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ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ от род Quеrcus (Q. rubra L.,
Q. dalechampii ten., q. frainetto Ten., Q. cerris L.)
В средна И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА
боян Роснев, Петър Петков, Маргарита Георгиева
Институт за гората – София
Българска академия на науките
Абстракт: Представени са резултатите от мониторинговите проучвания в
чисти и смесени дъбови насаждения, разположени в Средна и Източна Стара планина.
Посочени са основните патологични проблеми и състоянието на насажденията по
опитни площи. Очертана е тенденция към подобряване, запазване или влошаване на
здравния статус, изградена на основание многогодишни наблюдения и обследвания.
Установени са най-важните причинители на заболявания по отделните видове
дъб: червен дъб – Pezicula cinnamomea (DC.: Fr.) Sacc. и нейният анаморф Cryptosporiopsis
grisea (Pers.) Petr.; зимен дъб – Ceratocystis roboris Georg. et Teod. Potl.; благун – Armillaria
mellea (Vahl: Fr.) Kumm. sensu lato и др., цер – Hypoxylon mediterraneum (De Not.) Mill.,
Diplodia mutila (Fr.: Fr.) Mont и др.
Ключови думи: род Quercus, здравословно състояние, мониторинг,
патогенни гъби

въведение
Здравословното състояние на видове от род Quercus – червен
и зимен дъб, благун и цер е проучвано през периода 1986–2008 г. По
международната кооперативна програма „Мониторинг на горските
екосистеми“ (ICP Forests 1986–2008) са извършени изследвания върху
комплекс от фактори, които оказват различни въздействия върху
растежа, прираста и състоянието на тези дървесни видове.
обекти И МЕТОДИКА
В района на Средна и Източна Стара планина са заложени и
обследвани ежегодно 5 опитни площи от благун, 4 – от цер, 3 –
от зимен дъб и 1 – от червен дъб. За очертаване тенденциите за
бъдещото състояние на отделните дъбове са използвани информации
и от други насаждения в проучвания район: за цера и благуна – от
Северна България, за червения дъб – от Североизточна България, а
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за зимния дъб – от Северни склонове на Стара планина, тъй като
броят на обследваните опитни площи от тези дървесни видове e
твърде малък или не предоставя достатъчно данни, характеризиращи
съответния вид.
Проучванията са извършени по методиката на програмата
ICP–Forest за Мониторинг на горските екосистеми (ICP „Forests“
1986, 2004). В таблица 1 е представена лесовъдската характеристика
на обследваните опитни площи.
РЕЗУЛТАТИ
Здравословно състояние на червен дъб (Quercus rubra L.)
Червеният дъб е използван твърде широко в нашата залесителна
практика, тъй като се отличава с интензивен растеж в млада
възраст, правостъбленост, не създава проблеми по отношение
на прихващането, добре се развива в смес с липа, зимен дъб, бук,
обикновен ясен и др. Есенните багри по листата го правят ценен вид
и за ландшафтни насаждения.
В патологичен аспект, от този дървесен вид е обследвана една
опитна площ, заложена през 1988 г. в района на ДГС Шумен. Създадена
е върху почва – деградиран чернозем (CH), средно дълбока и влажна.
Проучванията върху здравословното състояние на червения дъб
в опитната площ и други насаждения показват, че в млада възраст до
30-35 г. дърветата са в добро състояние. Короните са добре оформени,
облистени, липсват съществени промени в оцветяването на листата
към периода на обследването (втората половина на юли). В района
(с. Дренци, Шуменско) няма локални силни замърсители, които да
влияят отрицателно върху листната маса, макар че червеният
дъб по принцип е толерантен към подобни влияния. Преобладават
дърветата от ниските степени на дефолиация – 0 и 1 (фиг. 1).
По-силна степен на обезлистване (3 и 4) е установена само
по отделни дървета (през 2000 г. – 10%), при които короните са
изредени, малки, със значителни суховършия в средната и долна й
част, а по стъблата им има много водни леторасли. През последните
10 г. от проучвания период, когато започва процес на формиране на
грубия ритидом, в основата на някои стъбла се наблюдава напукване
на кората в близост до кореновата шийка и на височина до 5070 cm, което обхваща приблизително до 30% от обиколката. Под
напуканата кора е образувана раковина с калусирал периферен ръб,
която наподобява старо нараняване от механична повреда. По същите
дървета е установено по-силно обезлистване, като след 2003 г. то
обхваща от 15% до 32,5% от дървостоя.
