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A szél ereje: tudományos kísérletek   Adaptációk: evolúció és öröklődés 

A szél hatása a borostyánnal borított fákra.   
A növények adaptációja a lokális környezethez, talajhoz és 
mikroklímához 

Cél: A szél fatörzsekre kifejtett hatásának vizsgálata. 
 
Szükséges eszközök: faág, vatta, egy tálca homok vagy föld, hajszárító vagy ventilátor 
 
Feladatok: 
Melyik fák dőlnek ki a legnagyobb valószínűséggel a viharban? 
Fedezd fel a környezeted és keress olyan lombhullató fákat, amelyeket a borostyán benőtt (nem csak 
az alsó ágakat, hanem szinte az egész egyedet). A borostyán nem parazita növény, csak 
támasztékként használja a fatörzset a fényért folytatott versenyben. Készíts fényképeket ezekről a 
fákról. 
• Miért aggódhatnak a tulajdonosok ha a fájukat borostyán növi be? 
• Az őszi levélhullás után, a borostyánnal borított fákra miért jelenthetnek nagy veszélyt az erős 

őszi és téli szelek? 
 

Végezzétek el a következő kísérletet! 
• Gyűjtsetek nem túl hosszú csupasz ágakat, amik a téli lombhullatott fákat fogják reprezentálni. A 

gyűjtemény egyik felét állítsátok be a homokos tálcába, ügyelve, hogy mindegyik ugyanolyan 
mélyre kerüljön. A tálcát helyezzétek a hajszárító vagy ventilátor elé. 

• A másik felét az ágaknak tekerjétek körül vattákkal és helyezzétek őket ugyanolyan mélységben 
egy másik tálcába. Ezt a tálcát is tegyétek a “szél” forrása elé. 

• A hajszárítót vagy ventilátort magasfokozatra állítva figyeljétek meg, mi történik.  
• Melyik csoport fái maradnak meg a homokban nagyobb eséllyel? 
 
Fotózzátok le az eredményeket és készítsetek jegyzőkönyvet. A korábban a környezetedben 
megfigyelt és dokumentált fák közül van olyan, amit esélyesnek tartasz a kidőlésre egy erős őszi 
viharban? Mi lenne a hatása, ha ezek a fák kidőlnének? Hogyan lehet csökkenteni a fák kidőlésének 
esélyét? 
 
Siker kritériumok a diákok szempontjából: 
ü megértik és el tudják magyarázni a borostyán hatását a fák szélrezisztenciájára 
ü össze tudják állítani a kísérletet 
ü elemezni tudják az adatokat 
ü a konklúziót reprezentálni tudják (például egy ábrán) 
 
Kulcs szavak: 
erő, Beaufort-skála 

 Cél: A feladat célja, hogy megértsük, hogy a növények hogyan alkalmazkodnak különböző 
módokon a környezetükhöz, és ez hogyan vezet az evolúciós változásokhoz. 
 
Feladatok: 
A gyerekek gyűjtsék össze, hogyan alkalmazkodnak a növények a környezetük különböző 
adottságaihoz: 
• hogyan versenyeznek a vízért, tápanyagokért és nyomelemekért 
• hogyan versenyeznek a napfényérét, ami elengedhetetlen fotoszintézisükhöz 
• milyen különböző stratégiákat fejlesztettek ki a növények a magok szülőktől való minél 

távolabbi terjesztésére  
• milyen speciális formák és struktúrák vannak a növényvilágban (például a hegyvidéki vegetáció 

alacsony magassága vagy a szél hatása a formákra) 
 

Fedezzék fel a gyerekek a környezetüket (iskolaudvar, vagy otthon, ha házi feladatnak adjuk ki) 
különböző növényi alkalmazkodások után kutatva. Kutassák fel, dokumentálják és esetleg be is 
mutathatják a különböző érdekes növényi adaptációkat: 
• Apró levelek, viaszos levélfelszín-adaptációk a száraz, forró éghajlathoz. Erre jó példák a 

kaktusz és különböző egyéb szukkulens fajok.  
• Szúrós módosulatok, képletek a herbivorok ellen (a legelők speciális növényei). 
• Támasztó gyökerek a sekély talajú termőhelyeken (például mocsarakban). 
• Kúszó és fán lakó (epifiton) növények speciális adaptációi a fényért folytatott versenyben 

(esőerdő orchidea és bromélia fajai jó példák). 
• Vízi növények speciális adaptációi – levegővel telt levél és szár módosulatok a lebegéshez (jó 

példa a vízijácint), vagy speciális magterjesztő képletek. 
 
Plusz feladat – beszélgetés Carl Linnaeus rendszertani munkásságáról, és az általa megalkotott 
kettős nevezéktan mai napig tartó jelentőségéről. 
 
További tudományos feladatok: 
• Földrajz - tanári segédlet: Tájékozódás a növények segítségével (támasztó gyökerek) 
• Természettudomány - tanári segédlet: Toboz: hogyan használjunk egy virágzatot 

higrométerként?   
 
Siker kritériumok a diákok szempontjából: 

ü megértik a növényi adaptációk széles skáláját és az adaptáció koncepcióját 
 
Kulcs szavak: 
adaptáció, evolúció, támasztó gyökér, epifiton (fánlakó növény) 


