitektúrák készíthetők [17, 20, 70, 

71, 72, 73], amelyek optikai elvű kémiai érzékelést valósítanak meg. 
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3. Lepkék bemutatása 

3.1. Morfológia, taxonómia 

A lepkék (Lepidoptera) az ízeltlábúak törzsében a rovarok osztályának feltehetően az 

alsó jurában kialakult egyik rendjét képviselik [74]. Ez idáig több mint 200000 fajukat írták 

le, ezek közül Magyarországon körülbelül 3500 él. 

A lepkék teljes átalakulással fejlődnek. Az életciklusa során a petéből kikelő hernyó 

először növekedésnek indul, és többször is vedlik. A végső méretét elérve bebábozódik, 

amikor is megtörténik a teljes átalakulás, azaz hernyóból kifejlett lepkévé változik át [75]. A 

kifejlett állatok mozgatható gömbölyű feje rövid nyakon keresztül csatlakozik a torhoz. 

Testüket általában szőrök vagy pikkelyek borítják, két nagy összetett szemük van, a szem 

fölött csápok ízesülnek. 

Az általam vizsgált példányok a nappali lepkék közé tartoznak, azon belül a 

Lángszínérfélék (Lycaenidae) családjába tartozó Boglárkaformák (Polyommatinae) 

alcsaládját képviselik. Az ebbe az alcsaládba tartozó fajok esetében gyakori, hogy a hímek 

színjátszó kék (vagy kékeslila, kékeszöld) színűek, szárnyukat világos szalag vagy szárnyrojt 

szegélyezi. A nőstények szárnyfelszíne a legtöbb esetben sötétbarna, néha kék behintéssel, 

míg a fonák mindkét ivarnál szürkésbarna, bonyolult mintázattal (16. ábra) [76]. Bizonyos 

fajok esetében a fonákoldali foltok is rendelkeznek ezüstös szerkezeti színnel, amelyről a 

fajok a nevüket is kapták (boglárok). 

A Boglárka-rokonúak (Polyommatini) nemzetsége fontos részét alkotja az északi 

félgömb nappalilepke-faunájának, mivel nyílt füves területeken sok fajjal és igen nagy 

egyedszámban képviseltetik magukat. Jellemző rájuk a szexuális dimorfizmus (ivari 

kétalakúság), azaz csak a hímek rendelkeznek élénk színű szárnyakkal. A fonákoldalon 
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csupán az alapszínben van árnyalatnyi különbség a két ivar között, a mintázat megegyezik és 

fajspecifikus is. 

 

16. ábra: Polyommatus icarus (Ikarusz boglárka) hím figyelő pozícióban [77] 

 

Vizsgálataim során a Budai-hegységben található Normafa környékén élő 

boglárkalepke-fajokat tanulmányoztam. A vizsgált anyag egyik része a Magyar 

Természettudományi Múzeumból származik, a példányokat 1930 és 2010 között gyűjtötték. A 

tanulmányozott egyedek másik része saját gyűjtésű, illetve saját nevelésű (lásd 4.7. fejezet). 

 

3.2. Pikkelyek szerkezete és fajtái 

A szárnyak színét meghatározó pikkelyek a szárnymembrán két oldalán található hám 

lapkák, amelyek tetőcserepekhez hasonlóan borítják a szárny felületét (ez a hímpor). A 

pikkelyek maguk is változatos alakúak és bonyolult felépítésűek [78], sokféleségüket az 

alábbi ábra szemlélteti (17. ábra). 

Az általam vizsgált Lángszínérfélék családjában a szárnyat két réteg pikkely borítja: az 

alsó, barna színű alappikkely-rétegen a hímek esetében egy, a kék fizikai színt hordozó 

fedőréteg található. A nőstények esetében a felső fedő réteg is barna színű. A pikkelyekben a 
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melanin nevű pigment található, amely a barna szín hordozója. Ez a festékanyag mindkét ivar 

alap- és fedőpikkelyeiben megtalálható. 

 

17. ábra: Különböző alakú és méretű pikkelyek [79] 

 

 

18. ábra: Lepkeszárnypikkely szerkezeti felépítése. Jelölt részletek: (R) gerincek 

(ridges), (r) keresztbordák (crossribs), (mr) bordácskák (microribs), (**) 

fedőlapok (lamellae), (*) pigment tartalmú szemcsék, (T) oszlopok (trabecules). 

H. Ghiradella nyomán [78] 
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A pikkelyek egy nyélen keresztül csatlakoznak a szárnymembránon található 

hüvelyhez. Hosszuk 150-200 μm, szélességük 30-75 μm, vastagságuk körülbelül 1 μm, 

méretük a szárny nagyságával arányos. A pikkelytest legfontosabb részleteit a 18. ábra 

mutatja be. A pikkelyek teljes hosszán gerincek futnak végig (R), amelyeket keresztbordák (r) 

kötnek össze, kialakítva így az ablakokat. A pigment tartalmú szemcsék a pikkely mélyebb 

rétegeiben találhatók, az oszlopok (T) között. A boglárkalepkék esetében ugyanezt a térrészt 

tölti ki a háromdimenziós fotonikus nanoarchitektúra, míg más fajoknál ettől eltérően 

módosult pikkelyszerkezetek is megfigyelhetők (19. ábra). 

 

19. ábra: A lepkék szárnypikkelyeiben előforduló fotonikus nanoarchitektúrák 

különböző morfológiájúak lehetnek, amelyek más szerkezeti elemek 

módosulásaként alakultak ki. H. Ghiradella nyomán [78] 
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A lepkék pikkelyeiben található fotonikus kristályszerkezet az esetek többségében 

kitinből és levegőből áll: ezek periodikus váltakozása alakítja ki a szelektív visszaveréshez 

szükséges törésmutató kontrasztot [8]. A visszavert fény hullámhosszát a fotonikus 

kristályszerkezet tulajdonságai határozzák meg. Amennyiben a törésmutató kontrasztot 

állandónak tételezzük fel (jelen esetben kitin (1,56) és levegő (1) a kompozit két eleme), a 

fotonikus tiltott sáv spektrális helyzetét a kristályszerkezet jellemző méretei és szimmetria-

tulajdonságai határozzák meg. A természetben ez különböző morfológiájú, ezáltal különböző 

kitöltési tényezőjű és szórási tulajdonságú szerkezetekben nyilvánul meg (19. ábra). 

A boglárkalepke hímek szárnypikkelyeiben előforduló szivacsszerű nanoszerkezetet a 

nemzetközi irodalomban „pepper-pot structure”-nek, azaz borsszóró szerkezetnek hívják (19. 

ábra csillaggal jelölt eleme) [80, 81, 82]. Ez a nanoarchitektúra kitin mátrixba ágyazott levegő 

üregekből áll, amelyek átmérője a 100 nanométer nagyságrendjébe esik. A levegő üregek 

tipikus távolsága (elsőszomszéd-távolság) ezekben a szerkezetekben jó közelítéssel állandó, 

de hosszú távú rendezettség többnyire nem figyelhető meg [2, 82]. 
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4. Alkalmazott vizsgálati módszerek és berendezések 

4.1. Optikai mikroszkópia 

Az anyagtudományi vizsgálatok egyik alapeszköze az optikai mikroszkóp. 

Használatával a vizsgálandó objektumok apró részletei is feltérképezhetők. A lepkeszárnyak 

esetében megfigyelhető a tipikusan pár száz mikrométer hosszúságú pikkelyek alapvető 

morfológiája, színe és a szárnymembránon való elhelyezkedése. Vizsgálataimhoz egy Zeiss 

Axio Imager A1 mikroszkópot használtam 2,5, 10, 20, 50 és 100-szoros nagyítású 

objektívekkel és 10-szeres nagyítású okulárral. A mintát felülről vagy alulról halogén 

fényforrások világítják meg, így visszavert és áteresztett fényes vizsgálatok is elvégezhetők. 

Az okulárok felett található egy másik fénykivezető cső, amelyhez megfelelő adapteren 

keresztül a moduláris spektrométer üvegszála csatlakoztatható, és így mikrospektrometriai 

vizsgálatok is végezhetők (lásd 4.4.4. fejezet). Alaphelyzetben ehhez a kivezetéshez a 

mikroszkóp saját digitális képrögzítő eszköze csatlakozik (Zeiss Axiocam ICc 5), amellyel 

fotók is készíthetők a vizsgált objektumokról. 

 

4.2. Pásztázó elektronmikroszkópia 

A szárnypikkelyeken látható szerkezeti színt és irideszcenciát szabad szemmel, illetve 

optikai mikroszkóppal is vizsgálhatjuk. Ám ahhoz, hogy a színképzést megvalósító, 

mikrométer alatti periodicitású nanoarchitektúra láthatóvá váljon, az optikai mikroszkópiánál 

nagyobb feloldóképességű módszerekre van szükség. Erre kiválóan alkalmas a pásztázó 

elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy, SEM), amelynek segítségével akár 1 

nm felbontású, nagy mélységélességű képek is készíthetők. SEM felvétel készítése közben 

mágneses lencsék segítségével fókuszált elektronsugárral pásztázzuk a minta felületét, és (SE 

üzemmód használata esetén) a detektoron befogott szekunder elektronok mennyiségével 
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arányos fényességet egy képernyőn jelenítjük meg. A pásztázó elektronmikroszkóp felépítését 

bemutató sematikus ábra és az általunk használt LEO 1540 XB mikroszkóp katalógusfotója a 

20. ábrán látható. 

 

20. ábra: A pásztázó elektronmikroszkóp felépítésének sematikus rajza és az 

általunk használt LEO 1540 XB SEM katalógusfotója 

 

SEM vizsgálatnál fontos feltétel a minta elektromos vezetőképességének biztosítása, 

mert így nem tudnak felhalmozódni az éppen pásztázott területen az elektronok, és nem 

okoznak leképezési hibát. A feltöltődés megakadályozására bizonyos mintákat 

vákuumpárologtatással 30-40 nm vastag aranyréteggel vontunk be, és a mintatartóra (vezető) 

szénszalaggal rögzítettük. 

 

4.3. Transzmissziós elektronmikroszkópia 

A pásztázó elektronmikroszkópia részletgazdag képeket szolgáltat a pikkelyek 

nanoszerkezetének felületéről, de a gerincek alatti rész és az ablakokban lévő szerkezet 

mélyebb részei nem láthatóak. Ezek feltérképezésére transzmissziós elektronmikroszkópiát 

(transmission electron microscopy, TEM) használtunk. A TEM működése hasonló az 
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áteresztett fényben használt optikai mikroszkóphoz. Ebben az esetben a pikkely egy 

néhányszor 10 nanométer vastagságú keresztmetszeti szeletére bocsátunk elektronnyalábot, és 

detektáljuk a megfigyelő ernyőre eső árnyképet. A módszer segítségével a pikkelyszerkezet 

mélyebb rétegei is láthatóvá válnak, így a teljes, háromdimenziós fotonikus 

nanoarchitektúrának a SEM képeken látható síkra merőleges metszete is feltérképezhető. 

A mintaelőkészítés során nem alkalmazhatóak az anyagtudományban általánosan 

alkalmazott vékonyítási módszerek (csiszolás, ionsugaras vékonyítás), a lepkeszárnyak 

ultramikrotommal történő metszése szükséges. Ugyan biológiai mintáról beszélünk, de ez 

nem tartalmaz lágy szöveteket, tehát nem szükséges a biológiai minták szokásos 

hosszadalmas előkészítése. Így a teljes szárnyból kivágott darabot műgyantába ágyaztuk, 

amelyből egy gyémántkés segítségével 70-100 nm vastag szeleteket vágtunk. A lemetszett 

szeleteket víz felszínére úsztatva lehetett a szénhártyával borított TEM rácsra felvinni, amely 

így alkalmassá vált a mikroszkópban történő vizsgálatra. 

 

4.4. Optikai spektrometria, száloptikás spektrométer 

Ha fénysugár szilárdtestbe ütközik, akkor a fény visszaverődésének jellegét a felület 

minősége és a határfelület két oldalán jelentkező törésmutató különbség (kontraszt) határozza 

meg. Tökéletesen sík felületről a fénynyaláb csak a beesési szöggel megegyező 

visszaverődési szöggel verődik vissza. Ezt tükrös, vagy spekuláris visszaverődésnek nevezzük 

[83]. Ha a felület rendelkezik valamilyen rendezetlen domborzattal, akkor a ráeső fényt 

minden irányban, domborzattól függően veri vissza, szórja (Lambert-féle szórás). Ilyenkor 

szórt vagy diffúz visszaverődés jön létre az érdes felületeken. Diffúz visszaverő felület 

például a papírlap, a fehér fal, és jelen esetben a lepkék szárnyai. 

A lepkeszárnyak színéről kvantitatív jellemzést legjobban a látható és közeli UV 

tartományú fényben mért visszavert spektrum ad. Méréseim során különböző optikai 
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összeállításokban vizsgáltam meg a szárnyakról visszavert fény hullámhossz szerinti 

intenzitáseloszlását egy moduláris spektrofotométer segítségével. Az alkalmazott 

spektrofotométer (Avantes AvaSpec-HS1024x122TEC) a bemenetére érkező fényt egy 

diffrakciós rács (500 vonal / mm) segítségével bontja komponenseire, és egy 1024 pixeles, 

nagyérzékenységű, hűtött CCD (charge-coupled device) detektorra vetíti (21. ábra). A 

spektrométer a megvilágító fényt egy stabilizált halogén és deutérium fényforrásból kapja 

(AvaLight-DH-S-BAL), amelyek 400, 800 vagy 1000 µm szálvastagságú, nagy 

áteresztőképességű üvegszálakkal vannak összekapcsolva. A fényforrás, az optikai szálak és a 

spektrométer együttese 190–1100 nanométer közötti hullámhosszak mérését teszi lehetővé. 

 

21. ábra: Avantes spektrométer belső elrendezésének sematikus rajza 

megmutatja a beeső fény színekre bontását, amelyet az optikai rács végez el. 

 

A visszavert fény hullámhossz szerinti intenzitáseloszlását relatív módszerrel 

határoztam meg. Ehhez szükség van egy megfelelő referencia felületre, amelyhez 

viszonyítjuk a visszavert sugár intenzitásértékeit minden hullámhossz esetében. Mivel a 

vizsgált lepkék szárnya inkább diffúz, mintsem tükrös visszaverő, ezért referenciaként is egy 

diffúz, nagy visszaverőképességű anyagot célszerű használni. Méréseimhez a spektrométer 

gyártója által készített (Avantes WS-2) teflon (PTFE) alapanyagú, a számomra megfelelő 

hullámhossz-tartományban legalább 92%-os reflexiójú fehér referenciát használtam. A 
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spektrométer a visszavert intenzitást minden 𝑛  hullámhosszra az alábbi képlet alapján 

számolja: 𝑅𝑛 = 100 ∙ (
𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛−𝑠ö𝑡é𝑡𝑛

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛−𝑠ö𝑡é𝑡𝑛
) , ahol 𝑠ö𝑡é𝑡𝑛  a kikapcsolt fényforrás esetén mért 

visszaverést, míg a 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛 a teflon etalon fényvisszaverése. 

 

4.4.1. Merőleges beesésű szondás mérések 

A merőleges mérőfej (Avantes FCR-7UV200-2-ME) ugyanabban a végződésben 

egyesíti a fényforrásból érkező megvilágító üvegszálakat és azt a szálat, amely a 

spektrométerbe visszavezeti a fényt (22. ábra). Ezt fizikailag úgy valósítják meg, hogy a 

szabályos hatszög alakban elrendezett fényforrás-szálak közepére helyezik a detektorba fényt 

továbbító üvegszálat. 

 

22. ábra: Merőleges visszaverés mérésére szolgáló optikai szál. Az ábra bal 

oldalán a visszavert fényt detektáló szonda látható, amely a fényforrásból érkező 

szálakat és a detektáló szálat magában egyesíti. 

  

A mérőfejhez tartozó, feketére eloxált alumínium tömb (Avantes RPH-1) segítségével 

a mérőfej a mintára merőlegesen rögzíthető, amely ekkor a tükrösen visszavert (spekuláris) 

komponenseket detektálja, kizárva minden környezeti fényforrás esetleges zavaró hatását. A 

módszer erőssége a visszavert fény nagy intenzitásában rejlik, mivel ebben az esetben rövid 

(pár másodperces) mérési idő alatt jó minőségű spektrumot lehet rögzíteni, amelyen a zaj 

nagysága elhanyagolható az értékes adathoz képest. 

A fenti merőleges összeállítás hátránya az, hogy a mérőfej megfelelő használatához a 

lepke szárnyát le kell választani a törzsről ahhoz, hogy az alumínium szondatartó a mintához 
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férjen. Ez értékes, múzeumi példányok esetében nem elfogadható eljárás. Ezért szükséges volt 

egy speciális eszköz elkészítése, amely segítségével roncsolásmentes módon végezhető el a 

merőleges spektrumok felvétele. Az osztályunkon kifejlesztett „spektrodeszka” erre a 

problémára kínál megoldást (23. ábra). 

A spektrodeszka egy olyan eszköz, amely speciális kialakítása révén gyors egymás 

utáni optikai méréseket tesz lehetővé, azonos konfiguráció mellett úgy, hogy a vizsgált 

kifeszített példányokban nem esik semmilyen kár [D1]. Felépítése hasonlít az entomológusok 

által használt, fából készült lepkefeszítő-deszkára, ami elengedhetetlen eszköze a lepkék 

roncsolásmentes preparálásának [84]. 

 

 

23. ábra: A spektrodeszka merőleges visszaverés mérése közben. A merőleges 

szonda a vizsgált példányok felett elmozgatható úgy, hogy nem érinti a szárnyak 

felszínét. 

 

A spektrodeszka alapját egy fém alaplap képezi, amelyre plexiborítás került. A két 

plexi lap távolsága tetszőlegesen beállítható annak függvényében, hogy mekkora méretű lepke 

törzsét kívánjuk a két lap közé helyezni. A lepke, elhelyezése után, a szárnytövein 
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támaszkodik meg, elkerülve így a lábak, csápok és szárnyak legkisebb sérülését is. A 

szondatartó lemez az alaplapra merőlegesen kapcsolódik. Ez fogadja az optikai kábelt tartó 

csúszkát, ami a szonda rögzített, merőleges helyzetét biztosítja a szárnyakhoz képest. 

A felépítésnek köszönhetően a szonda helyzete három dimenzióban állítható: 

kiválasztható, hogy a lepke jobb vagy bal oldalát vizsgáljuk, állítható a szonda magassága, 

amivel állítani lehet a fényfolt nagyságát, illetve igazodni lehet a szárny magasságához, 

továbbá állítható a csúszka alaplappal párhuzamos helyzete, így gyorsan, akár több pontban is 

mérhető a szárny. A mérőpad alaplapján megtalálható még egy, a fehér etalont fogadó nyílás, 

megteremtve így a merőleges méréssel egyező körülményeket a referencia felvétele során. 

A merőleges mérés szögfüggés-intoleranciája miatt minden lepke szárnyán 

ugyanabban a jellegzetes pontban kell mérni, ügyelve arra, hogy a szárny adott darabja 

valóban merőlegesen álljon a szondára. Emiatt a visszaverési spektrumokat a szárny ún. 

„sejtjében” rögzítettem, amely egy nagy kiterjedésű, erezettől mentes terület. 

 

4.4.2. Integrálógömbös mérések 

Az integrálógömb (Avantes AvaSphere-30) a mintáról a teljes felső féltérbe visszavert 

fény detektálására szolgál (24. ábra). Egy alumínium tömbben kialakított 30 mm átmérőjű 

gömb belső felülete diffúz, nagy fényvisszaverő képességű (> 92%) anyaggal van bevonva, 

így a mintáról az alsó nyíláson át a felső féltérbe eső bármilyen irányba visszaverődő 

fénysugár többszörös visszaverődés után a spektrométer bemenetére jut. 
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24. ábra: Az integrálógömb sematikus keresztmetszeti rajza az eszköz felépítését 

mutatja be. A mintát közel merőlegesen megvilágítva a teljes felső térfélbe 

visszavert fény a spektrométerbe jut. 

