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Obravnavane teme:

• Splošne značilnosti gliv

• Glavni načini prehranjevanja gliv

• Splošno o razmnoževanju gliv

• Vloga gliv v ekosistemu

• Mikoriza

• Zgodovina raziskovanja gliv na 

Slovenskem

• Gospodarski pomen gliv

• Ogroženost gliv in njihovo varovanje

Jajčasta mušnica (Amanita ovoidea) RS, Z
foto: Luka Šparl



Glive – osnovni pojmi

 GOBA oz. TROSNJAK je 

razmnoževalni del GLIVE.

 PODGOBJE je preplet tankih nitk ali 

HIF, ki se razraščajo po gozdnih 

tleh, lesu… 

 GLIVA=GOBA+PODGOBJE Ilustracija osnovnih morfoloških značilnosti gobe. Avtorica ilustracije: Ana Mia Bedjanič



Razraščanje micelija, ki 
predstavlja podgobje gliv.

foto: Luka Šparl



Makroskopske značilnosti gob
Vsaj tisoč vrst gob je možno ločiti s prostim očesom in jih na ta način tudi 
določiti. Za ločevanje večih različnih vrst je potrebno opazovanje z mikroskopom. 

 KLOBUK je tisti del gobe, ki se najprej opazi. Določamo na osnovi velikosti, barve ter 
oblike klobuka (jajčast, zvonast, globoko vdrt, lijast, raven, z grbico,…)

 TROSOVNICA ali trosna plast (himenij) – najdemo jo pod klobukom. Trosovnica je na več 
načinov prirasla k betu.Pri lističarkah se nahaja na lističih, pri cevarkah v notranjosti cevk, 
ježevkah na bodicah. Glavne oblike trosovnice: lističi, luknjice in iglice.

 BET ima velikokrat obroček. Njegovo velikost izražamo z višino in debelino, po obliki je 
lahko valjast, kijast, trebuhast, vretenast,… Površina je bodisi gladka, lepljiva, suha, 
sluzasta, nagubana, dlakava,…Dnišče beta je lahko gomoljasto, korenasto, odsekano,…

 Grive imajo trosovnico na površini vejic, smrčki in hrčki na površini klobuka, skledice in čašice na 
notranji površini, prašnice in gomoljike v notranjosti gobe.

Opisane značilnosti veljajo za prostotrosnice (kukmaki, mušnice, gobani, tintnice, 
lisičke, golobice, koprenke, mlečnice, kolobarnice…). 
Zaprtotrosnice (skledice, smrčki, hrčki, lesenjače…) in nekatere prostotrosnice 
(grive, prašnice, uhljarji) imajo povsem samosvojo obliko. 

Za pravilno določitev je zmeraj potrebno natančno pogledati vse sestavne dele gobe. 
Strogo prepovedano je nabiranje zaščitenih vrst gliv (41vrst)!



Zgradba glivne celice.
Povzeto po Godec in sod. 2015 (Naravoslovje 7; Celica); 
Pridobljeno s https://eucbeniki.sio.si/nar7/3347/index.html



GLIVE SODIJO V SAMOSTOJNO KRALJESTVO IN NISO NITI RASTLINE NITI ŽIVALI

Kaj ločuje glive od rastlin in živali?

Rastline Glive

Rastline so evkariontski
avtotrofi, imajo klorofil, so 
producenti.

Glive so evkariontski
heterotrofi, brez klorofila.

Rastline imajo v ekosistemu 
poglavitno vlogo 
producentov.

Glive imajo v ekosistemu
poglavitno vlogo 
razkrojevalcev –
dekompozitorjev.

Rastlinska celična stena je 
zgrajena iz celuloze.

Glivna celična stena je 
zgrajena iz hitina.

Rastlinske celice imajo 
praviloma eno jedro.

Glivne celice so lahko eno ali 
večjedrne

Telo rastlin je diferencirano v 
steblo, korenine in liste.

Telo gliv je filamentozno in 
sestoji iz micelijskih vlaken in 
hif, tvori ga preprosta steljka, 
je brez kompleksnih organov 
ali diferenciacije.

Zalogo hrane v rastlinah 
predstavlja škrob.

Zalogo hrane v glivah 
predstavlja glikogen.

Rastline se spolno 
razmnožujejo s semeni.

Glive se spolno razmnožujejo 
s trosi.

Živali Glive

Živalske celice so brez celične stene Glivne celice imajo celično steno iz hitina

Hranijo se s požiranjem trdne hrane, ki jo 
znotraj prebavijo, potrebne snovi 
absorbirajo v telo.

