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1. ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА КОЛЕКЦИЈЕ ЕКСИКАТА 
 
Чување ексиката и ваучер узорака пореклом из пројеката праћења 
биодиверзитета гљива је изузетно битан део сваког научног рада. Преглед ваучер 
узорака омогућава нам веродостојну потврду или исправку идентификације 
организама сакупљених у некој од еколошких, молекуларних, популационих или 
филогенетских студија. Такви сачувани узорци нам могу послужити за анализу 
ДНК у оквиру будућих молекуларних и филогенетских истраживања.  
Колекције ексиката служе за дуготрајно чување спороносних тела гљива. Подаци 
о географској дистрибуцији, биљкама домаћинима и биодиверзитету гљива који 
су прикупљени приликом формирања колекције су трајни доказ о организмима 
који се јављају у некој географској регији. Колекција гљива и прикупљени подаци 
о њима се могу сматрати за националну баштину једне државе (Baxter et al. 1999). 
Убрзани процеси смањења површина под шумама и уништавања станишта гљива 
намећу потребу за радом на сакупљању ексиката гљива и каталогизацијом врста 
које расту на територији Републике Србије, а у сврху заштите њихових станишта 
од процеса деградације. Колекција ексиката МГСС (у даљем тексту: КЕ-МГСС) је 
национална и регионална колекција ексиката која има за циљ унапређење 
микологије и заштиту гљива и њихових станишта у Републици Србији. Пред 
чланицама МГСС је постављен важан задатак пописа и узорковања гљива 
заступљених на територији Републике Србије и региона.   
 

2. САКУПЉАЊЕ ГЉИВА, ПОСТУПАЊЕ СА УЗОРЦИМА И 
ЊИХОВ ПРИХВАТ У КОЛЕКЦИЈУ 

 
План прихвата узорака гљива мора одражавати циљеве који су постављени 
приликом оснивања колекције ексиката, као и могућност будуће употребе 
узорака у научно-истраживачким радовима од стране индивидуалних чланова 
друштава чланица МГСС. 
Приликом предаје гљива на чување у колекцију ексиката потребно је обратити 
посебну пажњу на следећа питања: 
 

1. У каквом стању се налази гљива коју желимо да похранимо у колекцију? 
Гљиве које желимо похранити у колекцију морају бити зреле, правилно 

осушене, неоштећене од инсеката и без плесни.  
 

2. Да ли узорак гљиве поседује све релевантне пропратне податке? 
За сваки узорак је потребно доставити што више података релевантних за 

будуће студије. Достављени подаци морају бити довољно детаљни како би 
се могла извршити верификација детерминације узорка. Посебно је потребно 
навести оне особине спороносног тела гљиве које су биле кључне у 
идентификацији врсте и литературу (аутор и година издавања) која је 
коришћена приликом детерминације. 

 
 



3. Да ли врста којој узорак припада има већ похрањен ексикат у колекцији? 
Ограниченост у материјалним, просторним и радним капацитетима 

онемогућава похрањивање већег броја узорака.  
С тога се мора водити рачуна о релевантности дупликата ексиката који се 

похрањују у колекцију. Узорци гљива једне врсте са различитих локалитета са 
територије Републике Србије свакако могу имати свој значај у будућим 
студијама биодиверзитета. Дупликати могу имати значај и приликом размене 
ексиката са другим колекцијама ексиката у земљи и иностранству. 

 
4. Да ли је врсту идентификовао веродостојан детерминатор? 

 
Од посебног су значаја узорци који су прецизно детерминисани. 

Препорука је да се приликом детерминације избегне замка „насилне“ 
идентификације таксона. Идентификација узорка до рода или друге 
таксономске категорије је прихватљива и значајнија за колекцију од 
погрешне идентификације, која често може отежати будући рад са 
ексикатима.  

 
5. Да ли је ваучер узорак цитиран у неком научном раду? 

Уколико је узорак цитиран у неком раду потребно га је држати у колекцији 
чак и уколико неки од побројаних захтева није испуњен. 

