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Szélporozta növények 

A szél által beporzott gabonák sokfélesége 

Cél: Ráébreszteni a tanulókat arra, hogy a szél által beporzott növények, gabonák főként a fűfélék közül 
kerülnek ki, és ha továbbra is drasztikusan csökken a beporzó rovarok sokfélesége és száma, akkor 
hamarosan a növényi táplálékokból is sokkal kevesebb féle áll majd rendelkezésünkre.  
 
Amikor a beporzásról tanulunk, általában a rovarok általi beporzást hangsúlyozzuk. Ne feledjük azonban:  

1) Számos beporzó rovar létezik, nem csak a méhek  
2) A szél általi beporzásnak is fontos szerepe van. 

 
A gyerekek gyakran elcsodálkoznak rajta, hogy a gabonák, amikből a mindennapi táplálékaink készülnek 
lényegében füvek. Közéjük tartoznak a búza, a zab, az árpa, a kukorica, a rizs és a bambusz is.  
 
 
Gyakorlat: 
A gyerekek rendszerezik a kiosztott dolgokat, és megvitatják a következőket: 
 
• Hol termett (vagy hol termett az, amiből készült)? Hogyan következtethetünk ebből az élelmiszer 

szállítási távolságra (élelmiszer-kilométer)? Például: honnan jött a fagylalt elkészítéséhez használt 
vaníliabab, vagy a reggeli kakaónkhoz szükséges kakaóbab, a rizs stb.  

• Milyen beporzás jellemzi? – Szél? Rovar? Vagy mindkettő?  
• Gondoljuk át, hogy melyik élelmiszereinket fenyegeti veszély a beporzó állatfajok számának 

csökkenése következtében. Milyen tényezők határozzák meg a rovarok és más állatok számát? 
• Melyik ehető növényeink maradnának meg akkor is, ha megszűnne a rovar általi beporzás?  

 
Egy ilyen beszélgetés igen elgondolkodtató lehet – például: talán lesz alapanyagunk a pizzatésztához, de 
paradicsomszósz már nem lesz, amit rátegyünk. Lehet, hogy lesz tejünk a fagylalthoz a tehenektől, akik 
füvet esznek, de vaníliánk, vagy kakaónk már nem lesz a fagyihoz, mert az mindkettő rovar által beporzott, 
és távoli országokból származik.  
 
További tanári segédletek: 
• Tudomány – tanári segédlet a következő témákban: beporzás, táplálékláncok és táplálékhálózatok, 

magok szétszóródása (diszperziója) és élőhelyek, a méhtánc  
• Pappus Növénytáblák: Csomós ebír  

Kellékek: 
• Gabona/zöldség/gyümölcs tartalmú 

ételek, gabonák, gyümölcsök, 
zöldségek, csoki, vanília, 
bambuszrügy, pizza stb. Ha csak 
kevés félét tudunk gyűjteni, 
használhatunk képeket is, de jobb, ha 
a valódi étel/növény van nálunk 

• Ha a közelben található termőföld, 
hozzunk onnan búza-/zab-/repce-
/kukoricaszárakat  

 

 
Kulcskifejezések: 
beporzás, beporzók, fenntarthatóság, 
klímaváltozás, termőföld. 
 
Sikerkritériumok: 
ü Tisztában vagyok a beporzás két 

különböző formájával 
ü Fel tudok sorolni szélporozta 

gabonaféléket. 
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