Izločajo prebavne encime. Prehranjujejo se z 
absorpcijo hrane v raztopljeni obliki. So 
gniloživke, zajedavke in simbionti.

Vsaj v posameznih življenjskih obdobjih se 
premikajo.

Praviloma se ne premikajo.

Telo je večcelično, jasno razdeljeno v tkiva, 
organe in organske sisteme.

Telo je večcelično, s filamenti, ki jih 
imenujemo hife, omrežje hif tvori podgobje
oz. micelij. (izjema: plesno so enocelične 
glive).

Praviloma se razmnožujejo spolno, vključena 
sta dva osebka iste vrste.

Razmnožujejo se tako spolno kot nespolno. 
Nespolni trosi vključujejo zoospore, konidije, 
ipd.

Sorazmerno enostaven življenjski cikel. Sorazmerno kompleksen življenjski cikel, pri 
glivah s spolnim razmnoževanjem poznamo 
izmenjevanje haploidne in diploidne faze.

Dvojedrno stanje praviloma ni prisotno. Prisotnost dveh jeder v glivni celici je 
običajna, tudi pri nekaterih prostotrosnicah.



Položaj gliv po klasifikaciji živih bitij
Živa bitja so razdeljena v več skupin organizmov, ki jim pravimo 

kraljestva (gospostva, carstva). 

Tabela : Sistem živih bitij



Filogenija gliv
vir: Wikimedia.org

Spinellus fusiger
(bucikasta predrznica)
foto: Luka Šparl



DELITEV PRAVIH GLIV

Nižje glive Višje glive

Delitev ni filogenetska oz. 
taksonomska, temelji na 
razlikah v zgradbi steljke 
in načinu razmnoževanja.

Popolnejša zgradba, 
tvorijo posebne 
razmnoževalne 
strukture imenovana 
plodišča oz. gobe.

Enostavnejša zgradba, 
prisotni vsi tipi 
gametogamije: izogamija, 
anizogamija, oogamija.

Primer: plesni (npr. Pennicilium sp.)

Septirane hife

Zaprtotrosnice Prostotrosnice



GEOTROPIZEM

BUKOVA KRESILKA
Fomes fomentarius

foto: Luka Šparl



GUTACIJA

SMREKOVA KRESILAČA
Fomitopsis pinicola

foto: Luka Šparl



ZA SLOVENIJO SO ZNAČILNI SONARAVNO 
GOSPODARJENI GOZDOVI – VISOKA BIODIVERZITETA!

Pahernikovi gozdovi na Pohorju
foto: Luka Šparl

3200+ vrst gliv 
na območju SLO

Življenjska okolja:

• Gozdovi

• Travniki in pašniki

• Stepe in puščave

• Snežišča in ledeniki

• Tekoče celinske vode in morja

• Grajeni objekti

• Ekstremna okolja



Bukovi gozdovi
foto: Luka Šparl

Za habitatni tip ilirski bukovi gozdovi je značilna največja pestrost 
vrst med dinarskimi gozdovi (vir: Grebenc in sod., 2011). 



Pragozdni rezervat Rajhenav

foto: Luka Šparl



Pragozdni rezervat Pečka

foto: Luka Šparl



Prehranjevanje gliv

 GNILOŽIVKE ali SAPROFITI so glive, ki se hranijo z odmrlimi ali 
razpadajočimi rastlinskimi ostanki. 

 ZAJEDAVKE ali PARAZITI so glive, ki zajedajo žive organizme in iz njih 
črpajo hranilne snovi. Pri tem jih oslabijo ali celo uničijo. 

 SIMBIOTIČNE ali MIKORIZNE glive živijo v SOŽITJU ali SIMBIOZI, npr. z 
drevesom. Gliva obrašča korenine drevesa. Z drevesom si 
izmenjujeta hranilne snovi in zato oba bolje uspevata. 



P e s t r o s t  g o b

foto: Luka Šparl



VRSTE TROHNOB

BELA TROHNOBA

MEHKA TROHNOBA

RJAVA TROHNOBA

RDEČA TROHNOBA

• Allescheria sp., Graphium sp.,
Monodictys sp., Paecilomyces sp.,
Papulospora sp., Thielavia sp.

• Daldinia sp., Hypoxylon sp.,
Xylaria sp.

• Bolezen iglavcev
• Heterobasidion sp.

