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Természettudomány - tanári segédlet 
Az élőlények és környezetük – magterjesztés 

Fedezzétek fel közösen a magterjesztés különböző változatait és gyakoroljátok a Pappus növénytáblák használatát 
Cél: A gyerekek megismerjék a magterjesztés folyamatát, szükségességét és változatait. 
 
A Pappus növénytáblák többsége számos információt és hasznos képet tartalmaz az adott növény 
termésének/magjának terjedéséről. Használjátok ezeket a feladatok során! 
 
Magdiszperziós mechanizmusok: 
• Szél által: pitypang, fűz, kőris, mogyoró, hárs, fűfélék (általában száraz, könnyű termés valamilyen 

repítőkészülék módosulattal) 
• Víz által: fűz, vadgesztenye, fűfélék 
• Állatok által: szeder, borostyán, erdei fenyő, vadrózsa, pitypang, bodza, fűfélék, vadgesztenye, 

tölgy, pipacs, mogyoró (gyakran állatok számára ízletes, vonzó termés vagy olyan kapaszkodó 
képletek, amik beleragadnak az állat kültakarójába) 

• Ember által: pitypang, fűfélék, pipacs 
 
Nézzétek át a Pappus növénytáblákat, keressétek meg, hogy melyik növényeknek van a legérdekesebb magterjesztési stratégiája. Melyek a 
leghatékonyabbak? Például a mogyorót a mókusok előszeretettel raktározzák el télire nagy energiatartalmuk miatt, de nem mindegyiket találják 
meg vagy keresik fel újra, ezekből aztán tavasszal kihajt az új növény. De hasonló a szajkó és a tölgymakk esete is, ami miatt a szajkót 
erdészmadárnak is hívják. 
 
Különleges stratégiák után érdemes nem csak az iskolaudvaron kutakodni. Az állatok kültakaróján (főleg emlősök szőrén) keresztüli magterjesztés 
jó példái a bojtorján (Arctium lappa) és ragadós galaj (Galium aparine). Ez a két faj szerepel a képeken. Keressetek galajt és próbáljátok ki, hogy 
ragad a ruházathoz vagy a kéz szőrzetéhez! 
 
Egyes növények úgy nevezett dinamochorak, azaz oly módon önterjesztők, hogy magjaikat szinte "kirobbantják" a termésből. Természetesen 
nincsen szó valódi robbanásról, hanem a nyomás repíti a magvakat messzire. Ezeket a látványos folyamatokat nehéz élőben megfigyelni, de a 
különböző videómegosztó portálokon számos nagyon jó videót találhattok (kereső szó: Seed Dispersal by Explosion). 
 
A magok terjedését kézműves munkával, technika órán készült anyagokkal is szemléltethetitek közösen: 
• Önfelnyíló, "robbanó" termések vizsgálatát kipróbálhatjátok felfújt lufiba helyezett apró magokkal 

(dinnye, szotyi). Mérjétek meg meddig jutottak!  
• Állatok általi magterjesztésre jó példa a tépőzáras labdajáték, ezt technika órán is könnyen 

elkészíthetitek 
• A repítő készülékes magok terjedésének imitálására készítsetek modellt, amit a lépcső vagy a 

mászóka tetejéről is indíthattok. Milyen messzire jutnak ezek? 

Szükséges anyagok: 
Késő tavasztól ősz végéig lehet gyűjteni a különböző 
terméseket és magokat. Érdemes ez időszak alatt 
folyamatosan gyűjteni, hogy mikor ezzel foglalkoztok, 
minden bemutatóanyag rendelkezésre álljon. A száraz 
magok és termések sokáig elállnak. 
 
Időzítés: 
Ha élőben is szeretnétek kipróbálni például a 
pitypangfújást, akkor nem mindegy az év melyik 
szakában végzitek. Nyáron vagy kora ősszel érdemes 
beilleszteni a foglalkozásba, mert ilyenkor a pitypang 
is nagyszámban elérhető szinte minden iskolaudvaron 
és számos bogyós gyümölcs, amit meg is 
kóstolhattok, ilyenkor érik (szeder, bodza).  
 
További hasznos anyagok: 
• Művészetek tanári segédlet: Magterjesztő tánc  
• Természettudomány tanári segédlet: Ragadós 

magos zoknik 
• Természettudomány tanári segédlet: 

Páratartalom mérés tobozzal 
 
Kulcsszavak:  
aszmagtermés, apogámia (növény termékeny 
magvakat hoz létre a saját testi sejtjeiből), kaszat 
termés, toktermés, csonthéjas, kabaktermés, szárnyas 
mag 
 
Sikerkritériumok: 
ü Ismerem és el tudom magyarázni a növényi 

magterjesztés különböző fajtáit  
ü Rendelkezem alapvető tudományos ismeretekkel 

az adatgyűjtéshez, illetve el tudom mélyíteni 
tudásom ebben a témában  

 


