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A kutatások előzménye 

A természetben előforduló színek, különösen azok, amelyeket élő organizmusok 

állítanak elő, gyakran egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek. A színek használatával az 

élőlények a környezetükhöz alkalmazkodnak, amelyek ezért különféle feladatok teljesítésére 

alakultak ki az evolúció évmilliói alatt. Segítségükkel az egyedek képesek rejtőzködni [Bond, 

2002], figyelmeztetni vagy megtéveszteni a potenciális ragadozókat [Ruxton, 2004], illetve 

szexuális kommunikációs jelzésként is szolgálnak [Kemp, 2007]. 

Az állatvilágban előforduló színek alapvetően kétféle módon keletkezhetnek. Az ún. 

kémiai színek eredete mindig valamilyen festékanyag, amely képes a fény szelektív 

molekuláris elnyelésére, visszaverve a látható spektrum bizonyos tartományait. A színképzés 

másik, „fizikai” módja során a fény fotonikus nanoarchitektúra felületéről verődik vissza, 

mivel bizonyos hullámhossz-tartományok nem tudnak terjedni ebben a közegben [Biró, 

2011]. 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 [Kertész, 2006] a fémesen csillogó [Plattner, 2004] 

és színjátszó [Yoshioka, 2007] felületekig számtalan változat megfigyelhető. 

Az elmúlt évtizedekben a fizika és az anyagtudomány szemszögéből közelítve a 

biológiai eredetű szerkezeti színek feltérképezése, valamint az azokat előállító fotonikus 

nanoarchitektúrák működésének megismerése volt az egyik legfontosabb feladat. Az így 

megszerzett tudás ihletet adott mesterséges, „bioinspirált” nanoarchitektúrák létrehozásához 

[Zhao, 2012], később a potenciális alkalmazási lehetőségek is előtérbe kerültek [Potyrailo, 

2013]. 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. Az így 

feltárt összefüggések eredményesen hasznosíthatók az olyan alkalmazások esetében is, 

amelyek biológiai eredetű mintákat használnak fel. 

 

Célkitűzések 

Jelen disszertációban a boglárkalepkék kék hímjeinek szárnyán előforduló fotonikus 

nanoarchitektúrákat tanulmányoztam anyagtudományi vizsgálati módszerekkel (optikai 

mikroszkópia, pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia), valamint a létrejövő 
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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. 

Az eredményeimet tartalmazó fejezet első részében 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 

(Polyommatus icarus) egyedek bábállapotban történő, kontrollált hűtésével hogyan 

módisítható a felszín kék színe és a fonákoldali mintázat. 

A harmadikban az Ikarusz boglárka hímek 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. 

 

Vizsgálati módszerek 

A dolgozatban biológiai eredetű minták optikai és szerkezeti tulajdonságait vizsgáltam 

meg különféle anyagtudományi módszerek segítségével. A lepkék szárnypikkelyeiben 

előforduló fotonikus nanoarchitektúrák jellemzően a 100 nanométeres skálán strukturált 

nanokompozitok, ezért a szerkezetük feltérképezéséhez az optikai mikroszkópiánál nagyobb 

feloldóképességű technikák alkalmazása is szükséges. A pásztázó elektronmikroszkópia 

(SEM) részletgazdag felvételeket szolgáltat a fotonikus nanoarchitektúrák felületéről, míg a 

minták metszetéről készített transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) felvételekből a 

szerkezetek háromdimenziós felépítésére következtethetünk. A szárnypikkelyekről készült 

SEM és TEM képeken szerkezeti elemzést végeztem az Nanoszerkezetek Osztályon 

kifejlesztett Biophot Analyzer szoftver segítségével, és az így kinyert adatokat további 

feldolgozásnak vetettem alá mesterséges neurális hálózatokat (ANN) alkalmazó kiértékelés 

használatával. 

A szárnypikkelyeken látható szerkezeti színt és irideszcenciát szabad szemmel, illetve 

optikai mikroszkóppal is vizsgálhatjuk. A lepkeszárnyak színeiről kvantitatív jellemzést 
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legjobban a látható és közeli UV tartományú fényben mért visszavert spektrumok adnak. 

Méréseim során különböző optikai összeállításokban vizsgáltam meg a szárnyakról visszavert 

fény hullámhossz szerinti intenzitáseloszlását egy moduláris spektrofotométer segítségével. 

Ugyanezzel az eszközzel vizsgáltam a lepkeszárny különféle gőzök hatására bekövetkező 

színváltozásait is. A spektrális mérések során kinyert adatokat a boglárkalepkék 

színérzékelésén alapuló ábrázolásmód segítségével elemeztem, amelyről főkomponens-

analízis segítségével azt is megmutattam, hogy a vizsgált hullámhossz-tartományban az 

adatok lehető legjobb szétválását adja. A vizsgált boglárkalepke-fajok szerkezeti színeiről az 

ANN alapú kiértékelés használatával mutattam meg, hogy hasonlóan a fotonikus 

nanoarchitektúrák szerkezeti jellemzőihez, fajspecifikusak. 

 

Új tudományos eredmények 

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] 
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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. 

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. 

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 
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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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