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  gyepszőnyeg, fűmorfológia, fűfajok

  biológia

  12–15 év

  A tanulóknak ismerniük kell az optikai mikroszkóp 
használatát.

1 | ÖSSZEFOGLALÓ
Ez a tanegység a fű azon tulajdonságait vizsgálja, amelyek a 
legjobb minőségű gyepszőnyeg kialakításához szükségesek. 
Milyen tulajdonságok szükségesek?

A különféle fűfajok más és más tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Egyes tulajdonságok fontosak a focipálya gyepszőnyege szem-
pontjából, míg mások nem. Ebben a projektben meghatározzuk 
focipályához ideális fűfajt, és a morfológiáját a létező fűfajokkal 
hasonlítjuk össze.

2 | ELMÉLETI BEVEZETŐ
A különféle fűfajok más és más tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Milyen tulajdonságok szükségesek a futballpálya gyepszőnye-
géhez?

 ¡ Az erős gyökérzet megakadályozza, hogy a fű kiszakadjon a 
talajból.

 ¡ A tarackoló fajták tartósabbak (kevésbé valószínű, hogy a 
futballcipők hatására megsérülnek).

 ¡ A kevesebb gázcserenyílással rendelkező fűfajok jobban 
ellenállnak a szárazságnak.

A projekthez a következők szükségesek:
 ¡ CD-tokok (a fű növesztéséhez, 1. ÁBRA)
 ¡ virágföld
 ¡ fűmagok (angolperje (Lolium perenne), csillagpázsit  

(Cynodon dactylon), nyári perje, illetve bármely más 
alkalmas fűfaj)

 ¡ mikroszkóp (a gázcserenyílások vizsgálatához)
 ¡ körömlakk
 ¡ átlátszó ragasztószalag
 ¡ nagyító

3 | A TANULÓK TEVÉKENYSÉGE
3 | 1  Bevezető információk a futballpályák gyepszőnye-
géről
A futballpályák gyepszőnyege nagy igénybevételnek van ki-
téve. A gyorsan futó és gyakran elcsúszó játékosok felsértik a 
felületet. Ugyanakkor fontos, hogy a gyepszőnyeg egész évben 
szép zöld maradjon, különösen az első osztályban és a nemzet-
közi mérkőzéseken. A világon körülbelül 8000 különféle fűfaj 
létezik. Nem minden fűféle alkalmas arra, hogy futballpályán 
használják. Két tulajdonság, amelyek fontosak a focipályák 
gyepszőnyegéhez: a talajhoz erősen rögzülő gyökérzet, vala-
mint a taposást jól tűrő fűszálak. Először megtervezzük a foci-
pályához ideális füvet, majd összehasonlítjuk a tulajdonságait 
a valódi pályákon használt fűfajokkal.

3 | 2  A tökéletes fűfajta megtervezése
Rajzoljunk olyan füvet (gyökérrendszer, fűszálak, tövek), 
amely tökéletes gyepszőnyeget alkotna a futballpályákon. 
Gondoljunk a következőkre:

Keressünk az interneten füvet ábrázoló képeket, hogy megfi-
gyelhessük a fű általános formáját. Vegyük figyelembe, hogy – 
egyéb kívánatos tulajdonságok mellett – a fűnek jól kell bírnia 
a taposást, továbbá erősen kell rögzülnie a talajhoz.

3 | 3  Fű növesztése
Töltsünk fel egy CD-tokot félig virágfölddel, majd ültessük a ma-
gokat 1 cm-re a felszín alá. Állítsuk a CD-tokot az oldalára 2 cm 
vízzel feltöltött tálcába (hogy a talaj nedves maradjon). Refe-
renciaként lásd az alábbi ábrát (1. ÁBRA). A növesztéshez he-
lyezzük ki adott ideig (2. ÁBRA) egy napos párkányra, és rend-
szeresen gondoskodjunk a bőséges vízmennyiségről. Végezzük 
el ezt angolperjével, csillagpázsittal, nyári perjével, illetve az 
 iskola vagy a ház környékén növekvő egyéb fűfajtákkal. Minden 
fajt külön CD-tokba ültessünk, és ugyanarra az ablakpárkányra 
helyezzük.

A fűmag csíráztatásához és tanulmányozható méretre való nö-
vesztéséhez idő kell. A pontos növekedési időket lásd az alábbi 
táblázatban (2. ÁBRA).

2. ÁBRA Növekedési idő 
Faj Csírázási idő Vizsgálatig eltelt 

idő
nap

Cynodon dactylon 11 Több mint 30

Poa annua 5 30

Lolium perenne 4 30

1. ÁBRA Cynodon dactylon
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3 | 4  A tövek és a fűszálak vizsgálata
Kinőtt a fű – szép munka! A következő feladat, hogy fűfajonként 
két rajzot készítsünk. Az első rajz a tövek és a fűszálak eloszlá-
sát mutatja a CD-tokban (a pontosabb vizsgálat érdekében a 
CD-tok felnyitható). A második rajz egyetlen példány tövét és 
levelét ábrázolja.