 
Узорци гљива се чувају сушењем на ваздуху. Сушење гљива мора бити брзо и 
темељно. Процес сушења се одвија у ваздушној сушилици на температури 
између 40оC и 50оC. Уколико сушилица поседује дигитални термостат потребно 
га је подесити на температуру од 42оC (Wu et al. 2004). Мање гљиве се могу 
сушити целе, док је веће и меснате примерке потребно уздужно пресећи у више 
делова ради лакшег и бржег сушења. Приликом узорковања је потребно водити 
рачуна да сваки релевантни део гљиве буде укључен у узорак (нпр. волва код 
гљива из рода Amanita). Уколико је узорак осушен на неки други начин то је 
потребно навести у подацима придруженим узорку. Приликом сушења већег 
броја узорака потребно је водити рачуна да се гљиве обележе пре сушења. Гљиве 
после сушења значајно мењају облик и боју, па их је тада врло тешко 
разликовати. Уз сваки узорак је потребно поставити силика-гел како би се 
одржали услови ниске релативне влажности ваздуха. Узорак се ставља у папирну 
или пластичну кесу са перфорацијом и заједно са силика-гелом и пропратном 
картицом ексиката у већу пластичну „zipp“ кесу. Картица ексиката је А6 
формата (105mm X 148mm) и биће доступна у дигиталном облику спремном за 
штампу на А4 формату.  
Подаци које је потребно придружити сваком узорку су: број узорка, назив 
таксона, име легатора и детерминатора, дан узорковања, локација узорковања 
(са ГПС координатама до четврте децимале и надморском висином) и детаљан 
опис локалитета тј. места узорковања (супстрат на ком је гљива расла, биљка 
домаћин, микоризни партнер, тип тла, итд.). 
Сваки узорак мора поседовати квалитетне фотографије гљиве у свежем стању са 
јасно израженим свим релевантним макро-морфолошким карактеристикама 
битним за детерминацију одређене врсте. Узорци који не поседују фотографије 



свежих гљива или поседују фотографије незадовољавајућег квалитета неће бити 
прихваћене. Фотографије је потребно доставити посебно на CD-у или на други 
начин, смештене у фолдерима који носе називе по бројевима узорака (поље 
„веза“ у картици ексиката). Уколико су за одређивање неке врсте кључне 
микроскопске морфолошке особине, нпр. присуство уљаних капљица у спорама, 
реакција са Мелцеровим реагенсом и сл., потребно је приложити и фотографију 
микроструктура гљиве или навести кључне микроскопске морфометријске 
податке за идентификацију дате врсте, попут величине спора, односа дужине и 
ширине спора (Q вредност) и др. Уколико легатору такви подаци нису доступни, 
детерминацију треба ограничити на ону таксономску категорију до које је могуће 
гљиву детерминисати. Задржати конзервативни приступ при детерминацији је 
императив. 
 
Ради безбедног чувања и заштите од инсеката и других штеточина узорке је 
потребно замрзнути на температури од -18оC у трајању од минимум 7 дана. 
Замрзавање је потребно спровести у добро заптивеној пластичној посуди. 
Пластична посуда се, након одговарајућег периода у замрзивачу, одмрзава 
постепено, без отварања, све док посуда не поприми собну температуру. После 
одмрзавања се приступа слању ексиката централној збирци КЕ-МГСС и улагању 
ексиката у наменску картонску кутију, на одговарајућу полицу. 
  
Основни описани кораци1 приликом прикупљања гљива су: 
 

1. Налаз гљиве 
2. Фотографисање гљиве 
3. Бележење и опис локалитета (евиденција коју води сваки легатор) 
4. Узорковање гљиве и прелиминарна детерминација 
5. Стављање гљиве у папирну кесу за транспорт (спречити контаминацију 

узорка спорама других врста) 
6. Попуњавање картице ексиката  
7. Сушење гљиве 
8. Стављање ексиката у мању перфорирану „zipp“ кесу и заједно са 

картицом ексиката, силика-гелом у велику „zipp“ кесу. 
9. Заштита ексиката од штеточина дубоким замрзавањем 
10. Слање ексиката у централну збирку КЕ-МГСС 

 

3. УЛАГАЊЕ УЗОРАКА У  КОЛЕКЦИЈУ 
 
Узорци се улажу по редоследу њиховог пријема у КЕ-МГСС. Подаци о кутији и 
полици се уносе у дигиталну базу података (у даљем тексту: ДБП) која је 
саставни део КЕ-МГСС. 
Сваки ексикат који се похрањује у КЕ-МГСС добија свој јединствен број 
ексиката (у даљем тексту: ЈБЕ)  који се уписује у картицу придружену ексикату и 
дигиталну базу података. Јединствени број ексиката се потом, по потреби, 

                                                 
1 Детаљна процедура описана даље у тексту. 



доставља легатору. ЈБЕ чине акроним Миколошко-гљиварског савеза Србије и 
шестоцифрени редни број ексиката по редоследу приспећа у колекцију (нпр. 
МГСС_000001). ЈБЕ се може користити у публикованим радовима као референтни 
број за ваучер узорак. Фотографије за сваки узорак се похрањују у посебан 
фолдер који носи ЈБЕ за тај узорак. База фотографија се чува паралелно на хард 
диску и на онлајн серверу. 
Паралелно са вођењем дигиталне базе података (по редоследу ЈБЕ), води се и 
посебна листа врста које су заступљене у колекцији. Поред назива сваке врсте се 
уписују и ЈБЕ ознаке (Схема 1.). 
 
