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MIÉRT NÉZNEK KELETRE A NAPRAFORGÓK?

Ha már nem követik a napot....
Környezetoptikai számításaink jóslata szerint a Föld azon régióiban, ahol a tenyészidőszakban a 
délutánok általában felhősebbek a délelőttöknél, a napraforgóknak (Helianthus annuus) a Napot már 
nem követő, érett virága akkor nyeli el a legtöbb fényenergiát, ha a földrajzi kelet felé néz. Virágzó 
napraforgótáblákról készült drónfelvételek kiértékelésével igazoltuk, hogy az érett napraforgóvirágok 
átlagos azimutiránya, habár nagy szórással, de tényleg a földrajzi kelet felé irányul, és jelentősen 
eltér a napkelte azimutjától. Egy terepkísérletben kimutattuk, hogy a keletre néző napraforgóvirágok 
szignifikánsan több és nagyobb tömegű magot fejlesztenek, mint az északra, délre, nyugatra vagy 
az égbolt zenitjére nézők. A napraforgóvirágok keleti irányulására adott, kísérletileg is igazolt 
környezetoptikai magyarázatunk nem zárja ki néhány korábbi biológiai magyarázat helyességét, 
amelyek azonban még kísérleti ellenőrzésre szorulnak.
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A napraforgó (Helianthus annuus) még éretlen virága és 
a levelei napközben úgy változtatják irányukat, hogy 
felületük mindig közel (12° késéssel) a Nap felé néz [1]. 
Napnyugtakor a napkövető (heliotropikus) virág nor-
málvektora nyugatra mutat, míg éjjel visszafordul ke-
letre. Felhős napokon a fiatal napraforgóvirág az égre 
– közel a zenitre – néz.

Az érett virág viselkedése

A napraforgó virágzása a vetés utáni 60. nap táján kez-
dődik [2]. Ekkor az érett virág már nem követi a Napot, 
és normálvektorának azimutja állandóan keletre néz. 
Innentől a növény az erőforrásai zömét a magterme-
lésre fordítja. Az érett fej mintegy 25%-kal járul hozzá 
a növény fényelnyeléséhez. A virágképzés után a virág 
normálvektora egyre lejjebb hajlik a fej növekvő súlya 
miatt. Számos magyarázat született már arra, hogy mi-
ért keletre néznek az érett napraforgóvirágok.

Az első ezek közül az, hogy az érett napraforgóvirág egy 
adott azimutirány (égtáj) felé irányulása az égbolt felé 
nézés helyett hasznos lehet, mert ha vékonyabb az a sáv, 
ahol a magevő madarak megkapaszkodhatnak a nap-
raforgófejen, akkor csökkenhet az általuk okozott mag-
veszteség [3]. Ez azonban igaz a napraforgóvirág bármely 
azimutjára is, ezért nem magyarázza a keletre nézést.

Másik magyarázat, hogy a Napot nem követő nap-
raforgóvirág kelet felé fordulásának az lehet az 
egyik haszna, hogy dél körül csökkentheti a hőstresz-
szet [2]. De szimmetriaokból kifolyólag a nyugatra 
fordulásnak ugyanez lenne az előnye.

Az is egy lehetőség, hogy az érett napraforgóvirág 
keletre nézése biztosítja, hogy több fényt nyelhessen 
el a reggeli órákban, ami elősegítheti a virágra le-
csapódott harmat napkelte utáni elpárolgását, ami 
csökkenheti a gombásodás veszélyét [2]. E hipotézist 
még nem ellenőrizték kísérletileg.

Negyedikként vetődött fel, hogy az érett naprafor-
góvirág kelet felé fordulása csökkentheti a hőstresszt 
is, főleg délután, amikor erős a besugárzás [3]. A hű-
vösebb virág – a virágpor életképességének és termé-
kenységének javítása miatt – növelheti a termésho-
zamot, mivel a virágpor sterilitása 30 °C fölött a hő-
mérséklettel nő [4]. Ugyanakkor, a napraforgó elterje-
dési területein délután a napfény erőssége helyett a 
léghőmérséklet a nagyobb, miáltal a rendszerint több 
délutáni felhő okán a teljes besugárzás általában 
kisebb, mint délelőtt.