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Фиг. 1. Динамика на промените в здравословното състояние
на червения дъб (Q. rubra)
Fig. 1. Dynamics of the health status of Q. rubra
Легенда/Legend:
0 – до 10% изреждане на короната/up to 10% crown defoliation
1 – от 11% до 25% изреждане на короната/from 11% to 25% crown defoliation
2 – от 26% до 60% изреждане на короната/from 26% to 60% crown defoliation
3 – над 60% изреждане на короната/over 60% crown defoliation
4 – загинали дървета/dead trees				

Според някои изследователи (Kehr, 1991 и др.) неправилните
многогодишни раковини могат да достигнат до няколко метра
височина. Над и около тях обикновено се наблюдават напуквания
на кората с червеникав оттенък. По стъблото се образуват мокри
петна, под които има кафяво до тъмнокафяво слизесто течение, по
окраска и по начин на проявление твърде сходно с това, причинявано от
гъбите Hypoxylon mediterraneum (De Not.) Mill. и Diplodia mutila (Fr.: Fr.)
Mont по цера. Мокрите некротични петна, както и многогодишните
раковини, се формират от всички страни на стъблото.
Внимателният преглед на засегнатите части показва наличие
на множество свързани тъмнокафяви до черни строми, формирани по
набраздените части на приосновната груба кора, в непосредствена
близост до раковините и по протежение на некротиралата кора.
Микроскопският анализ на тези плодни тела показва, че те са на
несъвършената гъба Cryptosporiopsis grisea (Pers.) Petr., анаморф на
гъбата Pezicula cinnamomea (DC.: Fr.) Sacc., причиняваща т. нар.
Пезикулов рак по червения дъб и смятана, според нейната биология и
патогенност, за един от най-важните патологични фактори, оказващи
силно въздействие върху здравословното състояние на този дървесен
вид. В резултат на развитието й през периода 2005–2008 г. загиват
от 2,5% до 10% от дървостоя.
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Извън опитната площ, в други насаждения от червен дъб
(чисти и смесени), са установени повреди от Armillaria mellea (Vahl:
Fr.) Kumm. sensu lato, които се изразяват в повреди и загиване на
корените и периферно гниене на приосновната част на стъблата.
Обикновено заболелите дървета са отслабнали по други причини,
след което гъбата се развива добре. По клоните в средната и долна
част на короните са установени некрози и други повреди по кората,
причинени от гъбите Cytospora intermedia Sacc., Stereum sp. и др.
(Петков и др., 1994).
Възможно е през следващите години да се ускори процесът
на влошаване състоянието на червения дъб, особено на по-бедни
месторастения. Подобно явление се наблюдава навсякъде, където се
култивира този дървесен вид – Германия и други страни в Западна и
Централна Европа (Kehr, 1991). Процесът винаги е свързан с периода
на формиране на ритидома, т. е. грубата кора, което обикновено се
случва след 25-30-годишна възраст и наличие на стресова ситуация –
след силно засушаване или преовлажняване. Подобни проблеми са
наблюдавани в района на Бяла Слатина (парк „Агино бранище“),
Шуменска и Варненска дирекции на горите и др.
Здравословно състояние на зимен дъб (Quercus dalechampii Ten.)
Наблюдения са провеждани в три опитни площи от зимен дъб –
Бебреш (ДГС Ботевград), Розино (ДГС Розино) и Сърневец (ДГС
Чирпан).
ОП Бебреш. Обследва се от 1986 г. и през целия период
насаждението е в добро състояние с преобладаващо обезлистване на
короните от 1 степен (фиг. 2). По-голямо обезлистване (от 3 и 4
степен) е отчетено през 1989 г., 1992 г. и след 2000 г.
Характерно е доброто облистване, но от 1991 г. до 2008 г. по
отделни дървета (до 17,5% след 2003 г.) се наблюдават суховършия в
горна и средна част на короната, които по характера на проявление
наподобяват признаците на заболяване от трахеомикоза. То се
причинява от гъбата Ceratocystis roboris Georg. et Teod. Проявлението
на заболяването е слабо, но при благоприятни условия – физиологическо
отслабване поради почвено или атмосферно засушаване или други
стресови фактори, може да се интензифицира.
