
A növények is beszélnek? 



 

Kommunikáció = információcsere folyamata 
 
          egy közös jelrendszer segítségével 



A kommunikáció célja 

 fajtársak felismerése  

 táplálékszerzés  

 territoriális zóna kijelölése  

 párválasztás, fajfenntartás  

 alkalmazkodás a környezethez  

 társas érintkezési szokások  

 érzelmek, indulatok kifejezése  

 védekezés, megtévesztés  

 az evolúció folytatása  

 rituálék, társadalmi normák elsajátíttatása a fiatal egyedekkel  



Verbális (szavakkal – beszéd, írás) és 

nonverbális (nem szóbeli) kommunikáció. 
A kettő összhangja kell a hitelességhez. 

 

Intonáció: - hangerő, 

       - hangsúly,  

      - hanghordozás. 

Testbeszéd: 

- mimika, arckifejezés, 

- tekintet, szemkontaktus 

- testtartás, gesztusok 

 



Állatok kommunikációja 

 Kémiai anyag, szagminta 

 Színváltoztatás 

 Hangjel, ének 

 Tánc, násztánc 

 



Kommunikáció növények és állatok 
között 

 Megporzás céljából vonzzák a rovarokat: 



Önvédelem céljából illóanyagot 
termelnek 

Keresztrejtvény megoldása: 

 Vízszintes: 

    1. KÉMIAI   5. MONDATOK   7. ILLÓANYAG 
11. SÉRÜLÉSEK 

 Függőleges: 

    2. INFORMÁCIÓ   3. ELŐNYÖS  
4. KOMMUNIKÁCIÓ   6. HERNYÓK  
8. GÁTOLJA   9. VÉDŐ   10. KELLEMETLEN 



Növények poligráfos vizsgálata 
 

 

 A növényi érzékelés és kommunikáció kutatásának 

egyik leghíresebb és leghírhedtebb példája  

az 1960-as évekből származik. 

 Cleve Backster a CIA kihallgatója és vezető poligráf-

szakértője volt. 

 Egy hirtelen ötlettől vezérelve Backster elhatározta, 

hogy poligráfot (hazugságvizsgálót) köt 

szobanövényeire.  



 
 

 Eredetileg az volt a célja, hogy a poligráf által mért kis 
feszültségingadozások révén esetleg adatokat gyűjthet 
arról, jól gondozza-e a növényeit (például elég vizet vagy 
fényt kapnak-e). Vizsgálatai azonban váratlan fordulatot 
vettek. Backster elkezdte különböző módon ingerelni 
vizsgálati alanyait (filodendronokat). Megállapította, hogy ha 
bántja a növényeket, azaz például megégeti vagy letépi a 
leveleiket, akkor a növényhez kötött poligráf heves „érzelmi 
reakciót” jelez. Backster végül odáig ment állításaiban, hogy 
a növények „felismerik”, ki az, aki jól bánik velük, és ki az, 
aki nem. Állítólag, ha olyan ember közeledett valamelyik 
növényhez, aki korábban bántotta azt (például késsel 
vagdosta), akkor a növény szinte „felsikoltott” ijedtségében. 
Ha viszont olyan valaki került a közelébe, aki jól gondozta, 
akkor „nyugodt” maradt. 

 



Források: 

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop

425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scor

m_08/35_kommunikci_az_llatvilgban.html 

 http://www.origo.hu/tudomany/20120308-

novenyi-neurobiologia-novenyek-erzekelese-

mit-erzekelnek-a-novenyek-a-

kornyezetukbol.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_08/35_kommunikci_az_llatvilgban.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_08/35_kommunikci_az_llatvilgban.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_08/35_kommunikci_az_llatvilgban.html