Az ötödik magyarázat szerint a napraforgófej na-
gyobb hőmérséklete a mag gyorsabb éréséhez, de csök-
kent magtömeghez vezet [4]. A keletre néző fejek 
felületi hőmérséklete 3-8 oC-kal kisebb azokénál, 
melyeket dél körül mesterségesen az égbolt felé for-
dítottak [5]. De szimmetriaokból ugyanez igaz a mes-
terségesen nyugatra fordított fejekre is.

1. ábra: A napraforgófej virága (A) és háta (B) egységnyi 
felülete által elnyelt fényenergia a virágképzés (július 1.) és 
öregedés (szeptember 7.) között a virág normálvektorának 

azimutszöge függvényében Boone County, Tennessee, 
Georgia, Közép-Olaszország, Közép-Magyarország és 

Dél-Svédország területén. A görbék legnagyobb értékeit 
pontok mutatják [7, 8].
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Hatodikként az is lehetséges, hogy az érett nap-
raforgóvirágok keleti iránya növelheti a beporzó 
rovarokra kifejtett vonzást, mert ekkor a virágok 
több napfényt nyelnek el reggel, ami egybeesik 
a virágpor megjelenésével [5]. Terepkísérletek-
ben kimutatták, hogy habár a napraforgóvirág 
hőmérséklete hozzájárul, de nem kizárólagosan 
határozza meg a kelet felé néző és a mestersége-
sen nyugatra fordított virágok rovarokra kifej-
tett eltérő vonzását [6].

Végül a hetedik magyarázat környezetoptikai 
számításokból indul ki [7, 8], amelyek szerint, 
ha a tenyészidőszakban a délelőttök kevésbé fel-
hősek a délutánoknál, akkor a napraforgóvirág 
kelet felé irányulása maximalizálja az általa el-
nyelt fényenergiát, s ez előnyt jelent a magfejlő-
dés és -érés számára. Csillagászati adatok (a Nap 

égi mozgása [9]), időjárási információk (a felhőzet napi 
átlagos óránkénti változása, valamint a közvetlen nap-
fény és a szórt égboltfény napi átlagos intenzitásai [10]) 
és növényfiziológiai adatok (a napraforgófej időfüggő 
dőlésszöge és fényelnyelési spektrumai) felhasználásá-
val végzett számításokkal kimutattuk [7, 8], hogy azon 
földrajzi területen, ahol a napraforgót háziasították 
– Észak-Kelet-Amerikában [11] –, a keletre néző napra-
forgóvirág nyeli el a legtöbb fényt, mert ott a délelőttök 
általában kevésbé felhősek a délutánoknál. E magyará-
zat nem zárja ki néhány korábbi hipotézis érvényét, 
amelyek az érett napraforgóvirágok keletre nézésének 
ökológiai jelentőségét próbálták indokolni.

Környezetoptikai számításaink [7, 8] legfontosabb 
eredményeit az 1. ábra mutatja Boone County, Tennes-
see, Georgia – ahonnan a háziasított napraforgó szár-
mazik –, Közép-Olaszország, Közép-Magyarország és Dél-
Svédország esetén. Mind a hat területen a napraforgófej 

2. ábra. (A) Egy virágzó napraforgótábla 
drónfényképe 20 méter magasságból (Bernáth 
Balázs felvétele). (B) 2800 érett napraforgóvirág 

normálvektorának a földrajzi északtól az óramutató 
járásával egyezően mért azimutszögének eloszlása 

14 napraforgótábláról készült drónfelvételek 
kiértékelése után. Az adatokra illesztett Gauss-görbe 

csúcsa 89,5o azimutszögnél van, szórása pedig 
±42,8o [12].

3. ábra. (A) Egy sződi virágzó napraforgótábláról 
80 méter magasságból készült drónfelvétel (Bernáth 
Balázs fényképe). A fehér kerületű téglalapbeli érett 
virágok délre néznek, ellentétben a keletre irányuló 
többivel. Napkelte után 5 óra hosszat a délre néző 
napraforgók az 1. facsoport árnyékában voltak, míg 

napnyugta előtt 5 óra hosszat a 2. facsoport vetett rájuk 
árnyékot. (B) A 3A drónfelvételen délre néző 

100 napraforgóvirág normálvektora (a földrajzi északtól 
az óramutató járásával egyezően mért) azimutszögének 

eloszlása. Az adatokra illesztett Gauss-görbe csúcsa  
181,1o azimutszögnél van, szórása pedig 

