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Az Erdészeti Lapok 2016. januári
számában cikket írtam „A fák vízszál-
lításáról újszerûen” címmel, melyhez
Gencsi László professzor fûzött érté-
kes és megszívlelendõ kiegészítést.
Igaza van a professzornak abban,
hogy a fának mint magas szervezett-
ségû organizmusnak a mûködését nem
szabad csupán fizikai folyamatokra si-
lányítani.

Érdekes módon, amikor írásomat lektorá-
lásra elküldtem egy nagy tekintélyû me-
chanika professzornak, õ is szinte szó
szerint azt a kérdést vetette fel, amit Gen-
csi László is érintett a kiegészítõ cikkében.

A mechanika professzor kritikai ész-
revétele a következõ volt: „Úgy érzem,
hogy te arra törekedtél, hogy fizikai
szempontból választ találj a felmerült
problémákra. Ezt a feladatot megoldot-
tad. Hibát itt nem látok. Mivel magya-
rázod viszont, hogy a téli lombtalan ál-
lapot után tavasszal be tud indulni az
élet?” Az utolsó kérdõ mondat a közö-
sen felvetett gondolat Gencsi László és
lektorom részérõl.

Gencsi László pontosan leírta, hogy
a tavaszi lombfakadásig készen kell áll-
niuk azoknak a vegyületeknek, ame-
lyekbõl a növény fel tudja építeni a még
rügyekben lévõ hajtásrendszerét. Ne fe-
lejtsük el, hogy ekkor még sem foto-
szintézis, sem transzspiráció nincs. Az
építõanyag rendelkezésre áll, úgy
ahogy ezt Gencsi László leírta. 

Vajon mi az az erõ, és hol rejtõzik az
a többletvegyület, amit a rendelkezési

helyére kell nyomni? Megpróbálom ezt
a pulzációs elmélettel megmagyarázni. 

A pulzációs rendszer egyik lényeges
eleme, hogy párolgáskor felfelé, a
lombkorona irányába nem szívás, ha-
nem nyomás történik a hõelvonás kö-
vetkeztében elõállt keresztmetszet-
csökkenés miatt. Véleményem szerint
õsszel a színesedõ levelek úgy esnek le
a fáról, hogy a nyomás benne marad a
rugalmas szállítórendszerben. 

Szeretném ezt egy gyakorlati példával
megvilágítani, majd a fák esetében ezt bi-
zonyítani. Bizonyára ismert kedves olva-
sóim elõtt az a jelenség, amelyet kisker-
tünkben slaggal (rugalmas gumicsõ) tör-
ténõ locsolásánál tapasztalunk. A csõ ru-
galmas, benne nyomás van. A locsolás
befejeztével a locsolópisztoly billentyûjé-
nek lezárásával a nyomás bent marad a
csõben többletvízként. Errõl könnyen
meggyõzõdhetünk úgy, hogy a csõ lezá-
rása után leállítjuk a szivattyút, majd ezek
után újra szabaddá tesszük a vízcsõ végét
a pisztoly billentyûjének segítségével.
Azt tapasztaljuk, hogy a többletvíz nyo-
mással „kilövell” a csõ végén.

Ugyanez a jelenség történik a fánál
is. A fának nem is áll módjában más-
ként lezárni a csövek végét, csak nyo-
más alatt, hisz a „motor” a pulzáló csõ,
ha egyre csökkenõ mértékben is, de fel-
felé nyomva mûködik. 

Bizonyíték. Tél végén, amikor ez a
nyomás a csõbõl részben kiszabadul,
hisz a cukrokkal a kapcsolatot meg kell
teremtenie (bár ez a kapcsolat egész év-
ben megvan), akkor azt tapasztaljuk,

akár a legmagasabban lévõ ágak lemet-
szésénél is, hogy a nyomás alatt lévõ
többlet cukros vegyület kifolyik a fából.
Amíg nincs transzspiráció és fotoszinté-
zis, ez a jelenség biztosítja a rügyekben
szunnyadó hajtásrendszer kialakulását.

