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KAJ SO GLIVE IN GOBE?

Glive (Mycota) tvorijo samostojno kraljestvo, saj se razlikujejo tako od rastlin
kot tudi od živali. Glive so ena izmed najbolj pestrih in vrstno bogatih skupin
organizmov na Zemlji in predstavljajo 10 % do 20 % vseh vrst, ki naseljujejo
naš planet. Njihovo skupno število je ocenjeno na 750.000 do 1.500.000 vrst.
V Sloveniji poznamo preko 3.000 višje razvitih vrst gliv, ki jih imenujemo gobe.

Običajno glive delimo na mikro in makroglive. K makroglivam  spadajo glive, ki
tvorijo vidne trosnjake (večje od 2 mm) in jih imenujemo tudi višje glive, ostale
uvrščamo med mikroglive (nižje glive). Podzemni del gliv je podgobje ali
micelij, ki ga sestavljajo hife. Pri višjih glivah se v določenih okoliščinah iz
podgobja razvije trosnjak (goba) s trosovnico, ki služi razmnoževanju.
Razlikujemo tri funkcionalne skupine gliv: (a) saprofitske (razgrajevalke ali
gniloživke), ki razgrajujejo mrtvo organsko snov, (b) biotrofne, ki živijo v
obvezni simbiozi z zelenimi rastlinami in algami ter s slednjimi tvorijo lišaje, z
rastlinami pa mikorizo (sožitje), (c) zajedalske glive, ki parazitirajo druge
organizme. Mikorizne glive so morda najpomembnejša skupina gliv. V
gozdovih so pomembne tiste glive, ki tvorijo mikorizo z drevesi. Hife pridejo v
stik z nemikorizno kratko korenino dreves, jo ovijejo ter tvorijo plašč, iz
katerega izraščajo hife, ki sprejemajo hranila in vodo iz talnega substrata, ki
ga korenine ne dosežejo.

Na pojavljanje gliv vpliva tudi človek s svojo dejavnostjo, vplivi so naslednji:
neprimerno gospodarjenje v agrarni in gozdni krajini, ki povzroči izgubo
življenjskih prostorov (habitatov) gliv; vpliv onesnaževanja, nabiranje in
uničevanje trosnjakov (gob) ter vpliv globalnih klimatskih sprememb. Najbolj
ogrožene so glive močvirnih habitatov, ekstenzivnih suhih travišč, pragozdov
in listnatih ter iglastih gozdov na zelo revnih tleh.

KDAJ IN KAKO V NARAVI NABIRAT GOBE
in druge darove narave?

Najbolje je, da gremo nabirat gobe v lepem vremenu, nekaj dni po obilnem
deževju. To je takrat, ko gobe na rastišču niso razmočene in je v gozdu dovolj
svetlobe. Zjutraj je trava in podrast še mokra, a v večernih urah je v gozdu
hitro mrak in zato gobe težje določamo.
V mraku je tudi večja možnost, da se izgubimo. Oblačilo in obutev naj bo
primerna vremenu in kraju, kamor smo namenjeni, da v čim večji meri
preprečimo možnosti poškodb in drugih neprijetnih presenečenj.

Za nabiranje gob je potrebna zračna košara in zložljiv nožek!

Pri nabiranju gob je pomembno, da si vse značilnosti gob dobro ogledamo,
zato je dobro imeti s seboj tudi očala ali lupo.
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VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE

Slovenska zakonodaja dovoljuje nabiranje gozdnih sadežev v naravi pod
pogojem, da upoštevamo veljavne uredbe in predpise.
Pri nabiranju gob smo bili dolžni spoštovati že Uredbo o zavarovanju
samoniklih gliv (iz Uradnega lista RS; št. 57/1998), ki prepoveduje
prekomerno nabiranje gob. Dovoljeno je nabrati do 2 kg očiščenih gob
na osebo na dan. Novejša uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah
gliv (Uradni list RS, št. 58/2011) pa prepoveduje nabiranje ali uničevanje
40 ogroženih vrst gliv. Uredba ima tudi t.i. Rdeči seznam, ki našteva
preko sto redkih gliv, ki jih ne nabiramo za prehrano.

NEVARNOSTI V GOZDU

Verjetnost, da nas v gozdu napade divjad (divja svinja ali medved), je
razmeroma majhna. Pri normalni (zmerni) hoji po gozdu opozarjajmo divjad na
svojo prisotnost, tako da se nam le-ta lahko pravočasno izogne.

Bolj kot zveri, so v naravi nadležne žuželke, insekti in klopi, pred katerimi
se je treba zaščititi. Prisesanega klopa je treba čim prej strokovno
odstraniti.

Nabiranje gozdnih sadežev, kamor spadajo tudi zdravilna zelišča in gobe, je
zagotovo eden od pomembnih dejavnikov naše sprostitve in rekreacije. Prav
Slovenci smo eden največjih nabiralcev teh darov narave.