• Razgrajujejo lignin, 
ostane celuloza

• Razgrajujejo celulozo, 
ostane lignin

Smrekova kresilača (Fomitopsis pinicola) 
povzroča belo trohnobo
vir: http://2.bp.blogspot.com/-
bPI24utT3Ts/T2SsS5PKorI/AAAAAAAAAE0/_WeXm4sOkvQ/s16
00/USE+Fomitopsis+pinicola_white+rot+fungi.jpg

Vitka lesenjača (Xylaria hypoxylon) je 
tipična na bukvah v dinarskem gozdu
foto: Luka Šparl

Rdeča trohnoba na boru
vir: http://www.fs.fed.us/r3/resources/health/field-
guide/images/large/sds-f200-large.jpg

Rjava kubična trohnoba
vir: http://images.bqbasementsystems.com/150/wood-damage-dry-rot-
thm.jpg



Mikoriza



Gobe iz rodu mušnic (Amanita sp.)

foto: Luka Šparl



Largentova griva
Ramaria largenti

foto: Luka Šparl

Listni opad, pH tal, število bukovih sejancev in prisotnost 
svetlobnih vrzeli vplivajo na pestrost združb ektomikoriznih gliv 
(vir: Grebenc in sod., 2009)



DIŠEČI GOBAN
Lanmaoa fragrans

RS, Z

Le še 20 % število trosnjakov 
mikoriznih gliv (Schmitt, 1987)



Večji del glive je očem neviden!
MIKORIZA

foto: Luka Šparl



ANAMORF + TELEOMORF = HOLOMORF

CINOBRASTA BRADAVIČKA
Nectria cinnabarinna

foto: Luka Šparl

Fakultativno parazitska vrsta – ne 
povzroča večje gospodarske škode.



Jetrasta cevača RS
Fistulina hepatica

foto: Luka Šparl

Parazitska vrsta na zelo starem lesu listavcev, 
predvsem na navadnem kostanju in hrastih.



Črnomekinasta mraznica

Armillaria ostoyae

foto: Luka Šparl

Največji organizem na svetu!

• Povzroča veliko gospodarsko 
škodo v gozdovih.



Sivorumena mraznica se pojavlja tako v gozdovih 
kot izven njih. Odmiranje sadnih dreves (slive, 
češnje, marelice, vinska trta) je pogosto 
posledica razkrojnega delovanja te vrste.

foto: Luka Šparl



Parazitske vrste gliv pogosto opazimo na mestih, kjer je 
prišlo do mehanskih poškodb dreves. Primer smolenih
pološčenk na koreninah črne jelše v Ljubljani.
foto: Luka Šparl



Priležni hrbtiščar
Resupinatus applicatus

foto: Luka Šparl

Saprobiontske vrste oz. gniloživke



Navadna cepilistka se tipično 
pojavi po nastopu sončnih 
opeklin dreves.                              
foto: Luka Šparl



Mycena inclinata (Fr.) Quél. (1872)
(pripognjena čeladica)
foto: Luka Šparl

Glive iz rodu čeladic in sehlic so ene najbolj 
tipičnih gniloživk in imajo ključno vlogo v 
kroženju snovi v gozdnih ekosistemih.



Krvobetna čeladica

Mycena haematopus

foto: Luka Šparl



Jesenska drobnotroska
Baeospora myosura

foto: Luka Šparl



“Lasasta čeladica“
Mycena capillaris

foto: Michael Turner



Gniloživke v Pragozdnem 
rezervatu Belinovec

foto: Luka Šparl



Bukove kresilke so tipične 
gniloživke, ki uspevajo na 
trhlem lesu dreves, na 
primeru iz pragozdnega 
rezervata Krokar.

foto: Luka Šparl



Bliskov gostoluknjičar
Pycnoporellus fulgens

foto: Luka Šparl           RS!

Razmerje mikoriznih proti saprobiontskim vrstam gliv
je v gozdnih rezervatih manjše kot v gospodarskih gozdovih 

(vir: Heilman – Clausen, 2001).



Koralasti bradovec RS, Z
Hericium corraloides

foto: Luka Šparl

Delež odmrlega lesa se povečuje. (vir: Operativni program 
za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021)



Praktično vse gojene gobe 
uvrščamo med gniloživke. Na 
primeru skupina gojenih bukovih 
ostrigarjev.
foto: Luka Šparl



Razmnoževanje gliv - splošno

 Gobe se razmnožujejo s TROSI, ki nastajajo v TROSOVNICI. 

 Zreli trosi ali spore padejo iz TROSNJAKOV. Najprej plavajo po zraku, nato padejo na tla. 

 Trose raznaša veter, voda in živali, ki se hranijo z gobami. 

