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Апстракт: У раду је разматран проблем појаве микроорганизама у 
музејским збиркама, пре свега – појаве плесни на предметима од дрвета. 
Наведене су опште препоручене акције у таквим случајевима и дат је при-
мер деловања у случају инфестације збирке Лов и риболов у Етнограф-
ском музеју у Београду. Приказан је конзерваторски третман спроведен 
на два предмета из збирке Лов и риболов која су била заражена плеснима 
и дата је кратка анализа климатских услова у просторији збирке.

Кључне речи: плесан, микроорганизми, релативна влажност, дрво

1. Увод

Три основне компоненте дрвета као материјала су: целулоза, која пред-
ставља хомополисахарид хемијске формуле (C6H10O5)n, затим хемицелуло-
зе које спадају у групу хетерополисахарида, и лигнин, који се састоји из 
полимера фенилпропанске структуре. Гљиве које разарају целулозу често 
боје дрво у смеђе (смеђа трулеж), док се разарање лигнина углавном очитује 
светлијим обојењима (бела трулеж). Постоје и групе гљива које подједнако 
нападају и целулозу и лигнин. Већина микрогљива се развија на темпера-
турама од 20 до 30°C и на релативној влажности преко 75%, уз присуство 
кисеоника. Оне се врло лако адаптирају и уз одговарајуће микроклиматске 
услове могу да расту на неорганским подлогама, као што су стакло, метал, 
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бетон, уколико су им доступни микроскопски слојеви органских хранљивих 
материја (Живковић 2011, 17–18).

Буђ или плесан је уобичајен назив за микроскопске врсте гљива које 
расту у облику хифа. Плесни спадају у групу гљива које у већој мери не 
оштећују површину дрвета (Klarić 1999, 197). Најчешћи ефекат плесни на 
дрвету је повећање пермеабилности (пропустљивости) дрвета, што може 
да доведе до повећања садржаја влаге у предмету. Развоју плесни погодују 
мрачне просторије са лошом вентилацијом и веома високом релативном 
влажношћу.

2. Појава плесни на предметима из збирке Лов и риболов

Појава плесни у просторијама музејских збирки је проблем са којим 
су се суочавали многи музеји дуго година уназад1. Канадски институт за 
конзервацију (CCI) дао је четири основне смернице за деловање у таквим 
случајевима (guild and MacDonald 2004, 10–11); оне се даље у тексту наводе 
као поднаслови, испод којих стоји опис предузетих мера у односу на њих у 
случају збирке Лов и риболов.

1. Заштитити особље

Инфестација плеснима збирке Лов и риболов уочена је у другој поло-
вини 2014. године, приликом припрема за попис предмета у збирци. Иако 
плесан у мањим концентрацијама обично не представља велики ризик за 
здравље људи, особе које болују од астме или су склоне алергијама свакако 
би требало да избегавају улазак у контаминиране зоне. Особље које је до-
лазило у додир са зараженим предметима у збирци Лов и риболов користило 
је расположиву заштитну опрему у виду мантила, рукавица и маски.

2. Изоловати заражене предмете

У зависности од броја заражених предмета, они се могу изоловати 
појединачно, или се може изоловати цела збирка, односно просторија у којој 
се налазе. У случају збирке Лов и риболов у Етнографском музеју у Београду 
одлучено је да се у прво време изолује цела просторија, пошто је код већег 

1 Један од примера новијег датума је Canada Science and technology Museum, који је 
иницијално затворен септембра 2014. због повећане концентрације спора плесни у ваздуху.
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броја предмета из збирке констатована појава плесни. Касније би предмети 
из збирке били паковани у кутије и преношени у просторије конзерваторске 
радионице, где би на њима био вршен даљи конзерваторски третман.

3. Идентификовати2 и уклонити узрок појаве плесни

Збирка Лов и риболов је смештена у подрумском (сутеренском) про-
стору зграде музеја, са неадекватном вентилацијом и зидом по којем је пре 
неколико година дошло до издвајања велике количине влаге3. Непознати су 
прецизни подаци о релативној влажности у збирци из тог временског перио-
да, али се зна да су вредности прелазиле 75%. Грађевинским радовима који 
су уследили заустављено је влажење зида. Након уочавања инфестације, 
више пута су очитаване вредности релативне влажности у просторији збир-
ке, а касније је постављен даталогер који је бележио вредности релативне 
влажности и температуре на свака два сата.

