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абстракт: направен е опит да се установи дали дивите копитни животни 
(дива свиня, елен лопатар и сърна) имат предпочитания към жълъди на четири вида 
дъб (цер, космат дъб, корков дъб и каменен дъб), като те се свържат с химичното 
им съдържание.
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УвОД
дъбовият жълъд е предпочитана храна за дивите копитни 

и при плодоношение  го използват през цялото време когато се 
намира на земята. През септември, когато започва да узрява, той 
привлича редица горски гризачи и птици. Птиците, например сойките, 
подпомагат с крясъци, намирането на дъбови дървета с паднали под 
тях жълъди – копитните се ориентират по тях.    

Церът (Quercus cerris l.) се среща в низини и предпланини в 
Централна и Югоизточна европа, косматият дъб (Quercus pubescens 
Willd.) расте върху сухи и каменисти склонове в южните части 
на европа и Югозападна азия, корковият дъб (Quercus suber l.) е 
разпространен в Югозападна европа и северозападна африка, като 
е и интродуциран в много страни. каменният дъб (Quercus ilex l.) 
е доминиращ вид в района на средиземноморския басейн (ганчев, 
Бондев, 1966). 

естественият ареал на Sus scrofa l. обхваща европа и азия до 
около 55° с. ш., и северна африка, като видът е интродуциран в много 
страни (genov, 1981). В диво състояние Dama dama l. се среща по 
югозападното крайбрежие на мраморно море, южното на мала азия 
и в северозападна африка. В ловно-дивечови стопанства и паркове 
се отглежда в много европейски страни, включително и в България 
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(стенин, 2007). Capriolus capriolus l. живее в по-северните части на 
европа, мала азия и около каспийско море (Pielowski, 1999) 

очевидно е припокриването на разпространението на трите 
вида диви животни, хранещи се с жълъдите на дъбовете и дъбовете. 
Интересно е обаче дали в рамките на този ареал животните имат 
предпочитания към различните жълъди. целта на проведения опит 
беше да се установи дали има предпочитаемост към видoве жълъди 
при дива свиня (Sus scrofa l.), елен лопатар (Dama dama l.) и сърна 
(Capriolus capriolus l.).

МаТериал и МеТОД
експериментът e проведен през 1998 г. в частна зоологическа 

градина в риспеша, провинция  гросето, тоскана – Италия. като 
храна са използвани жълъди от четири вида дъб: цер (Quercus cerris l.), 
космат дъб (Quercus pubescens Willd.), корков дъб (Quercus suber l.) и 
каменен дъб (Quercus ilex l.). от всеки вид жълъд по 7 кг е дадено на 
2 възрастни женски свини, с алтернативна храна 8 кг царевица. на 
два възрастни елени лопатари (мъжки и женски) е дадено по 11 кг от 
четирите вида жълъд и 16 кг царевица. на четири възрастни сърни 
(2 мъжки и 2 женски) – по 5 кг от всеки вид жълъд и 4 кг царевица. 
количеството е предоставено за 24 ч. и е определено въз основа на 
поемността на стомаха за всеки вид (genov, 1987, 1994; Pielowski, 
1999; Poli, 1996).

реЗУлТаТи и ДиСКУСия
след 24 ч. жълъдите от всеки вид бяха събрани, разделени и 

претеглени. Царевицата беше консумирана напълно. При консумацията 
на жълъда се получават разлики, представени във фиг. 1.

дивата свиня е предпочела косматия дъб и най-малко е 
консумирала жълъдите на корковия. косматият дъб е предпочетен и 
от елена лопатар и сърната. И двата вида, както при дивата свиня 
са консумирали по-малко жълъди от корков дъб. на второ място 
дивата свиня и еленът лопатар са предпочели цера, а сърната – 
каменния дъб. 

данните за химичния състав на жълъдите показват, че те са 
добър източник на витамини – например 54,8 мг витамин с за 100 г 
сурови жълъди (djordjevic, 1954; minieri, 1954 цитирани от Bainbridge,  
1986) и витамин а – 180 iu за грам (King, titus, 1943, цитиран от 
Bainbridge, 1986). съдържанието на аминокиселини също е доста високо 
– от средно 3,72 мг/г за глутаминова киселина до 0,70 мг/г за валин 
(luk’yanets, 1978, цитиран от Bainbridge,  1986). мастните киселини 
варират в доста широки граници – за каменния дъб например те са от 
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58,31 % за олеиновата киселина до 11,43% за палмитиновата (marwat 
et al., 1978 цитирани от Bainbridge, 1986). за сравнение, според същия 
автор, при царевицата процентите са средно 25 и 10 съотв. 

