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Természettudomány - tanári segédlet 
Kapilláris hatás  Nyomozás a csalán után 

Színes szárzeller és szegfű  Miért szúr a csalán?  Segít a csaláncsípésen a réti lórum? 
Cél: A kapilláris hatás és annak párologtatásban betöltött szerepének megismerése. 
 
Feladat: 
• Ez egy egyszerű kísérlet annak demonstrálásra, hogy a növény, hogyAN veszi fel a vizet és 

juttatja el a szárán keresztül a leveleibe és a virágokba. A kísérlethez általában szárzellert vagy 
fehérvirágú szegfűt használunk. 

• Egy befőttesüvegbe ételfestékkel megszínezett vizet öntsetek, majd ebbe helyezzétek a fent 
említett növényeket. Érdemes több féle színnel is próbálkozni, illetve egy kontroll csoporttal is, 
ahol csak víz van az üvegben. 

• Próbáljátok ki a kísérletet különböző környezeti paraméterek mellett. Például eltérő 
hőmérséklettel vagy megvilágítottsággal. 

• Jegyezzétek fel a tapasztaltakat! 
Beszéljétek meg a látottakat! Hogyan működik a kapilláris hatás? Mi biztosítja a megfelelő 
nedvességet a mag és a virágok számára, ha egy darabig nem öntözzük (például iskolai szünetben)? 

 Cél: A csalán szúrásával kapcsolatos ismeretek szerzése. A Pappus növénytábla 
használatának gyakorlása. 
 
Feladat: 
A csalán levelén található apró szőrök hisztamint és más gyulladást keltő, irritáló 
anyagokat tartalmaznak. Számos népi trükk ismert, hogy más növénnyel hogyan lehet 
enyhíteni a csípés okozta fájdalmat. Ugyan tudományosan még nem bizonyított, de a 
réti lórum levelének nedve a hagyomány szerint gyulladáscsökkentőként hat a csípésre. 
Ami biztos, hogy placebo hatása miatt mindenképp jól működik! 
 
Internetes források segítségével keressétek meg, hogy miért szúr a csalán. Miért előnyös 
ez a növénynek?    

   

A növények gyógyászati használata  Nedvességtartalom és magterjesztés 
Használjátok a Pappus növénytáblákat további ismeretek 
szerzéséhez 

 Tobozok és a nedvességtartalom 

Cél: A növények historikus és jelenkori gyógyászati használatának megismerése. 
 
Feladat: 
A Pappus növénytáblák számos ide kapcsolódó hasznos információt tartalmaznak.  
A következő növények gyógyászati használata érdekes lehet a gyerekek számára: 
• Fűz (Salix): kérge szalicilt tartalmaz, amiből a fájdalomcsillapító hatású aszpirin készül 
• Csalán (Urtica dioica):  Az első világháború alatt a csalánt az asztma kezelésére 

használták, valamint vitaminforrásként is megjelent az étrendben. 
• Vadrózsa (Rosa canina L.): Termése vitaminban gazdag, amit leginkább a megfázás, 

ízületi gyulladás tüneteinek kezelésére fogyasztották. Újabb kutatások szerint egyes 
összetevőit a rák, az elhízás és a cukorbetegség kezelésére is fel lehet használni. 

• Pipacs (Papaver rhoeas) – Jól ismert, hogy egyes részeit illegális tudatmódosító 
szerként használják. Azonban a gyógyászat erős fájdalomcsillapítóként használja és a 
legújabb kutatások szerint egyes részeiből készült szerek a bőrrák kezelésére is 
alkalmasak lehetnek. 
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 Cél: A tobozok magdiszperziójának megismerése. 
Hogyan adaptálódott a növény a környezethez. 
 
• Nedves időjárási körülmények között a 

fenyőtoboz pikkelyei zárva maradnak, így 
meggátolva, hogy a magok kijussanak az 
elfásodott virágzatból. Víz útján a magok 
sokkal rövidebb távolságot tudnak megtenni, 
mint a levegőben. 

• Száraz időben a pikkelyek kinyílnak, szabad utat engedve a szárnyas magvaknak, 
amik messzire jutnak a széllel az anyafától.  

 
A magvak a szárnyas képleteiknek köszönhetően a legmesszebb száraz, meleg időben 
jutnak, ellenkező körülmények között általában a pikkelyek bezárulnak. Ez a fenyőfélék 
között egy nagyon sikeres adaptáció.  
 
További hasznos információk: 
Pappus természettudomány tanári segédletek: Toboz: hogyan használjunk egy 
virágzatot higrométerként?   

 
 
 

 