4. Зауставити даљи развој плесни  
(сушење ваздухом или замрзавање)

Деактивација плесни на музејским предметима може да се постиг-
не сушењем ваздухом – снижавањем релативне влажности и повећањем 
циркулације ваздуха, или пак замрзавањем. Предвиђено је да се предмети 
из збирке Лов и риболов суше у дигесторима, у просторијама конзерватор-
ске радионице Етнографског музеја. Приликом сушења би се водило рачуна 
о томе да се споре плесни не рашире на друге предмете и локације, као и 
да се сушење не обавља превише нагло, како не би дошло до евентуалних 
физичких оштећења предмета.

3. Конзерваторски третман

Постоје различите методе и средства за уништавање плесни. Избор ме-
тода и средстава зависи од више фактора; када су у питању музејски пред-

2 Идентификација се односи на узроке појаве плесни, не и на саму плесан. Идентификација 
плесни није неопходна да би се деловало према наведеним препорукама, нити да би се вршио 
третман над зараженим предметима.

3 Ради се о зиду оријентисаном према Узун Мирковој улици, а појава влаге на зиду датира 
из периода замене тротоара у тој улици. 
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мети, један од најважнијих је свакако минимизирање сваког могућег ризика 
за додатно оштећење предмета у току третмана. Наравно, у обзир се узимају 
и ефикасност, доступност, утицај на животну средину, цена поступка и др.

Из збирке Лов и риболов, у договору са руковаоцем збирке мр Марком 
Стојановићем, 11. августа 2014. издвојена су два предмета на којима је уоче-
на појава плесни – мишоловка (инв. бр. 11726) и рибарска кука (инв. бр. 
35311).

Пре и током сушења предмета у дигестору није примећен мирис карак-
теристичан за плесни, а делимично уклањање плесни четком оставило је 
површину предмета сувом, а не влажном и лепљивом. Имајући у виду и ре-
зултате мерења релативне влажности у просторији збирке (RH = 50.8%) не-
посредно пред почетак конзерваторског третмана у августу 2014, закључено 
је да је плесан већ деактивирана и да није неопходно да се сушење предмета 
обавља уз додатну рециркулацију ваздуха.

Предмети су прегледани под микроскопом (УСБ микроскоп, увећања 
25–200x) и метални делови су одвојени од дрвених, изузев горњег дела ри-
барске куке, због могућности лома.

Метални делови који су одвојени третирани су електролитички, у 5% 
воденом раствору натријум-хидроксида (NaoH). Након тога, метални дело-
ви су пасивизирани 9% воденим раствором фосфорне киселине (H3PO4), уз 
механичко чишћење, и на крају су заштићени 4% раствором паралоида Б72 
(кополимер метил-акрилата и етил-метакрилата) у ацетону.

Дрвени делови рибарске куке чишћени су механички, уз сукцесив-
но испирање дестилованом водом и 8% воденим раствором натријум-
хидрогенкарбоната (NaHCo3), док је за мишоловку, уз механичко чишћење, 
коришћена комбинација дестиловане воде и једног комерцијалног средства 
(„Silver Sab“), чије је дејство засновано на активности Ag+ јона, који се 
ослобађају из сребро-зеолита. Избор различитих средстава за ова два пред-
мета направљен је како би се документовале евентуалне разлике у њиховој 
успешности при уништавању и уклањању плесни. Треба напоменути да је 
голим оком видљиви део плесни уклоњен пре свега механички, а да су (осим 
благо абразивног дејства NaHCo3) раствор NaHCo3 и раствор који садржи 
Ag+ јоне употребљени у циљу што ефикаснијег уклањања заосталих траго-
ва плесни и због њиховог резидуалног антифунгалног ефекта (Zamani et al. 
2007; Dorau et al. 2004).

Након сушења и прегледа површина под микроскопом, констатовано 
је да је плесан уклоњена са оба предмета и да су предмети очували своју 
чврстоћу. Упоређивањем са фотографијама и описима предмета из централ-
ног регистра, закључено је да плесан није оштетила површине предмета. 
Дрвени делови су импрегнирани 4% раствором паралоида Б72 у толуолу, а 
затим су предмети састављени.

Одређено је да рибарска кука и мишоловка остану смештене следећих 
неколико месеци у просторијама конзерваторске радионице, како би се 
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помније пратило њихово стање, а да се остали предмети из збирке Лов и 
риболов конзервирају на сличан начин, уз коришћење раствора NaHCo3.