Въз основа на изследване калоричността на жълъди от 18 вида 
дъбове Bainbridge (1986) показва вариране в широки граници – от 265 
до 577 ккал/г.

според мичев и др. (1971) и мичев и др. (1983) жълъдът на 
косматия дъб не съдържа много повече дъбилни и багрилни вещества 
от церовия – 4,86% и 4,18%, съотв., но е предпочитан от дивите 
копитни животни, което показва, че вероятно горчивината на 
жълъда не е определяща за тях. но може да се предположи, че именно 
танините вероятно оказват влияние за избягване на жълъда на 
корковия дъб. от друга страна, според min, hart (2003), танините 
са един от факторите, които потискат развитието на вътрешни 
паразити. според мичев и др. (1983) обаче плодните обвивки при 
цера са с около 5% повече от тези при косматия дъб, което може 
да е причина за изяждането на по-голямо количество. При всички 
жълъди има високо съдържание на скорбяла (около 40%) и вода (около 
40%), като процентът  на останалите вещества не варира в широки 
граници (мичев и др., 1983). 

Проведеният еднократен опит дава основание за необходимостта 
от по-нататъшно проучване на връзката между химичния състав 
на жълъдите на дъбовете и предпочитанията на дивите копитни 
животни, чиято основна храна са  те.

фиг. 1. Изконсумирано количество дъбов жълъд (%) от копитните
Fig. 1. consumed oak acorns (%) by ungulates



106

лиТераТУра

мичев, Б. ал. найденов, П. маджаров. 1971. нашите горски плодове и тяхното из-
ползуване, земиздат, с., 273.

мичев, Б. ал. найденов, с. Чортанова, т. малинов. 1983. горските плодове – храна 
и лечебно средство. земиздат, с., 218 

ганчев Ив., Ив. Бондев 1966. Флора на н. р. България, ІІІ, Бан, с., 635.
Bainbridge, d. 1986.   use of acorns for Food in california: Past, Present, Future. Presented 

at the symposium on multiple-use management of california’s hardwoods, november 
12-14, 1986, san luis obispo, california.

genov, P. 1981, die verbreitung des schwarzwildes (S. s. l.) in eurasien und seine anpassung 
an die nahrungsverhaltnisse. Z. Jagdwiss., 27,221-231. 

genov, P. 1987. Food composition of the wild boar (Sus scrofa attila thos) in the danudian 
plain. ecology, sofia, 20, 47-57.

genov, P. 1994. nourriture du sanglier (Sus scrofa attila thomas, 1912) dans les montagnes 
de Bulgarie. ecology, sofia, 26, 51-67.

Pielowski, Z. 1999. sarna. oficina editorska’Wydawnictwo swiat’, Warszawa, 142.  
Poli, B. 1996. Feeding and nutrition in Fallow deer: a review. resources utilization in Fallow 

deer. held June, 20-22, 1955, montepaldi (Florence, italy, XXV, 31- 62.
min, B.r., hart, s. P. 2003. tannins for suppression of internal parasites.  J. anim. sci. 2003. 

81, e102-e109.

EStABLISHMENt OF WILd UNGULAtES pOSSIBLE  
prEFErENCE tO OAK ACOrNS

S. Kitanova
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

A. Ahmed, P. Genov
institute of Biodiversity and ecosystem research – sofia

Bulgarian academy of sciences

(SUMMAry)

An attempt was made to investigate if wild ungulates would have preferences 
to four oak species acorn on the base of their chemical composition. Wild boar 
preferred Q. pubescens and the least consumption is of Q. suber. Q. pubescens was 
also preferred by D. dama and C. capriolus. Both species consumed less Q. suber 
like the boar. The second preferred by D. dama and S. scrofa was Q. cerris and by C. 
capriolus – Q. ilex.

The preferences might be due to chemical composition, mainly fatty acids and 
tannins, of the acorns and this needs further investigation
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