KAKO PREPOZNATI – DOLOČITI VRSTO GOB?

Splošnega pravila za določevanje vrste in užitnosti oz. uporabnosti gob
ni! Nujno moramo poznati osnovne rodove ter družine gob in njihove
značilnosti.
Pri spoznavanju osnovnih značilnostih lističark kot so: mušnice (Amanita),
golobice (Russula),  mlečnice in sirovke (Lactarius),  kolobarnice (Tricholoma),
livke (Clitocybe), koprenke (Cortinarius) ter cevarke kot so: gobani (Boletus),
lupljivke (Suillus), turki (Leccinum) in druge vrste gliv, lahko uporabljamo
številne gobarske priročnike, ki podrobneje opisujejo pomembne značilnosti
izbranih vrst gliv.
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KAKO NABIRAMO GOBE?

Splošnega pravila ni.
Gobe si na rastišču najprej dobro ogledamo in če so nepoškodovane, bet rahlo
zavrtimo in tako pretrgamo nitke (hife) micelija. Nato določimo družino in vrsto
gobe. Jamico (v zemlji) prekrijemo. Gobo nato očistimo in ostanke na rastišču
zakopljemo ali raztrosimo. Pri nabiranju gob na rastišču čimmanj hodimo, da
ne poškodujemo podgobja gob. Gobe, ki rastejo na deblih in štorih, odrežemo
z nožem in nekaj ostankov pustimo na deblu, da omogočimo nadaljnjo rast
gob.

Nekaj primerkov gob (predvsem zelo mlade in stare) vedno puščamo na
rastišču, da omogočimo njihovo razmnoževanje.

GOBE V PREHRANI

Nabirajmo le gobe, ki jih poznamo, ki so nepoškodovane in primerne za
prehrano. Neužitnih in strupenih vrst gob ne uničujmo, saj imajo vse vrste gob
pomembno vlogo v naravi. Še posebej pomembne so mikorizne vrste, kamor
sodijo mušnice, gobani, koprenke, mlečnice, golobice, lupljivke in druge vrste
gliv in gob.

Gobe je potrebno čimprej uporabiti. Če gobe predolgo ali nepravilno
shranjujemo, so lahko tudi užitne gobe zdravju škodljive.

Nabrane gobe doma razvrstimo po skupinah (po rodovih in vrstah) in jih
pred dokončnim čiščenjem in uporabo še enkrat temeljito pregledamo,
da ne pride do zamenjav s strupenimi vrstami!

Gobe operemo le v nujnih primerih.

Gobe (kot hrana) vsebujejo številne človeku koristne sestavine (vitamini,
minerali, aminokisine). Nekatere vrste gliv imajo sposobnost kopičenja težkih
kovin iz tal (npr. kukmaki, gobani, orjaški dežnik). Prehranjevanje  z njimi lahko
predstavlja tveganje za zdravje ljudi, če pojedo velike količine gob iz
onesnaženih območij. Še posebej občutljivi so starejši ljudje in otroci.

Pri pripravi moramo dosledno upoštevati navodila, ki so v literaturi
navedena za posamezno vrsto gob; kar še posebej velja za pogojno
užitne gobe.

Gobe naj bodo le kot dodatek in »posladek« v našem jedilniku.
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SHRANJEVANJE GOB

Zdrave in nepoškodovane gobe lahko za krajši čas, očiščene in neoprane
hranimo (v toplih dneh) v zaprti posodi v hladilniku. V hladnih jesenskih dneh
pa v senci na prostem.
Večina gob je primerna za sušenje, še posebej gobani (cevarke), dežniki in
trobente.
Gobe sušimo v sušilniku ali v ventilat. pečici na temp. do 50ºC. V vročih dneh
pa gobe lahko sušimo v senci na prostem. Dobro posušene gobe shranimo v
zaprte posode ali plastične vrečke.
Mlade nepoškodovane gobe (gobani, kolobarnice, štorovke…) so primerne za
vlaganje v kis ali v slanico. Toplotno obdelane (blanširane) gobe še vroče
zapremo v kozarce.
Gobe lahko shranimo tudi v zamrzovalnik, vendar je te gobe treba porabiti v
nekaj mesecih.

STRUPENE GOBE

V veliki družini gob, ki  v Sloveniji šteje preko 3.000 vrst, je uradno strupenih
le desetina, od teh je približno dvajset smrtno strupenih.
Če tem podatkom dodamo še vse neužitne in vse gobe, nepomembne za
uživanje, se seznam gob, ki se jih splača dati v košaro in kasneje tudi na
krožnik, močno zoži.

Pri nabiranju gob za prehrano se moramo izogibati vseh tistih vrst, kjer
so možne zamenjave, zato je potrebno dobro poznati osnovne
značilnosti posameznih vrst in rodov gob!