Régebben ezt gyökérnyomásnak ne-
vezték. Mára már a tudomány bebizo-
nyította, hogy gyökérnyomásról nem
lehet szó, mert az egy nagyon kicsi ér-
ték. A csíranövényekben a lomblevelek
kifejlõdéséig lehet szerepe. Mûködés-
technikailag azért sem beszélhetünk itt
gyökérnyomásról, mert egy mechaniz-
mus, ha mûködik, akkor a víznek állan-
dóan folynia kellene. A leírtak a pulzá-
ciós elmélet egyik bizonyítékát adják.

Nappali szobánk elé délnyugati kitett-
ségbe egy fügefát ültettem, melyet Majer
Antal professzor hozott nekem ajándék-
ba arácsi birtokáról. Ez a fügefa egy év-
ben kétszer terem. Nyár derekán és októ-
berben. Az októberi érésû fügének van
egy jellegzetes tulajdonsága, mégpedig
az, hogy még hosszú, meleg õsz esetén is
csak a termések kis hányada érik be. Ami
beérik, az viszont szinte egyik napról a
másikra hirtelen megnövekszik. 

A feltételezésem az volt, hogy a fü-
geérésnek ebben a stádiumában nagy a
növény vízfelhasználása a hirtelen ter-
mésérlelés miatt. Ekkor letörtem a füge-
fáról egy levelet közvetlenül a gyorsan
duzzadó füge termése mellõl, a levél-
nyéllel együtt, majd a levélnyelet az ég
felé fordítottam. A levélnyél alapjánál
oldat szivárgott ki, majd csepp formájá-
ban végigfutott a levélnyélen. 

A fák vízszállításáról újszerûen II.
A pulzáló rendszer féregmozgásai

Török András – okl. erdõmérnök

1.kép:  Hársfa ág keresztmetszet. Heteroxyl, szórtlikacsú fa 2. kép: Csertölgy fatörzs keresztmetszet. Heteroxyl gyûrûs likacsú fa
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Nem kell sokat bizonygatnom, hogy
ilyen jelenség kizárólag felfelé történõ
nyomás esetén valósulhat meg. Ez a
nyomóerõ feszíti ki a leveleket, ame-
lyek ettõl a feszes állapottól oly szépek
és szemet gyönyörködtetõek. Ha csak
szívásról beszélünk, akkor ez a feszes
állapot nem jöhetne létre. 

Ugyanezt a kísérletet éjszaka is elvé-
geztem. (A pulzációs elmélet szerint a
zárt sztómáknál a vízcsõ visszaállítja ere-
deti keresztmetszetét, ami szívást generál
a gyökerek irányából.) A levélalapon ek-
kor csorgást már nem tapasztaltam. Az
elmélet egy másik bizonyítékát Béres
Csilla kísérlete szolgáltatta, aki éjszaka
zárt sztómáknál is tapasztalt izotópos
vizsgálata során egy lassú, felfelé történõ
áramlást. Meg is jegyezte: „A párolgás fel-
felé történõ húzóerejével ez a jelenség
nem magyarázható”. A pulzációs elmé-
lettel viszont igen. Hiszen éjszaka, ami-
kor a gyökerek irányából szív a növény,
akkor is kell lennie egy lassú felfelé törté-
nõ áramlásnak duzzadó csövekkel.

Gyakran lehet olvasni növényéletta-
ni könyvekben, hogy a gyökérnyomás-
nak napi ciklusa van, és ez reggel a leg-
magasabb érték, mielõtt a gázcserenyí-
lások kinyílnak, és a párologtatás meg-
kezdõdik. Vajon miért? 

