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1. Коју гљиву да сачувам? 
 
Постоје два основна повода за сакупљање ексиката: сакупљање појединих врста 
и родова по потреби појединаца из МГСС и сакупљање гљива у пројектима 
пописа гљива на одређеним стаништима и географским просторима (микофлора 
пројекти). Додатак овоме би био сакупљање ретких гљива које нису заступљене 
у Колекцији, а легатори се о тим врстама могу информисати код појединих 
миколога-детерминатора у МГСС. 
 

2. Шта да урадим када пронађем гљиву? 
 
Након налаза гљиве потребо је забележити основне податке о гљиви и станишту. 
Потребно је да сваки легатор познаје гљиве у довољној мери да оцени који су то 
морфолошки и еколошки подаци потребни да буду забележени за поједине 
врсте, родове и фамилије гљива. Неки од стандардних података су: место налаза, 
локација, датум налаза, ГПС координате, надморска висина,  станиште, биљна 
асоцијација, легатор/детерминатор и др. Једна особа током теренског дана, из 
практичних разлога,  не би требала да узоркује више од десетак гљива. То је 
максималан број гљива који се може квалитетно обрадити за један дан.  
 

3. Како правилно фотографисати гљиву? 
 
Фотографисање гљива последњих година је знатно олакшано појавом модерних 
телефона са камерама. Сваке бољи телефон има камеру довољно добру за 
фотографисање гљива.  

Слика 1 Фотографисање гљива са употребом белог кишобрана као 
дифузора ради мекшег светла. Фото: Стеван Балубан 



Приликом фотографисања треба имати у виду неколико ствари: фотографисати 
ван директног сунчевог светла, фотографисати у јутарњим или поподневним 
сатима, правити неколико фотографија из више углова са приказом различитих 
морфолошких карактеристика битних за детерминацију појединих родова. 
Пример добре праксе је приказан на слици 2. Фотографије је потребно држати у 
посебним фолдерима за сваку нађену гљиву и доставити електронски као прилог 
ексикатима. 

4. Како забележити ГПС координате? 
 
ГПС координате је најлакше забележити помоћу „паметног телефона“. Постоје 
два начина. Први начин је помоћу посебне апликације која бележи тренутну 
локацију и надморску висину.  

Обратите пажњу на формат којим је изражена ГПС локација. Уколико ваш уређај 
показује другачији формат ГПС локације (нпр. степене, минуте и секунде) 

Слика 3 ГПС координате и надморска висина 

Слика 2 Amanita franchetii – Правилно забележени сви морфолошки битни детаљи. 
Фото: Милка Аџић 

Слика 4 Подешавање формата приказа ГПС коордианта 



потребно га је подесити да показује само степене у децималном облику као на 
слици 3. 
Приказане координате је потребно забележити и заокружити до четврте 
децимале. Из примера са слике 3 то би била следећа локација: 45.2426 19.8339. 
Други начин је фотографисањем са активираним ГПС лоцирањем и касније 
издвајање локације из метаподатака (метадата) у фотографији. Овај начин рада    
је понекад једноставнији јер фотографисањем гљиве уједно и бележимо њену 
локацију. Прво је потребно омогућити ГПС лоцирање на телефону; Након пар 
минута када се телефон повеже са сателитима може се фотографисати гљива. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5 Омогућена ГПС локација на андроид телефону 



Метаподаци о локацији (не и надморској висини) се налазе у детаљима о 
фотографији. 
 
 

 

 
 

  

Слика 6 Метаподаци 

Слика 7 ГПС координате у метаподацима фотографије 



5. Како пронаћи локацију на мапи? 
 
Када имамо ГПС координате до четврте децимале (свака наредна децимала је 
бесмислена и не треба их бележити) онда помоћу Google Maps сервиса можемо 
лако пронаћи локацију на којој је гљива пронађена до прецизности од десетак 
метара. Довољно је координате унети у поље за претрагу и притиснути ентер. 
 

6. Како убрати гљиву? 
 
