
 

www.pappusproject.eu  

NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Pokrzywy jako wskaźnik glebowy  Symbioza Współzależność 

Dlaczego tu rosną pokrzywy, a tam nie?  Dowody na to, że owady żyją na roślinach: galasy 
Cel: Zbadanie różnych właściwości chemicznych gleby: pokrzywy wskazują gleby o wysokiej 
zawartości fosforanów i azotu. 
 
Materiały: 
Zestawy do badania gleby, plany terenu szkoły 
 
Działania: 
Wybierz różne miejsca na terenie szkoły, aby przeprowadzić badanie mające na celu sprawdzenie 
poziomu pH i NPK gleby w różnych miejscach na terenie szkoły. 
• Wybierz obszar niezagospodarowany, gdzie pokrzywy rosną bujnie i podobne miejsca 

niezagospodarowane, gdzie pokrzywy nie rosną.  Pomoże to w przeprowadzeniu 
sprawiedliwego testu, ponieważ uczniowie będą wiedzieli, że obszary porównawcze mają taką 
samą podstawową ekologię. 

• Nanieś je na plan terenu szkoły. 
• Pobierz próbki gleby, zapisz i porównaj odczyty w każdym miejscu. 
• Jaka jest różnica między miejscami, w których rosną pokrzywy, a tymi, w których ich nie ma? 
• Co to mówi o nawozach do uprawy warzyw? 

 
 
Połącz to ćwiczenie z pracą nad fotosyntezą. Bez azotanów, ilość chlorofilu w liściach zmniejsza się, 
co zmniejsza zdolność roślin do fotosyntezy. 
 
Więcej odskoczni: 
• Science Learning Springboard: Leaf chromatography 
 
Kluczowe słownictwo:  
pH, NPK, azot, fosfor, potas 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię zaplanować i przeprowadzić badanie oraz zebrać dane w celu wyjaśnienia hipotezy. 
ü Rozumiem i potrafię wyjaśnić różne poziomy typów gleby 

 
 

 Cel: Zbierz dowody, aby pokazać, jak wiele gatunków żyje 
"ukrytych" w galasach roślinnych - nieprawidłowych naroślach 
spowodowanych podrażnieniem lub stymulacją komórek roślinnych 
przez owady wykorzystujące roślinę jako żywiciela. 
 
Materiały: 
Arkusze identyfikacyjne Pappus Plant ID, dotyczące dębu, lipy, 
wierzby, pokrzywy i psiej róży; muślinowe kwadraty.  
Może być konieczne wcześniejsze zidentyfikowanie galasów lub 
przyniesienie ich do szkoły.  Najlepszy czas na znalezienie galasów to 
późne lato; przechowuj je w gotowości do wykorzystania podczas 
jesiennych lekcji. 
 
Działania: 
Zbadaj teren szkoły w poszukiwaniu przykładów galasów. 
Uczniowie mogą się spodziewać, że znajdą:  
• Osa galasówka: dąb 
• Muchówka: wierzba. 
• Roztocza: lipa 
• Motylica zwójkóweczka galasówka: pokrzywa  
• Osa żółciowa Robin's pincushion: psia róża 
Sfotografuj galasy i napisz przewodnik po galasach w terenie, 
wyjaśniając ich cykle życiowe i siedliska.   
 
Sposoby zbierania i obserwacji: 
• Fotografować i pozostawić galaretkę i owady na miejscu. 
• Weź sadzonki z liści galasów; utrzymując łodygi w słoiku z wodą, pokryte muślinu. 
• Galasy Robin's pincushion mogą być zbierane, gdy są różowe w połowie lata i przechowywane w 

pojemnikach z suchym piaskiem na dnie (i muślinem na górze) do czasu pojawienia się owadów. 
• Galasy znalezione na terenie szkoły można badać "in situ", przykrywając je muślinem.  Sprawdzać 

regularnie do momentu pojawienia się owadów. 
 
Kluczowe słownictwo: galas, komórka, symbioza, współzależność 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię wyjaśnić czym jest galas i dlaczego powstaje 
ü Potrafię opisać rodzaje owadów, które żyją wewnątrz galasów 

 

Soil testing and soil fertiliser 


