
7. Az élõlények mozgása - növények

Az élõvilágban megfigyelhetõ mozgásokat több szempont szerint csoportosíthatjuk. 
Az  egyik  csoportosítás  azt  veszi  figyelembe,  hogy  az  adott  élõlény  mozgása 
energiaigényes vagy sem. Az állatok többsége mozgásához energiát  használ, repül, 
fut, úszik, mászik ez az ún. aktív mozgás. A növények nem képesek aktív mozgásra, 
magjuk szállításához "segítõkre" van szükségük, ez a passzív mozgás. 

1. Döntsd el az alábbi szituációkról, hogy aktív vagy passziv mozgások!

a.) A kutya bõrébe fúródott kullancs eljutása a kutyaháztól az utcáig.
b.) A hernyó eljutása a virág szárától a leveléig.
c.) A ponty eljutása a víz fenekérõl a víz felszínéig.
d.)  Az  ember  nadrágjára  tapadt  bogáncs  termésének  eljutása  a 

mezõrõl a fürdõszobáig.

A mozgás  másik  csoportosítása azt  veszi  alapul,  hogy a  mozgás  során az élőlény 
megváltoztatja-e  a  helyét  vagy  sem.  A  Nap  sugarait  követõ 
napraforgó  helyét  nem  változtatja,  csak  a  helyzetét.  Ezt 
helyzetváltoztató mozgásnak nevezzük. A zsákmány után szaglászó 
farkas  barangolása  során  jelentős  utat  tesz  meg,  megváltoztatja 
helyét. Ezt helyváltoztató mozgásnak nevezzük. 

A  növények  helyzetváltoztató  mozgásáért  hormonok  felelősek.  A 
hormonok  olyan  kémiai  anyagok,  amelyek  az  élõlények  egyes 
életműködéseit befolyásolják. Biztos hallottál már a serdülõ korban 
megjelenõ  hormonális  változásokról.  Fiúk  arcszõrének  megjelenés, 
hangjuk mélyülése stb. 

A legismertebb növényi  hormon az  auxin,  amely elsősorban a növények szárában 
termelődik.  Az  auxin  akadályozza  a  növényi  részek  növekedését,  fény  hatására 
azonban lebomlik, így a növénynek mindig azon része növekszik, amely a fény felé 
van. Ha vízszintes irányba állítunk egy szárat, az alsó részén halmozódik fel az auxin, 
a felsõn elbomlik, így felfelé kezd el növekedni. Az auxin áramlásával magyarázható 
a napraforgó virágának napkövetõ mechanizmusa.

2.  Fiatal  hajtásos  növényt  kerítsetek  körül  fekete  lappal  úgy,  hogy  csak  egy 
irányból érje fény.  A fényfelé történõ növekedés egy hét leforgása 
alatt is megfigyelhetõ. Ne felejtsétek locsolni! 

Ismétlés 3. Milyen törzseit ismerted meg a növényvilágnak? 

A növények sikeres szaporodása érdekében elengedhetetlen,  hogy ivarsejtjeik vagy 
magjuk, valamilyen módon egyik helyrõl eljusson a másikra. A mohák és a harasztok 
esetében  a  hímivarsejtek  ostorral  rendelkeznek,  a  petesejtet  vízben  úszva,  aktív 
mozgással  érik el.  A nyitva-  és zárvatermőknek hímivarsejtjei  leggyakrabban szél, 
víz,  vagy  rovarok  segítségével  jutnak  el  a  nõi  virágokhoz.  Vízmegporzás, 
szélmegporzás, rovarmegporzás. 



Érdekes  stratégiákat  fejlesztettek  ki  a  zárvatermõk  utódaik  terjesztésére.  A 
megtermékenyített nõi virágból termés fejlõdik, s ez különbözõ módon terjed tovább. 
A  kaszat  (fészkesvirágzatúak)  és  az  iperlependék  (juharfélék)  termés  a  levegõ 
mozgását kihasználva terjednek, míg a bogáncsfélék állatok szõrébe tapadva. Egyes 
bogyósok azt használják ki, hogy madarak, rágcsálók elfogyasztják bogyótermésüket, 
a  magot  azonban  nem tudják  megemészteni,  így  magjuk  a  fogyasztó  székletében 
megtalálható lesz.

  
 

A juharfélék 
ikerlependék termése 

A fagyöngy magjait a 
léprigó terjeszti miután 
elfogyasztotta termését
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