 

Az üvegszálakat úgy csatlakoztatjuk a gömbhöz, hogy az a mintát közel merőlegesen 

világítsa meg a fehér fénnyel. A visszavert fényt a gömb gyűjti össze a másik kivezetésnél 

található detektorszálba. A módszer előnye, hogy szinte érzéketlen a minta szögfüggő 

reflexiójára, tehát így a minta visszaverésével kapcsolatos átlagos spektrális információhoz 

juthatunk. 

Hátránya, hogy ennél a mérésnél le kell választani a preparált lepke szárnyát a törzsről, 

így az egyedi vagy ritka múzeumi példányok esetében, illetve, ha statisztikailag releváns 

számú mérés elvégzése szükséges, ez a módszer nem használható. 

 

4.4.3. Spektrogoniométeres mérések 

A korábban bemutatott mérési módszerek nem teszik lehetővé, hogy a minták 

visszaverését tetszőleges megvilágítási és detektálási szög mellett vizsgáljuk. Azonban ez a 

biológiai eredetű minták, különösképpen a szerkezeti színekkel rendelkező lepkeszárnyak 
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esetében sok esetben elengedhetetlen. A szárnymembránon tetőcserépszerűen elhelyezkedő 

(és azzal meghatározott szöget bezáró) pikkelyek bonyolult optikai objektumot alkotnak, 

továbbá belsejükben található fotonikus nanoarchitektúra is rendelkezhet irányfüggő 

visszaveréssel. A visszaverés iránykarakterisztikájának vizsgálatára goniométeres 

spektrometriát alkalmazunk (25. ábra). Az eszközt dr. Kertész Krisztián tervezte [2], amely 

egy forgatható asztalból és a fényvezető szálak befogására alkalmas félkörösen ívelt karokból 

áll. A fényvezető szálak kollimáló lencsékhez csatlakoznak, amelyek segítségével a 

megvilágító fény, valamint a fénygyűjtés pontja a minta felületére fókuszálható. 

 

25. ábra: Goniométer a karokhoz csatlakoztatott fényvezető szálakkal. A piros 

papírkeret a lepkeszárnyat rögzíti. 

 

A fényvezető szálakat a karokban csúsztatva az asztal síkjától számítva 0-90° 

tartományban beállítható a kívánt megvilágítási és detektálási szög. Továbbá állítható a karok 

egymással bezárt szöge is, így a teljes felső féltérben mozogva létrehozhatók megvilágítási-

detektálási mérési pontpárok, amelyek mindegyikében rögzíthető a visszavert spektrum. 

Látható, hogy az összes spektrális mérési módszer közül ez rendelkezik a 

legváltozatosabb állítási lehetőségekkel, valamint ennek használatával írható le a 
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legpontosabban a vizsgált minta optikai viselkedése. Azonban pont emiatt az alkalmazása 

rendkívül időigényes, valamint a mért spektrális információ nagy mennyisége miatt az adatok 

feldolgozása és prezentálása sem triviális feladat. 

 

4.4.4. Mikrospektrometria 

Az optikai mikroszkóp és a spektrométer összekapcsolásával egyetlen pikkely 

visszaverése vagy áteresztése is vizsgálható. A mikroszkóphoz csatlakoztatott kiegészítő 

adapter segítségével a minta nagyított képét az üvegszál végére lehet vetíteni, miközben a szál 

másik vége a spektrométer bemenetéhez csatlakozik. Megvilágításhoz a mikroszkóp beépített 

fényforrásai használhatóak, így visszavert és áteresztett fényű megvilágítás is alkalmazható. 

Azonban a mikroszkóp optikai elemeinek áteresztési karakterisztikája miatt az általam 

tanulmányozott lepkék kék szárnyainak visszaverési tartománya nem vizsgálható hatékonyan, 

mivel a visszaverési csúcs nagy része a mikroszkóp által levágott tartományba (< 400 nm) 

esik. Más szerkezeti színekkel rendelkező fajok esetében (mint például a zöld fonákú 

Callophrys rubi és Albulina metallica) ez a vizsgálati módszer igen értékes eredményeket 

szolgáltathat. 
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4.5. Mesterséges neurális hálózatok 

A mesterséges neurális hálózatok (artificial neural network, ANN) olyan számítási 

feladatok megoldására létrejött párhuzamos feldolgozást végző, adaptív eszközök, amelyek 

eredete a biológiai rendszerektől származtatható [85]. 

A mesterséges neurális hálózatok számos feladat megoldásánál nemcsak alkalmasnak, 

hanem alapvetően jobbnak is bizonyulnak, mint a hagyományos algoritmikus számítási 

rendszerek. Ilyen feladatok tipikusan a különféle felismerési problémák. A felismerési 

feladatokat a kellően összetett biológiai neurális hálózattal (idegrendszerrel) rendelkező 

élőlények minták alapján tanulják meg. Például egy arc felismerése az ember számára nem 

jelent megerőltető feladatot, annak ellenére, hogy nehéz megmondani milyen módon 

végezzük a felismerést. Nehéz megnevezni azokat a jegyeket, melyek az adott arc egyértelmű 

vagy legalábbis nagy biztonságú felismerését lehetővé teszik, és ennek megfelelően nehéz 

olyan algoritmust találni, amely hasonlóan sikeres e feladat megoldásában, mint az emberi 

agy. 

Ezért vetődött fel olyan számítási rendszerek, ún. mesterséges neurális hálózatok 

létrehozásának lehetősége, amelyek a hagyományos algoritmikus eljárásokkal dolgozó 

eszközök helyett, a biológiai neurális hálózatokhoz hasonló felépítésűek, és amelyek 

tanulással nyerik el azt a képességüket, hogy bizonyos feladatokat meg tudjanak oldani. 

Mesterséges neurális hálózatnak nevezzünk azt a párhuzamos működésre képes 

információfeldolgozó eszközt, amely: 

̶ azonos, lokális feldolgozást végző műveleti elemek, ún. neuronok rendezett 

topológiájú, nagymértékben összekapcsolt rendszeréből áll, 

̶ rendelkezik tanulási algoritmussal, amely minta alapján való tanulást jelent, 

̶ rendelkezik előhívási algoritmussal, azaz a megtanult információt problémák 

megoldására tudja felhasználni. 
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A neurális hálózat alapegysége a műveleti elem, más néven neuron, ami egy több 

bemenetű és egy kimenetű eszköz. Működése során a bemeneti értékek súlyozott átlagát 

összeszorozza a benne található nemlineáris függvénnyel (jelen esetben tangens hiperbolikus) 

és az így kapott értéket küldi a kimenetre. Az ilyen felépítésű neuront perceptronnak nevezik, 

és alap építőköve az általam használt neurális hálózati struktúrának. A hálózat topológiáján a 

neuronok összekapcsolási rendszerét, és a hálózat bemeneteinek és kimeneteinek helyét 

értjük, és általában irányított gráffal reprezentáljuk. A gráf csomópontjai a neuronoknak 

felelnek meg, míg a kapcsolatokat a kimenetek és a bemenetek között a gráf élei 

reprezentálják, a neuron bemenet felé irányítva. Háromféle neurontípust különböztetünk meg, 

amelyek mindegyike között egyirányú kapcsolat van. A bemeneti neuronok, amelyek 

felépítésükben is különböznek a másik két típustól: egy bemenetű és egy kimenetű, puffer 

jellegű neuronok, amelyeknek nincs jelfeldolgozó szerepe. Bemenetük a hálózat bemenete, 

kimenetük más neuronok meghajtására szolgál. A kimeneti neuronok kimenete a környezet 

felé továbbítja a kiszámított információt, felépítésében nem különbözik az általános sémától. 

A rejtett neuronok mind bemeneteikkel, mind kimeneteikkel kizárólag más neuronokhoz 

kapcsolódnak. 

A neuronokat sok esetben rétegekbe szervezzük, ahol egy rétegbe hasonló neuronok 

tartoznak: ennek megfelelően képzünk a neuron típusoknak megfelelő bemeneti, rejtett és 

kimeneti rétegeket. Az általam használt többrétegű perceptron a gyakorlati feladatok 

megoldásánál a leggyakrabban alkalmazott hálózatarchitektúra. Működéséhez szükséges a 

hálózat betanítása, azaz a megfelelő súlyozás kialakítása. Ehhez a minták egy részét 

elkülönítettem erre a célra, majd alkalmaztam az egyik leggyakoribb ellenőrzött tanítási 

módszert, a hibavisszaterjesztéses algoritmust, azaz a backpropagation tanítást. A 

backpropagation bemutatása során csak az algoritmus lényeges lépéseit mutatom be, a pontos 

matematikai formulákat mellőzöm. 
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A tanítás során először a bemeneti neuron kap egy bemeneti értéket. Ezt továbbadja a 

rejtett réteg neuronjainak, amelyek az aktiválófüggvénnyel való összeszorzás segítségével 

létrehozzák a kimeneti jelüket. Ez a kimeneti jel a következőkben a rákövetkező neuronréteg 

bemeneti jele lesz. Ugyanez a lépés játszódik le az esetleges többi rejtett rétegben, illetve a 

kimeneti rétegben is. Az első iteráció során még az eredeti, súlyozás nélküli kapcsolatrendszer 

köti össze az egyes rétegek neuronjait. Végül a kimeneti réteg neuronjai kiadják a kiszámított 

eredményeiket, amelyeket a program összevet a tanító szett értékeivel, azaz összehasonlítja a 

számított és az ideális értékeket egymással. A két érték közötti eltérést visszahattatja a 

súlyozásra, azaz módosítja a neuronok közötti kapcsolatrendszer súlyvektorait olyan 

mértékben, ahogy azt a hiba mértéke meghatározza. Ezáltal a következő iterációs lépesben a 

hibák kisebbek lesznek a mostaninál, így a súlyozás is kisebb mértékben módosul. A módszer 

természetesen nem csak egy darab tanító mintára optimalizál, hanem a teljes tanító szettre, 

ami a módszer elvét nem, csak a számítások mennyiségét változtatja. 

A neurális hálózat betanítás során nyert súlyvektorrendszerét klasszifikációs probléma 

megoldására használtam fel. A klasszifikációt a minták azon részén végeztem, amelyek nem 

szerepeltek a betanító szettben. Ehhez egyszerűen felhasználtam a program beépített előhívó 

algoritmusát, amely során a rögzített súlyozási rendszeren végigfutó bemeneti érték a 

kimeneti réteg neuronjára jutva felveszi a hálózat által jósolt értéket. Az így kapott 

eredményeket összevetve az ideális értékekkel megkaphatjuk a hálózat találati arányát. 

A neurális hálózatos kiértékelés során a NeuroDimension által fejlesztett 

NeuroSolutions 5 szoftvercsomag szabad felhasználású változatát használtam. A program 

rendelkezik beépített klasszifikációs hálózattal, ám az nem bizonyult elég hatékonynak. Ezért 

mindkét klasszifikációs feladat megoldásához felépítettem egy-egy egyéni hálózatot, 

amelyeket a be- és kimeneti paraméterek számához optimalizáltam. 
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A betanítást a rendelkezésre álló minták felével végeztem. Minden fajból 

véletlenszerűen választottam ki az egyedek felét és ezt a kiválasztást többször is 

megismételtem, hogy ne a tanító szett valamilyen specifikussága határozza meg a 

klasszifikáció eredményét. A betanítás optimalizálása klasszikusan úgy történik, hogy minden 

egyes iteráció után a hálózat teszteli a súlyozást a teljes tanító szetten és figyeli a hiba értékét. 

A leállási feltételt az adja, ha a négyzetes hiba görbe eléri a minimumát, azaz a deriváltja 

nullává válik. Ez a módszer hasznos, de semmit nem tudunk meg a tesztelésre kiválasztott 

egyedeknél elért négyzetes hibáról, illetve a teszt szett szempontjából ideális tanítási iterációk 

számáról. Ezért egy olyan módszerhez folyamodtam, amit az angol szakirodalomban „cross-

validation”-nek neveznek. A módszer lényege az, hogy a tanítási iteráció során nem csak a 

tanító szett elemeivel ellenőrzöm a hálózatot, hanem erre a teszt szett elemeit is felhasználom. 

Természetesen a két ellenőrzés között lényeges különbség van. Míg a tanító szett az iteráció 

végi négyzetes hiba alapján módosítja a hálózat súlyozását a hibavisszaterjesztés módszere 

segítségével, addig a teszt példányok négyzetes hibája csak a leállási feltételt adja: a 

hibafüggvény nulla deriváltú pontjában ér véget a betanítás. Jellemzően ez a feltétel jóval 

kisebb értéket ad a betanítási iterációk mennyiségére. 

 

4.6. Háromdimenziós színingertér 

Az optikai kísérletek során rögzített visszavert spektrumok egyik lehetséges 

feldolgozási módja, ha az emberi szem által keltett színérzetként ábrázoljuk azokat, ami 

leegyszerűsíti az összehasonlításukat, mivel az egyes spektrumok a sík pontjaira képezhetők 

le. Az emberi CIE (Commission internationale de l'éclairage, Nemzetközi Világítástechnikai 

Bizottság) színingertér (ún. papucsdiagram) minden színárnyalatot tartalmaz, amit szemeink 

érzékelni képesek [86 ]. Ennek előállításához szükség van a fotoreceptorok érzékenységi 

függvényeire, amelyeket kísérleti úton határoztak meg. 
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A boglárkalepkék színérzékelése azonban ettől eltérő. A Polyommatus icarus 

szemében négyféle fotoreceptor sejt található, amelyek közül kettő a kék és közeli UV 

hullámhossz-tartományban érzékel, hasonlóan a Lycaena rubidus-hoz [87 ]. Ezek alapján 

elkészíthető az emberi színérzékelést leképező papucsdiagram kiegészítése, amelyben nem 

három-, hanem négyféle fotoreceptor érzékenységi görbéit vesszük figyelembe (26. ábra), 

ennek megfelelően a keletkező színingertér nem két-, hanem háromdimenziós lesz. 

A CIE leíráshoz hasonlóan a keletkező színingerek kiszámításához az alábbi 

mennyiségeket használtam fel: 

Φ(𝜆)  a fényforrás spektrális energiaeloszlási függvénye, amit a CIE D65 standard 

kibocsátónak választottam (26. ábra), 

𝑅(𝜆) a felületről (lepkeszárny) visszavert fény spektrális eloszlása, 

𝑢(𝜆), 𝑏(𝜆), 𝑔(𝜆) és 𝑦(𝜆) hasonlóak a CIE színösszehasonlító függvényekkel, és rendre az 

UV, kék, zöld és sárga fotoreceptorok érzékenységét adják ([87] 1. ábrája alapján, 26. ábra). 

A háromszín-értékek (itt négy) kiszámításához az alábbi mennyiségeket definiáltam: 

𝑋 =  ∫ 𝜙(𝜆) 𝑅(𝜆) 𝑢(𝜆) 𝑑𝜆

700 𝑛𝑚

300 𝑛𝑚

 

𝑌 =  ∫ 𝜙(𝜆) 𝑅(𝜆) 𝑏(𝜆) 𝑑𝜆

700 𝑛𝑚

300 𝑛𝑚

 

𝑍 =  ∫ 𝜙(𝜆) 𝑅(𝜆) 𝑔(𝜆) 𝑑𝜆

700 𝑛𝑚

300 𝑛𝑚

 

𝑊 =  ∫ 𝜙(𝜆) 𝑅(𝜆) 𝑦(𝜆) 𝑑𝜆

700 𝑛𝑚

300 𝑛𝑚

 

 

Ezzel a négy értékkel lehetőségünk nyílik tetszőleges visszaverési spektrum színinger-

koordinátáinak meghatározására. A négy kiszámítandó koordináta összefügg egymással (𝑥 +
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𝑦 + 𝑧 + 𝑤 = 1 ), emiatt lehetséges az adatok háromdimenziós ábrázolása. A három 

kiszámított színinger koordináta: 

𝑥 =
𝑋

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 + 𝑊
 

𝑦 =
𝑌

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 + 𝑊
 

𝑧 =
𝑍

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 + 𝑊
 

Így a lepkék szemébe érkező fény spektruma, az általa keltett színérzetként, a tér egy 

pontjának feleltethető meg. Érdemes megemlíteni, hogy bizonyos lepkék képesek a színek 

még ennél is jobb megkülönböztetésére a szemükben lévő nagyszámú fényérzékelő típus 

segítségével [88]. 

 

26. ábra: A normált D65 sugárzó ( 𝚽𝝀 ) és a Polyommatus icarus szemében 

megtalálható négyféle (UV, kék, zöld, sárga) fotoreceptor abszorpciós spektruma 

 

4.7. Alkalmazott tenyésztési módszer, bábhűtési kísérlet 

A lepkék hősokk okozta megváltozásainak vizsgálatához az állatok mesterséges 

körülmények közötti tenyésztése és nevelése szükséges. Az Ikarusz boglárka (Polyommatus 
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icarus) egész Eurázsiában elterjedt lepkefaj, Magyarországon is gyakori fajnak számít. 

Élőhelye a mezofil füves rét, amely az MTA csillebérci KFKI Telephelyéhez közel, a 

Normafa környékén is megtalálható. A kifejlett állatokat, amelyeket a szülő generációként 

használtunk a kísérletünkben, is ilyen, az erdős részek között fekvő mezők egyikén fogtuk be 

(47°29'23.7"N, 18°58'49.5"E). A befogott nőstényeket és hímeket a telephelyen helyeztük el 

tenyésztő ketrecekben (27. ábra), amelyeket Mattoni és munkatársai által készített eszközök 

inspiráltak [89]. Ezekben a ketrecekben meg kellett teremtenünk a lepkék párosodáshoz, 

peterakásához, valamint a kikelő hernyók táplálásához és bebábozódásához szükséges 

körülményeket. Az Ikarusz boglárkák tápnövényei a fehér here (Trifolium repens), vöröshere 

(Trifolium pratense) és a lucerna (Medicago sativa). Ez azt jelenti, hogy ezek alkalmasak az 

imágók táplálására (nektárt fogyasztanak), a petézésre, és a kikelő hernyók is ezeknek a 

növényeknek a leveleit fogyasztják. Ezért négy 20 liter térfogatú vödörbe ennek a három 

növényfajnak a magvait vetettük el a kísérletet megelőző ősszel, így az első lepkegeneráció 

repülése során már dús növényzet várta a frissen befogott imágókat (27.A. ábra). A 

növényeket tartalmazó vödröket 60 literes dobozokba állítottuk, amelyekben megfelelő 

mennyiségű vizet biztosítottunk az „automatikus” öntözéshez, valamint a vödrök köré felülről 

nyitható hálókat építettünk, hogy meggátoljuk az odatelepített lepkék távozását és a 

ragadozók bejutását (27.B. ábra). Az imágók táplálását a természetes lehetőségeken túl egy 

etetővel is kiegészítettük, amely egy 1 literes cukros vizet tartalmazó edény volt, amelybe 

élénksárga, nagy nedvszívó képességű törlőkendőt helyeztünk (27.C. ábra). Fontos, hogy az 

etető a lepkék számára is érthető módon hirdesse, hogy értékes tápanyagokkal szolgálhat, 

ezért választottuk az élénksárga színt, amely a szarvaskerep (Lotus corniculatus) virágához 

hasonlít leginkább. Ez a növény az imágók egyik kedvelt nektárforrása; a 16. ábrán lévő hím 

is egy ilyen növényen látható. 
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27. ábra: (A) Kifejlett növényzetet tartalmazó vödör a víztároló edénybe állítva. 

