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Драган КОВАЧЕВИЋ1, Дејан РАДОШЕВИЋ2, Радослав ГАШИЋ3 
 

ЛИСИНА – ПУТЕВИ ГЉИВА 
 
Резиме 

Општина Мркоњић Град се налази у југозападном дијелу Републике Српске, а у 
западном дијелу Босне и Херцеговине. Мркоњић Град се налази на 591 m надморске 
висине; oпштина обухвата површину од око 675 km², а чине је 37 насељених мјеста 
концентрисаних у десет (10) мјесних заједница. 

Планина Лисина се налази између Подрашничког поља на сјеверозападу, котлина 
Мркоњића, Мајдана и Шипова на истоку и југу и ријеке Сокочнице на југозападу. Ли-
сина спада у планине средње висине. Највиши врх је Бандира, са 1.467 метара над-
морске висине.  

Током 2007. године Републички завод за заштиту културно-историјског и природ-
ног насљеђа урадио је валоризацију општине Мркоњић Град. Том приликом је вало-
ризован и простор Посебног резервата природе – Лисина. Тада, а и на основу пријаш-
њих истраживања која су углавном урадили Радослав Гашић и Бране Гашић, утврдили 
смо да се ради о простору који се одликује не само прекрасним предјелима већ и бога-
тим биодиверзитетом. Наиме, на веома малом подручју констатовано је, између оста-
лог, више од 1.500 врста гљива.  

Кључне ријечи: Мркоњић Град, Лисина, резерват, гљиве 

Општина Мркоњић Град се налази у југозападном дијелу Републике Срп-
ске, а у западном дијелу Босне и Херцеговине. Мркоњић Град се налази на 591 
m надморске висине; oпштина обухвата површину од око 675 km², чине је 37 
насељених мјеста концентрисаних у десет (10) мјесних заједница. Према про-
цјени, ту живи 20.227 становника4. 

Мркоњић Град има изузетно повољан саобраћајно-географски положај. 
Налази се на магистралном путу који повезује Јадранско море с унутрашњо-
шћу континента у правцу сјевер-југ као и на магистралном путу који повезује 
западни и источни дио Босне и Херцеговине. С главним градом Републике Срп-
ске Бањалуком, повезан је саобраћајницама преко Мањаче и долином ријеке 
Врбас (удаљеност 52 километра).   

Подручје општине Мркоњић Град има умјереноконтиненталну климу која, 
с повећањем надморске висине, прелази у планинску. Условно, могуће је ут-
врдити 3 климатска рејона: умјереноконтинентални, субпланински и планин-
ски. 5  

Стручна екипа Републичког Завода за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа је у више наврата обилазила терен Општине Мркоњић Град 
како би добила стварни увид у природне вриједности тог простора. У том пос-
лу отежавајућа околност је била чињеница да је постојећа документација дала 
мало података. 
                                                 
1   Дипл. инж. шумарства, руководилац сектора за истраживање и валоризацију, Републички зав-

од за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске 
2   Дипл. биолог, стручни сарадник за зоологију – приправник, Републички завод за заштиту кул-

турно-историјског и природног насљеђа 
3   Спољни сарадник Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
4   Извор: Нацрт стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској, јануар 2009. године 
5  Група аутора, „Геопросторни потенцијали развоја Горњосанско-пливског региона“ – Институт 

природних и математичких наука, Бања Лука, 2008, стр. 45–48.   
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На основу рекогносцирања терена општине Мркоњић Град, а у складу са 
критеријумима прописаним Законом о заштити природе, валоризовали смо 
подручја која имају биолошку, геолошку, екосистемску или пејзажну ври-
једност. 
I. Посебни резерват природе 
      1. Лисина 
      2. Извор Сане 
      3. Дубичка Гора 105 а 
II. Споменик природе 
II a. Ботанички (дендролошки) 
      4. Quercus robur – Дакићи 
      5. Quercus petreae – Божићи 
      6. Acer pseudoplatanus – Шибови 
II b. Хидрогеолошки 
      7. Мрачај 
      8. Понор 
      9. Медни камен 
II c. Геоморфолошки 
    10. Јама под јеликом 
IV. Подручја управљања стаништем 
     11. Maљава бреза (Betula pubescens) 
     12. Станиште даброва 
     13. Станиште тетријеба 
     14. Дубичка Гора 104. 
     15. Дубичка Гора 75 а. 
V. Заштићени пејзажи 
V a. Заштићени природни пејзажи 
    17. Клисура Сане 
    18. Клисура Врбаса и Црне ријеке 
    19. Клисура Сокочнице 
    20. Медљанска ријека 
    21. Koрана 
    22. Балкана 
V b. Заштићени културни пејзаж 
    23. Лисина–Шибови–Пољане 
V c. Парк шума 
    24. Расадник Рогољи 
    25. Зеленковац 
VI. Заштићена подручја за управљање ресурсима 
    26. Подрашничко поље 