Установените абиотични повреди са от мокър сняг и се
изразяват в пречупване на отделни клони във връхната и средната
част на дърветата. През 1995 г. са засегнати 17,5% от дърветата
от такива повреди. В резултат на нерегламентирани сечи (пряка
човешка дейност) липсват 10% от дърветата (1991 г.).
ОП Розино.
Насаждението е в задоволително състояние.
По-силно обезлистване от 3 и 4 степен е отчетено през 2000 г.
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Фиг. 2. Динамика на промените в здравословното
състояние зимния дъб (Q. dalechampii)
Fig. 2. Dynamics of the health status of Q. dalechampii
Легенда/Legend:
0 – до 10% изреждане на короната/up to 10% crown
defoliation
1 – от 11% до 25% изреждане на короната/from 11%
to 25% crown defoliation
2 – от 26% до 60% изреждане на короната/from 26%
to 60% crown defoliation
3 – над 60% изреждане на короната/over 60% crown
defoliation
4 – загинали дървета/dead trees
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Съхнения в различни части на короната се наблюдават по 22,5% от
дърветата през 2000 г., а през 1992 г. те са само по 2,5% (фиг. 2).
Общо дърветата изглеждат физиологически отслабнали. По 22,5%
от дърветата е установена трахеомикоза и нейното развитие е
причина за появата на сухи клони и суховършия. Подобрението на
здравословното състояние на пробната площ през 2007 г. е резултат
на включване на нови дървета т.е. обновяване.
ОП Сърневец. Опитната площ е наблюдавана от 1988 г., а
дървесният състав е зимен дъб и благун. Здравословното състояние
на зимния дъб е задоволително. Установено е наличие на суховършия
в короните през 1997-2001 г. на 16,7% от дърветата. Загиналите
дървета са 13,9% през 2001 г. и нарастват до 25% през 2007-2008 г., с
некрози по кората и по отделни екземпляри и наличие на плодни тела
на дърворазрушаващи гъби (Stereum hirsutum Fr., Trametes versicolor (L.
ex Fr.) Pil и др.). По отношение на дефолиацията преобладаващата
част от дърветата (47,2%) са от степен 1 и степен 2 (19,4%)
(фиг. 2).
Общо зимният дъб в обследваните опитни площи, с изключение
на ОП Бебреш, показва ясно изразена тенденция към постепенно
влошаване на здравословното състояние. Суховършията обикновено
започват от връхната част на короната. Съхненето е постепенно
от върха към основата.
Изследванията показват, че проблемът е патологичен и е
наблюдаван както на типични за зимния дъб свежи месторастения,
така и на по-бедни и сухи такива. Кората некротира и се напуква,
по-късно се отделя и опадва.
Здравословно състояние на благуна (Quercus frainetto Ten.)
В района на Средна и Източна Стара планина са обследвани
5 опитни площи с участието на благун в чисти и смесени с цер
насаждения. Състоянието му по опитни площи е следното:
ОП Росно (ДГС Елена). Насаждението е в задоволително
състояние. Примесено е с цер (5), който на места заема значителен
дял от състава му. И двата дървесни вида показват признаци на
изредени корони с единични суховършия, обезлистване от 7,5% до
50% и наличие на водни леторасли, повече при благуновите дървета.
По засъхващите и загинали дървета в основата им са наблюдавани
мицелни образувания и мицел от кореновата гъба A. mellea.
Мразобойните са често явление както по благуна, така и по цера,
но причина за това е конфигурацията на терена – долна част на
склон, където температурните колебания през някои периоди са
значителни. По 17,5% дървета от цер след 1993 г. е установен
Хипоксилонов рак (H. mediterraneum), чието развитие причини силно
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изреждане на короните, загиване на клони и отделни дървета с
различен диаметър.
ОП Ралица (ДГС Търговище). Благунът в опитната площ
е в задоволително за условията на месторастене състояние.