(B) A lepkék fogadására felkészített tenyésztő ketrec nyitható hálóval borított, és 

tartalmazza (C) az etetőt is, amelyben cukros víz található, és a lepkék élőhelyén 

gyakori növény, a szarvaskerep sárga színét imitálja. 

 

A betelepítés után a nőstények párosodtak a hímekkel és petézni kezdtek (28.A. ábra). 

A petékből 7-10 nap után kikelő, nagyjából 1 milliméteres hernyók táplálkozni kezdtek a friss 

hajtásokból (28.B. ábra), majd folyamatosan növekedve, nagyjából hat hét alatt és négy 

vedlés után jutottak el a végső, 1 centiméter körüli méretükig. A kísérlet szempontjából az lett 

volna a kívánatos, ha a hernyókat ebben a végső méretükben emeltük volna ki a ketrecekből, 

azonban ez technikailag nehezen megvalósítható. Továbbá a ketrecben felgyűlő kártevők 

(többnyire levéltetvek) és a hernyók rágása együttesen 3-4 hét alatt teljesen tönkretették a 

növényzetet, ami így már nem tudta ellátni a tápnövényi funkcióját. Ezért a teljes növényzetet 

levágva, beltéri körülmények között válogattuk ki a leveleken rágó hernyókat a növényzettől 

(és egyéb élőlényektől), azokat egyesével Petri-csészékbe helyeztük, és továbbiakban naponta 

friss lóhere levelekkel tápláltuk. Mivel a nőstény a teljes élettartama (maximum 3 hét imágó 

alakban) során petézik, ezért mindenféle fejlődési szakaszú hernyókat találhatunk a levágott 
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növényzet között. Értelemszerűen ezek különböző időtartam alatt jutottak el a bebábozódásig, 

ezért monitorozásuk, táplálásuk és tisztán tartásuk folyamatosan szükséges volt. 

 

28. ábra: (A) Az etetőn párosodó Ikarusz boglárka hím és nőstény. (B) 

Hernyóktól származó rágásnyomok a lucerna levelén, a nyíl egy már kikelt (üres) 

petét mutat. 

 

A bábozódás előtti napokban a kifejlett hernyó nem eszik, passzívan viselkedik. 

Ilyenkor hatékonyan elkülöníthető a többitől, és a bebábozódás utáni reggelen (a folyamat 

többnyire hajnalban történik) elindítható a báb kontrollált hűtése. Ehhez egy hagyományos 

hűtőszekrényt választottunk, amelyet 5 °C-ra állítottunk be. Ezen a hőmérsékleten az 

életfolyamatok jelentősen lelassulnak, de a hűtés alatti mortalitás még nem jelentős. A kívánt 

hűtési időtartam (10–62 nap) elérése után a bábok kikerültek a hűtőből és szobahőmérsékleten 

kezdtük meg a kikeltésüket egy állandó páratartalmat és a kikeléshez kapaszkodófelületet 

biztosító edényben. Fontos, hogy különböző ideig hűtött egyedek ne keveredjenek a keltetés 

során, mert utólagos (imágó állapotban történő) szétválogatásukra nincs lehetőség. Ha a kikelt 

egyed sikeresen ki tudta feszíteni a szárnyait (azaz alkalmas a szárnyakat érintő 

vizsgálatokra), akkor katalogizáltuk és elvégeztük rajta a spektrális méréseinket, valamint a 

fonákmintázat részletes jellemzését. 
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4.8. Gőzérzékelési mérési összeállítás 

A boglárkalepkék gőzérzékelési tulajdonságainak vizsgálatához, azaz a különböző 

gőzök hatására fellépő színváltozások feltérképezéséhez, egy gázkeverő rendszert építettünk 

fel, amely tartalmazta a korábban bemutatott moduláris spektrofotométert. A teljes mérési 

összeállítás fotója és blokksémája az alábbi ábrán látható (29. ábra). 

 

 

29. ábra: A felépített gőzérzékelő rendszer fotója és blokksémája. Balra a három 

számítógép-vezérelt gázáramlásszabályzó, mellettük egy oldószert tartalmazó 

buborékoltató palack található. A cellába a gőzkeveréket szállító, kék színű cső 

vezet, a megvilágítást és a detektálást a cella feletti optikai szálak végzik. 
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A gázkeverő rendszer három, számítógép-vezérelt gázáramlásszabályzón (Aalborg 

DFC) alapszik, amelyek bemenetére mesterséges levegőt (80% nitrogén, 20% oxigén) 

tartalmazó gázpalackot kötöttünk. Ezekkel a szabályzókkal határoztuk meg a mesterséges 

levegő–telített gőz keveredési arányát: az egyik ág egy Dreschel-féle buborékoltató palackon 

haladt keresztül, ezáltal telített gőzt szállított, míg a másik ág a mesterséges levegőt szállította 

egyenesen a gőzérzékelő cellába (30. ábra). A cella egy kvarc ablakkal ellátott zárt edény, 

amely gumitömítéssel van szigetelve. Benne található a lepkeszárny minta, amely egy Peltier-

elemen fekszik, így hőmérsékletfüggő mérések elvégzésére is lehetőség nyílik. 

 

30. ábra: A gőzérzékelő cella a lepkeszárny mintával. A fehér színű Peltier-elem 

segítségével a szárny hőmérséklete változtatható. A cellába a jobb alsó sarokban 

látható kék csövön vezettük be a gőzöket. 

 

A lepkeszárny mintát a kvarc ablakon keresztül világítottuk meg a spektrométer 

fényforrásával egy optikai szálon keresztül, míg a detektálást a spektrométerhez vezető szál 

végezte. Mindkét szál egy-egy kollimátor lencséhez csatlakozik, amelyek segítségével 

elvégezhető a fényfolt fókuszálása és a detektálás helyének meghatározása. Az optikai szálak 

helyzetének beállítása a következő: a megvilágító szál közel merőleges a gőzérzékelő cellára, 
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tehát a beeső fény is közel merőlegesen éri a szárnyat, a detektáló szál pedig a szárny 

visszaverési maximumához igazodik. Ez azt jelenti, hogy minden minta esetében 

megkerestem a maximális intenzitású visszaverési jelet, és abban a pozícióban rögzítettem a 

szálat. Ez tipikusan 45° körüli értéket jelentett, amely első hallásra meglepő lehet a 

fénynyaláb merőleges beesését figyelembe véve. Azonban a visszaverési maximumot a 

pikkelyek szárnymembránhoz viszonyított állásszöge (~15°) és a belsejükben található 

fotonikus nanoarchitektúra szórási tulajdonságai együttesen határozták meg. 

A lepkeszárnyak gőzérzékelési tulajdonságainak feltérképezéséhez három alapvető 

eszközre van szükségünk: egy számítógép-vezérelt gázkeverő rendszerre, az azt vezérlő 

szoftverre és a spektrális adatokat feldolgozó programra. A három gázáramlásszabályzó 

vezérlése LabView felületen keresztül lehetséges, használatával manuális és automatikus 

(azaz előre megírt rutin szerinti) üzemmódokban nyílik lehetőség a különböző gőzök 

összetételének és koncentrációjának változtatására a gőzcellában. 

Vizsgálataim során a különböző gőzök lepkeszárnyak szerkezeti színére gyakorolt 

hatását vizsgáltam a koncentráció és az idő függvényében. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a 

mérés kezdetén 100% referenciának választottam a mesterséges levegőben található 

lepkeszárnyról visszaverődő kék fényt, és a mérés során az ettől való eltérés időfejlődését 

vizsgáltam különböző gőzkoncentrációk mellett. 

A mérésekhez hét folyadék (aceton, ecet, etil-alkohol, izopropanol, kloroform, toluol, 

víz) gőzeit használtam fel úgy, hogy az egyes levegő / telített gőz keverékeket Dreschel-féle 

buborékoltató palackban állítottam elő mesterséges levegő átvezetésével. 

A mérések során számos paraméter finomhangolása és optimális beállítása szükséges: 

változtatni lehet a megvilágító szál, a detektor szál és a gőzérzékelő cella (amely a lepkét 

tartalmazza) egymáshoz viszonyított szögét. Meghatározandó a mesterséges levegő áramlási 

sebessége, amely a palackokon átbuborékol és a cellában levő mintára jut. Végül be kell 
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állítani azokat az időtartamokat, ameddig a lepkeszárnyra a telített vagy hígított gőzt, illetve a 

mesterséges levegőt engedjük. A szögek beállítása a korábban is leírt visszavert intenzitás 

maximalizálásán alapul. A levegő áramlási sebességét a három gázáramlásszabályzóval lehet 

egy optimális értékre beállítani és azon tartani, amely az esetek döntő többségében 1000 

ml/perc-et jelent. Ez megoszlik a mesterséges levegős ág és a buborékoltató palackon 

áthaladó ág között, és az összekeverés után a gőzcellában lévő lepkeszárnyra jut. 

A kísérleti munka első részében a mérési protokollt alakítottam ki: állandó áramlási 

sebesség mellett beállítottam a megfelelő telített gőz–mesterséges levegő időtartamokat, 

amelyek elegendően nagy spektrális változást eredményeztek anélkül, hogy a lepkeszárny túl 

sokáig lett volna a különböző anyagok gőzeiben. Ezáltal rövid ideig tartó, tiszta levegővel 

történő mosás is elegendő volt a kiindulási visszaverés eléréséhez, amely így gyors egymás 

utáni méréseket tett lehetővé. 

A mérési protokoll 60 másodpercig tartó mesterséges levegős mosással kezdődött, 

amelyet 10 periódusban gőzbeengedés (10%–100% koncentrációjú gőzkeverékek) és 

mesterséges levegővel történő mosás felváltva követett. A gőzbeengedés minden esetben 20 

másodpercig tartott, míg a levegős mosás 60 másodpercet vett igénybe. Ez alatt az idő alatt 

kellőképpen nagy intenzitású, ezáltal magas jel/zaj arányú relatív reflexiós spektrumot 

kaptam, de nem lépett fel számottevő memória effektus, azaz nem maradt jelentős 

mennyiségű oldószergőz a nanoszerkezetben, ami meggátolta volna a kezdeti 

referenciaszinthez (az eredeti kék színhez) történő visszatérést. A mérések során 1 

másodpercenként rögzítettem a lepkeszárny eredeti színéhez viszonyított reflexiós spektrumot 

és ezt az adatsort használtam fel a további kiértékelési munka során. 

Az ideális mérési elrendezés és a létrehozott mérési protokoll lehetővé teszik, hogy a 

gőzérzékelési mérések összehasonlíthatóak legyenek egymással. Ám ahhoz, hogy ez 

elvégezhető legyen, szükséges egy adatfeldolgozó program elkészítése, amely minimális 
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operátori beavatkozással készíti el a mért adatsorok felhasználásával a lepkefajokra jellemző 

gőzérzékelési paramétereket. 

A spektrális adatok rögzítését a spektrométer gyártója által készített szoftverrel 

végeztem, amely lehetőséget biztosított a spektrumok diszkrét időközönkénti mentésre is. 

A fent felsorolt eszközök segítségével megfigyelhető és rögzíthető a lepkeszárnyak 

színének változása a különböző gőzök hatására. Azonban a színváltozás időfejlődésének 

pontos mennyiségi analízise nem megoldott: erre a célra szükséges egy olyan program 

kifejlesztése, amelynek segítségével a spektrális változás bármely jellemzője kiszámítható, 

illetve használatával a spektrumok alakjáról kvantitatív jellemzés adható. 

Munkám során elkészítettem a gőzérzékelési adatok feldolgozását végző MATLAB 

programot (31. ábra). A program könnyen kezelhető grafikus felülettel rendelkezik, amelynek 

segítségével a visszaverési spektrumok előfeldolgozása egyszerűen megoldható. Első 

lépésben szükséges a spektrométer által előállított (és a gőzök hatására történő spektrális 

változást tartalmazó) fájlok importálása. Az importálás során az adatok egy dinamikus 

tömbbe kerülnek, miközben kiválasztható, hogy a beolvasott adatsoron milyen mértékű 

szűrést szeretnénk elvégezni. A program mozgóablakos átlagolást használ, alaphelyzetben 10 

pontos ablakmérettel. Fontos megemlíteni, hogy ez a funkció nagyban megkönnyíti az 

utólagos adatfeldolgozást. 

A beolvasott és opcionálisan zajszűrt spektrumokat a program háromdimenziós 

felületként és kétdimenziós, színezett szinttérképként is ábrázolja. A háromdimenziós képen 

könnyen körbejárhatóak és kinagyíthatóak az általunk fontosnak ítélt részletek, míg a 

szinttérkép a gőzérzékelési adatsor kétdimenziós metszeteinek előállítására szolgál. Mivel a 

háromdimenziós kép úgy áll össze, hogy a program egymás után fűzi az egyes 

időpillanatokban mért relatív reflexiós spektrumokat, ezért kinyerhető belőle mind az adott 



56 

időpillanatban mért spektrális megváltozás (31. ábra, jobb alsó panel), mind egy rögzített 

hullámhossz értéknél mért intenzitás időfejlődése is (jobb felső panel). 

 

31. ábra: Az általam fejlesztett MATLAB program grafikus kezelőfelülete 

gőzérzékelési adatsor ábrázolása közben 

 

A megfelelően megválasztott „metszetek” elegendő információt hordoznak ahhoz, 

hogy használatukkal a különböző lepkefajok gőzérzékelési tulajdonságai hatékonyan 

feltérképezhetőek legyenek, ezért ezeket használtam a további analízis során. E célból a 

programot kiegészítettem egy olyan funkcióval, amely lehetővé teszi a kétdimenziós 

szinttérképen kattintással kiválasztott ponthoz tartozó metszetek ábrázolását és külön fájlba 

való mentését is. A program a relatív reflexiós spektrumokon szélsőértékeket is keres, így 

egyszerűen leolvashatóak a görbék maximum- és minimumpontjai is. 
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4.9. Felületmódosító módszerek 

A szárnypikkelyek módosításához két különböző módszert alkalmaztam: bizonyos 

szárnyakra atomi rétegleválasztás (atomic layer deposition, ALD) [90] útján Al2O3 réteget 

vittünk fel, amely konformális bevonatot képezett a pikkelyek térfogatában található fotonikus 

nanoarchitektúrán. Ehhez Picosun SUNALE R-100 ALD reaktort és nagy tisztaságú 

(electronic grade) trimetil-alumíniumot használtunk. Az alkalmazott prekurzor ultra tiszta víz 

volt, a vivő- és mosógáz 99,999% tisztaságú nitrogén. A leválasztás alatt a kamra nyomása 11 

mbar volt, a prekurzor és a nitrogén áramlási sebessége 150 sccm. A pulzusok és a nitrogénes 

mosások időtartamát úgy alakítottuk ki, hogy a prekurzor a nanoarchitektúra minden részébe 

behatoljon, így a felületén egyenletes borítottságú vékonyréteg alakulhasson ki. A 0,5 

másodperces pulzusokat 15 másodperces mosás követte, végül 20 másodpercig tartó vizes 

pulzust alkalmaztunk. A leválasztási hőmérséklet 100 °C volt, ami megfelelő az Al2O3 réteg 

növesztéséhez [91, 92]. 

A második módszer során a lepkeszárnyakat különböző vegyszerekbe áztattam, 

amelyek nem oldják a kitint, de képesek lehetnek a fotonikus nanoarchitektúra felületének 

módosítására (funkcionalizálására). A 14 napos áztatás során („reagent grade” minőségű) etil-

alkoholt, izopropil-alkoholt és kloroformot alkalmaztam. Az áztatás végeztével a szárnyakat 

teljesen kiszárítottam. 

A két felületmódosítási eljárás segítségével készített szárnyakat optikai 

spektrometriával vizsgáltam, valamint a gőzérzékelési kísérleteim során használtam fel. 
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5. Saját eredmények 

5.1. A boglárkák fajspecifikus szerkezeti színei 

 

A Magyarországon honos Boglárka-rokonúak (Polyommatini) hímjei többségükben 

élénk kék szárnyfelszínnel rendelkeznek. A szín minden esetben szerkezeti eredetű, azaz a 

ráeső fehér fény kék komponenseinek visszaverését a szárnypikkelyek belsejében található 

fotonikus nanoarchitektúra valósítja meg. Ghiradella úttörő munkájában [78] írta le a 

lepkékben előforduló fotonikus nanoarchitektúrák alapvető morfológiáját és típusait, míg 

Tilley és Eliot a Lángszínérfélékben (Lycaenidae) előforduló fotonikus nanoarchitektúrákat 

tárták fel [81] pásztázó elektronmikroszkópos felvételek alapján. Az eredményeik között 

megtalálható, hogy az általuk megvizsgált három Polyommatus fajra a pepper-pot típusú 

multiréteges, közelrendezett fotonikus nanoarchitektúra jellemző, amely mind az élénk kék 

(Polyommatus daphnis), mind a liláskék (Polyommatus escheri), mind a zöldeskék 

(Polyommatus coridon) színekért felelős. 

A szárnyak dorzális oldalán található szerkezeti szín, és ezáltal a fotonikus 

nanoarchitektúra, nem véletlenül alakult ki az evolúció évmilliói alatt, hanem fontos funkciót 

lát el a lepkék életében. Vane-Wright munkahipotézise [ 93 ], hogy a szárnyfelszínen 

előforduló színeknek szerepe van a fajok közötti és fajon belüli vizuális kommunikációban, 

különös tekintettel a lepkék szexuális kommunikációjára, amely a nappali lepkék esetében 

sokkal hatékonyabb lehet a feromon alapú kommunikációnál. Tehát a szerkezeti eredetű, 

szexuális jelzőszín segítségével küldött üzeneteknek egyértelműen felismerhetőknek kell 

lenniük a fajtársak és a lepkepopuláció más tagjai által, hogy a szín alapján történő 

párválasztás (és ez által a gének tovább örökítése) sikeresen megvalósulhasson. 
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32. ábra: A vizsgált hímek szárnyfelszínének és fonákjának fotói, valamint a 

fedőpikkelyeinek SEM és keresztmetszeti TEM felvételei: (A) Amandusz 

boglárka (Polyommatus amandus), (B) Égszinkék b. (P. bellargus), (C) Ezüstkék 

b. (P. coridon), (D) Csíkos b. (P. damon), (E) Csipkés b. (P. daphnis), (F) Mezei b. 

