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Pirmie herbāriji tika izveidoti jau ļoti sen
Itālijā. Tos izveidoja ārsts un botāniķis Lukē
Ginī.

Viņš pirmais piedāvāja žāvēt un uzglabāt tos
īpašās kolekciju grāmatiņās – herbārijos
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Augus herbārijam var ievākt, lasīt no agra pavasara, kad sāk
ziedēt pirmās pavasara puķes...

...līdz pat vēlam rudenim, kad koku lapas sāk krāsoties košās
krāsās – sarkanā, dzeltenā, oranžā.
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Veidojot herbāriju, svarīgi ir ievērot vairākus
noteikumus:

augus herbārijam ievāc tikai sausā un saulainā
laikā, lietus laikā ievāktie augi ilgi kalst un var sākt
pelēt vai pat pūt, tādi bojāti augi herbārijam neder

mazākiem augiem no saknēm jānopurina zeme,
smiltis
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Augus, augu lapas žāvē, nospiežot tos starp
lapām. Augiem jābūt cieši nospiestiem, lai
žūstot nesakrokotos lapas.
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Herbārija noformēšanai visieteicamākais ir
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Augs pie papīra jāpiešuj (līmēt ar
līmi nedrīkst) vairākās vietās vai nu
jāpielīmē ar līmlenti.
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Paldies par uzmanību,
veiksmi herbārija

veidošanā!