Преобладават дървета с по-силни обезлиствания през 1995 г., 2000 г.,
2006–2008 г., със суховършия във връхна и средна част и изредени
корони. Броят на засъхващите и сухи дървета ежегодно нараства –
1995 г. – 2,5%, 2005 г. – 15% и 2006-2008 г. – 17,5%. Обезлистванията
на короните са от степен 1 (27,5 до 55%) и 2 (12,5% до 82,8%).
Очаква се настоящето състояние да се запази и в бъдеще (фиг. 3).
ОП Горски кантон (ДГС Старо Оряхово). Насаждението е
на възраст над 130 г., на свежо до влажно месторастене. Повечето
екземпляри са в добро състояние, но отделни дървета (17,5% –
2005–2007 г.) са силно обезлистени, с останали живи само по няколко
клонки, а при други – листата са събрани на кичури по периферията на
изредените корони. В долна част на короната по 25% от дърветата
има сухи клони с диаметър над 10 cm. Информацията от комплексната
оценка сочи, че преобладаващата част от наблюдаваните дървета
(85% – 1998 г.) са от степен 2, т. е. обезлистване между 26 и 60%, но
с постепенно преминаване към по-горна степен. Тази тенденция ще
се запази и в бъдеще, като отделни дървета е възможно да загинат
(фиг. 3).
ОП Гроздьово (ДГС Горен чифлик). Насаждението е смесено
благуново-церово, но с преобладаващо участие на благун (7).
Здравословното му състояние е добро, с единични повреди от A. mellea
и Inonotus nidus-pici Pil. (16,7%, 2004 г.) и мразобойни по стъблата
(от 4,2% – 1988 г. до 12,5% – 2006 г.). В резултат на пряка човешка
дейност (механични повреди и отсечени дървета) са засегнати 18,8%
(2007 г.) от дървостоя в опитната площ. Дърветата имат добре
облистени корони. В бъдеще тенденцията е насаждението да се
запази в сравнително добро състояние.
ОП Вишовград (ДГС Велико Търново). Насаждението е смесено
церово-благуново. То е в добро здравословно състояние, но короните
са малки поради по-късно изведени сечи, а след тях – поява на голямо
количество водни леторасли по стъблата (67,5% от дърветата).
Сухи клони с диаметър до 5-6 cm се наблюдават в долната част на
короните, но причините за тях не са от патологичен характер и не
застрашават здравния статус на насаждението. Опитната площ
през периода на обследване беше премествана 2 пъти поради смяна
на собствеността и провеждане на сечи.
Според климатичните условия, състоянието на благуна
в обследвания район ще претърпи промени в бъдеще, но на по-
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Фиг. 3. Динамика на промените в здравословното състояние на благуна
(Q. frainetto)
Fig. 3. Dynamics of the health status of Q. frainetto
Легенда/Legend:
0 – до 10% изреждане на короната/up to 10% crown defoliation
1 – от 11% до 25% изреждане на короната/from 11% to 25% crown defoliation
2 – от 26% до 60% изреждане на короната/from 26% to 60% crown defoliation
3 – над 60% изреждане на короната/over 60% crown defoliation
4 – загинали дървета/dead trees			

сухите месторастения – ОП Росно и ОП Ралица с тенденция към
влошаване. В ОП Горски кантон се очаква, въпреки добрите условия
на месторастене, влошаването на състоянието на короните да
продължи, което ще се изразява в изреждане на короните в тяхна
връхна част, увеличаване на жълто-зеленикавото оцветяване на
листата, събиране на листата по клоните на кичури и загиване на
отделни дървета.
Здравословно състояние на цер (Quercus cerris L.)
Резултатите от мониторинговите проучвания показват
следното:
ОП Мостич (ДГС Преслав). Насаждението е чисто церово,
като през целия период на обследване преобладаващата степен на
дефолиация е от 0 до 1 (92,3% през 2003 г.), като през останалите
години се колебае. През следващите години постепенно започва
да се увеличава делът на дърветата от по-високите степени на
обезлистване – от 12,5% през 1993 г. до 47,5% през 1995 г., като 7,5%
са напълно сухи (фиг. 4). От Хипоксилонов рак са засегнати 38,5%
от дърветата (2003 г.), с открити некрози – мокри петна по цялото
стъбло, водни леторасли и скрити – с отхлупена некротирала кора,
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калусирали тъкани и раковини под нея. Физиологично отслабнало, с
ежегодна динамика в развитието на рака и тенденция към влошаване,
насаждението е отсечено през 2006 г.
