Інструкція з виготовлення гербарію
Гербарій - це колекція засушених під пресом, прикріплених до аркуша паперу і зачохлених
рослин.
Етапи гербарізаціі рослин:
- підготовча робота;
- збирання, обробка та сушка рослин та їх частин;
- монтування і зберігання.
Підготовча робота включає в себе:
- проведення морфологічного аналізу заданого для гербарізаціі рослини, а саме перегляд літератури,
ілюстрацій цієї рослини, наявного на кафедрі гербарію.
Збирають рослин в суху сонячну погоду, після висихання роси. Рослини не повинні мати
пошкодження тваринами, комахами, грибками, тощо. Збирати рослини необхідно в різні періоди
вегетації, що найбільш повно відповідає морфологічному аналізу об'єкта. На гербарії має бути
відображено максимально інформації про рослину (підземні органи; здатність до розгалуження або
кущіння пагонів; листкорозміщення на пагоні, будова листка, гетерофіллія; тип суцвіття або
розташування квіток, будова окремої квітки; плоди та насіння).
Трав'янисті рослини викопують, коріння обтрушують, а при необхідності миють. У деревних
рослин секатором зрізають квітконосні або плідоносні пагони з листям. Якщо рослина має
роздільностатеві квітки, необхідно брати пагони з чоловічими та жіночими квітками. У хвойних
порід зрізають гілки з чоловічими і жіночими шишками. Деревні рослини, у яких квітки з’являються
до розпускання листків, збирають двічі: з квітками, а пізніше - з листям. У деревних рослин беруть
зразок кори.
Для висушування рослини беруть у свіжому стані. Закладають рослину в папір (газети) «сорочки», які добре вбирають вологу. Розкладають рослину так, щоб всі частини були ретельно
розправлені, не стикалися одна з одною, на листках не було складок. Під квітки та інші соковиті або
м'ясисті частини підкладають фільтрувальний папір або вату, загорнуту в фільтрувальний папір.
Якщо уникнути торкання частин рослини не вдається, то між ними прокладають шматочки паперу.
Якщо рослина дуже велика, то її розрізають, але так, щоб загальне уявлення про неї збереглося. Якщо
рослина має пошкоджені органи або багато гілок, листя, квіток або плодів, то частину їх можна
видалити. Товсті або м'ясисті корені, цибулини, кореневища та інші органи рослини перед закладкою
розрізають уздовж. Товсті стебла придавлюють рукояткою ножа. Підготовлену до сушіння рослину
закривають другим аркушем паперу і кладуть під прес (10 - 20 кг). В якості преса використовують
гербарні сітки, які туго стягують шнуром, або дошки та інші підручні засоби достатнього розміру та
ваги. «Сорочки» необхідно міняти щодня, а в міру висихання рослин, їх перекладають все рідше.
Готовність засушеного матеріалу визначають наступним чином:
- якщо підняти рослину, то вона повина зберігає стійкість і пружність, верхівка не хилиться
вниз, то засушування вважається закінченим;
- зникає живе зелене забарвлення і відсутнє відчуття холоду та вологи при дотику.
Пересушена рослина дуже крихка і кришиться при дотику, а недосушений матеріал швидко
буріє.
Висушені певна рослина нашивається на лист щільного, білого паперу розміром 42х28 см. У
правому нижньому куті аркуша скріпкою прикріплюється гербарна етикетка, заповнена від руки.
Етикетка складається за зразком:
Родина ...
Рід ...
Вид ...
Місцезнаходження ...
Місце зростання....
Дата збору ...
Зібрав, визначив ...
Назва рослини зазначається українською, російською та латинською мовами.