Strupi, ki jih gobe vsebujejo, ne delujejo na vse organizme enako!
Zelo zmotno je mišljenje, da so gobe, ki jih uživajo črvi, polži in divjad v gozdu,
tudi za človeka užitne!
Strupi, ki jih gobe vsebujejo, tudi ne delujejo na vse ljudi enako.

V gobah prisotne strupe, delimo na:
 strupe po stopnji nevarnosti zastrupitve (lažje in hude zastrupitve),
 na čas do pojava prvih znakov zastrupitve (od 5 minut do več dni)
 na vrsto zastrupitve (prebavne motnje, strupi, ki povzročajo okvaro

notranjih organov, psihoaktivne gobe itd).
Pogosto se v gobah pojavlja več vrst strupov hkrati.

GOBE KOT ZDRAVILO

Posamezne gobe vsebujejo zdravilne sestavine, ki krepijo imunski sistem,
delujejo antibakterijsko, nekatere pa tudi antikarcenogeno.
Veda o zdravilnih gobah ima na daljnem vzhodu že večtisočletno tradicijo.
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V novejšem času pa potekajo povsod po svetu številne raziskave o uporabi
zdravilnih gob v medicini.

Med najbolj zdravilne gobe sodijo:
Lekarniška macesnovka (Laricifomes officinalis), je rasla na macesnih v
naših gozdovih. Danes je v SLO že skoraj izumrla, zato je tudi zaščitena in je
ne smemo nabirati.
Svetlikava pološčenka (Ganoderma lucidum).
To je olesenela goba, ki uspeva na trhlem lesu. Bolj pogosta je v primorju.
Tudi ta goba ja v SLO zaščitena in je ne smemo nabirati.
Zdravilne izvlečke  te gobe je moč kupiti v obliki kapsul.
Užitni nazobčanec (Lentinula edodes), bolj znan po japonskem imenu »Shii
Take«. To umetno gojeno gobo proizvajalci nudijo svežo, posušeno ali v
prahu.
Pisana ploskocevka (Trametes versicolor). Goba raste na trhlem lesu in je
v naših krajih razmeroma pogosta.

UMETNO GOJENJE GOB

Z namenom omejiti prekomerno nabiranje in preprečiti izumiranje
prostoživečih užitnih vrst gob, je potrebno zagotoviti zadostno količino umetno
gojenih gob. Med njimi so najbolj znani kukmaki (Agaricus) in ostrigarji
(Pleurotus), se današnje dni pojavljajo nove vrste gob, ki se jih splača umetno
gojiti.

V cilju Umetno gojenje gob je zahtevna, vendar zanimiva in donosna
dopolnilna dejavnost v kmetijstvu.

Viri in literatura:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Uredba o zavarovanju samoniklih gliv iz leta 1994/96.
Uredba o zavarovanju prostoživečih vrst gliv iz leta 2011.

MZS (Mikološka zveza Slovenije):
Seznam gliv Slovenije iz leta 1998.

Operativni seznam gliv Slovenije iz leta 2013.

Dušan Vrščaj:
GLIVE od Triglava do Jadrana.

Anton Poler:
GOBE iz narave

GOBE za začetnike in prave gobarje.

Dolgoletne gobarske izkušnje avtorja.



KDO SMO?

V Šaleški dolini je gobarjenje poznano že preko sto let. Že v začetku 20.
tega stoletja smo v teh krajih poznali nekaj dobrih poznavalcev gob. Prve
strokovno pripravljene razstave gob je že leta 1966 organiziral takratni
ravnatelj Velenjske gimnazije Bojan Glavač.

V začetku leta 2007 smo se gobarji ponovno organizirali in ustanovili
Gobarsko društvo MARAUH Velenje, ki združuje približno 100 članov. V
letu 2017 smo tako praznovali 10 let od ustanovitve društva in 50 let od
prve organizirane razstave v Velenju oz. v Šaleški dolini.

Člani društva spoznavamo glive in gobe v ožjem in najširšem smislu. V
društvu izobražujemo člane in tudi lastne determinatorje (določevalce
gob). Organiziramo predavanja, seminarje in razstave svežih gob, ki so
namenjene vsem generacijam. Preko javnih medijev in v sodelovanju z
NZ Smrekovec, vzpodbujamo čut do zdrave narave in spoštljiv odnos do
gliv in gob.
Poleg široke strokovne aktivnosti v društvu gojimo družabno življenje in
se trudimo za dobro počutje naših članov.

Vabimo vas, da se nam pridružite.
Srečanja so vsak prvi četrtek v mesecu ob 18h v Knjižnici Velenje.

Kontakt:
gdv.marauh@gmail.com

facebook (FB): gdv.marauh
Gobarsko društvo MARAUH Velenje

(Knjižnica Velenje)
Šaleška 21

3320 VELENJE
p.p.73

Kontakt determinatorjev gob:
Smiljan Pesjak: 041/ 706-566

Jože Lekše: 041/ 924-884