 
Схема 1. Схематски приказ саставних делова Колекције 

 

4. ПРИСТУП ДИГИТАЛНОЈ БАЗИ ПОДАТАКА И ЗБИРЦИ 
ЕКСИКАТА 

 
Дигитална база података колекције је доступна искључиво члановима 
Извршног одбора МГСС путем „Google Drive“ сервиса и освежава се једном 
месечно.  
База података ће се водити у програму Microsoft Excel (најјефтиније решење). У 
случају потребе за напреднијом базом података, приступиће се креирању 
посебног програма који ће одговарати потребама брзе претраге колекције и 
приступу специфичним информацијама (нпр. врсте домаћина на којима је 
забележена нека гљива). Такав прилагођени програм би требало да буде у 
могућности да на основу унетих података, одштампа картицу ексиката са 
додељеним следећим слободним ЈБЕ. 
Приступ Збирци ексиката и ДБП је дозвољен искључиво лицима са дозволом 
приступа издатом од стране Извршног одбора МГСС. Ексикате је могуће уступити 
на коришћење трећим лицима и институцијама у земљи и иностранству 
искључиво на основу одлуке Извршног одбора МГСС. Коришћење ексиката који 
су похрањени у колекцију као ваучер узорци, уз референцу ка неком научно-
истраживачком раду, захтева писмену дозволу и легатора (тј. аутора рада). 
Позајмљивање ексиката трећим лицима/институцијама се одобрава на период 
од три, шест или дванаест месеци, а о чему се обавештава лице/институција која 
позајмљује ексикат. Трајно отуђивање ексиката из КЕ-МГСС је могуће само уз 

КЕ-МГСС

ЗБИРКА ЕКСИКАТА

ДБЕ
(ПОДАЦИ О 

ЕКСИКАТИМА У 
EXCELL ТАБЕЛИ)

ЛИСТА ВРСТА У 
КОЛЕКЦИЈИ

(СА НАВЕДЕНИМ ЈБЕ)

БАЗА ФОТОГРАФИЈА
(ФОЛДЕРИ)



одобрење Извршног одбора МГСС. Приликом узимања ексиката из КЕ-МГСС, на 
место ексиката (и у ДБП) се оставља/уписује реверс. Реверс чини дупликат 
картице ексиката са подацима особе/институције код које се позајмљени 
ексикат налази. Сви научно-истраживачки радови настали на основу коришћења 
КЕ-МГСС морају имати наведену референцу ка коришћеној колекцији.  
 
 
Слика 2. Картица ексиката - предлог 

МГСС - КАРТИЦА ЕКСИКАТА МГСС 

Латински назив врсте: Датум: 

Легатор/Детерминатор: Локација: 

Вегетација и тло:  ГПС координате: 

*Напомене: 
 
 
 

Нарморска  
висина: 

Белешке приликом пријема ексиката 
 
                                                               

 

ВЕЗА: 

 

5. ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАД 
КЕ_МГСС 

 
За формирање Колекције ексиката је потребно обезбедити следеће услове: 

a) Простор: У првој години као простор за смештај Колекције се може 
користити стамбени простор неког од чланова Извршног одбора МГСС 
Након тог периода је потребно обезбедити трајно решење смештаја 
колекције. 

b) Материјал: Материјал који је потребан за основно функционисање 
Колекције чине: папирне кесе за транспорт гљива, сушилице за гљиве, 
пластичне „зипп“ кесе димензија cca. 10x15 cm и 19x25 cm, силика-гел, 
картице ексиката, тус-траке, кутије за ексикате. 

c) Људство: Свако заинтересовано гљиварско друштво у оквиру МГСС може 
одредити једну или више особа за везу са КЕ-МГСС, а који ће имати улогу 
легатора. МГСС треба да одреди минимум две стручне особе које ће 
имати улогу куратора и водити бригу о Колекцији ексиката. 