Pestrost in starost gliv

• Znanih čez 100.000 vrst gliv ; ocenjujejo, da uspeva vsaj milijon vrst, nedavne 

ocene (2011) napovedujejo celo do 5 milijonov vrst

• Število vrst gliv, ki živijo na rastlinah, nekajkrat presega

število gostiteljskih rastlin 

• Glive so zelo stari organizmi : zajedalske glive (345-400 milijonov let)



Vir ilustracije: http://www.gobe.si/slike/gobe002.jpg



Vir ilustracije: http://www.gobe.si/slike/zaptotrosnice01.jpg



Glavni načini razmnoževanja gliv

Spolno razmnoževanje Nespolno razmnoževanje

Pri spolnem razmnoževanju 
nastajajo enocelični trosi.

Do oploditve pride, ko se 
združita + in – paritvena tipa 
(polovični dedni material –
haploidna jedra). Enojedrni
celici se zlijeta v skupno jedro 
– kariogamija.
Sledi izmenjava genetskega 
materiala in dvojna zaporedna 
delitev v jedra različnih 
paritvenih tipov. Potomci 
genetsko niso identični 
staršem.
Takšne glive uvrščamo med 
višje glive.

Poznamo več načinov 
nespolnega razmnoževanja.

Razmnoževanje z enoceličnimi 
trosi, ki nimajo jedra. Potomci so 
genetsko identični svojim 
staršem – kloniranje. Skupino 
gliv, ki se razmnožujejo samo s 
konidiji ali klamidosporami
uvrščamo med tki. nižje glive.

Druga oblika je razmnoževanje s 
prenašanjem micelija (pomen 
čiščenja gob na rastišču).
Tretja oblika je razmnoževanje s 
pomočjo sklerocija, trdega in 
gostega prepleta hif, ki 
predstavlja zalogo hrane.

Četrta in najredkejša je 
paraspolna oblika nespolnega 
razmnoževanja, ki poteka z 
mitotsko rekombinacijo, potomci 
genetsko niso identični staršem.



Poletni goban
Boletus reticulatus

foto: Luka Šparl

Vezikularno arbuskularno mikorizo tvori 90 % višjih rastlin 
(vir: Peterson in sod., 1984).

Največji delež v prehrani rjavih medvedov predstavljajo 
glive iz družin Russulaceae, Boletaceae, Morchellaceae in 
Rhizopogonaceae (vir: Matson in sod., 2002; Lopez in 
sod., 2015).
• Finska - več kot 50 vrst žuželk vezanih na trosnjake 

vrste Fomitopsis rosea (vir: Komonen, 2001)
• Nemčija – več kot 214 vrst hroščev odvisnih od 

sporokarkov prostotrosnic (vir: Köhler, 1999)
• Rodova Phallus in Clathrus – prehranjevanje muh
• Gobe so pomemben delež diete srnjadi (Launbauch

in sod., 1992 - do 3 % spomladi in jeseni, do 20 % 
poleti), malih glodalcev, veveric, divjih svinj, 
medvedov, zajcov, polžov, mravelj, idr.



Zelenkasti zelenivec
Chlorociboria aeruginascens
foto: Luka Šparl

USPEVA SAMO NA 
MOČNO TRHLEM LESU



Joannes Antonius Scopoli - Flora Carniolica 1760 in 1772
~ 180 vrst gliv; 30 poimenovanih po njem
vir: Wikipedia. org

Amanita caesarea (Scop.) Pers. 1801
knežja mušnica

foto: Luka Šparl



Navadna mokarica je vrsta gniloživke, ki je 
bila znanstveno prvič opisana iz rastišča 
blizu Ribnice na Dolenjskem.
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. 1871

foto: Luka Šparl



Povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ante_Beg#/media/Slika:Ante_Beg.jpg

Prva slovenska knjiga o gobah
Ante Beg – Naše gobe (1923)



VZROKI ZA PROPADANJE GLIV

1. KISEL DEŽ!

vir fotografij:
1.Amazonaws.com
2. Bodieko.si



2. INTENZIVNO KMETIJSTVO
• Opuščanje 

steljarjenja
• Opuščanje 

košnje
• Opuščanje paše
• Uporaba 

pesticidov
• Umetna gnojila
• Osuševanje 

zemljišč
• Težka 

mehanizacija

foto: Luka Šparl

1. http://agroinfo.com/en/wp-content/uploads/Tractor-

spraying-pesticide-128Kb.jpg



3. NAČIN GOSPODARJENJA Z GOZDOM

• Goloseki
• Monokulture
• Gnojenje
• Uporaba težke 

mehanizacije
• Neavtohtone vrste

Vir slik: 
1.http://www.iucbeniki.si/nar7/2028/0403_golosek_oregon.jpg
2. http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/56915-
3458871.jpg



