Bilag 12

Herbarium
Her finder du en kort vejledning til at lave et herbarium. Du kan vælge at lade eleverne
plukke mælkebøtter, skvalderkål, tusindfryd og brændenælder, eller nogle helt andre
planter, alt efter hvad der er på skolens grund.

Til indsamling af planterne:
• Poser eller kurv til de indsamlede planter
• Havehandsker til at plukke brændenælder med
• Skovle til at grave planter op med

Til presning af planterne:
• Gamle aviser eller blade til at presse planterne i
• Tunge bøger til at presse planterne med

Til at samle herbariet:
• Hvidt A4-papir til at lime planter på
• Lim (flydende) eller tape til at fastgøre planterne med
• Plastiklommer til at opbevare elevernes herbarium i

Sådan gør du:
1

Når du skal plukke planten, skal du huske at få både stilk, blomst, blade og
rødder med, så du kan se, hvad det er for en plante efterfølgende.

2

Put planten i en pose og pust lidt luft i posen, inden du lukker den, så planten
ikke bliver mast. Du kan også putte din plante i en kurv.

3

Når du er tilbage i klassen, skal du finde gamle aviser eller blade frem.
Læg planterne ud på siderne i avisen/ bladet.

4

Læg noget tungt oven på aviserne f.eks. bøger.

5

Planterne skal ligge i pres i 1-2 uger. Det afhænger af, hvor saftig en plante det
er. Hold øje – er planten meget saftig, kan det nemlig være nødvendigt at skifte
avissiderne en gang imellem. HUSK, du må ikke kigge eller røre for meget,
selvom det kan være svært at lade være.

6

Når planterne er tørre, skal de sættes i dit herbarium.

7

Find et stykke hvidt papir. Lim eller tape planten på papiret og skriv plantens
navn underneden, og evt. hvor du fandt planten.

8

Når limen er tør, kan du putte papiret i en plastiklomme.
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