(P. dorylas), (G) Ikarusz b. (P. icarus), (H) Aprószemes b. (P. semiargus), (I) 

Terzitész b. (P. thersites) 

 

A hipotézis ellenőrzésére kilenc Magyarországon honos boglárkalepkefaj szerkezeti 

színét és az azt előállító fotonikus nanoarchitektúrát vizsgáltam meg [T1]. Az fenti kilenc faj 

reprezentálja a hazai Boglárka-rokonúak génuszát a Boglárkalepkék (Lycanidae) családján 

belül (32. ábra). A fajok gyűjtési helye a Budai-hegységben található Normafa környéke, ahol 

a mezofil füves réteken élő lepkefauna megfigyelése több mint száz éves múltra tekint vissza, 

pontos monitorozása 2000 óta folyamatos [94]. A kilenc faj monofíliát alkot, azaz szinte 

megegyező szárnyerezettséggel, fonákoldali mintázattal, illatpikkelyekkel és genitáliákkal 

rendelkeznek, amely közeli rokonságra utal [95, 96]. Természetes élőhelyükön vizsgálva, a 

szakértők a fonák bonyolult mintázata alapján azonosítják az egyes fajokat (32. ábra, 2. 

oszlop), míg laboratóriumi körülmények között a genitáliák mikroszkópos vizsgálata a 

legmegbízhatóbb módszer. Ugyanakkor valószínűtlennek tűnik, hogy a lepkék viszonylag 

kisméretű agya elégséges adatfeldolgozási kapacitással rendelkezne ahhoz, hogy röptükben 

képesek lennének azonosítani a fajtársakat e bonyolult fonákmintázat alapján (32. ábra, 2. 

oszlop). Ennél sokkal egyszerűbb felismerési feladat, ha a dorzális oldal (32. ábra, 1. oszlop) 

spektrális jellemzői alapján történik az azonosítás. Ennek egyik szükséges feltétele, hogy a 

hímek szárnyainak kék színe az adott fajra jellemző, egyedi árnyalatú legyen, amely alapján a 

lepkék képesek megkülönböztetni fajtársaikat a lokális lepkepopuláció többi tagjától, 

valamint olyan látószervre is szükségük van, amely képes érzékelni és megkülönböztetni 

ezeket a fajspecifikus szerkezeti színeket [T1]. 
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A boglárkalepkék szín alapján történő megkülönböztethetőségének ellenőrzéséhez a 

kilenc faj 110 egyedének dorzális kék színét vizsgáltam meg merőleges szondás optikai 

spektrometriával. Mind a 110 egyedet a Magyar Természettudományi Múzeum Állatárának 

lepkegyűjteményéből kaptuk kölcsön, ezért a merőleges beesésű spektrumok felvételekor a 

Nanoszerkezetek Osztályon kifejlesztett spektrodeszkát használtam, amely lehetővé tette a 

tűre tűzött, kifeszített szárnyú lepkék roncsolásmentes vizsgálatát. A visszaverési 

spektrumokat a 200–1100 nm hullámhossztartományban rögzítettem, minden példány 

esetében a jobb elülső szárny egy karakterisztikus pontjában (az ún. „sejtben”), ahol a szárny 

a benne futó erektől mentes, így a visszavert fény nem szóródott a merőlegestől jelentősen 

eltérő irányokba. 

A mért adatokon FFT (gyors Fourier-transzformációs) zajszűrést alkalmaztam, 

valamint minden görbét a kék hullámhossz-tartományban található csúcs maximumértékére 

normáltam. Ennek hatására a spektrumok (az azonos fajú egyedek esetében) közel 

egybevágóak lettek egymással. A normált görbéket fajonként átlagoltam, előállítva azt a 

kilenc spektrumot, amelyek a fajokra jellemző szerkezeti kék színt adják meg. Ezek az ún. 

fajspecifikus spektrumok (33. ábra) minden esetben kisebb vagy nagyobb részleteikben 

eltérnek egymástól: vannak erősen elkülönülő csoportok, amelyeken belül kis különbségek 

fedezhetőek fel. Ezek a különbségek viszont karakterisztikusak, azaz a mért visszaverési 

spektrum alapján a lepke faja megállapítható. 
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33. ábra: A Normafa környéki boglárkalepke-populáció hímjeinek fajspecifikus 

visszaverési spektrumai. Az összehasonlíthatóság érdekében minden görbét a kék 

hullámhossz-tartományban található csúcs maximumára normáltam. 

 

Az állítás ellenőrzéséhez matematikai alapokon nyugvó módszer segítségével 

vizsgáltam meg az egyes egyedek spektrumainak megkülönböztethetőségét [T1]. A 

természetes ideghálózatok mintájára megalkotott mesterséges neurális hálózatok kiváló 

hatékonysággal használhatóak az ilyen és ehhez hasonló klasszifikációs problémák 

megoldására. Korábban ismertettem a neurális hálózatokkal kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat: felépítésüket, működésüket és gyakorlati megvalósításukat, ezért most csak az 

eredmények közlésére szorítkozom. 

A neurális hálózat bemeneteire a mért (normálás nélküli) visszaverési spektrumokból 

kiszámított karakterisztikus paraméter-értékek kerültek, amelyeket a visszaverési görbéken 

található csúcsok számszerűsítéséből kaptam meg. Ehhez azonban szükséges volt a pikkelyek 

melanintartalmából származó alapvonal levonása, hogy a csúcsok talppontjai azonos 
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magasságba kerüljenek. Ezt, a korrekt leíráshoz szükséges lépést, a spektrumok 

minimumpontjaira illesztett spline görbe levonásával oldottam meg (34. ábra). 

 

34. ábra: A mért reflexiós spektrumokon az alábbi előfeldolgozási lépéseket 

végeztem el: (A) a nyers spektrumokon először (B) FFT zajszűrést alkalmaztam, 

majd (C) az alappontokra illesztett spline görbe segítségével alapvonal levonást 

végeztem. Az így kapott (D) szimmetrikus csúcsokat 8 paraméterrel jellemeztem. 

 

Az így kapott szimmetrikus, alapvonal-levont csúcsokat nyolc paraméterrel 

jellemeztem mind a 110 vizsgált egyed esetében: 

1.) csúcs maximumának hullámhossz értéke, 

2.) csúcs maximumának intenzitás értéke, 

3 és 4.) csúcs jobb-, illetve baloldali talppontjának hullámhossz értéke, 

5.) talpponttól talppontig vett, csúcs alatti terület, 

6.) csúcs félértékszélessége, amely megmutatja a csúcsra jellemző szélességet, 

7 és 8.) csúcs jobb-, illetve baloldali félértékszélessége, amelyek aránya jellemzi a 

csúcs szimmetriáját. 
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A spektrumokon mért értékek felhasználásával, az egyedek véletlenül kiválasztott 

felével betanítottam a mesterséges neurális hálózatot. Ezt követően a kialakított súlyozási 

rendszert a tesztpéldányok klasszifikációjára használtam fel. A hálózat be- és kimeneti 

értékeit mátrixos formában ábrázoltam (35. ábra). 

 

35. ábra: Neurális hálózat találati mátrixa a merőleges szondás mérés adataiból 

 

A találati mátrix oszlopai tartalmazzák a várt értékeket, a sorok pedig a hálózat által 

kiadott kimeneteket mutatják meg. Innen következik, hogy a főátlóba azon egyedek kerültek, 

amelyek faját a hálózat sikeresen azonosította. A neurális hálózat a véletlenül kiválasztott 55 

teszt lepkéből (amelyek nem szerepeltek a tanító szettben) 53 darabot sikeresen felismert, ami 

96%-os találati arányt jelent. A két tévesztés hasonló színárnyalatú fajok között, kopott 

példányok esetében történt. Tehát pusztán a szárnyak dorzális oldalának kék színe alapján 

lehetséges a lepke fajának meghatározása a merőleges szondával, roncsolásmentesen mért 

visszaverési spektrumok alapján [T1]. 

A mesterséges neurális hálózatos kiértékelés képes a lepkék fajának nagy pontosságú 

azonosítására, azonban a fajspecifikus spektrumok közti eltéréseket, illetve azok mértékét 

nem adja meg. A mért visszaverések közti különbségek leírásához a spektrumokat a 4.6. 

fejezetben bemutatott papucsdiagramba [86] transzformáltam [T1]. Ez a módszer lehetővé 
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teszi az emberi szem számára érzékelhető árnyalatok megjelenítését egy kétdimenziós 

grafikonon történő ábrázolással. Mind a 110 egyedi spektrumot a színingertér egy-egy (𝑥, 𝑦) 

pontjává alakítottam át, és közös grafikonon ábrázoltam a mérési pontokat (36. ábra). 

 

36. ábra: Kétdimenziós CIE 1931 színingertér kinagyított részlete a 9 faj 

színinger-pontokká transzformált spektrumaival. Az ellipszisek az azonos fajú 

csoportokat határolják. Az egymással átfedő csoportokat az emberi szem 

színérzékelésével nem lehet megbízhatóan megkülönböztetni egymástól. 

 

Az ábrázolt 110 egyed színinger pontjai fajonként csoportosulnak. Ezek a csoportok, a 

spektrális különbségek mértékétől függően, átfednek egymással a CIE színingertérben, azaz 

az emberi szem színérzékelő képességével bizonyos fajspecifikus árnyalatokat nem lehet 

megkülönböztetni egymástól. 

Azonban a lepkék látása eltér az emberétől: a fotoreceptor-típusaik nagyobb száma 

miatt [87, 88] színérzékelésük nagyobb hullámhossz-tartományban és jobb spektrális 

felbontással valósul meg. A Boglárka-rokonúak szemében négyféle fotoreceptor sejt található 

[87], amelyek közül három érzékenységi tartománya hasonlít az emberi szemben lévő, kéket, 
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zöldet és vöröset érzékelő sejtekhez, azonban ezek kiegészülnek egy továbbival, ami a közeli 

UV tartományú fényt képes detektálni. A négy fotoreceptor érzékenységi görbéi alapján 

elkészítettem a Boglárka-rokonúak látására jellemző színingerteret, amelynek részleteit a 4.6. 

fejezetben mutattam be [T2]. 

A merőleges szondával mért spektrumokat a lepkék színingerterébe transzformálva a 

36. ábrához hasonló grafikont készítettem, amely a negyedik, közeli UV fotoreceptor típus 

miatt háromdimenzióssá vált (37. ábra). 

 

37. ábra: A lepkék színérzékelésén alapuló háromdimenziós színingertér a 9 faj 

színinger-pontokká transzformált spektrumaival. Az (𝒙, 𝒚) síkbeli vetületek jól 

mutatják a színinger pontok térbeli elhelyezkedését. 

 

A színinger pontok ebben az esetben is fajonként csoportosulnak, de az emberi 

színingertérben látottaknál (36. ábra) nagyobb szétválást mutatnak a negyedik fotoreceptor 

típusnak köszönhetően, mivel ebben a hullámhossz-tartományban karakterisztikus 

különbségek figyelhetők meg a fajspecifikus spektrumok között (33. ábra). A kilenc faj közül 
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szinte mindegyik diszjunkt halmazt alkot (videón: [97]), jelentős átfedés csak két faj színinger 

pontjai között figyelhető meg: az Ikarusz boglárka (Polyommatus icarus) és a Terzitész 

boglárka (Polyommatus thersites) hímek is nagyon hasonló árnyalatú kékeslila színnel 

rendelkeznek (32.G. és I. ábra), amelyek megkülönböztetése „lepkeszemmel”, azaz a lepkék 

színingerterének használatával sem lehetséges. 

A Magyarországon élő Boglárka-rokonúak egy, két és esetenként három generációban 

repülnek a nyár folyamán. A szín alapján történő párválasztás akkor lehet hatékony, ha a 

hasonló spektrális tulajdonságokkal rendelkező fajok nincsenek egyszerre jelen az 

élőhelyükön imágó formában, vagyis nem repülnek egy időben. 

A fenti állításom igazolásához a lepkék látásán alapuló színingerteres kiértékelésemet 

a vizsgált fajok repülési idejének időbeli eloszlásával egészítettem ki [T2]. Ehhez a Magyar 

Természettudományi Múzeum Állattárának lepkegyűjteményében leolvastam a kilenc faj 285 

Normafa környéki egyedének begyűjtési dátumait, amelyek kijelölték azokat az 

időintervallumokat, amelyeken belül a lepkék az élőhelyükön repülnek. Az adatokat 

hisztogramok formájában ábrázoltam minden faj esetében (38. ábra). 

A repülési hisztogram (38. ábra) alapján megállapítható, hogy a háromdimenziós 

színingertérben átfedő színingerpontokkal rendelkező egyedek, azaz a két hasonló kékeslila 

árnyalatú faj, az Ikarusz boglárka (P. icarus) és a Terzitész boglárka (P. thersites) eltérő 

időszakokban vannak jelen az életterükben. A nyár folyamán (legalább) két generációban 

repülő Ikarusz boglárkák közé időben beékelődik a Terzitész boglárkák egyetlen generációja, 

amelyek között csak a statisztikai bizonytalanságból származó átfedések láthatóak. 
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38. ábra: A Normafa környéki Boglárka-rokonúak időbeli eloszlása a nyár során. 

A hisztogramokról leolvasható, hogy egyes fajok egy, míg mások két 

generációban repülnek. A hasonló árnyalatú kék szexuális jelzőszínnel 

rendelkező hímek generációi felváltva követik egymást a nyár folyamán. 

 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a hasonló árnyalatú, a lepkék színérzékelésével 

sem megkülönböztethető szexuális jelzőszínnel rendelkező fajok időben jól szeparáltan 

repülnek, generációik között csak kismértékű átfedés tapasztalható, ami miatt hatékonyan 

valósulhat meg a dorzális szín alapján történő párválasztás [T2]. 

A fajspecifikus szerkezeti színeket feltehetően fajspecifikus fotonikus 

nanoarchitektúrák állítják elő. Ennek vizsgálatára mind a kilenc faj kék fedőpikkelyein 

pásztázó és keresztmetszeti transzmissziós elektronmikroszkópos felvételeket készítettünk. A 

32. ábra harmadik (SEM) és negyedik (TEM) oszlopában a nanoarchitektúrákról készült 

jellemző felvételek láthatóak. Erre az alcsaládra színárnyalattól függetlenül a pepper-pot 

típusú fotonikus nanoarchitektúra a jellemző, amely a szárnypikkelyekben a gerincek és a 
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keresztbordák alatti térrészt foglalja el, és teljesen kitölti a térfogatát. A közel hasonló 

színárnyalatú fajok esetében a fotonikus nanoarchitektúrák hasonlósága is jól látható (32. 

ábra), azonban a kvantitatív leírásukhoz további analízisre van szükség. Az osztályunkon 

kifejlesztett Biophot Analyzer 2.0 szoftver használatával lehetséges a pepper-pot típusú 

nanoarchitektúra három dimenzióban történő számszerű jellemzése a SEM és a TEM 

felvételek együttes használata alapján (39. ábra). A felülnézeti SEM képek a fotonikus 

nanoarchitektúrában található kitin és levegő arányát, valamint a nanopórusok méretbeli 

eloszlását adják meg, míg a keresztmetszeti TEM felvételek alapján az egyes rétegek 

vastagsága és kitöltöttsége becsülhető meg. 

 

39. ábra: Részletek a BioPhot Analyzer 2.0 szoftver kezelőfelületéről pepper-pot 

típusú fotonikus nanoarchitektúra jellemzőinek mérése közben (A) SEM és (B) a 

keresztmetszeti TEM felvételek alapján 

 

A SEM és TEM felvételek alapján fajonként 24 szerkezeti paramétert nyertem ki a 

pepper-pot típusú fotonikus nanoarchitektúrák elemzése során. A kapott adatokon korrelációs 

vizsgálatot végeztem, amelynek eredményeként az alábbi kilenc szerkezeti paramétert 

választottam ki a mesterséges neurális hálózatos elemzéshez: 

• kitöltési tényező, a kitin és a levegőpórusok felületének aránya (SEM) 

• levegőpórusok középpontjainak átlagos távolsága (SEM) 

• levegőpórusok elsőszomszédainak átlagos száma (SEM) 
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• levegőpórusok elsőszomszédainak átlagos távolsága (SEM) 

• levegőpórusok átlagos átmérője (SEM) 

• levegőpórusok körtől való eltérésének mértéke (SEM) 

• gerincek átlagos vastagsága (SEM) 

• rétegek száma a metszeten (TEM) 

• rétegek átlagos vastagsága a metszeten (TEM) 

 

A mesterséges neurális hálózat felépítése után az adatok véletlenül kiválasztott felével 

a betanítást, míg a másik felével a tesztelést végeztem. A hálózat által kiadott kimenetek 

ezúttal is a táblázat oszlopaiban találhatók meg (40. ábra), így a helyes felismerések számát a 

főátlóban található értékek mutatják. A neurális hálózat a megmért 225 ablakból 205 darabot 

sikeresen azonosított, ami 91%-os találati arányt jelent [T2]. 

 

40. ábra: A szárnypikkelyek szerkezeti elemzésén alapuló neurális hálózatos 

kiértékelés találati mátrixa 

 

A szerkezet alapján végzett klasszifikáció során az eredmények ellenőrzését a tanító 

szett segítségével végeztem. Betanítás során a neurális hálózat a tanító szett mintázatai alapján 

alakítja ki a súlyozási rendszerét így ennek megfelelően várható, hogy a tanító szetten végzett 

felismertetés nagyobb találati arányt fog elérni, mint a teszt szett esetében. Ha ez teljesül, 

akkor teljesen kizárható az a valószínűtlen esemény, hogy a súlyozási rendszer egy véletlen 
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konfigurációjából kaptam a 90% feletti eredményt a teszt szett felismerési pontosságára. Az 

alábbi táblázatban a tanító szettel végzett felismertetés eredménye látható. 

 

41. ábra: A szárnypikkelyek szerkezeti elemzésén alapuló neurális hálózatos 

kiértékelés találati mátrixa a tanító szett esetében 

 

A hálózat a 262 darab tanító mintából 259 darabnak helyes ismerte fel a faját, ami 

99%-os találati arányt jelent. Ezzel ellenőriztem a teszt szett klasszifikációjára kapott 

eredményt, ami így kétségtelenül helyesnek tekinthető. A fentiek alapján megmutattam, hogy 

a boglárkalepkék szárnyán található pikkelyek nanoarchitektúrája fajspecifikus, azaz a 

szerkezet jellemzői alapján az egyes lepkefajok egyértelműen azonosíthatók [T2]. 

Az előző két esetben bemutatott fajspecifikusság rávilágít arra a tényre, hogy a 

reflexiós spektrumok közvetlen következményei a nanoarchitektúra–fény kölcsönhatásnak, 

ami így magában hordozza a szerkezet tulajdonságait (a fotonikus kristály jellegű színképzés 

vonatkozásában). Ez egyértelműen azt mutatja, hogy bár az összefüggés minden bizonnyal 

bonyolult, de szoros és egyértelmű megfeleltetés építhető fel a vizsgált nanoarchitektúrák és 

az általuk eredményezett színek között. Még akkor is, ha a szerkezetek kialakulásában 

szerepet játszik a biológiai szerkezetek egyedi változatossága. Második tézispontomban a 

fajspecifikus szerkezeti színek természetes változatosságának vizsgálatára helyezem a 
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hangsúlyt, valamint a továbbiakban bemutatom, hogyan lehetséges a szín elhangolása 

természetes úton. 
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A fejezethez kapcsolódó tézisek 

A Normafa környéki Boglárka-rokonú lepkék esetében megvizsgáltam a hímek 

dorzális szárnyfelszínén megjelenő szerkezeti eredetű kék színük és az azt előállító fotonikus 

nanoarchitektúra optikai és szerkezeti tulajdonságait. Először mutattam meg, hogy mind a 

kilenc vizsgált faj szerkezeti kék színe fajspecifikus, azaz a mért visszaverési spektrumok 

alapján az egyes fajok nagy pontossággal azonosíthatóak mesterséges neurális hálózat alapú 

kiértékelés használatával. 

A boglárkalepkék színérzékelésének felhasználásával először készítettem el ezen 

állatok háromdimenziós színingerterét, amelyben a szárnyak dorzális oldaláról merőleges 

beesésű fényvisszaveréssel mért adatokat ábrázolva megállapítottam, hogy az egyes fajok 

egyedeinek megfelelő pontok csoportosulnak, míg a különböző fajok elkülönülnek egymástól. 

A Normafa környéki lepkepopuláció repülési hisztogramja alapján kimutattam, hogy a 

hasonló színárnyalatú fajok időben eltolva vannak jelen az élőhelyükön, így a vizuális 

szexuális kommunikáció hatékonyan megvalósulhat. 

Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek alapján először 

jellemeztem részletesen a vizsgált kilenc faj fotonikus nanoarchitektúráit. Mesterséges 

neurális hálózatos kiértékeléssel megmutattam, hogy a szerkezeti színt előállító fotonikus 

nanoarchitektúra is fajspecifikus, azaz a mikroszkópos felvételeken mért szerkezeti 

paraméterek alapján az egyes lepkék faja egyértelműen meghatározható. 