A fiatal vízcsõ a két, már megszilárdult
merev hengerpalást között helyezkedik
el. Az éjszakai gyökér felõli szívás esetén
a csõ egész éjjel duzzad. A legnagyobb
duzzadtságot sztómanyitáskor éri el, ami-
kor a csõ elkezd felfelé nyomni. A csõ
nyomását véleményem szerint nem tud-
juk mérni, de az ugyanakkora nagyságú
és ellentétes irányú ellenerõt igen, amit a
két merev hengerpalást fejt ki az embrio-
nális állapotú különbözõ feladatok ellá-
tására hivatott sejtekre. Tekinthetjük ezt
is egyik közvetett bizonyítéknak. Tehát
itt sem gyökérnyomásról van szó (mint
már korábban írtam, kiderült róla, hogy
ez egy nagyon kicsi nyomás).

A pulzálás féregmozgásai
Felmerül a kérdés: valóban elegendõ
erõ rejlik a pulzálásban ahhoz, hogy
akár egy nyolc méter magas fa csúcsába
vizet juttasson.

A probléma az, hogy a vízcsõben
nyomásgrádiens alakul ki a fa csúcsától
a gyökerek végéig. Értelemszerûen ez a
hidrosztatikus nyomás a fa csúcsánál a
legkisebb és a fa legalacsonyabban fek-
võ gyökéri részénél a legnagyobb ér-
ték. (A hidrosztatikus nyomás: a folya-
dék sûrûségének, a gravitációs gyorsu-
lásnak és a folyadékoszlop magasságá-
nak a szorzata.)

A nyolcméteres magasság esetében a
földfelszíni vágáslapon ez a hidrosztati-
kus nyomás 80 KPa (kilopaszkál). Mi te-
hát a teendõ, hogy ettõl a magasság-
függvényû, változó nagyságú hidroszta-
tikus nyomásból fakadó problémától
megszabaduljon a növény? 

A nehézséget az okozza, hogy válto-
zó nagyságú nyomó-, illetve szívóerõre
van szükség és ennek legnagyobb szél-
sõ értékével még kis magasság eseté-
ben sem tud megbirkózni a fa.

Nézzük meg, hogy az épületgépé-
szek hogyan juttatják fel az akár három-
száz méternél is magasabb felhõkarcoló
felsõ emeletére a vizet. Elvileg két meg-
oldás létezik. Egyenszilárdságú csövet
hozunk létre egy nagyon erõs vízpum-
pával, és a szerelvényeket nyomáscsök-
kentõkkel védjük. Ilyen konstrukció tu-
domásom szerint nem készült. 

Az alkalmazott megoldás a vízveze-
tékrendszer leszakaszolása puffertárolók
segítségével. A növény vízcsöve is ezt a
módszert választotta. A leszakaszolás da-
rabszámának arányában csökken a hid-
rosztatikus nyomás, de elérhetõ az is,
hogy a szükséges oldalirányú erõ oly
mértékû legyen, ami lehetõséget teremt
ahhoz, hogy általa a leszakaszolt csõben
felfelé nyomás történhessen. 

A másik érdekes és fontos kérdés,
hogy vajon ebben az esetben milyen pul-
zálási mozgásforma alakul ki. Vizsgáljuk
meg, hol találunk leszakaszolásokat és
ott milyen a mozgásforma. Az ember vé-
konybelében ilyen a mozgás, de a gyû-
rûsférgek is hasonlóan mozognak, sõt a
pocok is így mozog, mikor állkapcsát ki-
akasztva lenyeli a kígyó és továbbmoz-
gatja bélrendszerében. Talán már sejtjük.
Perisztaltikus mozgásformával (féreg-
mozgás) állunk szemben. 

A fák vízcsövének esetében ez egye-
di, sok tekintetben eltér a többi perisztal-
tikus mozgástól, de sok a hasonlóság is.
A vékonybél perisztaltikus mozgásától
annyiban tér el, hogy ott van egy szeg-
mentációs (leszakaszoló) mozgás is,
mely az idõ függvényében elõrehalad,
és a megemésztett anyag forgatásában,
keverésében is szerepet játszik. A fák
vízcsövénél szegmentációs mozgásra
nincs szükség, mert azok a szelepek ál-
tal eleve leszakaszoltak. Vizsgáljuk meg
ezeknek a leszakaszolt szegmentumok-
nak a mozgását, tárjuk fel a szelepek zá-
rásának, nyitásának a mechanizmusát. 