 ±20,7o [12].
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virága és háta által elnyelt evirág(αn) és ehát(αn) fényener-
giagörbék minimuma közel délen van (αmin ≈ αdél = 0o), 
és a fejhát 6-8-szor több fényt nyel el, mint a virág. 
Az első öt területen a virág rendre αmax1 = -96o és -87o 
azimutszögek között kapja a legtöbb fényt, ami 
gyakorlatilag kelettel (αkelet = -90o) egyezik meg. 
Az evirág(αn) görbék másodlagos maximuma αmax2 
= 87o és 97o azimutok között van, vagyis lényegé-
ben nyugaton (αnyugat = 90o). Egy kelet felé irányuló 
virág emax1/emax2 = 1,05-1,10-szor, illetve emax1/emin = 
1,54-1,77-szor több fényt nyel el, mint egy nyugat-
ra, illetve dél felé néző. Ugyanakkor, egy dél helyett 
nyugat felé néző virág emax2/emin = 1,47-1,71-szor több 
fényt kap.

Az említett öt területen a napraforgó fejháta αmax1 = 
112o és 125o északnyugati azimutok között nyel el 
maximális fényenergiát (1. ábra). Az ehát(αn) görbék 
másodlagos maximuma -125o északkeleti azimut-
nál van. Egy napraforgófej háta, aminek virága észak-
nyugatra néz emax1/emax2 = 1,02-1,04-szer, illetve emax1/emin = 
1,13-1,3-szor több fényt nyel el, mint egy olyan fej 
háta, aminek virága északkelet, illetve dél felé néz. 
Egy napraforgófej háta, aminek virága dél helyett 
északkeletre néz, emax2/emin = 1,09-1,27-szor több 
fényben részesül.

Ezen eredmények szerint, ha a napraforgó szá-
mára a virága által elnyelt fény maximalizálása a 
legfontosabb, akkor az említett öt területen kelet 
a virág ideális iránya, mivel a keletre néző virágok 
5-10%-al, illetve 54-77%-al több energiát nyelnek 
el, mint a nyugatra, illetve délre nézők. Ennek oka, 
hogy e területeken a délelőttök kevésbé felhősek a 
délutánoknál a napraforgó tenyész-
idejében.
A hatodik helyen, Dél-Svédország-
ban azonban eltérő a helyzet, mert 
ott nyáron a délutánok kevésbé fel-
hősek a délelőttöknél, emiatt a svéd 
napraforgóvirágok αmax1 = 87o azi-
mutnál kapják a legtöbb fényt, ami 
gyakorlatilag nyugattal (αnyugat = 90o) 
egyezik. Az evirág(αn) görbe másodla-
gos maximuma αmax2 = -85° azimut-
szögnél van (1. ábra), ami lényegé-
ben kelet (αkelet = -90o). Egy nyugatra 
néző svéd napraforgóvirág 1%-al, 
illetve 39%-al több fényt nyel el, 
mint egy keletre, illetve délre néző, 
míg egy dél helyett kelet felé irányuló 
virág 39%-al több fényenergiát kap. 
Dél-Svédországban a napraforgófej 

háta αmax1 = 125° azimutnál kapja a legtöbb fényt. 
Az ehát(αn) görbének αmax2 = -125o azimutnál van másod-
lagos maximuma. Egy északnyugat felé (αn = +125°) néző 
virágú fej háta emax1/emax2 = 1.01-szor, illetve emax1/emin 
= 1,36-szor több fényt nyel el, mint egy olyan fej háta, 
aminek virága északkeletre (αn = -125°), illetve délre (αn 
= 0°) néz (1. ábra). Egy dél (αn = 0°) helyett északkeletre 
(αn = -125°) néző virágú napraforgófej háta emax2/emin 
= 1,35-szor több fényben részesül. Mindezek alap-
ján, ha a napraforgó számára a virága által elnyelt 
fényenergia maximalizálása a legfontosabb, akkor 
Dél-Svédországban az αn = 87° nyugati azimut lenne 
a virág ideális iránya. Ugyanakkor, ha a napraforgó-
nak a fejhátát érő fényenergia maximalizálása len-
ne a legfontosabb, akkor Dél-Svédországban az αn = 
125° északnyugati azimut lenne a virág ideális iránya.