Obilica odmrle organske mase v slovenskih 
gozdovih prispeva k upadu številčnosti 
mikoriznih vrst gliv.

foto: Luka Šparl



4. URBANIZACIJA
(Neposredno uničevanje habitatov)

Vir slik:

1. https://www.dars.si/Dokumenti/0_slike_za_novice/Trasa%20AC%20Vrhnika-Postojna.jpg

2. http://images.24ur.com/media/images/600xX/Jul2009/60313876.jpg?d41d



5. PREKOMERNO NABIRANJE GOB

bogata jesenska bera v smrekovih gozdovih na Pokljuki

Goričko je znano po množični rasti zimskih 
kolobarnic (Tricholoma portentosum)

aprila in maja ob rekah uspevajo užitni 
smrčki/mavrahi (Morchella esculenta)

foto:
Luka Šparl

Inšpekcijska nadzorna služba 
 neučinkovito delovanje!



Lišaj navadni rumenček (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 1860) 
je v mestih pogosta vrta.                                          foto: Luka Šparl

• Lišaji so občutljivi na povečane koncentracije žveplovih in dušikovih 
oksidov ter drugih onesnaževal v zraku (Conti in Cecchetti, 2001).



Dokaz ohranjenega okolja
glive vlažnice

foto: Luka Šparl



Močvirska kapica 
Mitrula paludosa Fr. (1816)
uspeva samo na povsem neonesnaženih 
mokrotnih tleh, kjer prevladujejo šotni mahovi.
foto: Luka Šparl

RS, Z



Cvetoča grmulja RS
Artomyces pyxidatus

foto: Luka Šparl

Za rast potrebuje  zelo 
star trhel les listavcev.



Gorska bondarčevka RS, Z
Bondarzewia mesenterica

foto: Luka Šparl

 Vezana na stara jelkova drevesa (parazit)



Mnogotera uporabnost gliv
~ Tropenmuseum, Amsterdam, Nizozemska
Oblikoval Philip Ross, MycoWorks foto: Luka Šparl



foto: Redhouse studios

Uporaba gliv v gradbeništvu



KJE in ZAKAJ UPORABLJAMO GLIVE?

Proizvodnja:

• Mlečni izdelki

• Suho mesnati izdelki

• Gazirane pijače

• Škropiva

• Zdravila

• Biološka škropilna sredstva

Prehrana…



GLIVE,
KI RAZGRAJUJEJO TOKSINE V OKOLJU

GLIVE BELE TROHNOBE : GLIVE RJAVE TROHNOBE :

o Brezova lenzovka
o Žvepleni lepoluknjičar
o Žoltorobi rjavopor
o Navadna cepilistka
o Sivorjava tramovka
o …

o Bukov ostrigar
o Velika zraščenka
o Pisana ploskocevka
o Sploščena pološčenka
o Svetlikava pološčenka
o …

 Sivolistna žveplenjača

 Resasti bradovec

B + R

Sploščena pološčenka (Ganoderma applanatum)

foto : Luka Šparl

Navadna cepilistka (Schizophyllum commune)

foto : Luka Šparl



Tržno-proizvodna funkcija 
enega od slovenskih gozdov.

foto: Luka Šparl 



ODKRITJE PENICILINA (1928; izoliran iz glive Penicillium chrysogenum
~ sir Alexander Fleming (1881 – 1995) – velik pomen gliv v farmaciji

vir: Wikipedia. org



Zimska panjevka
Flammulina velutipes

foto: Luka Šparl

Zdravilna in kulinarična vrsta 
– velik gospodarski pomen 
(gojenje gob).



GLIVE SO POMEMBNE POVZROČITELJICE 
BOLEZNI KULTURNIH RASTLIN

Hruševa rja.
foto: Luka Šparl



Svet je odvisen od gliv, saj imajo 
slednje ključno vlogo pri kroženju 
snovi in energije po svetu.
~ E. O. Wilson

Mislil sem, da gozd tvorijo drevesa, a zdaj 
vem, da njegova osnova, njegov temelj, 
leži pod tlemi, nahaja se v glivah.
~ Derrick Jensen

Oranžna potočka uspeva le na 6-ih lokalitetah 
po Sloveniji, njena največja populacija je na 
mokrotnih gozdnih tleh slovenske prestolnice.
foto: Luka Šparl

Cenimo izjemnost in pestrost živega sveta, 
tudi gliv, vrednoto, s katero se lahko 
ponaša Slovenija in vsakdo izmed nas.

~ HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