A szelepek zárásának, 
nyitásának a mechanizmusa

Az 1.A ábrán láthatjuk, hogy a 2. számú
szegmentumból vizet nyom a növény a

A fák 
világhálója

Bár azt hihetnénk, hogy a növények
minden esetben versengenek egy-
mással az erõforrásokért, az utóbbi
években több laborkísérlet is igazol-
ta, hogy a fák rendszeresen informá-
ciókat és tápanyagokat küldenek
szomszédaiknak a gyökérzetüket
összekötõ gombák révén. 

A mikorrhiza, avagy a gyökérkapcsoltság,
vagyis a gombák és gazdanövények
szimbiotikus életközössége lehetõvé te-
szi, hogy az azonos területen élõ egyedek
kölcsönösen segítsék egymást.

A wood wide webnek, avagy a növé-
nyek világhálójának a kutatása most új ál-
lomásához érkezett, hiszen Tamir Klein, a
Bázeli Egyetem kutatója kollégáival elsõ-
ként mutatta ki, hogy a vadon élõ fák is
erõforrásokat osztanak meg egymással.

Klein és kollégái azt vizsgálják egy
svájci erdõben, hogy az ott élõ lucfenyõk
hogyan fognak reagálni a légkör megnö-
vekedett szén-dioxid-szintjére a jövõben.
Ennek kiderítése érdekében másfél évti-
zede rendszeresen jellegzetes izotópará-
nyokkal rendelkezõ szén-dioxiddal perme-
teznek néhány fát, majd nyomon követik,
hogy azok mihez kezdenek a szénnel.
Amikor tesztelni kezdték az erdõben élõ
fák gyökereit, legnagyobb meglepetésük-
re azt tapasztalták, hogy a szomszédos,
szén-dioxiddal nem permetezett bükkfák,
vörösfenyõk és hosszútûs fenyõk gyöke-
rében is jelen van az izotópnyom.

A fák közötti széncsere ráadásul sok-
kal nagyobb mértékû volt a vártnál: min-
den egyes megvizsgált gyökérben a szén
nagyjából 40 százaléka szomszédos nö-
vényektõl származott. Ez azt jelenti, hogy
egyetlen hektár erdõ fái között évente 280
kilogramm szén cserél gazdát, ami 4 szá-
zaléka a terület teljes szénfelvételének.

Szintén érdekes, hogy a szén áramlása
nem egyirányú, vagyis nem arról van szó,
hogy a több szén-dioxidot kapott fák átad-
ják a felesleget kevesebb szénhez hozzá-
férõ társaiknak, a csere folyamatos és köl-
csönös. Ennek oka valószínûleg az lehet,
hogy a szén áramlását elsõsorban a gom-
bák vezérlik, vagyis nem a fák érdekei az
elsõdlegesek. A gombák hálózzák be és
kötik össze a gyökereket, és igazából ezek
osztoznak egymással a szénen, amely így
kerülhet át egyik fából a másikba.

Forrás: iPon.hu; 
plantecology.unibas.ch 
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felette lévõ 1. számú szegmentumába. A
szelepnyitás feltétele: Fny > Fe. A nyo-
mási folyamat közben az ellenerõnek
meg kell nõnie ahhoz, hogy a szelep be-
záródjon. Abban a pillanatban, amikor
Fny < Fe, záródhat a szelep. Ezután meg-
kezdõdhet a nyomás a 3. szegmentum-
ból a felette lévõ elõzõ nyomással le-
csökkentett vízmennyiségû 2. számú
szegmentumba (az 1.B ábra szemlélteti
az eredményeket). A szelep nyitásának,
zárásának elõfeltétele egyezik az elõbbi-
vel. Ez a folyamat folyton-folyvást ismét-
lõdik és megkapjuk az 1. ábrán szemlél-
tetett perisztaltikus mozgásformát. 

