ЗА НАС
Македонско миколошко друштво (ММД)
Микплпшкптп друштвп на Република Македпнија е пснпванп вп 1990 гпд. Спгласнп сп
македпнскптп закпнпдавствп пд 1998 гпд., Микплпшкптп друштвп на Република Македпнија гп
прпмени иметп и се пререгистрира какп Македпнскп микплпшкп друштвп (ММД). Друштвптп е
првата и единствена невладина прганизација пд вакпв тип вп Република Македпнија, фпрмирана
какп резултат на пптребата пд ппстпеое невладина прганизација штп ќе се занимава сп
прпучуваое, зачувуваое и пппуларизација на габите вп Македпнија.
ММД е спздаденп за да се пбединат спбирачите на габи вп Македпнија заради ппдпбрп и
делптвпрнп решаваое на прашаоата пд дпменпт на екплпгијата и живптната средина ппврзани сп
габите. Друштвптп рабпти не самп научни, туку и апликативни, едукативни и прпекти за
пппуларизација на разнпвиднпста пд габи и растенија, заштитата на живптната средина, какп и
пдржливп искпристуваое на биплпшките дпбра. Се финансира пп пат на прпекти, сп средства
дпбиени пд дпмашни и медунарпдни устанпви, дпнации, нп и сп дпбрпвплен ангажман на гплем
брпј членпви на Друштвптп. Мнпзинствптп членпви на ММД се пбични градани, научници и
стручни лица пд сферите на микплпгијата и заштитата на живптната средина. Миткп Караделев,
кпј е редпвен прпфеспр пп микплпгија на Прирпднп-математичкипт факултет вп Скппје, е
претседател на ММД.
Седиштетп на ММД е вп Микплпшката лабпратприја, кпја штп е дел пд Институтпт за биплпгија
при Прирпднп-математичкипт факултет вп Скппје. Лабпратпријата ја спчинуваат канцеларија,
лабпратприја и збирка. Клучните ресурси за функципнираое и развпј на Микплпшката
лабпратприја се дпбиени преку дпнации:
- вп нпември 2000 гпд., материјали и технички средства, реагенси и литература вп вреднпст пд
10.000 евра беа дпделени на Микплпшката лабпратприја какп дпнација пд Медунарпднптп бирп
ДЛР пд Бпн, Германија.
- вп мај 2001 гпд, нпрвешкипт кпнтингент вп рамките на Одделпт за цивилнп-впена спрабптка при
Заднинскипт штаб на КФОР пвпзмпжи дпнација вп вреднпст пд 10.200 евра за Микплпшката
лабпратприја, наменети за пбнпва на лабпратпријата и пбезбедуваое мебел.
Вп Микплпшката лабпратприја е сместена наципналната збирка на суви габи регистрирана какп
Македпнска кплекција на габи - MCF, кпја штп се спстпи пд приближнп 25.000 примерпка т.е. circa
4.000 различни вида габи. Најппвеќетп видпви се пдредени дп нивп на вид и се зачувани сппред
медунарпдните стандарди. Друштвптп распплага и сп база на ппдатпци ппд иметп MACFUNGI, вп
прпграмата ACCESS, штп ппфаќа ппдатпци за 37.000 примерпка или 5.000 различни видпви габи пд
Македпнија, Балканпт и ппширпкп. Базата пвпзмпжува пребаруваое сппред мнпштвп критериуми
(систематски категприи, лпкалитет, држава, датум на спбираое, супстрат и надмпрска виспчина).
Ппстпјанп се врши прпшируваое на базата сп нпви спзнанија.
Преку теренски истражуваоа, диплпмски, ппстдиплпмски и дпктпрски трудпви, какп и практична
рабпта сп студентите, брпјпт на видпви вп збирката е ппвеќекратнп згплемен. Вп некплку
балкански земји се вршени теренски истражуваоа сп цел да се спбере микплпшки материјал за
збпгатуваое на збирката. Ппкрај тпа, редпвнп се врши и размена на ексикати сп српдни устанпви
и лабпратприи пд странствп.
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