4. Резултати мерења релативне влажности и температуре

У просторији у којој је смештена збирка Лов и риболов вршено је мерење 
релативне влажности и температуре у периоду од 5. новембра 2014. до 2. 
марта 2015. године.4 Мерење је вршено на свака два сата, помоћу даталогера 
са максималним апсолутним грешкама инструмената од 0.1ºC и 0.1%RH. 
Уочена су одступања од препоручених вредности и релативне влажности и 
температуре5. Максимална вредност релативне влажности у наведеном пе-
риоду била је 67.2%, а минимална – 48.9%. Одступања релативне влажно-
сти нису велика; међутим, било би пожељно одржавати је на нешто нижем 
нивоу и – колико год је могуће – константном.

Подразумева се да би враћање третираних предмета у збирку било 
могуће тек након дезинфекције и чишћења целе просторије и смештајних 
јединица. Зато је одређено да се предмети из збирке сукцесивно пребацују 
у просторије конзерваторске радионице, где ће се на њима спроводити кон-
зерваторски третман, а да се потом конзервирани предмети изместе у другу 
просторију, на четвртом спрату зграде Етнографског музеја.

5. Закључак

На примеру два предмета из збирке Лов и риболов закључено је да се 
описаним конзерваторским третманом може успешно уклонити плесан са 
етнографских предмета од дрвета. Како би се избегла будућа инфестација 
предмета микроорганизмима и предупредила могућа оштећења на објектима 
културне баштине, неопходно је придржавати се принципа превентивне 
конзервације; пре свега, треба одржавати температуру и релативну влаж-
ност у препорученим границама и водити рачуна о хигијени у депоима. По-
требно је обављање редовног прегледа и праћење стања предмета, како би 

4 Мерење је вршено у неколико наврата електронским термохигрометром и у летњем пе-
риоду 2015, и констатовано је да вредности релативне влажности у збирци у том периоду 
нису прелазиле 65%.

5 Према Стручном упутству о условима и начину чувања и коришћења уметничко-
историјских дела Народног музеја у Београду, дозвољене вредности температуре крећу се од 
15°C до 24°C, а релативне влажности – од 45% до 65% за музејске колекције од дрвета.
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се што пре уочиле евентуалне промене. Уколико до инфестације ипак дође, 
важно је реаговати благовремено и адекватно, уз сарадњу свих стручних 
служби, како би се штета свела на минимум.
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Slobodan Dragutinović

ConSeRvATion oF muSeum iTemS inFeCTeD WiTH molD  
– CASe STuDY: HunTing AnD FiSHing ColleCTion  

oF THe eTHnogRApHiC muSeum in belgRADe

Summary

The paper deals with the infestation of museum collections with microorganisms on the ex-
ample of the Hunting and Fishing Collection of the Ethnographic Museum in Belgrade. It presents 
the conservation treatment of two objects infected with mold. Mold was removed and destroyed 
by combined mechanical and chemical procedures. The analysis of climatic conditions in the room 
where the Hunting and Fishing Collection was stored was performed using the results of months-
long continuous data-logger measurements of temperature and relative humidity. It has been con-
cluded that an adequate conservation treatment can effectively remove mold from ethnographic 
objects made of wood and that in order to avoid future infestations with molds it is necessary to 
comply with the principles of preventive conservation.
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Слика 1. Мишоловка – пре конзервације Слика 2. Рибарска кука – пре конзервације

 3а 3б

     

 3ц 3д

    
Слика 3. Мишоловка, а-д: детаљи



198 СЛОБОДАН ДРАГУТИНОВИЋ

 4а 4б

  

 4ц 4д

  
Слика 4. Рибарска кука, а-д: детаљи
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 5а 5б

  

 5ц 5д

   
Слика 5. Површине дрвених делова пре конзервације под микроскопом
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6а

6б

Слика 6. Рибарска кука (а) и мишоловка (б) након конзервације
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 7а 7б

    
Слика 7. Површине дрвених делова након конзервације под микроскопом
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5.11.2014. - 2.3.2015.  

Промене температуре и релативне влажности у збирци Лов и Риболов у периоду 
5.11.2014. - 2.3.2015. 

Температура  

Релативна влажност  

Слика 8. Дијаграм промена температуре и релативне влажности


