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CAMPANIE DE INFORMARE A POPULAŢIEI

Expoziţie de ciuperci comestibile şi toxice
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Perioada 20-23 septembrie 2018
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Argument:
Având în vedere otrăvirile accidentale cu ciuperci necomestibile în
rândul populaţiei, este imperios necesară informarea elevilor şi a comunităţii
locale cu privire la modul de determinare corectă a ciupercilor comestibile şi de
asemenea este necesară formarea unui comportament ecologic în rândul
oamenilor privind ciupercile în general şi importanţa lor majoră în ecosistemele
montane.

Obiectivele propuse:
- realizarea unei expoziții temporare de ciuperci comestibile și toxice, în
perioada 20-23 septembrie 2018;
- promovarea obiectivelor și activității Asociației Societatea Micologică
din România și a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor prin atragerea unui
număr cât mai mare de vizitatori la evenimentul expozițional;
- creșterea gradului de informare a publicului cu privire la importanța
speciilor de ciuperci, identificarea principalelor grupe de fungi din habitatele
naturale și a deosebirilor dintre speciile comestibile și toxice;

Grupul ţintă:
- elevii claselor I-VIII, claselor IX – XII şi ai şcolii profesionale;
- părinţii elevilor, comunitatea locală
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Desfăşurarea activităţii:
În urma colectărilor din teren în perioada 20-22 sept.2018, de către
membrii Societăţii Micologice din România, participanţi la a III-a ediţie a
Taberei de Micologie din comuna Dorna Candrenilor, a unui număr de 257 de
specii de ciuperci macroscopice, comestibile şi toxice şi determinarea lor, am
realizat o expoziţie temporară de ciuperci pe holul Liceului Tehnologic Dorna
Candrenilor în data de 23 septembrie 2018.
Au fost colectate şi prezentate ciuperci din turbăriile din Poiana Stampei
şi Grădiniţa, din molidişurile, păşunile şi ecosistemele de pe lângă cursurile de
apă din Poiana Negrii, Dorna Candrenilor şi Dornişoara.

Expoziţia de ciuperci

Diverse specii de hribi (Boletus sp.)
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Preşedintele Societăţii Micologice Române, prof. dr. Cătălin Tănase a dat
explicaţii celor prezenţi despre modul de determinare a speciilor comestibile şi a
deosebirilor faţă de cele toxice. De asemenea, a precizat rolul ciupercilor în
ecosistem în realizarea micorizelor ( simbioze cu plantele), a lichenilor şi rolul
de descompunători, participând la formarea solului.
Prof. univ. Ştefan Manic din Republica Moldova a prezentat un ghid de
ciuperci cu imagini color pentru determinarea mai uşoară a acestora care a putut
fi achiziţionat de cei interesaţi
Activitatea s-a desfăşurat cu sprijinul Primăriei Dorna Candrenilor şi a
Ocolului Silvic Dorna Candrenilor.
La expoziţie a fost prezentă şi televiziunea locală care a mediatizat
acţiunea.
Evaluarea activităţii:
Elevii au recunoscut ciupercile comestibile în stare naturală,
deosebindu-le de cele toxice. Pe viitor vor fi mai atenţi la detalii atunci când vor
culege ciuperci.
Elevii au învăţat cum trebuie să se comporte cu ciupercile toxice şi
au înţeles că ele au un rol important în ecosistem şi nu trebuie distruse.
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La expoziţie au participat în număr mare şi părinţi, reprezentanţi ai
Primăriei şi Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, elevi şi profesori de biologie şi
de alte specialităţi din bazinul Dornelor, profesori universitari participanţi la a
treia ediţie a taberei de micologie.
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