Drónról fényképezett napraforgók

4. ábra. A virágbontás (július 1) és öregedés (szep-
tember 7) között egy napraforgóvirág egységnyi felü-
lete által elnyelt e (MJ/m2) fényenergia a normálvek-

tor földrajzi északtól az óramutató járásával egyezően 
mért α azimutszögének függvényében Magyarország 

átlagos felhőviszonyaira számolva, ha a virág köz-
vetlen napfényt csak a t
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hossza. A virágot napkeltétől napnyugtáig folyamato-

san világította meg a szórt égfény. Az e(α) görbék elsőd-
leges és másodlagos maximumhelyeit pontok jelölik. A 
valóságnak megfelelő Δt
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ny
 = 5 óra esetén a rózsa-

szín e(α) görbe maximuma α = 174o azimutszögnél van, 
ami igen közel esik a földrajzi délhez (α

dél
= 180o) [12].
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A föntiek szerint már korábban is köztudott volt, hogy 
a napraforgók napot már nem követő, érett virágai az 
égbolt keleti negyede felé néznek. De vajon a földrajzi 
kelet felé vagy a folyamatosan változó napkelteirány 
azon helyi azimutja felé, ami arra a közel egyhetes 
időszakra jellemző, amikor fokozatosan leáll a fejlő-
dő virág egyre csillapodó napkövetése és rögzül az 
azimutiránya?

A napraforgó tenyészidőszakában (földrajzi hely-
től függően márciustól szeptemberig) csak a tavaszi 
napéjegyenlőségkor (március 21-én vagy 22-én) kel 

és nyugszik a Nap pontosan a földrajzi keleti, illetve 
nyugati irányban. A tavaszi napéjegyenlőség előtt/
után a Nap délkeleten/északkeleten kel és délnyu-
gaton/északnyugaton nyugszik.

Láttuk, hogy az érett napraforgóvirágok akkor 
nyelik el a legtöbb fényenergiát (napfényt és ég-
fényt), ha majdnem pontosan a földrajzi kelet felé 
irányulnak, amennyiben a délutánok általában fel-
hősebbek a délelőttöknél [7, 8]. A virágok azimutirá-
nyának átlagát és szórását korábban még nem mér-
ték statisztikai elemzést lehetővé tevő nagyszámú 
napraforgón. Elképzelhető volt, hogy a naprafor-
gók a napkelte irányát részesítik előnyben példá-
ul a földrajzi kelet helyett. Annak eldöntése végett, 
hogy e két fotobiológiai lehetőség közül melyik az 
igaz, 14 napraforgótábla érett virágú növényeiről 
készítettünk drónfényképeket (2A. ábra), majd 2800 
napraforgóvirág normálvektora azimutszögének 
átlagát és szórását határoztuk meg e képek kiér-
tékelésével [12]. Azt találtuk, hogy a virágoknak az 
óramutató járásával egyezően a földrajzi északtól 
mért átlagos αvirág = 89,5o ± 42,8o azimutszöge gya-
korlatilag megegyezik a földrajzi keleti iránnyal 
(αkelet = 90o) és jelentősen eltér a helyi napkelte αnapkelte 
= 56.14o-57.55o azimutszögétől (2B. ábra). Habár az 
egyedi napraforgóvirágok irányának nagy a szórá-
sa (±42.8o), e mérési eredményünk igazolta azon el-
méleti jóslatunkat, miszerint a napraforgóvirágok 
fényenergia-maximalizáló, ideális azimutiránya 
a földrajzi kelet, ha a délelőttök kevésbé felhősek 
a délutánoknál, ami a napraforgó (Helianthus 
annuus) háziasításának észak-kelet-amerikai terü-
letére jellemző.

A 14 vizsgált napraforgótábla közül kettő dom-
boldalon feküdt. Ezekben a virágok átlagos azimu-
tiránya többé-kevésbé eltért a síkvidéki virágok ke-
letre nézésétől. Ennek oka a dombos és sík helyek 
eltérő megvilágítási viszonyaiban rejlik, hiszen egy 
domboldalt más szögekben éri a közvetlen napsu-
gárzás, mint egy vízszintes területet. Az egyik nap-
raforgótáblában számos olyan virágot figyeltünk 
meg, amelyek kelet helyett a földrajzi dél felé néztek 
(3. ábra). E napraforgók napkelte után és napnyug-
ta előtt 5-5 óra hosszat a környező fák árnyékában 
voltak. Számításaink szerint ilyen fényviszonyok 
között a délre néző virágok kaptak maximális fé-
nyenergiát a nap folyamán (4. ábra). Mindez jól 
szemlélteti, hogy az érett napraforgóvirágok ideális 
azimutiránya erősen függ a felhőzet, domborzat és 
környező növényzet által befolyásolt helyi megvilágí-
tási viszonyoktól.