Abban az esetben, ha a 2. ábrát egy-
más után ráragasztanánk egy hengerpa-
lástra úgy, hogy az ábrák záródjanak a
hengerpaláston (az elsõ érintkezzen az
utolsóval), majd a hengerpalástot füg-
gõleges tengelye körül megpörget-
nénk, megkaphatnánk a perisztaltikus
mozgás mozgó változatát. Animáció
szempontjából nem lehetséges, hogy a
2. ábra egy fraktál elem, melynek for-
gatással történõ ismétléseivel a mozgás-
forma megjeleníthetõ? 

Ezzel a perisztaltikusan pulzáló moz-
gásformával már lehetõsége van a csõ-
ben áramló víznek a legmagasabb fák
csúcsába is feljutni. Az éjszakai szívás
esetén a perisztaltikus pulzálás megma-
rad, mivel a csõ duzzad, a mozgás las-
sabb és egyenletesebb, de ekkor is fel-
felé áramlik.

Keressünk bizonyítékokat a féreg-
mozgásos pulzálásra, nehogy a leírtak
egy tõmelletti öreg erdész hagymázas
fantáziájának tûnjenek. Béres Csilla
izotópos kísérletére szeretnék utalni,
amikor az idõfüggvényû sebességmin-
tázatokat elemzi. Õ a felfelé történõ
áramlásnál rövid ideig tartó kiugró csú-

csokról beszél, melynek eredõje a
gyors nappali áramlás lehet. Béres Csil-
la cikkét folytatásos formában az Élet
és Tudomány 1999/50. és 1999/51.
számában ismertette A fák vízforgalma
címmel. 

Sajnos ezekben a cikkekben idõ-
függvényû sebességgrafikonokat nem
találtam, csak nagyon részletes mozgás-
elemzések leírását. Béres Csilla idõköz-
ben Debrecenbõl áttette székhelyét
Szombathelyre, ahol immáron hordoz-
ható CT (komputertomográf) segítségé-
vel folytatta a fák vízszállítási kutatásait. 

Az elért eredményekrõl A fafajok víz-
forgalmának összehasonlítása címmel a
Természet-Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányok alkalmazása 7. nemzetközi kon-
ferenciáján (Szombathely, 2008. május
17.) számolt be. A kutatócsoport tagjai:
Béres Csilla, Németh László, Zentai Zol-
tán NYME TTMFK Kémiai és Környezet-
tudományi Tanszék kutatói voltak. 

A függõleges tengelyen K=0206U0,814,
ahol U az áramlási sebesség (m/perc). A
3. ábrán a csertölgy, kocsánytalan tölgy
és a gyertyán törzsében mért vízáramlás
idõfüggvényû sebességmintázatai látsza-
nak öntözés utáni napon.  

Ugyanaz látszik, amit az izotópos kí-
sérletnél is leírt. Az áramlás nem egyen-
letes, hirtelen gyors és lassú áramlások
követik egymást. Vajon miért? A féreg-
mozgásos pulzációs elmélet szerint a
víz egyik szegmentumból áramlik a fe-
lette lévõbe. Kialakulhat-e itt egyenle-
tes mozgás? 

Véleményem szerint nem. Amikor a
szegmentum oldalirányú ereje felnyitja a
felette lévõ szelepet, akkor a víz megló-
dul, majd lelassul. Tulajdonképpen arról
van szó, hogy a felfelé haladó víz kineti-
kus energiájának egy része elraktározó-
dott a rugalmas szelepbe, melyre hidrosz-
tatikus, és a rugalmas rendszerek nyomá-
sa is hat, majd a szelep felnyílásakor en-
nek a kinetikus energiának egy része fel-
szabadul hirtelen gyors, majd folyamato-
san lassuló vízmozgásformát elõidézve.
Ez hasonlítható az íj felajzásához. Kineti-
kus energiát fektetünk be, melyet a ru-
galmas íj felajzás után egy ideig tárol, és
amikor ezt felszabadítjuk (kilõjük a
nyílvesszõt), ennek a betárolt kinetikus
energiának egy részét visszanyerjük ki-
netikus energiaként. 