ОП Бостан (ДГС Омуртаг). Смесено насаждение с преобладаващо
участие на цер (80%), в добро здравословно състояние. Единични
дървета имат ажурни корони, оценени в степен 2 (фиг. 4). Изключение
има от 1995 г. до 2001 г., след периода на силно засушаване, когато
обезлистването на дърветата от степен 2 до 4 нараства.
Въздействията от патологичен характер с причинител
H. mediterraneum обхващат 8,3% от дърветата и бактериален рак
(Pseudomonas quercus Schem) – 25% и довеждат до изсъхване на част
от тях. По неномерирани дървета в опитната площ са установени
повреди от дърворазрушаващата гъба I. nidus-pici Pil.
Като резултат от многогодишните наблюдения очакваната
тенденция за насаждението е да се запази сегашното сравнително
добро здравословно състояние.
ОП Суворово. Насаждението е чисто церово, характерно с
динамичната отрицателна промяна в състоянието си в резултат на
силното патологично въздействие от Хипоксилоновия рак. Загинали
дървета неколкократно са изключвани от обследване и заменени със
съседни, но процесът на съхнене обхваща все повече дървета (фиг.
4) – 12,5% през 1993 г., 22,5% – 2000 г., нови 10% през 2008 г., в
резултат на което се образуват котли, а тревната растителност
формира плътна покривка. През целия период на наблюдения делът
на заболелите дървета е висок – 50% (1993 г.), 60% (2002 г.), 47,5%
(2008 г.).
През следващите години се очаква този процес на влошаване
да продължи според климатичните условия и преди всичко
количествотото на валежите и тяхното годишно разпределение.
Церът е обследван допълнително в чисти и смесени насаждения
в района на Североизточна и Югоизточна България. Характерно за
него е влошаване на състоянието му в силна степен след 1990 г., като
подробни обследвания и проучвания са извършени за установяване
размера на повредите в различни по състав, произход, месторастения
и възраст насаждения. Като основна причина се посочва силното
физиологично отслабване в резултат на продължителните засушавания
и последвалото развитие на заболявания, причинени от патогенните
гъби H. mediterraneum и D. mutila. По-големи повреди има на плитки
и бедни почви (ДГС Нови пазар и Разград), но след като започва
епифитотичното развитие на патологичния процес, са обхванати
и насаждения на много по-добри месторастения – в ДГС Дулово,
Тервел, Варна и много други.
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Фиг. 4. Динамика на промените в здравословното
състояние на цера (Q. cerris)
Fig. 4. Dynamics of the health status of Q. cerris
Легенда/Legend:
0 – до 10% изреждане на короната/up to 10% crown
defoliation
1 – от 11% до 25% изреждане на короната/from 11% to
25% crown defoliation
2 – от 26% до 60% изреждане на короната/from 26% to
60% crown defoliation
3 – над 60% изреждане на короната/over 60% crown
defoliation
4 – загинали дървета/dead trees			
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Подробно проучване и резултати от него, включително
мероприятия за подобряването на цера са представени в отделна
книга „Състояние на церовите гори в България и мероприятия за
тяхното подобряване“ (Роснев и др., 2006).
Установените по-важни гъби по червения и зимния дъб, благуна
и цера са представени в таблица 2.
От особено важно значение за червения дъб е разпространението
и развитието на Пезикуловия рак, причиняван от гъбата P. cinnamomea.
Досега е намиран преди всичко в Североизточна България по отделни
дървета, но в бъдеще неговото влияние ще се увеличи поради това, че
много насаждения в региона са на възраст 30-40 г., когато обикновено
се осъществява заразяването.
Трахеомикозата по зимния дъб, причинявана от гъбата C. roboris,
е повсеместно разпространена. През обследвания период повредите
от нея се изразяват преди всичко в суховършия на различни места в
короната и единични съхнения на дървета. При наличие на стресови
ситуации в бъдеще, особено засушавания, е възможно да се увеличат
повредите, което означава загиване на отделни или групи дървета, а
формираните огнища постепенно ще се сливат.