5. ábra. Két vékony fekete műanyagszalaggal a növényszárhoz 
rögzített könnyű zöld fémcsővel a földrajzi nyugati irányba 

fordított napraforgóvirág a maguktól (természetesen) a földrajzi 
keletre néző virágú napraforgók között [13].
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6. ábra. Öt különböző irányba 
néző 5 × 10 = 50 darab napra-
forgóvirág D (cm) átmérőjének, 

átmérő menti s (cm) ívhosszának, 
N magszámának, m (milligram) 
egyedi magtömegének és M = 

N·m (gramm) teljes magtömegé-
nek átlaga (szürke oszlopok) ± 

szórása (függőleges pálcikák). (A) 
természetesen északra néző (tE), 
(B) természetesen keletre néző 

(tK), (C) természetesen délre néző 
(tD), (D) természetesen a zenitre 

néző (tZ), (E) mesterségesen nyu-
gatra néző (mN). U az olajos béllel 
nem bíró, üres magok száma. Egy 
adott sorban csillag (*) jelöli azon 
átlagokat, amelyek statisztikailag 

szignifikánsan különböznek a töb-
bi átlagtól. A < kisebb-szimbólum 
egy adott változó két értékpárja 
közti statisztikailag szignifikáns 

különbséget jelöli.
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A magok száma és tömege
Egy terepkísérletben [13] azt vizsgáltuk, hogy a magér-
lelt, öreg napraforgófejek átmérője, átmérőmenti 
ívhossza, magszáma és magtömege miként függ a 
fej virágoldali azimutirányától. Egy napraforgó-
táblában kerestünk 10-10 természetesen (magától) 
északra, keletre, délre és az égbolt zenitjére néző 
napraforgóvirágot, 10 másikat pedig egy könnyű 
fémrudacskával mesterségesen nyugat felé fordí-
tottunk a virágzás kezdetétől (5. ábra). Szeptember 
elején leszüreteltük ezen 50 öreg napraforgófe-
jet, amelyek magjait lemorzsoltuk és egy hóna-
pig szobahőmérsékleten szárítottuk. Megmértük 
a napraforgófejek átmérőjét, átlómenti ívhosszát, 
magszámát, az olajtartalmú béllel bíró magok egye-
di és teljes tömegét, valamint a bélmentes magok 
számát. E kísérletben tehát a következő irányulású 
napraforgófejeket és magjaikat tanulmányoztuk: 
természetesen északra nézőket (tE); természetesen 
keletre nézőket (tK); természetesen délre nézőket 
(tD); természetesen a zenitre nézőket (tZ), mestersé-
gesen nyugatra nézőket (mN). A következő eredmé-
nyeket kaptuk (6. ábra) [13]:

Nagyobb átmérőjű napraforgófejek több magot 
tartalmaztak a kisebb átmérőjűeknél, a keletre néző 
tK virágoknak szignifikánsan nagyobb volt az átla-
gos átmérője, az átlómenti ívhossza, a magszáma, 
magtömege és a béllel töltött magok teljes tömege 
is, mint az északra, délre, zenitre vagy nyugatra néző 
virágoké.

Megállapítottuk azt is, hogy Magyarország felhő-
viszonyai között az északra, keletre, délre, nyugatra 
vagy zenitre néző érett napraforgóvirágok által a 
virágzás kezdete és az öregedés vége között el-
nyelt e fényenergia a következő sorrendben csökken: 
eZ > eK > eN > eD ≈ eE. A keletre néző virágok tehát azért 
fejleszthettek több és nagyobb tömegű magokat, 
mint az északra, délre és nyugatra nézők, mert az 
előbbiek a tenyészidő során több fényenergiát nyel-
tek el az utóbbiaknál.

A zenitre néző virágok paraméterei szignifikán-
san kisebbek voltak, mint az északra, keletre, délre 
és nyugatra nézőkéi, és ezek a virágok tartalmazták 
a legkevesebb és legkönnyebb magokat is, minden 
valószínűség szerint azért, mert a többi virághoz ké-
pest a tenyészidő alatt 7-15-ször több fényenergiát 
nyeltek el, a túl sok fény pedig gátolhatta a normális 
magfejlődésüket.
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