
УПУТСТВО ЗА  

ИЗРАДУ ХЕРБАРА 

 



Историјат хербара 

• Први хербари 

су прављени 

у виду књиге 



Карловачка гимазија - 

Волнијев хербар 

 



Херабријум 

• ХЕРБАР=ЗБИРКА ОСУШЕНОГ 

БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА 

• ХЕРБА= БИЉКА 

• ХЕРБАРИЈУМ= МЕСТО ЗА ЧУВАЊЕ 

ХЕРБАРА 

 



Дрвена преса 



Новине и подаци о биљци 





САКУПЉАЊЕ БИЉНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

 
• За прикупљање биљног 

материјала потребно је имати 

доста новинске хартије,  

• Веће пластичне кесе, лопатице, 

ножић или маказе за резање 

гранчица  дрвенастих биљака, 

нотес и оловку.  

 



Приликом сакупљања биљака морате 

поштовати следећа правила: 

 • биљке се сакупљају у току дана, по сувом 

сунчаном дану 

• бирати примерке средње величине (који су 

репрезентативнији од сувише великих или 

малих) 

• по могућству убрати све делове биљке који 

су у том тренутку присутни (корен, стабло,  

    лист, цвет) 

• узимати биљке са развијеним цветовима 

 



Приликом сакупљања биљака морате 

поштовати следећа правила: 

 • зељасте биљке узимати целе, са 

кореном, али пазите да не оштетите 

остале биљке 

• ако биљка има подземно стабло 

оставите део у земљи 

• не сакупљајте ретке и заштићене 

врсте 

• од дрвенастих биљака маказама или 

ножем одсеците гранчицу са 

листовима и цветовима 

 



Приликом сакупљања биљака морате 

поштовати следећа правила: 

 
• убрати два примерка једне исте 

биљке  (за случај да вам побуђа или 

се покида или  не испресује добро) 

• поред сваке биљке ставите 

цедуљицу на којој је записан датум 

када је узета, место где је расла 

(нпр: 28.04.2017. насеље Ст. 

Пазова), назив (ако знате) 

 



ПРЕСОВАЊЕ БИЉНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

 
• За пресовање биљака најбоље је искористити 

новински папир који изузетно добро упија 

влагу (нпр:дневне новине). 

• на равну површину, радни сто или под уколико 

нема влаге, ставити неколико листова новина 

• биљку ставити на новински папир и поставити 

тако да нема преклапања листова  

    или цветова 

• према потреби исправити листове  

    или цветове 

 



ПРЕСОВАЊЕ БИЉНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

 • поред биљке ставити папир са подацима из 

нотеса о месту и датуму брања 

• прекрити биљку са најмање 2 листа папира 

па ставити следећу биљку 

• поступак понављати док се не поставе све 

биљке 

• на крају ставити више листова папира и 

преко тога равномерно рапоређене тешке 

књиге или нека друга техника за  

    пресовање (по вашем избору,     

могућностима...)  

 



ПРЕСОВАЊЕ БИЉНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

 • Пожељно би било ставити све на 

промају 

• новински папир у почетку мењати 

сваког дана, па сваког другог, трећег...  

• док биљке не буду потпуно суве 

(уколико биљка није довољно сува 

може довести до  

   буђања и уништења хербара) 

• сушење биљака зависи од врсте и траје 

7 дана и дуже 

 



Пример пресовања и 

пресвлачења биљака 



Технике пресовања биљака 



ПРАВИЛНО ЛЕПЉЕЊЕ БИЉАКА 

 
• биљке се лепе на лист папира формата А4 

беле боје , на коме се у доњем десном углу 

исцрта правоугаоник величине 6x9 cm  

• суве биљке се лепе МАЛИМ деловима 

лепљиве траке (селотејпом),а НИКАКО 

„Охо“ лепком или другим врстама течног 

лепка 

• лепљење се врши преко стабла, никако 

преко цвета; лепљење се врши по ивицама  

   листова, не преко целе дужине/ширине 

листа 

 



ПРАВИЛНО ЛЕПЉЕЊЕ БИЉАКА 

 
Делове које се лако 

одштете можемо 

заштити провидном 

фолијом 

Обратити пажњу да 

се листови виде и 

са наличја и лица 



ПРАВИЛНО ЛЕПЉЕЊЕ БИЉАКА 

 
Траке за лепљење 

морају бити танке и 

кратке и захватати по 

један огранак 

Морају се налазити 

близу цвета али га 

не смеју 

прекривати 

   



ПРАВИЛНО ЛЕПЉЕЊЕ БИЉАКА 

 
• Биљке са 

луковицом, 

кртолом и 

дебелим 

ризомом секу 

се и сви 

делови се 

пресују 



Уколико је биљка дуга може се 

савити 



Уколико је биљка дуга може се 

oдсећи један део стабла 



Обавезно уз биљку ставити цедуљицу са 

подацима 



Уколико је нека дрвенаста врста, пресујте 

једну гранчицу са више листова, а по 

могућству и са цветом 



Пример хербара 



Примери из хербара 



Обележавање 
• Уписивање потребних података се врши у 

правоугаонику( 9cm x 6cm) у доњем десном 

углу листа папира. 

