HET HERBARIUM

WERKBLAD 2.1

Heb je wel eens een herbarium gezien?
Zo’n prachtig boek met allemaal gedroogde planten.
Een herbarium kun je zelf maken. Door het maken van je eigen
herbarium verzamel je ecologisch bewijsmateriaal voor de Uitdaging .
De opdracht is dat je 20 verschillende planten gaat verzamelen. Dit
hoeft niet in een dag hoor, meester of juf vertelt je hoe lang je daar mee
bezig mag zijn.

Hoe het moet? Dat staat hieronder, veel plezier!
Het aanleggen van een herbarium bestaat uit het:
1. verzamelen van de planten
2. drogen van de planten
3. bewaren op herbariumvellen

1. Verzamelen van de planten
Planten plukken is heel leuk, maar doe het wel voorzichtig.
Lees daarom eerst de plukweetjes.
• Pluk alleen maar planten waar er meer van zijn. Staat de plant in z’n een
tje? Laat ‘m dan maar staan. En denk er aan dat je andere planten niet per ongeluk platstampt!
• Verzamel complete planten (stengel, blad, bloem), maar laat de wortel zitten. De plant kan dan
vaak weer uitgroeien.
• Noteer op een briefje je naam, de datum en de vindplaats van de plant. Doe het met potlood,
dat vlekt minder mocht het nat worden.
• Bewaar de plant in een plastic zak, en sluit deze goed af.
• Langs de kant van de weg naar planten zoeken kan gevaarlijk zijn, want daar rijden auto’s. Let
daarom goed op, en zorg dat je goed zichtbaar bent voor automobilisten: draag bijvoorbeeld een
fluorescerend hesje!
• Sommige planten kunnen giftig zijn, was na je zoektocht altijd je handen.
• Pas je goed op langs de sloot? Val er niet in!

Op Fietzzzje: Vroeger herkende men een plantenzoeker
van verre aan zijn grote groene plantenbus, een botaniseertrommel. Deze trommel diende om de planten zo fris
mogelijk thuis te krijgen. Tegenwoordig gebruikt men
plastic zakken en is de trommel uit de mode geraakt.
2. Drogen van de planten
• Hoe sneller de planten drogen hoe mooier de kleur blijft.
• Planten moeten gedroogd worden tussen papier dat veel vocht opneemt. Het gaat erg goed
met oude kranten en/of keukenrol. Doe de planten zo snel mogelijk na het verzamelen tussen de
kranten.
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• Leg de planten zo mooi mogelijk, zodat alle onderdelen
duidelijk zichtbaar zijn.
• Stop bij de planten het briefje met alle gegevens, anders
vergeet je bij welke plant de gegevens horen.
• Houd de kranten met de planten zo plat mogelijk. Maak de
stapel dus niet te hoog.
• Op de tekening hiernaast staat hoe een
plantenpers ge maakt kan worden van hout, vleugelmoeren en daartussen
karton. Een alternatief is om de planten tussen keukenrol
of krantenpapier te drogen en daarop een stapel dikke boe
ken te leggen. Tussen oude telefoonboeken kunnen ook
plantjes gedroogd worden.
• Kijk na één dag of de planten goed liggen. Je kunt ze dan
nog anders leggen, bijvoorbeeld als de bladeren dubbelge
vouwen zijn. Vervang vochtige kranten iedere dag door droge. De
planten drogen dan sneller en er komt geen schimmel op.
• Voorkom dat je papier tussen de planten gaat schimmelen. Ver
vang daarom de eerste dagen steeds het vochtige papier. Wan
neer de planten helemaal droog zijn kun je ze gaan inplakken.

Drogen in het zonnetje of op de kachel

Drogen met oude kranten

Plantenpers

Drogen met keukenrolpapier

3. Bewaren op herbariumvellen
Van je juf of meester krijg je 20 herbariumvellen.
Deze zijn speciaal voor De Uitdaging van Op Fietzzz gemaakt.
Wees er zuinig op, want er zijn geen reservevellen.

Misschien kan jouw juf of meester een les kalligrafie geven voor
je met het schrijven op de vellen begint.
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Voor het zoeken van de juiste namen kan je gebruik maken van de link:
• http://www.bioplek.org/organismen/planten/1klas_plantenlijst.html
• boeken over planten op school
• Internet
Het inplakken
• Plak alleen planten op die helemaal droog zijn.
• Gebruik altijd één vel per plant.
• Plak de planten op met smalle strookjes doorzichtig plakband.
• Plak de planten maar aan één kant van het papier.
• Zorg ervoor dat alles er netjes uitziet en alles mooi vlak ligt.
Een omslagmap
Om de herbariumvellen mooi te bewaren kan je een fraaie omslag
maken. Bedenk samen met juf of meester hoe jullie dit gaan doen.
De map moet bescherming bieden voor jouw herbarium. Op die
manier kan je jouw herbarium een leven lang bewaren!

Herbariumnr.:
Naam:

Datum:

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vindplaats:

Nederlandse naam:

Streeknaam:

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Latijnse naam:

’Oude’ herbarium omslagmap

.............................................

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................

De omslag zelf maken, op jouw manier

Op Fietzzzjes

Carolus Linnaeus, 1707-1778, was een beroemd botanicus en grondlegger
binominale nomenclatuur.
Linnaeus benoemde en classificeerde gedurende zijn leven zo’n 9000 soorten planten. Planten die
hun toenaam van hem kregen zijn nog altijd herkenbaar aan de auteursaanduiding ‘L.’
(van Linnaeus) achter de botanische naam . Linnaeus is de enige
auteur wiens naam tot slechts één letter wordt afgekort. De au
teursnaam ‘L.’ (bij planten) of ‘Linnaeus’ (bij dieren) betekent dat
Linnaeus degene is die de soort een naam heeft gegeven.
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Botanicus:
Iemand die planten zoekt, hun namen kent, ze bestudeerd (meervoud: botanici)
Botanische naam:
De formele naamgeving van planten, ook wel de wetenschappelijke naam, in Latijn
Binominale nomenclatuur: bi-nominaal - twee namen in Latijn
In de opdracht zoeken we de naam in drie talen!
Bijvoorbeeld:
Nederlands: Madeliefje
Latijn: Bellis perennis L. (de L. betekent de Carolus Linnaeus de naamgever was)
Determineren: de naam bepalen met een flora, een systematische opsomming van wilde
planten. Onderscheiden van planten met bijvoorbeeld een zoekkaart.
Herbarium: Een herbarium is een verzameling gedroogde planten, op papier vastgehecht,
met de botanische naam en eventueel een regionale naam, de vindplaats, datum en de naam
van de verzamelaar. Het drogen gebeurt in een plantenpers of met een droogoven.
Een herbariumexemplaar kan onder andere dienen als bron voor onderzoek of
voor de aanwezigheid van een bepaalde soort op een bepaalde plaats.
Herbarium kan ook kruidboek betekenen. Herba=kruid
Herbaria: meervoud van herbarium
Schoolherbarium: herbarium gemaakt voor en door leerlingen
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als bewijs