Гљиву је потребно убрати са свим њеним деловима. Ово се посебно односи на 
гљиве које имају укорењену дршку попут Hebeloma radicosum, Hymenopellis 
radicata и др. Посебну пажњу је потребно обратити на лако ломљиве гљиве и 
њихове делове (нпр. волва гљива из секције преслица). 
 

7. Како пренети гљиву са терена до сушилице? 
 
Гљиве које ћемо сушити за Колекцију ексиката држимо одвојене од других 
гљива. Морамо се побринути да споре других врста гљива не падну на наше 
узорке. Ситније гљиве је могуће ставити у пластичне посуде са избушеним 
отворима за струјање ваздуха. Крупније гљиве можемо ставити у папирне кесе.  
У сваком случају не бисмо требали дозволити да гљива буде у затвореној посуди 
или кеси дуже од пар сати.  
  

Слика 8 Google Maps - проналажење локације 



На слици 9 је приказана кутија са преградама за узорковање ситнијих гљива. 
Поклопац је избушен са више ситних рупа. 

Слика 10 Преузето из: Mueller, G.M., Bills, G. F., Foster, M. S. (2004) 
Biodiversity of Fungi 

Слика 9  Преузето из: Mueller, G.M., Bills, G. F., Foster, M. S. (2004) 
Biodiversity of Fungi 



8. Шта радити са гљивом када се вратимо са терена? 
 
Највећи број гљива не можемо са сигурношћу детерминисати на терену. Зато је 
потребно да гљиве у очуваном стању донесемо у просторију за детерминацију.  

Приликом детерминације потребно је да се држимо конзервативног приступа 
који налаже да гљива припада одређеној врсти само уколико на то несумњиво 
указују све релевантне карактеристике. Ако имамо било какву резерву према 
детерминацији боље је задржати се на нивоу рода. 

Слика 11 Преузето из: Mueller, G.M., Bills, G. F., Foster, M. S. (2004) 
Biodiversity of Fungi 

Слика 12 Како не треба радити. 



9. Како сушимо гљиве? 
 
Гљиве сушимо на температури између 40 и 50°С. Меснатије гљиве сечемо у више 
мањих делова, а ситније гљиве сушимо целе. Водимо рачуна да сви делови 
гљиве буду укључени (нпр. волва код гљива из рода пупавки). На решетке у 
сушилици гљиве ређамо у једном нивоу. Сушимо гљиве неколико сати у 
зависности од садржаја влаге и брзине којом се гљива суши. Осушене гљиве све 
личе једне на друге те их је врло тешко разликовати. Како не би дошло до забуне 
и грешке са гљивом у сушилицу стављамо и привремену цедуљу са подацима о 
гљиви. 

 
10. Шта радимо са осушеним гљивама? 

 
На крају нам остаје још неколико неопходних корака како би наш ексикат био 
спреман за унос у Колекцију ексиката. Директно уз сушилице гљиву стављамо у 
мању зип кесу и патент затварачем је добро затворимо. У ту кесу заједно са 
гљивом стављамо и нашу радну цедуљу. 
Једнако важан корак као и само сушење је заштита гљиве од инсеката. 
Замрзавање гљиве 48 сати би требало да буде довољно да убије све инсекте 
заостале у ексикату.   

Слика 13 Сушилица за поврће је погодна за сушење гљива 



Приликом одмрзавања је потребно да гљива полако поприми собну температуру 
пре него што је одложимо. 
Након што је гљива попримила собну температуру, а кондензована влага на зип 
кеси се осушила, можемо у малу зип кесу ставити једну кафену кашичицу силика-
гела и опет добро затворити.  
Последњи корак је стављање попуњене картице ексиката у велику зип кесу 
заједно са ексикатом у малој зип кеси као на слици 14. 
 

 

Слика 14 Ексикат у зип кеси са силика-гелом и картицом ексиката. 

 
11.  Шта радити са готовим ексикатом? 

 
Готов ексикат треба да је у форми као што је приказано на слици 14 (број ексиката 
се накнадно додељује). Сваки легатор може доставити ексикате председнику 
свог гљиварског друштва који ће даље проследити ка Колекцији ексиката. 
 