• Уписује се: 

    ВРСТА - назив биљке (на српском језику) 

    ДАТУМ –када је биљка убрана (из нотеса) 

    МЕСТО –са ког је биљка убрана (из нотеса) 

    ИМЕ НАЛАЗАЧА  

 

ВРСТ 

ВРСТА-Маслачак 
ДАТУМ 28.04.2017. 
МЕСТО БРАЊА Насеље Стара Пазова 
ИМЕ НАЛАЗАЧА  Петар Петровић ,Vx 
 



ФОРМИРАЊЕ ХЕРБАРА 

 • На почетку обавезно написати попис биљака 

• Уколико сте се определили за куповину корица у 

књижари, све то ставити у  корице и везати тракама 

• За омот се могу искористити корице блока за цртање 

или од картонске фасцикле али се у том случају са 

стране направе прорези, провуку траке и вежу да 

папири не испадају 

• Може се искористити и свеска А4 формата без линија 

или квадратића  (као свеска за ТИО) 

• На корицама обавезно исписати : 

• ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊЕ,   

    НАЗИВ ШКОЛЕ И МЕСТО И ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 



Начин коричења хербара 



Начин коричења хербара 



ОЦЕНА СЕ ФОРМИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ 

ЕЛЕМЕНАТА: 

 
1.СТАЊА БИЉАКА  

   ( не смеју бити убуђале, недовољно суве, што мање 

видљиво лепљење...) 

2.ПРАВИЛНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА- 

    тачно исписивање врсте и осталих података... 

3. ПРЕПОЗНАВАЊА БИЉАКА ИЗ ЛИЧНОГ ХЕРБАРА 

 

 

• Број биљака потребних за хербар је 25 

• РОК ЗА ПРЕДАЈУ ХЕРБАРА ЈЕ ОД 29.05.- 31.05. 

2017. године 

 



Предлози за биљке 

Četinarska crni bor 

smreka 

Jela 

Šuma Mešovita busenjača 

bukva 

leska 

Paprat 

Svetla hrst 

šumska 

jagoda 

kukurek 

livade 

livadski ljutić 

livadarka 

bokvica 

majčina dušica 

nana 

hajdučka trava 

kamilica 

maslačak 

staništa pored 
vode 

trska 

rogoz 

njiva povrtnjak, 
voćnjak, vinograd 

pšenica 

kukuruz 

ovas 

grašak 

paprika 

crni luk 

jabuka 

trešnja 

šljiva 

vinova loza (grožđe) 



Списак биљака 

- Лала 

- Зумбул 

- Ђурђевак 

- Нарцис 

- Попино прасе 

- Пиревина 

- Буква 

- Храст 

- Кестен 

- Шљива 

- Трешња 

- Бресква 

- Кајсија 

- Јабука 

- Крушка 

- Дивља ружа 

- Тарчужак 

- Детелина 

- Багрем 

- Бела рада 

- маслачак 

 

-хајдучка трава 
-Мајчина душица 
-жалфија 
-рузмарин 
-зова 
-липа 
-кантарион 
-орах 
-боквица 
-булка 
-лаванда 
-шумска јагода 
-и друге биљке по ученичком избору 
 



ХАЈДУЧКА ТРАВА ДИВЉИ КЕСТЕН 



БЕЛА РАДА ЧИЧАК 

БРЕСКВА 
ЈАБУКА 



ЈЕЖЕВИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА 



БУКВА ПОПИНО ПРАСЕ 

ОРАХ 
КРУШКА 



КАНТАРИОН 

ЛАВАНДА 

МАСЛАЧАК 



ЂУРЂЕВАК 

БУЛК 



ЛИПА 



НАРЦИС 
ШЉИВА 



ПИРЕВИНА 



БОКВИЦА 

ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА ТАРЧУЖАК (ХОЋУ-НЕЋУ) 



БАГРЕМ ЖАЛФИЈА 



ТРЕШЊА 

ЗУМБУЛ 



ХРАСТ ЦЕР 



ВИШЊА 

КОПРИВА 

РУЗМАРИН 



ЗОВА 



ЛАВАНДА 



ДИВЉА РУЖА 
(ШИПУРАК) 

ШУМСКА ЈАГОДА 