Válaszoljunk a következő kérdésekre:
 ¡ Milyen hosszú a tő?
 ¡ Milyen távolságban jelenik meg az első fűszál?
 ¡ Hány fűszál alakult ki?
 ¡ Milyen hosszúak a levelek? Milyen szélesek a legszélesebb 

részüknél?
 ¡ Melyik fűfaj áll a legközelebb az ideálishoz?

3 | 5  A gázcserenyílások tanulmányozása (3. ÁBRA)

A fűszálak alsó részén található gázcserenyílások – ahogy ne-
vük is mutatja – a gázok cseréjére szolgálnak. Amikor a gázcse-
renyílások nyitva vannak, a fotoszintézishez szükséges szén-
dioxid jut be a levelekbe és oxigén távozik belőlük. A nyitott 
gázcserenyílásokon keresztül emellett víz is távozik a növény-
ből. A víz így folyamatosan áramlik a növényen belül, ami az ás-
ványok felvételéhez nélkülözhetetlen. Nagyon száraz napokon 
azonban a fűszálak hervadásnak indulnak és el is halhatnak, 
ha a gázcserenyílások nyitva maradnak. A gázcserenyílások 
nagy száma növeli a fotoszintézis mértékét, ugyanakkor a 
hervadás kockázatát is. 

3. ÁBRA Poa annua gázcserenyílásai 100× nagyításban

4–7. ÁBRA A gázcserenyílások számának megállapítása
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Az alábbi utasítások alapján számoljuk meg a különféle fűfajták 
gázcserenyílásait (4–7. ÁBRA):

 ¡ Az első fűszál aljára vigyünk fel átlátszó körömlakkot. Hagy-
juk megszáradni. 

 ¡ Átlátszó ragasztószalaggal távolítsuk el a körömlakkot, 
majd helyezzük az átlátszó ragasztószalagot (a körömlakk 
lenyomatával) egy tárgylemezre (a tárgylemezt lássuk el 
felirattal). 

Helyezzük a tárgylemezt mikroszkóp alá, és állítsunk be 400× 
nagyítást. Rajzoljunk le egy gázcserenyílást a környező sejtek-
kel együtt. Ezután álljunk át 100× nagyításra, határozzuk meg 
a látómezőben lévő levélfelületet, majd számoljuk meg az ösz-
szes látható gázcserenyílást. Számítsuk ki az egy mm2-re eső 
gázcserenyílások számát. Ismételjük meg az eljárást az összes 
fűfajjal.

Válaszoljunk a következő kérdésekre:
 ¡ Hány gázcserenyílás volt látható az egyes fűfajtáknál a lá-

tómezőben?
 ¡ Melyik a leginkább szárazságtűrő faj?
 ¡ Melyik alkalmas leginkább nedves éghajlati viszonyokhoz?
 ¡ Melyik növekedne legjobban saját országunkban? Adjunk 

magyarázatot a válaszra.

3 | 6  A gyökérrendszer tanulmányozása
Most, hogy a fű végre kinőtt, a gyökereit is tanulmányozhatjuk. 
Először készítsünk rajzot a gyökerek elrendezéséről a CD-tok-
ban (a pontosabb vizsgálat érdekében a CD-tok felnyitható). A 
második rajzot egyetlen példány gyökeréről készítsük. Óvato-
san húzzunk ki egyet, majd nagyítóval vizsgáljuk meg.

Válaszoljunk a következő kérdésekre:
 ¡ Milyen hosszú a gyökér?
 ¡ Hány elágazást tartalmaz?
 ¡ A gyökerek melyik részén találhatók az elágazások (felül, 

középen, alul)?
 ¡ Képes a gyökér összetartani a talajt? (Dolgozzunk ki egy 

módszert ennek tesztelésére.)
 ¡ Melyik fűfaj áll a legközelebb az ideálishoz?

4 | KÖVETKEZTETÉS
Megterveztük a tökéletes futballgyepet, majd különféle fűfajo-
kat növesztettünk, hogy tanulmányozhassuk a tulajdonságai-
kat. Mutassuk be, melyik fűfajta a legalkalmasabb az adott or-
szágban a futballpályák gyepének kialakításához.

Abból indultunk ki, hogy a legjobb gyep monokultúrás, de lehet-
séges, hogy a vegyes kultúra jobb megoldást jelent. Nevezzünk 
meg két okot, amiért a vegyes kultúra előnyösebb lehet a mo-
nokultúránál.

5 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK
A tanulók a különböző országokban élő társaikkal együttmű-
ködve összehasonlíthatják saját országaik legjobb fűfajait. El-
képzelhető, hogy a Hollandiában legjobbnak ítélt fűféle eltérhet 
a Magyarországon optimálistól. A tanulók elgondolkodhatnak 
azon, milyen tényezők járulnak hozzá a jó növekedéshez (fény, 
páratartalom, hőmérséklet stb.). A partnerországok éghajlati 
viszonyainak összehasonlításával próbáljuk megmagyarázni, 
miért választották az adott fűfajt.
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