 
 
 



6. ДОДАТАК ПРЕДЛОГУ ФОРМИРАЊА КОЛЕКЦИЈЕ 
ЕКСИКАТА МИКОЛОШКО-ГЉИВАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Основни описани кораци приликом прикупљања гљива су: 

1. Налаз гљиве 
2. Фотографисање гљиве на терену и/или по повратку са терена. 
3. Бележење и опис локалитета (евиденција коју води сваки легатор) 
4. Узорковање гљиве и прелиминарна детерминација 
5. Стављање гљиве у папирну кесу за транспорт 
6. Попуњавање картице ексиката  
7. Сушење гљиве 
8. Стављање ексиката у мању перфорирану „zipp“ кесу и заједно са 

картицом ексиката, силика-гелом у велику „zipp“ кесу. 
9. Заштита ексиката од штеточина дубоким замрзавањем 
10. Слање ексиката у централну збирку КЕ-МГСС 

 
Фотографисање гљива на терену је први корак у опису гљиве. Фотографија гљиве 
мора да садржи приказане све морфолошке карактеристике релевантне за 
детерминацију и потврду идентификације одређене врсте. Фотографија се може 
начинити фотоапаратом или модерним телефоном, под условом да задовољава 
основне критеријуме квалитета слике: тј. да верно преноси боје и детаље. 
Приликом фотографисања је потребно обратити посебну пажњу на баланс белог 
како би боје биле верно пренете. Фотографисање у шуми у подневним часовима 
може бити посебно отежано присуством зеленог светла на гљиви пореклом од 
крошњи дрвећа и јаког директног сунчевог светла. Такве ситуације треба 
избегавати изношењем гљиве на чистину где нема крошњи дрвећа, односно 
коришћењем застора (дифузора).   
Поред гљиве се може ставити лењир са центиметарским подеоцима. 
 
 Фотографија 1. Приказ гљиве са и без пресека плодишта 

На фотографијама се виде све битне морфолошке карактеристике гљиве. Боја је 
верно приказана и нема „препаљених“ делова фотографије што се често дешава 
код белих гљива. Фотографијама гљиве је понекад препоручљиво придружити и 
фотографију станишта на ком је гљива пронађена. 



Уколико се гљива фотографише ван места налаза (ex situ) то је потребно посебно 
навести. 
Бели кишобран је лак за ношење, а може послужити као дифузор за ублажавање 
директног светла. На тај начин избегавамо „препаљене“ фотографије са дубоким 
сенкама без детаља. 
 
 
 Фотографија 2. Употреба дифузора 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Бележење морфолошких особина и екологије је изузетно битан корак при 
сваком узорковању гљиве. Гљива без придружених података о морфолошким 
особинама и станишту нема вредност за колекцију и за будућа истраживања. Од 
велике је важности да опис гљиве буде што је више униформан, како би се 
избегле могуће забуне. Због тога је потребно водити рачуна о терминима који се 
користе приликом описа. Из тог разлога препоручујем коришћење два речника: 
 

1. Хаџић, И., Вукојевић, Ј. (2008) Илустровани речник света гљива 
2. Bas, C., Kuyper, T.W., Noordeloos, M.E., Vellinga, E.C. (1988) Flora Agaricina 

Neerlandica2, Volume 1, p. 54-64 
 

Описе гљива писати на српском, енглеском или латинском језику. Текстуални 
опис је могуће допунити и скицама и цртежима када је то могуће, али није 
неопходно. 
Потребно је забележити и околно растиње, дрвеће и тип земљишта (ако је то 
могуће). Не очекује се тачна идентификација сваког дрвета до врсте, али ако је 
гљива расла под храстовима довољно је навести само род дрвета (нпр. Храст или 
Quercus sp.). 
После описа гљиве је потребно ставити у папирне кесе за транспорт до сушилице. 
Погрешно је и неприхватљиво мешати различите гљиве у плетеној корпи. Такви 
узорци у каснијим молекуларним анализама могу дати дубиозне податке.  
 
 Фотографија 3. Фотографисање на терену 

                                                 
2 Видети у додатку испод. 



 
 Фотографија 4. Приказ осушене гљиве спремне за чување 
  (гљива се налази у две „zipp” кесе са силика-гелом): 

 
Отисак спора је важан додатак сваком ексикату и пожељно га је направити када 
год је то могуће. Отисак спора се прави на белом А4 листу папира тако што се 
шешир гљиве, са одсеченом дршком, стави на папир да преноћи. Пожељно је 
прекрити шешир пластичном посудом. На тај начин гљива остаје у условима 
повећане влажности ваздуха што поспешује одбацивање спора са стеригми. На 
папир се уписују подаци о врсти гљиве, датум налаза и шифра налаза. За 
прављење отиска спора можемо користити један од шешира из колекције гљива 
са терена. 
Ако на терену наиђемо на више гљива за које оправдано сматрамо да потичу из 
једног генета (спороносна тела израсла из исте секундарне мицелије) врло је 
препоручљиво узорковати неколико спороносних тела различитих ступњева 
зрелости. 
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Пример картице ексиката 
Приликом слања ексиката неопходно је попунити картицу са траженим подацима. Ексикати без пропратних 

података записаних у Картицу ексиката се не могу чувати у Колекцији. 
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гране 

Живо 
 дрво 
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Белешке приликом пријема ексиката 
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