Tézisponthoz tartozó publikációk: [T1], [T2] 
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5.2. A boglárkák szerkezeti színeinek természetes változatossága 

és módosíthatósága 

 

A változatosság az élőlények minden szintjén megjelenik [ 98 ]. A fenotípusos 

alkalmazkodás különösen erős a rovarokban [99]. Ez képezi a természetes kiválasztódás 

alapját, ahol azok az egyedek, amelyek fenotípusukban (fizikai jellemzőikben) eltérőek, 

különböző túlélési és szaporodási esélyekkel rendelkeznek, mint a populáció többi tagja. A 

megfelelőbb tulajdonságokkal rendelkező egyedek sikeresebbek lesznek, túlélnek és 

szaporodnak, így a populáció alkalmazkodik az élőhelyéhez. A szaporodás sikerességét a 

szexuális kommunikáció hatékonysága is befolyásolhatja [100, 101]. A Boglárka-rokonúak 

esetében olyan látványos szexuális jelzőszín alakult ki, amely fajspecifikus, tehát 

egyértelműen jelzi a hímek faját [T1]. Segítségével az egyedek képesek nagy távolságokról is 

hatékonyan azonosítani egymást [T2], azonban ez a rejtőzködés szempontjából előnytelen, 

mivel a potenciális ragadozók számára is feltűnő. Ehhez a jelleghez kapcsolódó pozitív és 

negatív szelekciós nyomások miatt az eltérő életmódú fajok esetében a szexuális jelzőszín 

optikai tulajdonságai is eltérhetnek, igazodva az életmód jellegzetességeihez. 

Az állítás ellenőrzéséhez két, azonos élőhelyen élő, de eltérő párválasztási stratégiát 

folytató boglárkalepkefaj esetében tanulmányoztam a szerkezeti szín optikai tulajdonságait és 

a természetes változatosságát [T3]. A Polyommatus icarus (Ikarusz boglárka) faj hímjei 

járőröző életmódot folytatnak, amely során a teljes rendelkezésükre álló életteret berepülik 

nőstények után kutatva [102], míg a Plebejus argus (Ezüstös boglárka) hímek területőrző 

párkeresési stratégiája során csak kisebb távolságokon (1-2 méter) repülnek, helyhez 

kötöttebbek [103]. Ennek következtében a P. icarus egyedek nagyobb területen fordulnak elő 

az élőhelyükön, míg a P. argus hímek és nőstények többnyire a tápnövényeik közvetlen 

közelségében találhatóak meg, esetenként különösen nagy egyedszámban. 
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A Polyommatus icarus és a Plebejus argus hímek nagyon hasonló kékeslila 

szárnyfelszínnel rendelkeznek, ahogy ez a 42. ábrán is látható. A kék szerkezeti színt mindkét 

faj esetében pepper-pot típusú fotonikus nanoarchitektúra állítja elő (32.G. ábra és [104] 2. 

ábrája). 

 

42. ábra: (A) Polyommatus icarus (Ikarusz boglárka) és (B) Plebejus argus 

(Ezüstös boglárka) hímek fotói. A bekeretezett területek az integrálógömbös 

mérések helyeit mutatják, amelyeket csak a bal elülső szárnyakon jelöltem. A 

lépték 10 mm 

 

A szárnyak optikai tulajdonságainak feltérképezéséhez és a változatosság statisztikai 

elemzéshez a két lepkefaj 25-25 egyedét vizsgáltam meg merőleges szondás és 

integrálógömbös spektrometriával. A kísérlet során a lepkék mind a négy szárnyát külön is 

megmértem a 42. ábrán jelzett, erezettől mentes pontban. 

Az integrálógömbös technikával mért spektrumokat fajonként átlagoltam (100-100 

görbéből) és a kék hullámhossz-tartományban található csúcsukhoz normáltam, hogy 

összehasonlítatóak legyenek egymással. A 43. ábrán közös grafikonon ábrázoltam a két 

fajspecifikus spektrumot, valamint a háttérben ábrázoltam az összes egyedi (normált) görbét, 

amelyekből az átlagok készültek. 
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43. ábra: Polyommatus icarus és Plebejus argus hímek integrálógömbbel mért 

fajspecifikus spektrumai. A vastag vonalak a 100-100 görbéből átlagolt 

spektrumokat mutatják, a háttérben a normált egyedi spektrumok láthatóak. 

 

A fajspecifikus spektrumokon (43. ábra) megfigyelhetőek a két faj közötti 

karakterisztikus különbségek: eltér a kék tartományba eső csúcs maximumának 

hullámhosszértéke (~15 nm-rel), valamint a Plebejus argus hímek esetében egy váll látható a 

közeli UV tartományban, 320 nanométernél. Ez utóbbi az emberi szem (és a digitális 

fényképezőgép) számára nem érzékelhető, ezért látjuk a két fajt nagyon hasonló 

színárnyalatúnak a 42. ábrán. 

A fajspecifikus szerkezeti színek bemutatásához a mért visszaverési spektrumokból 

színinger-koordinátákat készítettem, amelyeket a Boglárka-rokonúak háromdimenziós 

színingerterében ábrázoltam (44. ábra). A 43. ábrán látott karakterisztikus különbségek nem 

csak az átlagolt spektrumok esetében figyelhetőek meg: a 44. ábrán lévő színingerpontok 

fajonként csoportosulnak, és ez a két csoport egyáltalán nem fed át egymással, jól mutatva, 

hogy az egyedek szintjén is értelmezhető a fajspecifikus szerkezeti szín. 
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44. ábra: Polyommatus icarus és Plebejus argus egyedek integrálógömbös 

összeállításban mért spektrumai a Boglárka-rokonúak háromdimenziós 

színingerterében ábrázolva. A pontok jól elkülönülnek, ami jól mutatja az egyed 

szintű spektrális különbségek és a fajspecifikus szerkezeti szín meglétét. 

 

A szerkezeti szín egyedszintű változatosságának részletesebb vizsgálatát megelőzően 

szükséges a különböző optikai elrendezésekből származó szórás mértékének megállapítása. 

Ezért a 100-100 egyedi spektrum felvételét merőleges és integrálógömbös spektrometriával is 

elvégeztem, és a mért adatok statisztikai tulajdonságait összehasonlítottam egymással. 

A különböző optikai összeállításokból származó szórás a mért spektrumok több 

tulajdonságára is hatással van: változhat a kék tartományba eső csúcs maximumának 

hullámhossza, intenzitása és a csúcs félértékszélessége is. A 45. ábra a Polyommatus icarus 

faj merőleges (45.A. ábra) és integrálógömbös (45.B. ábra) spektrometriával mért átlagolt 

visszaverési spektrumait mutatja meg, ebben az esetben normálás nélkül. 
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45. ábra: Polyommatus icarus átlagolt visszaverési spektruma két mérési 

módszerrel mérve. Mind a (A) merőleges szondával, mind az (B) 

integrálógömbbel mért spektrumokat 100-100 görbe átlagolásával készítettem. A 

grafikonokon külön jelöltem a mért maximális (piros) és minimális (kék) 

spektrumokat, amelyek közé az összes többi mért görbe esik. 

 

Mindkét grafikonon ábrázoltam a 100-100 görbéből átlagolt spektrumot (fekete), 

valamint a maximális (piros) és minimális (kék) spektrumokat. Jól látható, hogy az 

integrálógömbös mérés intenzitásbeli szórása jóval kisebb, mint amit merőleges szondával 

mért spektrumok esetében tapasztaltam. Az átlagolt görbék hullámhossza és intenzitása 

azonban szinte tökéletesen megegyezik. E két eredmény azt mutatja, hogy a különböző 

fajspecifikus szerkezeti színek populáció szintű összehasonlításához a merőleges szondás 

mérés is jó eredményt szolgáltat, amennyiben elegendően nagyszámú egyedet vizsgálunk 

(lásd [T1, T2] méréseit), azonban a fajon belüli színbeli változatosság vizsgálatához 

szükséges az integrálógömbös összeállítás használata. 

Az állítás igazolásához részletesebb analízisre van szükség: a Polyommatus icarus 

szárnyain mért egyedi és átlagolt spektrumok felhasználásával hisztogramokat készítettem, 

amelyeket összehasonlítottam egymással. Ehhez a kék tartományba eső csúcs intenzitását és 
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maximumának hullámhossz-értékét használtam fel minden mért görbe esetében. A 46. ábrán a 

két különböző optikai összeállítás esetében kiszámított hisztogramok láthatóak. 

 

46. ábra: (A) Merőleges és (B) integrálógömbös mérési összeállításban mért 

spektrumok maximális intenzitásából (bal) és annak hullámhossz-értékéből 

(jobb) kiszámított hisztogramok a két eltérő módszer szórási tulajdonságait 

mutatják be. A merőleges detektálás esetében mindkét vizsgált paraméter 

nagyobb szórást mutat. 

 

A merőleges szondával (46.A. ábra) mért értékek esetében a csúcsintenzitás és annak 

hullámhosszpozíció-hisztogramja is nagyobb szórást mutat (±20%) az integrálógömbös (46.B. 

ábra) mérés során rögzített értékeknél (±15%). Ez annak köszönhető, hogy a merőleges mérés 

során a megvilágítás és a detektálás iránya megegyezik, kísérleteimben a szonda a 

lepkeszárny felületére merőleges. A lepkeszárny azonban pikkelyekkel borított, texturált 

felszínű, amelynek következtében előfordulhat, hogy bizonyos pikkelyek nem a merőlegesen 

álló detektorszálba verik vissza a beeső fényt, hanem oldalra szórják azt. Ezzel egy időben 

másik, ferdén álló pikkelyekről – a fotonikus viselkedés miatt akár eltolódott hullámhosszú – 

fény viszont bejuthat a detektorba, ami kis mértékben módosíthatja a mért spektrumot. A 100-
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100 mérés statisztikájában ezek a kis hozzájárulások nagyobb szórásként jelennek meg. Az 

integrálógömbös esetben ezek a hatások kiátlagolódnak, mivel a lepkeszárny nagyobb 

felületéről a teljes felső féltérbe visszavert fényt a detektorba juttatjuk. 

A 47. ábrán a Polyommatus icarus szárnyának hosszanti irányú metszete (47.A. ábra), 

valamint a pikkelyek pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (47.B. ábra) látható. 

 

47. ábra: Polyommatus icarus szárnya (A) hosszanti irányban elmetszve optikai 

mikroszkóp alatt (lépték 250 μm), valamint (B) felülnézetének SEM felvétele 

(lépték 100 μm). A pikkelyek szárnymembránhoz képest mért állás- és elforgatási 

szögei bizonyos mértékű rendezetlenséget mutatnak. 

 

Mindkét felvétel jól mutatja, hogy bár a pikkelyek rendezetten helyezkednek el a 

szárnymembránon, az ahhoz viszonyított állásszögük (47.A. ábra), valamint a nyél körüli 

elforgatásuk szöge (47.B. ábra nyilai) egymástól eltérő lehet. Ezek az eltérések hozzájárulnak 

a természetes változatosságához is, valamint a merőleges mérés nagyobb szórása is ezeknek 

köszönhető. 
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A fenti vizsgálataim alátámasztják, hogy a szerkezeti szín fajon belüli 

változatosságának vizsgálatához a nagy pontossága miatt az integrálógömbös spektrometria a 

legmegfelelőbb eszköz. Azonban a múzeumi példányok használata esetén a módszer nem 

alkalmazható, mivel le kellene választani a szárnyakat a rovar testéről. 

Kísérletem során az integrálógömbbel végzett reflexiómérés reprodukálhatóságát is 

megvizsgáltam. Ehhez témavezetőmmel, dr. Kertész Krisztiánnal kétszer egymás után 

megmértük a Polyommatus icarus egyedek 100 szárnyát. A kapott eredményeket a 46. ábrán 

láthatóhoz hasonló módon, hisztogramok formájában elemeztük (Függelék 1. ábra). Azt 

találtuk, hogy sem a csúcsintenzitás, sem a spektrális pozíció esetében sem tapasztalhatóak 

jelentős eltérések a két mérés között a módszer szórásán túlmutatóan. A kék tartományba eső 

csúcs helyzetének reprodukálhatóságán túl az esetleges alakbeli eltéréseket is megvizsgáltam. 

Ehhez közös grafikonon ábrázoltam a 100-100 spektrum kék csúcsán mért 

félértékszélességeket (48. ábra). 

 

48. ábra: Polyommatus icarus egyedek szárnyain végzett integrálógömbös 

mérésből származó spektrumok félértékszélességei két egymástól függetlenül 

elvégzett kísérlet során 
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Azt találtam, hogy a két integrálógömbös mérés adatsorai közel együtt futnak, tehát a 

spektrális pozíción és az intenzitáson túl a görbék félértékszélessége is megegyezik a 

függetlenül elvégzett kísérletek során. 

A fejezet első részében megállapítottam, hogy a Polyommatus icarus és a Plebejus 

argus fajok szerkezeti színe fajspecifikus. A két faj optikai tulajdonságainak további 

vizsgálatához elkészítettem az integrálógömbös mérés során felvett spektrumok fajonkénti 

átlagolását normálás nélkül. A 49.A. ábrán látható átlagolt görbékről leolvasható, hogy a P. 

icarus hímek lényegesen fényesebbek (33% maximális intenzitás) a P. argus hímeknél (24% 

max. int.). Ez jól egyezik a gyakorlati tapasztalatokkal, valamint a 42. ábrán is megfigyelhető. 

A Polyommatus icarus hímek Plebejus argus hímeknél fényesebb szerkezeti színe a két 

faj eltérő párkeresési stratégiájának közvetlen következménye lehet [T3]. A járőröző stratégiát 

folytató P. icarus hímek repülés közben körülbelül 20 szárnycsapást végeznek 

másodpercenként [105, 106]. Figyelembe véve azt, hogy a szerkezeti színük irizáló, szögfüggő 

visszaverésű, a megfigyelő nőstények csak a másodperc töredékéig láthatják a dorzális kék szín 

maximális intenzitását. Kiegészítve azzal, hogy mindezt akár több tíz méterről kell 

észrevenniük, szükséges, hogy a hímek szexuális jelzőszíne a lehető legnagyobb fényességű 

legyen. Ezzel szemben a P. argus hímek területőrző stratégiája, amely a tápnövény közvetlen 

közeléből maximum 1-2 méteres felrepüléseket jelent, nem kívánja meg ezt a szintű 

feltűnőséget, mivel a nőstényeknek jóval rövidebb távolságról kell felismerniük a kék 

fajtársaikat. 

A szárnyak fényességbeli különbségével szemben a két faj szerkezeti színbeli 

változatossága nagyon hasonló tulajdonságokat mutat, nem függ a párkeresési stratégiától 

[T3]. Ennek bemutatásához az átlagolt görbékről mindkét faj esetében leolvastam a 

csúcspozíció és a csúcsintenzitás értékeit, és ezeket az egyedi spektrumok változatosságát 

leíró hisztogramok elkészítésére használtam fel. 
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49. ábra: (A) A két vizsgált faj integrálógömbbel mért, átlagolt visszaverési 

spektrumai, valamint az egyedi spektrumok csúcspozíció- és csúcsintenzitás-

értékeiből készített hisztogramok a (B) Polyommatus icarus és a (C) Plebejus 

argus hímek esetében 

 

A 49.B. ábrán a Polyommatus icarus, a 49.C. ábrán a Plebejus argus hisztogramjai 

láthatók, amelyeken megfigyelhető a két faj változatossága közötti hasonlóság. A maximális 

intenzitáshoz tartozó hisztogramok (bal oszlop) közel normális eloszlást követnek, amely 

megfelel a várakozásainknak. Azonban a csúcspozíció hisztogramok (jobb oszlop) éles 

levágást mutatnak ±10 nm szélességben minkét fajnál, amely azt jelzi, hogy a kiugróan eltérő 
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színű egyedek valószínűsége nagyon alacsony ebben a lokális lepkepopulációban. 

Valószínűsíthető, hogy a kék szerkezeti szín funkciója az, ami meghatározza az egyes 

egyedek maximális színbeli eltérését. Ugyanis, ha a szexuális jelzőszín nem megfelelő 

árnyalatú, azaz a csúcs eltolódott a kisebb vagy a nagyobb hullámhosszak felé, akkor a „rossz 

színű” egyedek kisebb valószínűséggel találnak párt, mivel nem működik hatékonyan a szín 

alapján történő azonosítás. Tehát a kiszóró árnyalatok nem öröklődnek tovább, csak a 

bizonyos, szűk spektrális intervallumba (±10 nm) eső színek. 

A hőmérséklet fontos szerepet játszik a lepkék fejlődésében. A teljes átalakulás 

közbeni hősokk hatására megváltozhatnak az imágó fizikai jellemzői. A pigment eredetű 

színek környezeti stressz hatására történő megváltozása jól ismert az irodalomban [107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114], azonban a szerkezeti színeket érintő változásokat mostanáig 

csak egy faj esetében vizsgálták [ 115 , 116 ]. Mivel a fotonikus nanoarchitektúrák és a 

festékanyagok kialakulása eltérő időben zajlik le a bábban (rendre 30 és 150 órával a 

bábozódás után) [117], azaz a pikkelyek kialakulása és a pigmentáció különálló folyamatok, 

ezért a hősokk okozta megváltozások is eltérőek lesznek a két fajta szín esetében. Korábbi 

eredményeimben megmutattam, hogy a Polyommatus icarus lepkefaj hímjei esetében a 

szerkezeti szín kék tartományba eső csúcsának maximális változatossága ±10 nm lehet a 385 

nanométeres középértéktől mérve, jelezve, hogy a jelentősen eltérő színnel rendelkező lepkék 

valószínűsége igen alacsony. Mivel ez a szerkezeti szín fontos funkciót lát el a lepke életében 

(szexuális kommunikációs eszköz), ezért úgy gondoljuk, hogy nagyobb fokú stabilitást mutat 

a környezeti hatásokra, mint a fonákoldalon előforduló pigment alapú színek, amelyek a 

lepkék pöttyös (rejtő)mintázatáért felelnek [T4]. A sejtésünket megerősíti az a tény is, hogy a 

múzeumi gyűjteményekben előfordulnak ugyan a fonákoldali mintázatban elváltozásokat 

mutató egyedek (Függelék 2. és 3. ábra), azonban a kék szerkezeti szín jelentős árnyalatbeli 

eltolódása nem jellemző. 
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Az állításom ellenőrzéséhez a Polyommatus icarus egyedek bábállapotban történő 

hűtését választottam környezeti stressznek, amellyel nem csak a végbemenő színbeli és 

fonákmintázati változásokat, hanem azok hűtési időtől való függését is megvizsgálhattam. A 

kísérletsorozatot saját nevelésű példányok felhasználásával végeztem. A petéztetés, 

hernyónevelés, bábhűtés és keltetés részleteit a 4.7. fejezetben mutattam be részletesen. 

Az 5 °C-on történő hűtést 10 naptól 62 napig végeztem. A sikeresen kikelt 49 

példányon integrálógömbös spektrometriával vizsgáltam a szárnyak szerkezeti színét, 

valamint a fonákoldali mintázat elváltozásainak számszerűsítésében dr. Bálint Zsolt nyújtott 

segítséget, aki nagy tapasztalattal rendelkező szakértője a boglárkalepkéknek. Továbbá a 

kiválasztott példányok szárnypikkelyein pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvételeket is készítettünk, hogy feltárjuk a fotonikus nanoarchitektúra szerkezeti 

tulajdonságait. 