Свакако један од највреднијих простора на подручју општине Мркоњић 
Град је планина Лисина, која је у оквиру поменуте валоризације валоризована 
према Закону о заштити природе (Службени гласник Републике Српске, 113 
/08), а према IUCN класификацији у категорији Посебни резерват природе.  

Лисина има динарски правац пружања и дуга је 15 километара. Налази се 
између Подрашничког поља на сјеверозападу, котлина Мркоњића, Мајдана и 
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Шипова на истоку и југу и ријеке Сокочнице на југозападу. Лисина спада у 
планине средње висине. Највиши врх је Бандира са 1.467 метара надморске 
висине. Издвајају се и врхови Мајданска коса (1.349 м) и Котац (1.304 м). У 
морфолошком погледу, Лисина је висока планинска површ флувиденудацион-
ог постанка. Одликују је засвођена узвишења, седласти превоји и благе падине 
просјечене широким долинама. Испод високе површи јављају се двије ниске 
површи – површи подгорине или подинске површи, и двије развијене високе 
терасе. Према оваквим морфолошким елементима, Лисина се карактерише 
највишим степеном разуђености, што је условљено њеним геолошко-петрогра-
фским саставом и процесом изграђивања морфолошких елемената. У геотек-
тонском погледу на Лисини се издваја краљушт Рустина-Потшиљак, правца 
запад-исток, која је поремећена попречним расједима. Лисина представља 
синклиналу с развијенијим сјевероисточним крилом, које благо пада према ју-
гозападу под углом од 20 до 30º.  

 
СЛИКА 1. ОБРОНЦИ ЛИСИНЕ, ФОТО БОРО МАРИЋ WWW.GLJIVE.COM 

Подручје Лисине је у државном власништву, а корисник је ЈП “Шуме Репуб-
лике Српске”. Подручјем газдује ШГ “Лисина”. ШГ “Лисина” је обухваћено Сер-
тификацијом шумских газдинстава у саставу Јавног предузеђа шумарства 
„Шуме Републике Српске“. Саставни дио сертификације шумских газдинста-
ва је и издвајање шума високе заштитне вриједности. Изузетан биодиверзитет 
тог подручја а посебно диверзитет гљива сврстао је подручје Лисине (одјели 
46, 47, 49 и 96/1) у категорију шума високе заштитне вриједности. 

На овом малом подручју до сада је евидентирано 411 врста гљива, од којих 
се 59 налази на црвеним листама већине европских земаља, те шест врста које 
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се налазе на црвеној листи ријетких и заштићених врста "Бернске конвенци-
је“; до сада је укупно идентификовано око 1.500 врста гљива. 

 
СЛИКА 2. КАРТА БУДУЋЕГ РЕЗЕРВАТА “ЛИСИНА“ – ИЗДВОЈЕНИ ШУМСКИ ОДЈЕЛИ 

Слиједеће гљиве (59 врста) са списка могу се сматрати ријетким и угроже-
ним врстама, јер се налазе на црвеним листама ријетких и угрожених већине 
европских земаља. 
Verpa bohemica (Krombholtz) Boud. Geastrum lageniforme Vitt. 
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb. 
Gyromitra infula (Schaeff.: Pers.) Quel. Boletus splendidus Martin ssp. moseri Sing. & Kuhn. 
Helvella queletii Bres. Boletus subappendiculatus Dermek Lazebnicek et 

