ÚTMUTATÓ
A KÁROSÍTÓ- ÉS KÁRKÉPGYŰJTEMÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ
Követelmények:
A gyűjteménybe rovarkárosítók, kórokozó gombák termőtestei, valamint ezek kár- és kórképei
helyezhetők el. Csak olyan fajok illetve kár- és kórképeik gyűjthetők, amelyek a kiadott listán vagy
a Pagony Hubert által szerkesztett Erdei károsítók című könyvben szerepelnek. E gyűjteménynél
nem egy meghatározott fajszám teljesítse a feladat, hanem 50 pont megszerzése a listán látható
pontozási rend szerint. Azokra a fajokra valamint kár- és kórképekre, amelyek a listán nincsenek
feltüntetve, az Erdei károsítók című könyvben viszont megtalálhatók, egy pont kapható.
A begyűjtött rovarokat rovargyűjtő üvegben valamilyen rovarölő szerrel meg kell ölni, majd
preparálva, rovartűre, vagy gombostűre feltűzve kell a gyűjteményben elhelyezni. A rovarokat egy
erre alkalmas méretű kartondobozban kell elhelyezni. A dobozba betétnek alkalmas a
„Hungarocell”, vagy „Nikecell” szigetelőanyag, parafalemez, hullámpapír, vagy bármilyen 5-10
mm vastag anyag, amibe a rovartűt bele lehet szúrni. Ezt a betétet célszerű egy vékony fehér
papírral fedni. A kartondoboz külső eredeti borítását is fedjük papírral.
A húsos gombák termőtestéből préselt metszetet kell készíteni és herbáriumi gyűjtőlapra
felragasztva kell leadni. A száraz taplógombák nem igényelnek preparálást. Ugyancsak preparálni,
vagy préselni kell a zöld, nagy nedvességtartalmú növényi részeken (pl. levél) lévő kárképeket, és
egyszerű szárítással leadhatók a nem romlandó, száraz, fás növényi részek. Egyes kár- vagy
kórképek (pl. gubacsok) átlátszó tasakban is beadhatók.
A gyűjtött anyagot feliratozni kell, amelyen fel kell tüntetni a faj nevét, fejlődési alakját, a kórilletve kárkép nevét valamint a kapható pontszámot.(Pl. gyapjaspille hernyó 5p., tarka
égerormányos nemző rágása 4p., nyírtapló 1p.) A feliratozás nem helyettesíthető számozással!
A gyűjteményhez listát kell mellékelni a benne elhelyezett fajok, kór- és kárképek megnevezésével,
pontszámaival és a pontszámok összesítésével.
A gyűjtési feladat kiadása:
-

Nappali tagozat
Levelező tagozat

13. évf.
I. évf.

szept. 15.
nov. 15.

Az értékelés szempontjai:
Az elérendő pontszám teljesítése
48-50 pont: jeles (5)
46-47 pont: jó (4)
44-45 pont: közepes (3)
41-43 pont: elégséges (2)
41 pont alatt: elégtelen (1)
-

A fajok helyes megnevezése (A hibásan megnevezett 1 pont feletti fajoknál 1,5 pont levonás, az
1 pontosoknál 1 pont levonás.)

Beadási határidő:
-

Nappali tagozat
Levelező tagozat

14. évf.
II. évf.

febr. 28.
febr. 28.