A szárnyak fonákoldali mintázata megegyező a két ivar esetében. Ezt a komplex, 

pigmentszínekből álló mintázatot az alábbi részekre oszthatjuk fel: a szárny tövétől sugarasan 

a vége felé a tőtéri, a középtéri, a középtéren túli és a szegélytéri tartományokat találjuk. Ezek 

mindegyike fehér gyűrűvel határolt fekete pöttyöket vagy narancs foltokat tartalmaz, amelyek 

tipikusnak mondhatóak a Boglárka-rokonúak nemzetségében. Az 50. ábrán a kísérlet során 

kikelt, különböző ideig hűtött lepkék szárnyai láthatóak. A hűtetlen egyedeken megfigyelhető 

(50.C, G, K, O. ábrák), hogy mind a négy fonákoldali tartomány tartalmaz fekete pöttyöket; 

ezeket a példányokat tekintettem összehasonlítási alapnak. A fonákoldali mintázat elemei, a 

hűtési idő növelésével, mind a négy régióban megváltozhatnak. Ezeket a változásokat 

fonákoldali aberrációknak nevezem a továbbiakban. Az összes vizsgált példány esetében 

elvégeztük a hűtés során létrejövő aberrációk számszerűsítését, amely mintázat 

megváltozásán túl a szárnyak méretét és a fonákoldal alapszínét is érintette, így összesen 10 
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paramétert követtünk nyomon. Az aberrációkat összefoglaló táblázat a dolgozat függelékében 

(4. táblázat) található. 

 

50. ábra: Vadon befogott és 5 °C-on bábállapotban hűtött Polyommatus icarus 

lepkék szárnyai. (A) Vadon befogott hím elülső szárnyának színe, (B) 62 napig 

hűtött hím elülső szárnyának színe, (C) Vadon befogott hím elülső szárnyának 

fonákja, (D) 62 napig hűtött hím elülső szárnyának fonákja, (E) Vadon befogott 

hím hátulsó szárnyának színe, (F) 62 napig hűtött hím hátulsó szárnyának színe, 

(G) Vadon befogott hím hátulsó szárnyának fonákja, (H) 62 napig hűtött hím 

hátulsó szárnyának fonákja, (I) Vadon befogott nőstény elülső szárnyának színe, 

(J) 40 napig hűtött nőstény elülső szárnyának színe, (K) Vadon befogott nőstény 

elülső szárnyának fonákja, (L) 40 napig hűtött nőstény elülső szárnyának 

fonákja, (M) Vadon befogott nőstény hátulsó szárnyának színe, (N) 40 napig 

hűtött nőstény hátulsó szárnyának színe, (O) Vadon befogott nőstény hátulsó 

szárnyának fonákja, (P) 40 napig hűtött nőstény hátulsó szárnyának fonákja 
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A fonákoldali aberrációk számértékeit egyedenként összegeztem, majd ezeket 

átlagoltam az azonos ideig hűtött lepkék esetében, és a kapott adatokat a hűtési idő 

függvényében ábrázoltam az 51. ábrán. Az egyes adatpontokhoz tartozó hibát az adott csoport 

standard hibájával becsültem. 

 

51. ábra: A fonákoldali átlagos aberráció a hűtési idő függvényében. Látható, 

hogy a két mennyiség között lineáris kapcsolat van. (Az illesztett egyenes adatai: 

a=0,2494 ± 0,0056, R2=0,99653) 

 

Látható, hogy a szárnyak fonákoldalán előforduló aberrációk átlagos mértéke egyenes 

arányosságban van a hűtési idővel, azaz minél hosszabb ideig hűtöttem a bábokat, annál 

aberráltabb fonákmintázatú egyedeket kaptam. 

A szárnyak dorzális oldalának szerkezeti színét integrálógömbös spektrometriával 

vizsgáltam. A hűtetlen, valamint a 10, 31 és 62 napig hűtött hímek átlagos spektrumait közös 

grafikonon ábrázoltam (52. ábra). Mind a négy spektrumot a kék tartományba eső csúcs 

maximumával normáltam, hogy összehasonlíthatóak legyenek egymással. A grafikonról 

leolvasható, hogy a 10 napos hűtés nem volt hatással a szerkezeti színre, a visszaverési 

spektrum együtt fut a hűtetlen egyedeken mérttel. Különböző irányú eltérés tapasztalható 
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azonban a csúcs maximumának pozíciójában a 31, valamint a 62 napig hűtött hímek esetében: 

a 31 napos hűtés az ultraibolya irányba tolta a visszaverési maximumot, míg a 62 napig hűtött 

állatok esetében nagyobb hullámhosszak felé tolódott a csúcs. 

 

52. ábra: Kék csúcs maximumára normált visszaverési spektrumok, amelyeket a 

0, 10, 31 és 62 napig hűtött hímek esetében átlagoltam. A kinagyított részen a 

csúcsok maximumai láthatók. 

 

A jelenség részletesebb elemzéséhez leolvastam minden vizsgált egyed négy szárnyán 

mért spektrumáról a csúcsmaximum hullámhosszértékét és ezeket az adatokat a hűtési idő 

függvényében ábrázoltam (53. ábra). Az első nyolc minta között 5 darab vadon befogott, 3 

darab saját tenyésztésű, de nem hűtött egyed szerepel. Ezek természetes változatossága 

megfelel a korábban vizsgált példányokénak [T3], így a hűtés hatására létrejövő spektrális 

változásokat ehhez a csoporthoz képest vizsgáltam. A 10 napig tartó hűtés nem okozott 

jelentős hullámhosszbeli eltolódást a szerkezeti színben, ahogy ez az 52. ábrán is látható. Ez 

összhangban van a fonákoldali mintázat megváltozásával, ahol csak kismértékű aberrációt 

tapasztaltunk. Azonban a hosszabb ideig tartó hűtési idők esetében nem a fonákoldalon látott 
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lineáris aberráció–hűtési idő függvényhez hasonló kapcsolatot tapasztaltam. A mért értékek 

szórása láthatóan a többszörösére emelkedett, szinte a hűtési időtartamtól függetlenül, 

valamint a nőstényeken (amelyek természetes körülmények között élő barna nősténytől 

származtak) a barna alapszínen kisebb-nagyobb mértékű kék pikkelyes tartományok alakultak 

ki (50.J. és N. ábra). 

 

53. ábra: Az integrálógömbbel mért spektrumokról leolvastam a kék csúcs 

maximumának hullámhosszértékét, és ezt a hűtési idő függvényében ábrázoltam. 

Látható, hogy a 10 napos hűtés nem okozott változást, azonban a hosszabb hűtési 

idők jelentős színbeli eltéréseket okoztak, beleértve a kék nőstények megjelenését 

is. 

 

A spektrális változások karaktere azt mutatja, hogy a szerkezeti szín esetében egyedi 

változásokat indukáltunk a bábok tartós hűtésével, ami kapcsolatban lehet az állatok rejtett 

genetikai variációival [118, 119 ], amelyeket a környezeti stressz (tartós hűtés) aktivál a 

vizsgált egyedekben. Az irodalomban beszámolnak hasonló, hősokk okozta fenotípusos 

megváltozásról [ 120 ], továbbá a 20, illetve 40 napig hűtött nőstények kék színének 
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megjelenése (50.J. és N. ábra) is ezt a feltételezést támasztja alá. A Polyommatus icarus 

nőstényei a Kárpát-medencében, illetve az elterjedési területük középső részén barnák. 

Azonban az elterjedési terület szélein jellemző rájuk kék szín [ 121 , 122 ], amelyet a 

fedőpikkelyeikben kialakuló, a hímekéhez hasonló pepper-pot típusú fotonikus 

nanoarchitektúra állít elő [T4 6-8. ábrái]. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy az 

elterjedési terület szélén a populáció sűrűsége alacsony, így a megszokott párkeresési stratégia 

[T3] nehezebben megvalósíthatóvá válik. Viszont, ha a nőstények is „felveszik” a 

fajspecifikus szerkezeti színt, akkor a feltűnő szexuális jelzőszín használatával jelentősen 

megnövelik az esélyét a genetikai állományuk tovább örökítésének. 

Tehát a Polyommatus icarus bábállapotban történő hűtésével kétféle megváltozást 

indukáltunk: i) az egyik a pigmentek által színezett fonákoldali mintázat aberrációja, amely 

egyenesen arányos volt a hűtési időtartammal, és kisebb egyedi eltérésektől eltekintve minden 

példány esetében nagyon hasonló jellegű megváltozásokat tapasztaltunk, valamint ii) a 

dorzális oldal szerkezeti színének megváltozását tapasztaltuk, amely ugyan kis mértékben 

függött a hűtési időtől, de az egyedi variációk jelenléte sokkal hangsúlyosabb volt. 

Valószínűsíthető, hogy a bábok tartós hűtésével a faj rejtett genetikai variációit aktiváltuk, 

amelyek alapvetően csak az elterjedési területük szélein fontosak. 
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A fejezethez kapcsolódó tézisek 

A Polyommatus icarus és Plebejus argus fajok szerkezeti színeiről megmutattam, 

hogy fajspecifikusak. Összehasonlítottam a merőleges beesésű fényvisszaveréssel mért adatok 

és az integrálógömbbel mért adatok szórási tulajdonságait, és megmutattam, hogy ez utóbbi 

optikai mérési összeállítás alkalmasabb a fajon belüli színbeli változatosság vizsgálatára. 

Fajonként 25-25 példány mind a négy szárnyának részletes vizsgálatával (100-100 minta) 

először mutattam ki, hogy a szerkezeti szín kismértékű, fajon belüli változatosságának 

mértéke nem függ a vizsgált lepkék fajtájától, illetve párkeresési stratégiájától, ami a 

szerkezeti szín szexuális jelzőszínként történő használatának tulajdonítható. Megmutattam, 

hogy a két faj szerkezeti színének fényessége kapcsolatban van a párkeresési stratégiájukkal: 

a járőröző faj színe intenzívebb a területőrző társáénál. 

Megmutattam, hogy a Polyommatus icarus bábok hosszú ideig tartó hűtésével 

lehetséges a kifejlett állatok fizikai jellemzőinek módosítása. Saját tenyésztésű lepkék bábjait 

tíz naptól mintegy két hónapig hűtve bemutattam, hogy a fonákmintázat pigment eredetű 

színei a hűtési idővel egyenesen arányosan változnak meg. Ezzel szemben a szerkezeti szín 

spektrális tulajdonságai csak kismértékben függtek a hűtési időtől, az egyedi variációk 

jelenléte sokkal hangsúlyosabb volt, ami a faj rejtett genetikai variációival magyarázható. 

Tézisponthoz tartozó publikációk: [T3], [T4] 
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5.3. Szelektív optikai gőzérzékelés boglárkalepkék szárnyaival 

Napjainkban a fotonikus szerkezetek alkalmazási lehetőségei az erősen kutatott 

területek közé tartoznak. Továbbá a szenzorika dinamikus fejlődése miatt egyre több helyen 

jelennek meg optikai elvű érzékelő rendszerek (lakótér, autó, biztonságtechnika, ipari 

környezet), amelyek nagy előnye az alacsony energiafogyasztás és a gyors működés. A 

biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrákon alapuló szelektív kémiai szenzorok 

alkalmasak lehetnek az olyan olcsó és környezetkímélő módon előállított szenzorcsaládok 

kifejlesztésére, amelyek rövid válaszidővel képesek követni a különféle légterek minőségi 

változásait. 

A szenzorokat felépítő biológiai eredetű fotonikus szerkezetek az élőlény (egyed) és a 

faj szempontjából is meghatározó életfunkciókra vannak hatással, ezért erős szelekciós 

nyomásnak voltak kitéve az evolúció évmilliói alatt. Így joggal feltételezhető, hogy sokmillió 

mérnökórának megfelelő optimalizációs munka fekszik bennük, amelyet kár lenne 

kihasználatlanul hagyni a fotonikus kristály alapú eszközök építése során. Korábban 

megmutattam, hogy a Magyarországon is honos boglárkalepke fajok közül kiválasztott kilenc 

rokon faj hímjeinek kékje és a színüket adó fotonikus nanoarchitektúra fajspecifikus [T1, T2]. 

Az eredmények alapján az is kijelenthető, hogy a boglárkalepkék esetében a szerkezeti szín 

nem függ a begyűjtés idejétől (100 évig visszamenőleg vizsgálva), a lepke élőhelyétől 

(hasonló klimatikus viszonyok esetén) és a lepke generációjától (az éven belül több 

generációs fajok esetében) [T1]. Ez azt jelenti, hogy a boglárkalepkék esetében a szerkezeti 

szín, és ezáltal a fotonikus nanoarchitektúra is időben változatlan, tehát a lepkék kontrollált 

körülmények közötti tenyésztésével olyan szenzoralapanyaghoz juthatunk, amelynek 

tulajdonságai hosszú időtartamon keresztül változatlanul maradnak, így biztosítva az állandó 

magas minőséget és az alacsony előállítási költséget. Továbbá a biológiai eredetű minták 

alapos ismerete hozzájárulhat a mesterségesen előállított szerkezetek tökéletesítéséhez is. 
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Az MFA Nanoszerkezetek Osztályán 2008 óta számos szerkezeti színnel rendelkező 

lepkefaj gőzérzékelési tulajdonságait tárták fel [64]. A dolgozatomban vizsgált kilenc 

boglárkalepkefaj is képes az optikai elvű gőzérzékelésre [D7], mivel a szárnypikkelyeikben 

lévő nanopórusos pepper-pot szerkezetben (54. ábra) a különféle gőzök kapilláris 

kondenzáció útján cseppfolyósodnak. Az ott lokálisan létrejövő törésmutatókontraszt-változás 

a szárnyak színének kismértékű, de műszeresen mérhető megváltozását okozza [D8]. Ez a 

jelenség reverzibilis, azaz a folyadék elpárolgása után nem tapasztatható változás a szerkezeti 

színben. A lepkeszárny alapú szenzor hűtésével megmutatható, hogy az érzékenység 

növekszik a hőmérséklet csökkentésével, valamint a harmatpont elérésekor a szerkezetbe 

lecsapódó gőz teljesen feltölti a pórusokat [D9]. Továbbá a fotonikus nanoarchitektúra 

felületének módosításával lehetőség van a szerkezeti szín és a gőzérzékelési tulajdonságok 

megváltoztatására is [D10]. 

A fenti tapasztalataim alapján kijelenthető, hogy a tárgyalt boglárkalepkék közül a 

kékeslila szerkezeti színnel rendelkező fajokon mérhető a legnagyobb optikai válaszjel, ezért 

a további gőzérzékelési kísérleteimhez a Polyommatus icarus faj egyedeit használtam fel. 

 

54. ábra: (A) Hím Polyommatus icarus fotója, (B) a szárnypikkelyek optikai 

mikroszkópos felvétele, valamint a fotonikus nanoarchitektúra (C) SEM és (D) 

keresztmetszeti TEM felvételei 
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A gőzérzékelési kísérletekhez saját építésű optikai mérőrendszert használtam. Ez 

három számítógép-vezérelt gázáramlásszabályzót, buborékoltató palackokat, egy egyedi 

tervezésű, kvarcablakos mérőcellát, valamint a moduláris spektrométert tartalmazta. A 

mérőrendszer felépítésének részletes leírását, valamint a mérési protokoll és az adatkiértékelő 

szoftver részleteit a 4.8. fejezetben mutattam be. 

A Polyommatus icarus szárnypikkelyeiben lévő fotonikus nanoarchitektúra színe 

megváltozik a gőzexpozíció hatására. Az 55.A. ábrán a változó gőzkoncentráció 

függvényében mért visszavert spektrumok láthatóak. Ebben az esetben referenciának a 

spektrométer gyártója által készített diffúz fehér standardot használtam. Megfigyelhető, hogy 

a növekvő koncentrációk hatására a szerkezeti szín kék csúcsa a nagyobb hullámhosszak felé 

tolódik, miközben az intenzitása lecsökken. Ez összhangban van az elméleti várakozásokkal, 

mivel a kondenzálódó folyadék hatására a fotonikus nanoarchitektúra törésmutató-kontrasztja 

folyamatosan csökken, ami deszaturációt és vörös irányú eltolódást okoz. 

 

55. ábra: Gőzexpozíció hatására megváltozik a Polyommatus icarus kék 

szerkezeti színe: (A) a visszaverési spektrum a nagyobb hullámhosszak felé 

tolódik, miközben az intenzitása lecsökken. Ha a lepke kezdeti kék színét 

választjuk referenciának (100%), akkor a (B) relatív reflexiós spektrumokat 

kapjuk meg, ami a gőzök hatására történő spektrális megváltozást írja le. 

 



95 

Ha a lepke kezdeti, áramló mesterséges levegőben mért visszaverési spektrumát 

választottam referenciának, azaz a 100%-os értéknek, akkor a gőzérzékelés során a mért 

színváltozás hullámhossz szerinti intenzitás eloszlását, azaz a relatív reflexiós spektrumot 

kaptam meg (55.B. ábra). Használatával könnyebben értelmezhető eredményeket kapunk, 

mivel így közvetlenül a gőzök által előidézett változás válik mérhetővé és megjeleníthetővé. 

A lepkeszárny érzékenységi karakterisztikájának vizsgálatához 10%-tól 100%-ig, 10% 

lépésekben növeltem a gőzcellába beengedett etanol koncentrációját (15 másodperces 

gőzbeengedések), a köztes lépésekben pedig 120 másodpercig tisztított levegővel mostam át a 

cellát. A mérés során folyamatosan rögzítettem a relatív reflexiós spektrum pozitív csúcsának 

intenzitását. Ehhez a 450-550 nm hullámhossz-tartományban integráltam a mért jelet, és ezt 

az értéket ábrázoltam az idő függvényben (56. ábra). 

 

56. ábra: Az etanolgőz-beengedés során mért jel intenzitásának megváltozása 

10%-100% növelt gőzkoncentráció esetén. A 15 másodperces gőzbeengedések 

között mesterséges levegővel mostam át a cellát (120 s). A mért jelet a 450-550 nm 

tartományban integráltam. Látható, hogy a relatív reflexiós spektrum intenzitása 

egyenesen arányos a gőzkoncentrációval (R2 = 0.99082). 
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Látható, hogy a relatív reflexiós spektrum intenzitása egyenesen arányos a 

lepkeszárnyra engedett gőz koncentrációjával. Továbbá az 56. ábra nagyított részén az is 

megfigyelhető, hogy a gőzérzékelő szenzor tipikus válaszideje alig pár másodperc, valamint a 

mesterséges levegős mosás hatására a színváltozás szinte teljesen eltűnik, visszatér a 

kiinduláskor mért kék szín. 

A Polyommatus icarus szárnyak további vizsgálatához hét oldószer esetében végeztem 

el a gőzérzékelési méréseimet a 4.8. fejezetben leírt mérési protokoll szerint. Az általam 

fejlesztett MATLAB programmal minden mérési adatsorból kiválasztottam az adott 

koncentrációhoz tartozó maximális válaszjelet, hasonlóan az 55. ábrán látottakhoz. Az így 

kinyert 70 spektrumot a boglárkalepkék színérzékelésén alapuló háromdimenziós 

színingertérbe transzformáltam, mint színingerpontokat, és az eredményeket közös grafikonon 

ábrázoltam (57. ábra). 

 

57. ábra: A hét gőz tíz koncentrációjánál mért relatív reflexiós spektrumai a 

boglárkalepkék színérzékelésén alapuló háromdimenziós színingertérbe 

transzformálva. A mesterséges levegőhöz tartozó pont mutatja a kiindulási 

állapotot, amelytől jobbról balra növekszik a gőzkoncentráció. Látható, hogy az 

egyes anyagok egyedi trajektóriákkal rendelkeznek, amely jól mutatja a szenzor 



97 

kémiai szelektivitását. A grafikon 90°-os elfogatásával láthatóvá válik, hogy a 

kapott görbesereg két dimenzióba transzformálható. 