При цера най-големи поражения предизвика Хипоксилоновият
рак, причиняван от гъбите H. mediterraneum и D. mutila. Първата е
по-слабо патогенна, но се развива бързо при физиологично отслабване
на цера поради различни причини, водещи до стресова ситуация. През
2010 г. отново се наблюдава активизиране на процеса в Североизточна
България (Исперих, Суворово и др.). Това раково заболяване и в бъдеще
ще оказва голямо влияние върху здравословното състояние на цера,
особено в Североизточна България.
Дърворазрушаващата гъба I. nidus-pici причинява кафяво централно
гниене при видовете от р. Quercus. По-голямо разпространение има
по Q. cerris в Североизточна България, където на места до около 30%
от дърветата са засегнати от нея.
Останалите гъби, установени в опитните площи, не създават
засега реална опасност в здравословното състояние на различните
видове дъб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здравословното състояние на дъбовите насаждения по
склоновете на Средна и Източна Стара планина е различно според
заобикалящите условия – месторастене, количество валежи, проведени
горскостопански мероприятия в тях и др. От обследваните опитни
площи може да се извлекат следните изводи:
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Червеният дъб досега показва добро състояние, но се очертават
първите признаци на известни промени в короните и особено
в приземната част на стъблата, където е установено наличие и
развитие на Пезикуловия рак (P. cinnamomea с нейния анаморф C.
grisea). Очаквана тенденция в бъдеще е увеличаване на повредите от
това заболяване в Североизточна България. Проблемите при този
дървесен вид започват след 25-30-годишна възраст, когато започва да
се формира грубият ритидом по стъблата.
Зимният дъб на свежи месторастения (ОП Бебреш) е в добро
състояние, но на по-сухи (ОП Розино и Сърневец) се наблюдава процес
на влошаване на короните – суховършия във връхна и средна част,
издребняване на листата, частична преждевременна дефолиация и др.,
които са типични признаци на трахеомикозни заболявания. Очаква
се бавно влошаване на състоянието, изразяващо се в увеличаване на
суховършията и загиване на дървета (ОП Сърневец).
Благунът показва съществени различия в зависимост от условията
на месторастене – при сухи (ОП Ралица и Росно) състоянието му не
е добро и тенденцията е този процес да продължи. На по-влажните
месторастения (ОП Горски кантон, Вишовград и др.) здравният
статус е по-добър, но при презрелите насаждения са започнали
отрицателни процеси – изреждане на короните, жълтозеленикава
окраска на листата при отделни дървета, листата са събрани в
кичури по периферната част на короните и др.
Цер. Този дървесен вид прекарва силен физиологичен стрес през
периода 1992–2005 г. поради силно засушаване през отделни години и
по вече отслабналите дървета бързо се разпространява и развива
Хипоксилонов рак. Повредите са много силни, обхващащи до 80% от
дърветата на плитки и сухи почви в ОП Нови пазар, 60% в Суворово
и др. Разработени са мероприятия за стопанисване на чистите и
смесени церови насаждения при утежнени екологични условия.
Изследванията по международната програма дават възможност
за събиране на огромна комплексна информация за растежа, развитието
и тенденциите в здравословното състояние на насажденията и като
цяло за българската гора. По този начин може своевременно да се
информират съответните институции за предстоящите опасности в
близките години и предприемане на мерки за опазване и подобряване.
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Investigations on the health status of tree
species from genus Quеrcus (Q. rubra, Q. petraea,
q. frainetto, Q. cerris) in Middle
and East Balkan Range
B. Rossnev, P. Petkov, M. Georgieva
Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of Sciences
(Summary)
Investigations on the health status of oaks in pure and mixed stands in
the period 1986-2008 in the region of Middle and East Balkan Range were
realized. The most important pathological causes with negative impact on the
studied species were established: Quercus rubra – Pezicula cinnamomea (DC.:
Fr.) Sacc. and its anamorph Cryptosporiopsis grisea (Pers.) Petr.; Quercus
petraea – Ceratocystis roboris Georg. et Teod. Potl.; Quercus frainetto –
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm. sensu lato and Quercus cerris – Hypoxylon
mediterraneum (De Not.) Mill., Diplodia mutila (Fr.:Fr.) Mont, etc.
For each permanent sample plot, according the habitat conditions, the
expected tendency was described about the health status of the respective
tree species for the next years.
fungi

Key words: genus Quercus, health status, monitoring, pathogenic
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