Veselsky 
Discina leucoxantha Bres. Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. 
Peziza irina Quel. Phylloporus rhodoxsanthus (Schw.) Bres. 
Otidea bufonia (Pers.) Boud. Hygrophorus capreolarius Kalchbr. 
Otidea leporina (Batsch ex Fr.) Fuckel Hygrophorus purpurascens (A. & S.) Fr. 
Pseudoplectania nigrella (Pers. ex Fr.) Fuckel Calocybe ionides (Bull.: Fr.) Donk 
Pseudoplectania vogesiaca (Pers.) Seav. Catathelasma imperiale (Fr.) Sing. 
Sarcosphaera eximia (Dur. et Lev.) R. Maire Leucopaxillus giganteus (Fr.) Sing. 
Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.) Fr. 
Cudonia circinans (Pers.) Fr. Phyllotus porrigens (Pers.: Fr.) Karst. 
Cordiceps capitata (Holmsk. ex Fr.) Link. Tricholoma aurantium (Schaeff.: Fr.) Rick. 
Tuber rufum Pico f.ma melanica Tricholoma luridum (Schaeff.: Fr.) Quel. 
Hydnellum aurantiacum (Batsch: Fr.) Karst. Entoloma euchroum (Pers.: Fr.) Donk 
17. Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) Karst. Rhodocybe nitellina (Fr.) Sing. 
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Hydnellum pecki Banker aupd Peck  Amanita submembranacea (Bon.) Groger 
Hydnum albidum Peck Amanita Porphyria Alb. & Schw.: Fr. 
Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Peck Amanita virosa (Fr.) Bertilion 
Tyromyces placenta (Fr.) Ryv. Agaricus mediofuscus (Moell.) Moell. 
Fomitopsis officinalis (Fr.) Bond. & Sing. Cystoderma ambrosii (Bres.) Sing. 
Albatrellus pes-caprae (Pers.: Fr.) Pouz. Cystoderma granulosum (Batsch: Fr.) Fayod 
Albatrellus ovinus (Schaeff.:Fr.) Kotl. & Pouz. Cystoderma superbum Huijsm. 
Polyporus melanopus Fr. Lepiota felina Quel. 
Bondarzewia montana (Quel.) Sing. Phaeolepota aurea (Matt.: Fr.) Mre. 
Sparassis nemecii Pilat Cortinarius violaceus (L.: Fr.) S. F. Gray 
Gomphus clavatus S. F. Gray Podoscypha multizonata (Berk. & Br.) Pat 
Sphaerobolus stellatus (Tode) Pers. Podostroma alutaceum (Pers. ex Fr.) Atk. 
Geastrum quadrifidum Pers.: Pers.  

Гљиве које се налазе на црвеној листи ријетких и заштићених врста берн-
ске конвенције, а расту на планини Лисини:  

1. Gomphus clavatus S. F. Gray 
2. Hygrophorus purpurascens (A. & S.) Fr. 
3. Fomitopsis officinalis (Fr.) Bond. & Sing. 
4. Phyllophorus rhodoxanthus (Schw.) Bres. 
5. Sarcosphaera eximia (Dur. et Lev.) R. Maire 
6. Podoscypha multizonata (Berk. & Br.) Pat. 

  
СЛИКE 3. И 4. GOMPHUS CLAVATUS  I HYGROPHORUS PURPURASCENS – ФОТО Р. ГАШИЋ 

Флора: 
Иако су флору Лисине проучавали наши познати ботаничари професор др. 
Радомир Лакушић и професор др. Сулејман Реџић, резултати, нажалост, нису 
до сада објављени. Бране Гашић, биолог, успутно je евидентирао 363 врсте. 

Фауна: 
Детаљних истраживања животињских врста нема. Прва детаљнија рађена 
су за орнитофауну (Гашић, Б. 2005: Први резултати истраживања фауне 
птица на планини Лисини код Мркоњић Града. Билтен мреже посматрача 
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птица у Босни и Херцеговини, 1:3–11 Сарајево), када је констатовано 106 
врста. Бранислав Гашић, биолог, у својим истраживањима помиње велику 
разноврсност фауне, а издвојићемо најважније: шумска корњача (Tesudo 
hermanni), љештарка (Bonasa bonasia), црна жуна (Driocopysmartius), пла-
нински дјетлић (Dendrocopus leucotos), тропрсти дјетлић (Picoides tridacty-
lus) и крстокљун (Loxia curvirostra). Свакако битно је напоменути да је ово 
станиште вукова и медвједа који се одавно налазе на црвеним листама ве-
ћине европских држава. 