 

Látható, hogy mind a hét gőz egyedi trajektóriával rendelkezik, amelyek szétválnak 

szinte a teljes hosszuk során. Ez azt jelenti, hogy az egyes anyagok egyedi, a gőzre jellemző 

színváltozást indukálnak a lepkeszárnyon, ami így kémiailag szelektív gőzérzékelő 

szenzorként működik [T5]. 

Korábban igazoltam, hogy a boglárkalepkék színérzékelése hatékony eszköz a közeli 

ultraibolya – kék hullámhossz-tartományba eső színek kis különbségeinek kimutatására [T2]. 

Mivel a különféle gőzök által okozott spektrális változások is ebbe a tartományba esnek, 

valamint a megváltozás mértéke is nagyon hasonló, ezért a színingertér a gőzérzékelési jelek 

reprezentációjára is kiválóan alkalmas lehet [T5]. Például, ha a gőzérzékelési kísérlet 

eredményét a papucsdiagramon (CIE 1931) ábrázolom, akkor sokkal rosszabb szétválást 

kapunk az alacsony koncentrációk tartományában (58. ábra). 

 

58. ábra: A hét anyaggal végzett gőzérzékelési kísérlet eredménye a CIE 

színingertérben ábrázolva. Az alacsony koncentrációkhoz tartozó 

színingerpontok nem különülnek el elégségesen. 
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A mérési pontok szinte egyáltalán nem válnak szét az 50%-nál alacsonyabb 

koncentrációk esetében, mivel ebben az ábrázolásmódban spektrumok közeli UV tartományú 

megváltozásai nem szerepelnek. Az emberi látáson alapuló színingertér a fenti eredményhez 

hasonlóan rossz szétválást mutatott a boglárkalepkék szín szerinti klasszifikációja során is 

[T1]. 

Az 57. ábrán látható színingerteret 90°-kal elforgatva azt láthatjuk, hogy a 

gőzérzékeléskor kapott színingerpontok közel egy sík mentén csoportosulnak. Ez annak 

köszönhető, hogy a mérések során a színváltozás alapvető karaktere minden gőz esetében 

megegyezik (csúcseltolódás és deszaturáció), a mért relatív reflexiós spektrumok között csak 

kicsi, de anyagspecifikus különbségek tapasztalhatóak. Ezért a 3D grafikon 

transzformációjával elkészíthető egy kétdimenziós ábrázolás, amely könnyebben 

prezentálható az eredetihez képest, azonban továbbra is tartalmaz minden kémiai 

szelektivitásra vonatkozó információt (59.A. ábra). 

 

59. ábra: (A) A 3D színingertér két dimenzióba transzformált változata a 

gőzérzékelési kísérlet eredményeivel. A gőzkoncentrációk jobbról balra 

növekednek. (B) Ugyanazon a gőzérzékelési adatsoron végzett főkomponens-

analízis eredménye. A két grafikon szinte tökéletes egyezése azt mutatja, hogy a 

lepkék színérzékelése ideális eszköz a szárnypikkelyekben lévő fotonikus 

nanoarchitektúrák színváltozásán alapuló gőzérzékelési adatok feldolgozására. 
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Az 59.A. ábrán minden gőz esetében megmaradtak az egyedi trajektóriák, azaz a 

kémiai szelektivitás vizsgálatára ez az ábrázolásmód is alkalmas. A fenti, lepkék 

színingerterével kiértékelt eredményeim pontosságát egy tisztán matematikai módszer 

segítségével ellenőriztem. A főkomponens-analízis (principal component analysis, PCA) egy 

többváltozós statisztikai eljárás, amelynek lényege, hogy egy nagy adathalmaz dimenzióit úgy 

csökkenti le úgy, hogy az adatok jelen lévő varianciáját a lehető legjobban megtartsa. Ehhez 

az adatokból főkomponenseket készít úgy, hogy az adathalmaz korreláltatható változóit 

lineárisan korrelálatlan változókká alakítja [123]. Az eljárás során az eredeti adathalmaznak 

megfelelő mennyiségű főkomponens készül, azonban ezek a variancia-hozzájárulás szerint 

csökkenő sorrendben rendezettek, így általában az első 2-3 főkomponens használatával 

visszakaphatjuk az eredeti variancia több mint 90%-át, azaz már két- vagy háromdimenziós 

ábrázolásban is megadja az adataink lehető legjobb szétválását. 

Az 59.B. ábrán a hét anyaggal végzett gőzérzékelési kísérlet főkomponens-analízissel 

kiértékelt eredményei láthatóak. Mivel az első két főkomponens variancia-hozzájárulása már 

90% feletti volt (PC1 = 70,92%, PC2 = 19,52%), ezért az adatok kétdimenziós ábrázolását 

választottam. Összehasonlítva a színingerteres eredménnyel (59.A. ábra), látható, hogy szinte 

tökéletes az egyezés a két grafikon között. Ez azt jelenti, hogy a lepkék színingertere kiválóan 

alkalmas a gőzérzékelési adatok kiértékelésére, mert az adatok lehető legjobb szétválását 

biztosítja. Továbbá a fenti eredmények azt is megmutatták, hogy a lepkeszárny gőzérzékelő 

szenzorként történő felhasználásához érdemes „kölcsönvenni” a lepkék adatfeldolgozó 

rendszerét is, mivel lepkék szerkezeti színe és színérzékelése jól összehangolt, optimalizált 

rendszer, amely az evolúció évmilliói alatt kristályosodott ki [T5]. 

A fotonikus nanoarchitektúrát felépítő kitin és a gőzök között reverzibilis kölcsönhatás 

van. A színváltozás intenzitásáért felelős tényező a gőzök nanoszerkezetbe történő 

behatolásának és lecsapódásának mértéke. A folyamat fő hajtóereje a kapilláris kondenzáció, 
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amelyen keresztül a kitin nanoarchitektúra felületi tulajdonságai befolyásolják a színváltozást. 

Korábbi munkánkban megmutattuk, hogy az atomi rétegleválasztással készített, 5 nm 

vastagságú konformális Al2O3 réteggel borított lepkeszárny színe csak nagyon kis mértékben 

különbözik a kezeletlen szárnyétól [D10]. Ezzel párhuzamosan azonban a felületi kémiai 

tulajdonságai, például a nedvesítési tulajdonságai, lényegesen megváltoznak [124], illetve a 

konformális bevonat hatására a kitin nanoarchitektúra is elszigetelődik a szerkezetbe 

kondenzálódó folyadéktól. A kölcsönhatás vizsgálatára felhasználtam az 5 nm Al2O3 réteggel 

bevont Polyommatus icarus szárnyat és rajta a hét oldószerrel gőzérzékelési kísérletet 

végeztem el. A kapott eredményeket a lepkék háromdimenziósból kétdimenzióssá 

transzformált színingerterében ábrázoltam, hasonlóan a kezeletlen szárnyhoz (60. ábra). 

 

60. ábra: Az 5 nm Al2O3 réteggel bevont Polyommatus icarus szárnyon végzett 

gőzérzékelési kísérlet eredménye a 2D transzformált színingertérben ábrázolva. 

A mért jel intenzitásán túl a trajektóriák görbülete is lecsökkent, jól mutatva a 

kémiai szelektivitás leromlását. 

 

A két fő különbség a kezeletlen (59.A. ábra) és az ALD-vel módosított minta (60. 

ábra) között a bevont minta alacsonyabb érzékenysége és a lecsökkent szelektivitása, ami azt 

jelzi, hogy a gőzérzékelési mechanizmus több komponensből áll, amelyek közül az egyiket az 



101 

Al2O3 réteg passziválta. Ha megvizsgáljuk a kezeletlen szenzor viselkedését, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy az alacsony és a magas koncentrációknál eltérően viselkedik (59.A. ábra): 

50%-os gőzkoncentráció alatt egyenessel közelíthetőek a trajektóriák, amelyek 50% felett 

elgörbülnek. Ezért a hét vizsgált anyag trajektóriáinak alacsony koncentrációjú (< 50%) 

részeire egyeneseket illesztettem, és azok meredekségeit a folyadékok törésmutatóinak 

függvényében ábrázoltam (61. ábra). Az ecetsav 10%-os vizes oldatát kihagytam az 

illesztésből. 

 

61. ábra: A kezeletlen szenzor gőzérzékelési trajektóriái egyenessel közelíthetőek 

az alacsony koncentrációk esetében (< 50%). Az egyenesek meredekségei 

egyenesen arányosak a hozzájuk tartozó folyadékok törésmutatójával. 

 

A két mennyiség közötti egyenes arányosság azt mutatja, hogy az alacsony 

koncentrációknál a kapilláris kondenzáció a domináns folyamat, azaz a nanopórusokat kitöltő 

folyadék által okozott törésmutatókontraszt-csökkenés miatt változik meg a lepkeszárny 

színe. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy az alacsony koncentrációknál 10%-os lépések 

közötti színingertérbeli távolságok egyenközűek, ami ugyancsak a kapilláris kondenzációval 

lecsapódott folyadék koncentrációval arányos mennyiségére utal. 
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A kezeletlen szárnyon magas koncentrációknál az egyenes trajektória és az egyenközű 

lépések is megváltoznak: a trajektóriák elgörbülnek, illetve a 10%-os koncentrációnövelés 

hatására a színingertérbeli távolságok jelentősen megnőnek (59.A. ábra). Ilyen jellegű 

eltérések nem láthatóak az ALD-vel módosított szárny esetében (60. ábra). Ez azt mutatja, 

hogy a nagy koncentrációk esetében olyan kölcsönhatás játszódik le a kitin és a folyadékok 

között, amit a kezelt minta esetében az Al2O3 réteg passzivál. Elméleti szimulációk alapján a 

kitin megdagadása az a folyamat, ami a magas koncentrációknál dominál, és a folyadékok 

törésmutatókontraszt-változásánál nagyobb színbeli megváltozást eredményez [ 125 ]. Ez 

összhangban van az általam tapasztaltakkal és magyarázatot ad a kémiailag szelektív 

érzékelésre is: alacsony koncentrációknál, ahol a kapilláris kondenzáció a domináns folyamat, 

a folyadékok törésmutatójával arányos jel mérhető (közel futó trajektóriák). Azonban a magas 

koncentrációknál, ahol a fotonikus nanoarchitektúra megdagadása a domináns folyamat, ott a 

kitin – folyadék kölcsönhatás erőssége volt az, ami meghatározta a szín megváltozását, 

megvalósítva így a kémiailag szelektív érzékelést (széttartó trajektóriák). 

A gőzérzékelő szenzor kémiai szelektivitása és érzékenysége is javítható, ha a 

detektáláshoz érzékenyített lepkeszárnyakat használunk fel. Ehhez a szárnypikkelyekben lévő 

fotonikus nanoarchitektúra felületének módosítása szükséges. A legegyszerűbben ezt úgy 

lehet megvalósítani, ha a gőzérzékelési kísérletben alkalmazott folyadékokat használjuk fel a 

felületi kémiai tulajdonságok megváltoztatásához, és vizsgáljuk a kezelés érzékenységre 

gyakorolt hatását [T6]. 

Az érzékenyítéséhez a Polyommatus icarus lepke szárnyainak előkezelését etil-

alkoholban, izopropil-alkoholban és kloroformban történő, 14 napig tartó áztatással 

valósítottam meg. Az áztatás után a szárnyakat teljesen kiszárítottam, és optikai 

spektrométerrel vizsgáltam a szerkezeti színüket. Ehhez a P. icarus hímek változatosságának 

leírásánál [T3] is használt integrálógömbös összeállítást használtam, hogy a legcsekélyebb 
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színbeli eltérésekre is fény derüljön. Ez azért fontos, mert ha a kezelés hatására nem csak a 

pikkely felülete, hanem a fotonikus nanoarchitektúra szerkezete is megváltozik, akkor ez 

jelentkezik a szerkezeti szín eltéréseiben is, így a nem kívánt változások kiszűrhetők. A 62. 

ábrán a három P. icarus példány szárnyainak integrálógömbbel mért spektrális eredményei 

láthatóak. Mindegyik lepke esetében egy elülső és egy hátulsó szárnyat áztattam be, a másik 

kettőt referenciaként használtam fel. 

 

62. ábra: A Polyommatus icarus szárnyak két hétig tartó áztatása nem 

eredményezte a szerkezeti szín megváltozását egyik oldószer esetében sem. Az (A) 

etanollal, (B) izopropanollal és (C) kloroformmal kezelt szárnyak is a természetes 

színbeli változatosságon belüli szórással rendelkeznek. 

 

Egyik előkezelés hatására sem tapasztaltam a szárnyak színének megváltozását. A 62. 

ábra normált spektrumai között maximum 10 nanométeres eltérés mérhető, amely a szerkezeti 

szín természetes változatosságán belüli szórást jelent (< ±15 nm) [T3]. Ez azt jelenti, hogy az 
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áztatás hatására nem változott meg a fotonikus nanoarchitektúra szerkezete, mert az a 

szerkezeti szín műszeresen mérhető eltolódását okozta volna. 

Az előkezelt szárnypikkelyekben lévő fotonikus nanoarchitektúra felületi kémiai 

tulajdonságainak megváltozását a szárnyak gőzérzékelési tulajdonságainak vizsgálatával 

végeztem. Ehhez mindhárom mintacsaládon elvégeztem a 4.8. fejezetben bemutatott 

gőzérzékelési kísérletet a hét oldószer használatával. A kapott eredményeket a korábbi, 

kezeletlen szárnyon végzett gőzérzékeléssel hasonlítottam össze. Azt tapasztaltam, hogy 

kloroformmal és az izopropil-alkohollal előkezelt minták esetében szinte teljesen eltűnt a 

lepkeszárnyra jellemző, gőzszelektív viselkedés, és az érzékenységük is jelentősen 

lecsökkent. Az etanolos előkezelés azonban figyelemre méltó változásokat okozott a 

gőzérzékelési spektrumokban. A mért adatokat főkomponens-analízis segítségével értékeltem 

ki, és összehasonlítottam a kezeletlen szárny eredményeivel (63. ábra). 

Az etanollal előkezelt lepkeszárny főkomponens-analízis eredményei (63.B. ábra) 

eltérnek a kezeletlen szárny eredményeitől (63.A. ábra): a trajektóriák átrendeződtek, azokra 

nagyobb görbület jellemző, ami hatással van az előkezelt szenzor alacsony 

gőzkoncentrációknál tapasztalt viselkedésére is. Ennek vizsgálatához közös főkomponens-

analízist végeztem a két szenzor 50%-nál alacsonyabb koncentrációknál mért spektrumain 

(63.C. ábra). A kapott eredményeket két dimenzióban ábrázoltam, mivel a kumulatív 

variancia-hozzájárulás már ebben az esetben is 99% volt (PC1=85,17%, PC2=13,38%). A 

grafikonon a teli szimbólumok a kezeletlen, az üres szimbólumok az etanolban áztatott 

mintához tartoznak. Látható, hogy a PCA trajektóriák eltérő irányítottságúak a két minta 

esetében, ami a megváltozott érzékelési tulajdonság eredménye. Továbbá eltérés tapasztalható 

a kémiai szelektivitásban is az alacsony koncentrációknál: a kezeletlen szárny esetében a 

trajektóriák egymáshoz közel és párhuzamosan futnak, ami mérsékelt szelektivitást jelent, 

azonban az etanollal kezelt szárny esetében a trajektóriák széttartóak és külön futnak ebben a 
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koncentráció-tartományban is, jól mutatva, hogy az előkezelés a kémiai szelektivitás 

erősítését okozta (lásd 63.C. ábra nyilai). 

 

63. ábra: A főkomponens analízis eredményei (A) a kezeletlen és (B) az etanollal 

előkezelt lepkeszárny esetében. A gőzkoncentráció a közös kiindulási ponttól a 

görbék végpontjai felé növekszik (mesterséges levegőtől a telített gőzökig). A két 

szenzor alacsony koncentráció-tartományú viselkedésének vizsgálatát az adatok 

közös PCA elemzésével végeztem. (C) A kétdimenziós grafikon a két kísérlet 

50%-os koncentráció alatti mérési pontjait tartalmazza. 

 

A kémiai szelektivitás vizsgálatán túl fontos az érzékenységbeli javulás bemutatása is. 

Már a PCA trajektóriákon is megfigyelhető volt, hogy az etanollal kezelt szárny esetében az 

etanol és aceton tesztgőzök esetében jelentősen megnőtt a görbék hossza (63.B. ábra). Ezért 
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közös grafikonon ábrázoltam a telített etanolgőzhöz tartozó visszaverési és relatív reflexiós 

spektrumokat a különböző szenzoralapanyagok esetében: a kezeletlen szárnyhoz képest mind 

a két etanolban áztatott szárny nagyobb visszaverést mutatott a gőzexpozíció során (64.A. 

ábra). 

 

64. ábra: (A) A kezeletlen és a módosított szárnyakon mért visszaverési 

spektrumok 100%-os etanolgőz-expozíció során. (B) A lepkeszárny kiindulási 

színét használva referenciaként a relatív reflexiós spektrumokat kapjuk, amelyek 

a gőzexpozíció során mért spektrális változást mutatják meg. Az etanollal kezelt 

minták válaszjele több mint kétszeresére nőtt. 
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Ha megvizsgáljuk a relatív reflexiós spektrumokat, amelyek az gőzexpozíció során 

mért színbeli változást mutatják meg (azaz ekkor a lepke kiindulási színe volt a 100% 

referencia), akkor az látható, hogy a kezeletlen szárnyhoz képest mindkét etanollal előkezelt 

mintán jelentős érzékenységbeli növekedés tapasztalható (64.B. ábra). A szerkezeti szín 

megváltozása mintegy kétszerese lett a módosítatlan szárnyon mért értéknek úgy, hogy a 

változás teljesen reprodukálható, hiszen mindkét, azonos módon kezelt szárnyon a 

kétszeresére növekedett jel mérhető [T6]. Összehasonlításként mindkét grafikonon szerepel az 

5 nm Al2O3-dal bevont szárny visszaverési és relatív reflexiós spektruma a gőzexpozíció 

során, ami arra mutat rá, hogy hiába magas a szárny kezdeti fényvisszaverése, ha a módosított 

felületi tulajdonságok miatt elhanyagolható mértékű a gőzök által okozott színváltozás. 

A lepkeszárnyak különféle oldószerekben történő áztatása a fotonikus 

nanoarchitektúrát borító vékony, felszíni epikutikula réteg [ 126 ] funkcionalizálását 

eredményezhette, amely a kloroform és az izopropanol esetében lecsökkentette, míg az etanol 

esetében megnövelte mind az érzékenységet, mind a kémiai szelektivitást. Ez azt jelzi, hogy 

különböző, jól megválasztott anyagok használatával lehetővé válik az optikai válaszjel 

széleskörű hangolása, és az így nyert lepkeszárnyakból szelektív és érzékeny szenzorsorok 

készíthetők. 