Morfológiai bizonyíték: minden víz-
csõrõl készített ábrán látható a leszaka-
szoltság, de ez nem is alakulhatott vol-
na másként, hisz különbözõ hosszúsá-
gú vízszállító sejtek rendezõdtek egy
függõlegesen kapcsolódó alakzatba. A
CT által készített idõfüggvényû sebes-
ségmintázat tehát visszatükrözi a szeg-
mentumról szegmentumra áramló víz
mozgásformáját.

3. ábra: Csertölgy, kocsánytalan tölgy és gyertyán törzsében mért vízáramlás öntözés
utáni napon

1. ábra 2. ábra

Fny = nyomóerõ, Fe = ellenerõ (több erõbõl áll, ezért nem ábrázoltam)



Egy kis bionika
Nem tehetem meg, hogy néhány gon-
dolat erejéig ne érintsem a bionikát, ezt
a modern tudományt, hisz írásomban
sokszor oda-vissza élõ és élettelen
rendszereket hasonlítottam össze. 

A bionika olyan új, több szaktudo-
mányt átfogó tudományág, amelynek
célja az élõ természetben kifejlõdött
megoldások átültetése a mûszaki gya-
korlatba, abból a megfontolásból is ki-
indulva, hogy a természetben fennálló
természetes kiválasztódás az optimális
megoldásokat jelenti egy-egy problé-
mára. A természet ingyen mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül bocsátja az
ember rendelkezésére találmányait.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a bio-
nika is a természet adományainak ha-
szonélvezõje. 

A növényvilág találmányairól Móra
Ferenc így írt 1933-ban egy könyvismer-
tetésben: „A növények a legnagyszerûbb
kémiai gyárosok – panamák nélkül –
nekik van a legtökéletesebb vízvezeték-
rendszerük, õk a legügyesebb szerelõk és
legzseniálisabb építészek, s már akkor

traverzekkel dolgoztak és pillérekkel,
amikor az embermag még el sem volt
vetve a tengerek iszapjában.”

„Nincs az emberi technikának, me-
chanikának olyan találmánya, ami ne
lenne jelen a növények világában.” –
mondta Greguss Pál.

A bionika fõ alapelve: hasonló rend-
szerek hasonlóképpen mûködnek. So-
kat elmélkedtem azon, vajon mibõl fa-
kadhat ez a hasonlóság mûködéstech-
nikai szempontból. Talán a megoldás
kulcsa a mûködéstechnikát elõidézõ
mechanizmusokban rejlik? A mechaniz-
mus lényegét a következõképpen le-
hetne megfogalmazni. A mechanizmus
olyan önmagába záródó szimmetrikus
mozgásforma, melyet az ellentétesen
mûködõ hatások tartanak szimmetrikus
állapotban. 

Térjünk vissza a fák vízszállító csö-
véhez, ehhez az élõ sejtek függõleges
összekapcsolódása által szervezõdött
csodálatos organikus képzõdmény-
hez. Fellelhetõ ellentétes hatások: szí-
vás – nyomás, keresztmetszet-növeke-
dés–keresztmetszet-csökkenés, felme-

legedés – lehûlés, szelepnyitás – sze-
lepzárás.

Ha a felsorolt ellentétpárokból egy is
kimarad, vagy az ellentétpárok ellenté-
teibõl egyik is hiányzik, akkor az orga-
nikus rendszer mechanizmusa mûkö-
désképtelenné válik.

A vizet szállító vízszivattyúknál ilyen
sok ellentétpárról nem beszélhetünk. A
vízszivattyút nem készítette fel az ember
arra, amire a növény vízszállító rendsze-
rének fel kellett készülnie. A l k a l m a z -
kodni a változó klímához, a változó disz-
ponibilis vízkészletekhez. Ezért az orga-
nikus rendszerek mechanizmusai sokkal
kifinomultabbak. Rengeteg vízszállító
rendszert ismerünk, amelyek különbözõ
mechanizmusok segítségével szállítják a
vizet. Még perisztaltikus szivattyú is léte-
zik, mely szinte leutánozza a vízszállító
csõ perisztaltikus pulzálását.