   
СЛИКE 5, 6. И 7. FOMITOPSIS OFFICINALIS, PHYLLOPHORUS RHODOXANTHUS И SARCOSPHAERA EXIMIA – ФОТО Р. ГАШИЋ 

Валоризацијом културно-историјског и природног насљеђа општине Мрко-
њић Град евидентирана су још четири интересантна локалитета у непосредној 
близини: Балкана, Зеленковац, Пољане и Шибови. 

  
СЛИКЕ 8. И 9. БАЛКАНА И ЗЕЛЕНКОВАЦ - ФОТО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И  
         ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА 

Валоризовани простор будућег резервата природе «Лисина» (захтјев за прет-
ходну заштиту упућен у ресорно Министарство у фебруару 2010. године) и по-
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бројани локалитети би, осим научних истраживања изузетног биодиверзитета 
тог простора у оквиру заштићеног културног пејзажа, могли понудити и друге 
садржаје – типа рекреативног, културног и oсталих видова туризма. 

  
СЛИКЕ 10. И 11. ШИБОВИ И ПОЉАНЕ - ФОТО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И  
                                  ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА 

Тренутне активности: 
- Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
Републике  Српске 8. фебруара 2010. године доставио је приједлог Рјеше-
ња о претходној заштити Посебног резервата „Лисина“ Министарству за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију (бр. 07/1.30/625-094/10) 

- Удружење гљивара и љубитеља природе с оргaнизaцијoм Green Tour и уз 
пoдршку холандске рaзвoјнe aгeнциje SNV, те општинe Мркoњић Град, 
поставило је темеље тематских стаза на подручју Лисине (излетничке, ис-
торијске, културне, бициклистичке, планинарске, гљиварске и сл.) 

- Удржење гљивара и љубитеља природе, у сарадњи с BHMAC-ом и локал-
ном јединицом EUFOR-а, отопчело је процес обиљежавања и деминира-
ња минираних подручја на Лисини 

Дешавања: 
- Удружење гљивара и љубитеља природе посљедњег викенда у септембру 
организује гљиварско дружење под називом "Викенд на Лисини”. Дво-
дневни програм укључује пјешачење до врха Лисинe, сакупљање гљива и 
љековитог биља у пратњи искусних водича, изложбу и дегустацију гљива, 
пригодна предавaњa, промоцију значајне књиге и јединственe гљивар-
скe мапе, тe штрумпф парти уз логорску ватру  

- Такође се сваке године организују дани љековитог биља на Лисини. 
- Направљена је и одлична интернет страница www.gljive.com 
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- Урађени су и одређени едукативно-информативни приручници о брању 
и чувању гљива, односно приручници о отровним и јестивим гљивама 

- Параглајдинг клуб Airdrenaline у сарадњи са ВС БиХ и Параглајдинг ко-
мисијом организовао је Отворено првенство Босне и Херзеговине у дис-
ципини прелет, 2009, „Bosna i Hercegovina Open” 

- Планинарско еколошко друштво "Видик" из Мркоњић Града је уприли-
чило свечано отварање првог планинарског дома на Лисини.  

Проблеми: 
- Ово подручје још увијек није комплетно деминирано, што представља 
проблем за даља истраживања 

- ШГ “Лисина” и даље активно газдује тим простором, што озбиљно нару-
шава станиште гљива 

- За тај простор општине Мркоњић Град не постоји катастар површина (пре-
ма одредбама Закона о заштити природе, катастар површина је неопходан 
за проглашење заштићеног подручја) 

Приоритети и планови: 
- Усвајање документа “Валоризација културно-историјског и природног на-
сљеђа општине Мркоњић Град”, на основу којег општина Мркоњић Град 
треба да одговарајућим актом обезбиједи заштиту до проглашења Посеб-
ног резервата “Лисина”  

- Повјеравање на управљање Посебног резервата “Лисина” Удружењу гљи-
вара и љубитеља природе 

- Деминирање подручја како би се простор могао истражити и користити 
- Израда катастара подручја како би Лисина могла добити и правни ста-
тус заштите (Закон о заштити природе РС) 

- Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
у сарадњи са општинама Мркоњић Град и Рибник планира у наредном 
периоду да започне истраживања на пројекту Регионални парк природе, 
који би обухватио и „Лисину“ 

Извори података:  
- Бранислав Гашић  
- Валоризација културно-историјског и природног насљеђа општине Мркоњић Град  
- Удружење гљивара и љубитеља природе 

 