Vizsgálataim megmutatták, hogy a lepkeszárny alapú gőzérzékelő szenzorok 

szobalevegőn és szobahőmérsékleten képesek a kémiailag szelektív érzékelésre. Ugyan nem a 

ppm-es tartományban érzékenyek, de működésükhöz nincs szükségük intenzív fűtésre vagy 

hűtésre, illetve vákuum körülményekre [ 127 ]. A válaszidejük kiemelkedő, másodperces 

nagyságrendű, valamint a kémiai szelektivitásuk is átlagon felüli, amely megfelelő előkezelés 

segítségével tovább javítható. Érdemes úgy tekinteni a lepkeszárnyra, mint ingyen előállt 

prototípusra, amelynek alapos tanulmányozása után olyan szenzorok fejleszthetők ki, amelyek 

rendelkeznek a biológiai minta jó tulajdonságaival (kapilláris kondenzáció, nanoarchitektúra 
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megdagadása gőzexpozíció hatására), miközben a tömegtermelésre is alkalmasak. Az sem egy 

elhanyagolható tény, hogy amint a saját vizsgálataink igazolták, a lepkeszárnyak levegőn 

tárolva, múzeumi körülmények között, több mint 100 évig változatlanul megőrzik optikai 

tulajdonságaikat. 
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A fejezethez kapcsolódó tézisek 

Megmutattam, hogy a boglárkalepkék szerkezeti színe reverzibilisen és 

reprodukálható módon megváltozik, ha a szárnyakat körülvevő levegő atmoszférát valamilyen 

oldószer gőzeinek és levegőnek a keverékére cseréljük. Kifejlesztettem egy mérési protokollt 

és egy adatfeldolgozó szoftvert, amelyekkel kimutattam, hogy a lepkeszárny alapú 

gőzérzékelő szenzor színváltozása egyenesen arányos az etanolgőz koncentrációjával. 

A lepkék háromdimenziós színingerterét felhasználva megmutattam, hogy hét 

alkalmazott gőz hatására a hím Polyommatus icarus lepkék kék színe úgy változik meg, hogy 

a változás jellege és mértéke anyagspecifikus, azaz a szárny kémiailag szelektív érzékelőként 

működik. Az eredmények főkomponens-analízissel történő ellenőrzésével bemutattam, hogy a 

lepkék színingertere az adatok optimális szétválását adja, tehát alkalmas eszköz a 

gőzérzékelési mérések kiértékelésére. 

Megmutattam, hogy a gőzérzékelés meghatározó folyamata az alacsony koncentrációk 

tartományában a kapilláris kondenzáció, míg a magas koncentrációk esetén a kitin fotonikus 

nanoarchitektúra megdagadása dominál. A szárnypikkelyekben lévő fotonikus 

nanoarchitektúrát 5 nm vastag Al2O3 bevonattal láttam el. Igazoltam, hogy a kitin 

elszigetelésével megszűnik a fotonikus nanoarchitektúra megdagadásából származó 

színváltozás, ami az érzékenység és a kémiai szelektivitását leromlását okozza. 

A lepkeszárnyakat különféle oldószerekbe áztatva megmutattam, hogy az előkezelés 

hatással van a kémiai szelektivitásra és az érzékenységre is. A lepkeszárny etanolban történő 

14 napos áztatása mind a kémiai szelektivitást, mind a spektrális válaszjel intenzitását 

megnövelte. 

Tézisponthoz tartozó publikációk: [T5], [T6] 
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6. Tézisek 

1.A. A Normafa környéki Boglárka-rokonú lepkék esetében megvizsgáltam a hímek 

dorzális szárnyfelszínén megjelenő szerkezeti eredetű kék színük és az azt előállító fotonikus 

nanoarchitektúra optikai és szerkezeti tulajdonságait. Először mutattam meg, hogy mind a 

kilenc vizsgált faj szerkezeti kék színe fajspecifikus, azaz a mért visszaverési spektrumok 

alapján az egyes fajok nagy pontossággal azonosíthatóak mesterséges neurális hálózat alapú 

kiértékelés használatával. 

1.B. A boglárkalepkék színérzékelésének felhasználásával először készítettem el ezen 

állatok háromdimenziós színingerterét, amelyben a szárnyak dorzális oldaláról merőleges 

beesésű fényvisszaveréssel mért adatokat ábrázolva megállapítottam, hogy az egyes fajok 

egyedeinek megfelelő pontok csoportosulnak, míg a különböző fajok elkülönülnek egymástól. 

A Normafa környéki lepkepopuláció repülési hisztogramja alapján kimutattam, hogy a 

hasonló színárnyalatú fajok időben eltolva vannak jelen az élőhelyükön, így a vizuális 

szexuális kommunikáció hatékonyan megvalósulhat. 

1.C. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek alapján először 

jellemeztem részletesen a vizsgált kilenc faj fotonikus nanoarchitektúráit. Mesterséges 

neurális hálózatos kiértékeléssel megmutattam, hogy a szerkezeti színt előállító fotonikus 

nanoarchitektúra is fajspecifikus, azaz a mikroszkópos felvételeken mért szerkezeti 

paraméterek alapján az egyes lepkék faja egyértelműen meghatározható. 

Tézisponthoz tartozó publikációk: [T1], [T2] 

 

2.A. A Polyommatus icarus és Plebejus argus fajok szerkezeti színeiről megmutattam, 

hogy fajspecifikusak. Összehasonlítottam a merőleges beesésű fényvisszaveréssel mért adatok 

és az integrálógömbbel mért adatok szórási tulajdonságait, és megmutattam, hogy ez utóbbi 

optikai mérési összeállítás alkalmasabb a fajon belüli színbeli változatosság vizsgálatára. 
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Fajonként 25-25 példány mind a négy szárnyának részletes vizsgálatával (100-100 minta) 

először mutattam ki, hogy a szerkezeti szín kismértékű, fajon belüli változatosságának 

mértéke nem függ a vizsgált lepkék fajtájától, illetve párkeresési stratégiájától, ami a 

szerkezeti szín szexuális jelzőszínként történő használatának tulajdonítható. Megmutattam, 

hogy a két faj szerkezeti színének fényessége kapcsolatban van a párkeresési stratégiájukkal: 

a járőröző faj színe intenzívebb a területőrző társáénál. 

2.B. Megmutattam, hogy a Polyommatus icarus bábok hosszú ideig tartó hűtésével 

lehetséges a kifejlett állatok fizikai jellemzőinek módosítása. Saját tenyésztésű lepkék bábjait 

tíz naptól mintegy két hónapig hűtve bemutattam, hogy a fonákmintázat pigment eredetű 

színei a hűtési idővel egyenesen arányosan változnak meg. Ezzel szemben a szerkezeti szín 

spektrális tulajdonságai csak kismértékben függtek a hűtési időtől, az egyedi variációk 

jelenléte sokkal hangsúlyosabb volt, ami a faj rejtett genetikai variációival magyarázható. 

Tézisponthoz tartozó publikációk: [T3], [T4] 

 

3.A. Megmutattam, hogy a boglárkalepkék szerkezeti színe reverzibilisen és 

reprodukálható módon megváltozik, ha a szárnyakat körülvevő levegő atmoszférát valamilyen 

oldószer gőzeinek és levegőnek a keverékére cseréljük. Kifejlesztettem egy mérési protokollt 

és egy adatfeldolgozó szoftvert, amelyekkel kimutattam, hogy a lepkeszárny alapú 

gőzérzékelő szenzor színváltozása egyenesen arányos az etanolgőz koncentrációjával. 

3.B. A lepkék háromdimenziós színingerterét felhasználva megmutattam, hogy hét 

alkalmazott gőz hatására a hím Polyommatus icarus lepkék kék színe úgy változik meg, hogy 

a változás jellege és mértéke anyagspecifikus, azaz a szárny kémiailag szelektív érzékelőként 

működik. Az eredmények főkomponens-analízissel történő ellenőrzésével bemutattam, hogy a 

lepkék színingertere az adatok optimális szétválását adja, tehát alkalmas eszköz a 

gőzérzékelési mérések kiértékelésére. 
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3.C. Megmutattam, hogy a gőzérzékelés meghatározó folyamata az alacsony 

koncentrációk tartományában a kapilláris kondenzáció, míg a magas koncentrációk esetén a 

kitin fotonikus nanoarchitektúra megdagadása dominál. A szárnypikkelyekben lévő fotonikus 

nanoarchitektúrát 5 nm vastag Al2O3 bevonattal láttam el. Igazoltam, hogy a kitin 

elszigetelésével megszűnik a fotonikus nanoarchitektúra megdagadásából származó 

színváltozás, ami az érzékenység és a kémiai szelektivitását leromlását okozza. 

3.D. A lepkeszárnyakat különféle oldószerekbe áztatva megmutattam, hogy az 

előkezelés hatással van a kémiai szelektivitásra és az érzékenységre is. A lepkeszárny 

etanolban történő 14 napos áztatása mind a kémiai szelektivitást, mind a spektrális válaszjel 

intenzitását megnövelte. 

Tézisponthoz tartozó publikációk: [T5], [T6] 
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7. Doktori értekezés összefoglalása 

A disszertációmban a boglárkalepkék kék hímjeinek szárnyán előforduló fotonikus 

nanoarchitektúrákat tanulmányoztam anyagtudományi vizsgálati módszerekkel (optikai 

mikroszkópia, pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia), valamint a létrejövő 

szerkezeti szín tulajdonságait különféle optikai spektrometriai technikákkal jellemeztem. 

Kapcsolatot kerestem a fizikai jellemzők és a biológiai funkció között, és az így megszerzett 

tudást a lepkeszárny gőzérzékelő szenzorként való alkalmazásában hasznosítottam. 

Megmutattam, hogy kilenc, azonos élőhelyen élő, közeli rokonságban lévő 

boglárkalepkefaj szerkezeti színe és fotonikus nanoarchitektúrája fajspecifikus, valamint 

feltártam a kapcsolatot a szárnyak színárnyalata és a fajok repülési idejének éven belüli 

eloszlása között a lepkék színérzékelésének felhasználásával. 

Megvizsgáltam két, hasonló színű és azonos élőhelyen élő, de eltérő párválasztási 

stratégiát folytató boglárkalepkefaj szerkezeti színének fajspecifikusságát és természetes 

változatosságát. Megmutattam, hogy a szerkezeti szín változatossága a két faj esetében 

megegyezik, a visszavert fény mennyisége azonban a fajok eltérő párkeresési stratégiájától 

függ. Továbbá megvizsgáltam, hogy hogyan változik az Ikarusz boglárka egyedek 

szárnyfelszínének kék színe és a fonákoldal mintázata a bábállapotban történő, kontrollált 

hűtéssel. Azt találtam, hogy a pigment eredetű színek a hűtési idővel egyenesen arányosan 

változnak meg, míg a szerkezeti kék szín eltérései csak kismértékben függnek ettől. 

Az Ikarusz boglárka szárnyán található fajspecifikus fotonikus nanoarchitektúrát 

optikai elvű gőzérzékelő szenzorként használtam fel. Megmutattam, hogy ez a 

szenzoralapanyag, gőzspecifikus színváltozása révén, kémiailag szelektív érzékelést tesz 

lehetővé, amely a fotonikus nanoarchitektúra felületének megfelelő módosításával tovább 

érzékenyíthető. 
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8. Summary of the PhD thesis 

In my PhD thesis I studied the photonic nanoarchitectures of the wing scales occurring 

on the blue males of polyommatine butterflies, using different microscopic techniques (optical 

microscopy, scanning and transmission electron microscopy), and the optical properties of the 

generated structural color using optical spectrophotometry. I investigated the relationship 

between the physical properties of the photonic nanoarchitectures and their biological 

function and used the obtained knowledge in the application of the butterfly wings as optical 

vapor sensors. 

I showed that photonic nanoarchitectures and the generated structural colors of nine 

closely-related butterfly species are species-specific and stable in time. I revealed the 

relationship between the flight periods of these butterflies during the summer and the species-

specific wing colorations using the chromaticity diagram of the polyommatine Blues. 

I investigated the optical properties and the natural variability of the structural wing 

coloration of two closely-related butterfly species, living in the same habitat, which have 

different prezygotic mating strategies. I showed that the variability of the structural coloration 

is the same for the two species, but the reflected intensity of the wings depends on the 

different mating strategies of these species. I studied that how the prolonged cooling of the 

Polyommatus icarus pupae alters the dorsal structural coloration and the ventral pigment-

originated pattern. I found that the colors of ventral pattern showed aberrations proportional 

with the cooling time, while on the dorsal side only a smaller magnitude response was found. 

I applied the species-specific photonic nanoarchitecture of the Polyommatus icarus 

males for optical vapor sensing. I showed that the wings display vapor-specific spectral 

response which made them suitable for chemically selective vapor sensing. I showed that both 

the chemical selectivity and the sensitivity were enhanced when the surface properties of the 

photonic nanoarchitectures were altered through the pretreatment of the wings. 
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12. Függelék 
 

 

 

1. ábra: (A) Polyommatus icarus és (B) Plebejus argus fajok 100-100 szárnyán mért, 

két független kísérletből (#1 és #2) származó integrálógömbös spektrumainak 

intenzitás- és hullámhossz-értékeiből számított hisztogramjai. A két kísérlet 

eredményei között nem tapasztalhatóak jelentős eltérések. 
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(A) Polyomamtus icarus hím, Kunpeszér (Magyarország), 5. VI. 1998, leg. A. Máté 

 

(B) Polyomamtus icarus nőstény, Lovrin (Románia), 20. V. 1937, leg. B. Lipthay 

 

(C) Polyomamtus icarus hím, Monyoró (=Mânerău, Románia), VIII. 1991, leg. L. 

Diószeghy 
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(D) Polyomamtus icarus hím, Eperjes (=Prešov, Szlovákia), 8.VI. 1896, leg. Gy. 

Dahlström 

 

2. ábra: A fenti négy vadon befogott Polyommatus icarus példány fonákmintázata a 

20 napig hűtött egyedek fonákmintázatához hasonló aberrációkat mutat. (Fotók: 

Katona Gergely, Magyar Természettudományi Múzeum) 

 

 

3. ábra: Rendkívül ritka aberrációval rendelkező Polyommatus icarus hím, amely a 

62 napig hűtött egyedek fonákmintázatához hasonló elváltozásokat mutatja. Loano 

(Olaszország, 9. IX. 1964, leg. W. Kraus), letétbe helyezve a Musée National 

d'Histoire Naturelle-ben, Luxemburgban. (Fotó: Claude Sinner) 
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4. táblázat: A fonákoldal szín- és mintázatbeli aberrációit 49 darab Polyommatus 

icarus példány esetében vizsgáltam meg. A szárny különböző területein található 

egyedi aberrációkat az alábbi táblázatban foglaltam össze. A táblázat cellái mind a 

változatlan (a0, b0, stb.), mind az aberrált jegyeket (a1, a2, b1, stb.) tartalmazzák. 

Mindegyik aberrált jegyhez hozzárendeltem egy számértéket, amely az adott 

aberráció nagyságával arányos. Például, ha a foltok száma redukálódott a tőtéri 

rajzolatban (c1), akkor az „1” pontértéket kapott, de ha ezek a foltok egy másik 

minta esetében teljesen eltűntek (c2), akkor a pontérték „2”-re emelkedett. A 

pontértékek az aberrációk mögött zárójelben találhatóak. Az alábbi táblázat 

felhasználásával készítettem el a fonákoldali aberrációk hűtési idő szerinti 

átlagolását és ábrázoltam a hűtési idő függvényében (51. ábra). 
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kezeletlen 0 nőstény normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g1 (1) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 hím normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 nőstény normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 hím normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 nőstény normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 hím normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 hím normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 nőstény normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

kezeletlen 0 hím normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 hím aberrált a1 (1) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 nőstény aberrált a1 (1) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 hím aberrált a1 (1) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 hím aberrált a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 hím aberrált a0 (0) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 10 nőstény normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 
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hűtött 10 hím aberrált a1 (1) b0 (0) c3 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g1 (1) h0 (0) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 20 hím aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d3 (2) e3 (2) f1 (1) g3 (2) h0 (0) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a1 (1) b1 (1) c0 (0) d3 (2) e3 (2) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c0 (0) d3 (2) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a1 (1) b0 (0) c2 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a1 (1) b0 (0) c0 (0) d3 (2) e3 (2) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g3 (2) h0 (0) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g3 (2) h1 (1) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 20 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d3 (2) e3 (2) f0 (0) g0 (0) h1 (1) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 22 hím aberrált a1 (1) b1 (1) c1 (1) d1 (1) e1 (1) f0 (0) g1 (1) h1 (1) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 31 nőstény normál a0 (0) b0 (0) c0 (0) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 31 hím aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d2 (2) e1 (1) f1 (1) g2 (2) h1 (1) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 31 hím aberrált a0 (0) b0 (0) c1 (1) d1 (1) e0 (0) f0 (0) g2 (2) h2 (2) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 31 hím aberrált a1 (1) b1 (1) c3 (2) d3 (2) e3 (2) f1 (1) g1 (1) h1 (1) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 31 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d1 (1) e0 (0) f0 (0) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 31 nőstény aberrált a1 (1) b0 (0) c2 (2) d1 (1) e2 (2) f0 (0) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 31 nőstény aberrált a0 (0) b1 (1) c2 (2) d1 (1) e1 (1) f0 (0) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 36 hím aberrált a1 (1) b1 (1) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f1 (1) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 40 nőstény aberrált a0 (0) b0 (0) c2 (2) d2 (2) e3 (2) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 40 nőstény aberrált a0 (0) b1 (1) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f0 (0) g1 (1) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 53 hím aberrált a1 (1) b0 (0) c1 (1) d0 (0) e0 (0) f0 (0) g0 (0) h0 (0) i0 (0) j0 (0) 

hűtött 53 hím aberrált a1 (1) b1 (1) c1 (1) d1 (1) e1 (1) f0 (0) g1 (1) h1 (1) i1 (1) j0 (0) 

hűtött 54 hím aberrált a1 (1) b2 (1) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f2 (2) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j1 (1) 

hűtött 62 hím aberrált a1 (1) b2 (1) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f2 (2) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 62 hím aberrált a1 (1) b0 (0) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f2 (2) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j1 (1) 

hűtött 62 nőstény aberrált a1 (1) b1 (1) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f0 (0) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j0 (0) 

hűtött 62 hím aberrált a1 (1) b2 (1) c2 (2) d2 (2) e2 (2) f2 (2) g2 (2) h2 (2) i2 (2) j1 (1) 

hűtött 62 hím aberrált a1 (1) b2 (1) c2 (2) d2 (2) e1 (1) f1 (1) g1 (1) h1 (1) i1 (1) j0 (0) 

 
Szárnyalak: a0 = nincs változás, a1 = deformálódott (kisebb, stb.) 

Fonák alapszín: b0 = nincs változás; b1 = sötétebb; b2 = világosabb 

Elülső szárny tőtér rajzolat: c0 = nincs változás; c1 = foltok halványabbak vagy/és számban 

redukálódtak; c2 = foltok hiányoznak; c3 = foltok nagyobbak (összefolytak) 

Elülső szárny középtéri rajzolat: d0 = nincs változás; d1 = foltok halványabbak vagy/és számban 

redukálódtak; d2 = foltok hiányoznak; d3 = foltok nagyobbak 

Elülső szárny középtéren túli rajzolat: e0 = nincs változás; e1 = foltok halványabbak és/vagy 

számban redukálódtak; e2 = foltok hiányoznak, e3 = foltok nagyobbak 

Elülső szárny szegélyrajzolat: f0 = nincs változás; f1 = nincsenek narancsfoltok; f2 = nincsenek 

narancsfoltok, a fekete rajzolat hiányos-redukálódott 

Hátulsó szárny tőtér rajzolat: g0 = nincs változás; g1 = foltok halványabbak vagy/és számban 

redukálódtak; g2 = foltok hiányoznak; g3 = kék behintés kiterjedtebb, elfedik a foltokat 
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Hátulsó szárny középtéri rajzolat: h0 = nincs változás; h1 = foltok halványabbak vagy/és számban 

redukálódtak; h2 = foltok hiányoznak; h3 = foltok nagyobbak 

Hátulsó szárny középtéren túli rajzolat: i0 = nincs változás; i1 = foltok halványabbak és/vagy 

számban redukálódtak; i2 = foltok hiányoznak 

Hátulsó szárny szegélyrajzolat: j0 = nincs változás; j1 = nincsenek narancsfoltok; j2 = nincsenek 

narancsfoltok, a fekete rajzolat hiányos-redukálódott 