Közös jellemzõjük: minden szivattyú-
nál van szívás és nyomás. Van még egy
közös, valamennyi szivattyúra jellemzõ
tulajdonság. A légtérbe a vizet minden
esetben a nyomási szakasszal juttatják ki.
Miért pont a fáknál lenne ez másképp? 

Erdészeti Lapok CLI. évf. 6. szám (2016. június)202

ERDÉSZETTUDOMÁNY – NÖVÉNYÉLETTAN

A legtöbb élõlény alkalmazkodik a
nappalok és éjszakák váltakozásához,
így a növények is. Évszázadok óta ku-
tatják a növények napi ritmusát. Ezek
a vizsgálatok azonban mind a mai na-
pig laborban tartott, cserépben ne-
velt, kisméretû növényeken zajlanak,
így eddig nem lehetett tudni, hogy a
megfigyelt törvényszerûségek mennyi-
re alkalmazhatók a fákra. 

Egy finn, osztrák és magyar kutatókból álló
csoport azonban új módszert dolgozott ki a
fák alvómozgásának mérésére. A vizsgált fák-
ról lézerszkenneléssel nagy pontosságú és
részletességû modellt készítettek, és ezt
óránként ismételték. Beigazolódott, hogy a
fák ágai és levelei éjszaka akár tíz centimé-
terrel is lejjebb ereszkednek.

Az esetleges külsõ hatások kizárása ér-
dekében ugyanazt a mérést két, egymástól
több mint ezer kilométer távolságban lévõ
fán is elvégezték: Ausztriában és Finnor-
szágban az õszi napéjegyenlõség idején. 

„A kronobiológia, vagyis az élõlények idõ-
beli szabályszerûségeinek kutatása elsõsor-
ban a sejtek és molekulák szintjén vizsgáló-
dik. Korábbi, tõlünk független kutatások fõként
a növények napi ritmusának sejtszintû geneti-
kai hátterét tárták fel. Ugyanakkor az egész
növény szintjén bekövetkezõ térbeli változá-

sok vizsgálatában át-
törést hozhat az álta-
lunk kidolgozott mód-
szer. Korábban is is-
mertük egyes fák,
például az akác leve-
leinek alvómozgását,
de nem feltételeztük,
hogy ez más fajokra
is kiterjed, az pedig,
hogy az ágak is mo-
zognak, különösen
váratlan számunkra,
bármennyire éssze-
rûnek tûnik is utólag”
– nyilatkozta a cso-
port biológusa, Zlin-
szky András, az MTA
Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai
Intézet kutatója.

A kutató szerint ezt korábban azért nem
mutatták ki, mert a növény alakjának változá-
sát laboratóriumban tartott kisebb növénye-
ken nehezebb mérni, hiszen a várható el-
mozdulások is kisebbek, ráadásul a fényké-
pezéshez használt fény megzavarhatja a nö-
vényi alvómozgásokat. Az általunk használt
lézerszkenner infravörös tartományban dol-
gozik, és mindig csak egy néhány milliméte-
res pontot a másodperc törtrészéig megvilá-
gítva tapogatta le a fák alakját. 

A növényi mozgások szoros összefüg-
gésben vannak a sejtek víztartalmával és
ezen keresztül az egész fa vízháztartásával.
A kutatás következõ lépésében újabb fák fel-
mérését tervezik, szorosan nyomon követve
egyúttal a víz mozgását is a törzsben és az
ágakban. Ilyen vizsgálatokkal fény derülhet
majd arra is, mikor és mennyi vizet vesznek
fel a fák a talajból, és párologtatjnak el a le-
veleiken, illetve hogyan hatnak a környeze-
tük hõmérsékletére és páratartalmára nappal
és éjszaka.
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Kutatás az éjszakai lombmozgásról


