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Természettudomány - tanári segédlet 
Csalán, a talaj tápanyag-koncentrációijának indikátora  Szimbiózis és egymásrautaltság az élővilágban 

Miért nő a csalán itt, és ott miért nem?  
Gubacsok: a rovarok növényi élősködésének egyik 
legjellegzetesebb bizonyítékai 

Cél: A talaj különböző kémiai tulajdonságainak felfedezése. A csalán jól jelzi a magas 
nitrogén és foszfát tartalmú talajokat. 
 
Szükséges eszközök: 
Talajteszt, az iskolaudvar átnézeti terve (vagy jó felbontású műholdkép pl.: Google Maps) 
 

1. feladat: 
Az iskolaudvar különböző pontjain jelöljetek ki mintavételi helyeket. Ezeken a pontokon a 
talajteszt segítségével mérjétek meg a talaj kémhatását (pH) és nitrogén-foszfor-kálium 
tartalmát. 
Válasszatok két jellegzetes pontot, az egyik legyen csalánnal sűrűn borított, a másik 
pedig mentes a növénytől. Mivel a két pont alapvetően közel esik egymáshoz, a legtöbb 
paraméterük valószínűleg megegyezik, így jó lehetőséget ad az összehasonlításra. 
• Az iskolaudvar térképén jelöljétek be a pontokat. 
• Vegyetek mintát és végezzétek el a teszteket minden mintavételi helyre 
• Mi a különbség a csalánnal borított és attól mentes területek talaj összetételében? 
• Mit mond ez a trágyák szükségességéről a zöldségtermesztésben? 
 
A feladatot kössétek össze a fotoszintézisről tanultakkal. Nitrátok nélkül csökken a 
klorofill mennyisége a levelekben, ami hátráltatja a növény fotoszintézisét. 
 
További hasznos anyagok: 

• Pappus természettudomány - tanári segédlet: Levél kromatográfia 
 
Kulcsszavak:  
pH (kémhatás), NPK (nitrogen-foszfor-kálium)  
 
Sikerkritériumok: 
ü Fel tudok állítani egy tudományos kísérletet a hipotézis teszteléséhez 
ü Ismerem a különböző talajtípusokat és főbb kémiai jellemzőiket 

 
 

 Cél: Felfedezni, hogy milyen sok rovar él rejtetten a növényeken. A 
gubacsokban - melyeket a rovarok indukálnak a növényekben - különböző 
rovarok élhetnek. 
 
Szükséges eszközök: 
Pappus növénytáblák a gazda növényfajok azonosításához (tölgy, hárs, fűz, 
csalán és vadrózsa). Finom pamutanyag. Néhány gubacs meghatározása nem 
egyszerű. Ezeket érdemes lehet elvinni az iskolába. A legjobb időszak 
gubacsok keresésére a késő nyár.  
 
Feladat: 
Fedezzétek fel az iskolaudvart, hátha találtok gubacsokat! 
A következőkre lehet számítani egy fákkal beültetett kertben:  
• gubacsdarázs: tölgyön 
• növényevő darazsak: fűz 
• atkák: hárs 
• csalánlevél-gubacsszúnyog: csalán  
• rózsagubacs darázs: vadrózsa 
A gyűjtésnél kíméletesebb, ha fényképet készítetek a gubacsokról és 
egy kis térképet hozzá, így élőben is mindig visszataláltok majd. 
Beszéljétek meg a gubacsot okozó fajok életciklusát és szokásaikat.  
 
Hogyan gyűjtsétek vagy figyeljétek meg őket: 
• Készítsetek fényképet sok szögből a gubacsról, majd hagyjátok a növényen. 
• A levél nyelével együtt vágjátok le a gubacsos levelet, majd állítsátok vízbe. Finomszövésű 

pamuttal is beboríthatjátok. 
• A rózsagubacs nyárközép táján begyűjthető, amikor rózsaszínes színt vesz már fel. 

Befőttesüvegbe helyezve, aminek az aljára száraz homok, a tetejére finom pamutanyag kerül jól 
eltartható, amíg a rovarok előbújnak a gubacsból.  

• Az iskolaudvaron talált gubacsokat helyben is vizsgálhatjátok. Az itt talált gubacs köré finom 
pamutot tekerjetek, majd minden nap ellenőrizzétek. Ha előbújnak a gubacs lakói, a szöveten 
meg tudjátok figyelni őket.  
 

Kulcsszavak: gubacs, sejt, szimbiózis, élősködés 
 
Sikerkritériumok: 
ü El tudom magyarázni, hogy mi az a gubacs, valamint hogyan és miért képződik  
ü Ismerem a különböző ízeltlábúakat, amelyek gubacsot képezhetnek 

 


