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ПаТОлОГиЧни ПрОблеМи в наСажДенияТа ОТ КОрКОв 
Дъб (QUerCUs sUBer L.) в ЮГОЗаПаДна бълГария
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абстракт: Проведени са проучвания върху здравословното състояние на 
Quercus suber l. в насаждения, създадени при различни условия на месторастене. При 
обичайните за Югозападна България засушавания, насажденията на дълбоки и по-свежи 
почви са в по-добро състояние, докато при плитки и бедни почви корковият дъб е в 
лошо състояние.

установени са следните гъбни причинители на заболявания: Elsinoe quercus-ilicis 
(arnaud) Jenkins et goid, Stuartella formosa Farbe, Endocoryneum quercus sutton, marras et 
Franceschini, Diplodia mutila Fr. и др. По стъблата са наблюдавани типични симптоми 
на повреди, причинени от гъбата Hypoxylon mediterraneum (de not.) miller., но плодни 
тела не бяха установени.

Ключови думи: Quercus suber, патогенни гъби, здравословно състояние

корковият дъб (Quercus suber l.) e интродуциран дървесен 
вид в България като първите залесявания са извършени през 1954 
г. в района на кресна, а по-късно (1960 г.) и на територията на 
дгс Първомай, катунци, крумовград, Царево и др. залесяванията 
през годините са на площ от 1212,8 ha (Петров, 1994) в различни 
части на страната, но предимно в Южна България. През 2012 г. 
на отчет се водят 196,3 ha. състоянието на тези насаждения е 
доста различаващо се по отношение на тяхното здраве, съобразно 
условията на месторастене, лесовъдски грижи, възраст, гъбни и 
насекомни вредители и др.

По отношение на патологичните проблеми при този дървесен 
вид, повече изследвания се провеждат в средиземноморските страни, 
където има широко разпространение, особено в Португалия, Италия, 
Франция, мароко и др. установени са голям брой причинители на повреди, 
предимно гъбни, като се прави връзка и със заобикалящите условия от 
абиотичен характер (Brasier, 1993; marras et al., 1993). Влошаването 
на здравословното състояние на дъбовете, включително и корковия, 
в резултат на различни въздействия, се включва в словосъчетанието 
„european oak decline“. В най-общия смисъл това означава „понижена 
жизненост, влошено здравословно състояние и загиване“ (schütt, 
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1993). Във фитопатологичен аспект се разбира хронично или бързо 
влошаване състоянието на дъбовете под комплексното въздействие 
на причини от абиотичен и биотичен характер (замърсяване на въздуха 
от локален характер или трансграничен пренос, засушаване, спадане 
нивото на подпочвените води, трайно задържане на повърхностни 
води, гъбни причинители на заболявания, насекоми, вируси, бактерии 
и др.), при които прирастът по диаметър е намален.

В България всички проблеми по отношение на интродукцията, 
отглеждане, стопанисване и др. са проучвани най-вече от Петров 
(1994). В неговите изследвания, обобщени в книгата „корковият 
дъб и неговата интродукция“, има информация за въздействия 
върху корковия дъб от абиотичен характер, които се изразяват в 
следното:

- В Петричко-санданския регион (Югозападна България) при 
надморска височина до 450 m, видът преодолява зимните ниски 
температури, достигнали през 1962-1963 г. стойности от -18,4°с до 
-27,5°с, а през следващия вегетационен период следите от измръзнали 
листа, леторасли и клонки са заличени.

- В района на Южното Черноморие ниски температури − -17,6°с, 
са довели до повреди по листата и рядко по летораслите, като през 
следващия вегетационен период тези поражения са преодолени.

- Хидробиологичният режим във всички области на култивиране 
на корковия дъб – Петричко-сандански регион, Източнородопски речни 
долини и Южното Черноморие, създава благоприятна обстановка 
за нормално узряване на летораслите и презимуване, запазвайки 
жизнеността си. 

- Пораженията от силни ветрове, снеговали и поледици не са 
големи.

авторът заключава, че заобикалящите природни условия не 
са пречка за отглеждането и стопанисването на корковия дъб в 
България.

от биотичните фактори се посочват някои насекомни 
вредители като Balaninus glandium marsh., Carpocapsa amplana hb., 
Carpocapsa splendana hb. и др., причиняващи увреждания по дъбовия 
жълъд. установени са значителни увреждания от овце и кози, които 
се изразяват в закърняване на растенията, лошо формирани корони, 
повреди от черния имел (Loranthus europaeus l.) и ракови образувания 
по стъблата.

целта на нашето изследване е да се установи здравословното 
състояние на корковия дъб, причинителите и причините за повреди в 
чисти и смесени по състав насаждения в Югозападна България.
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ОбеКТи и МеТОДиКа

състоянието на корковия дъб е изследвано в две опитни площи 
(оП) в района на дгс катунци и дгс Първомай:

оП 1 – дгс катунци, отд. 411 в, 450 m надм. в., почва – 
излужени канелени горски почви (chromic luvisols, lVx, Fao, 1990), 
плитки, сухо месторастене. горската култура е създадена през 1974 
г., височина 3-5 m, а диаметър – до 10 cm, с участие на космат дъб, 
мъждрян, келяв габър, черен бор, храстова растителност.

оП 2 – дгс Първомай, м. „дервишица”, 150 m надм. в., почва 
– излужени канелени горски почви (chromic luvisols, lVx, Fao, 1990), 
дълбоки. горска културата е 53-годишна, височина 11-17 m, диаметър 
– 30-40 cm, с наличие на храстова растителност.

Проучванията върху здравословното състояние са извършени по 
методиката за мониторинг на горските екосистеми на европейската 
кооперативна програма icP Forests (eichhorn et al., 2010). направена 
е оценка на състоянието на короните, описани са признаците и 
симптомите на заболявания по открити корени, стъбла, клони, 
леторасли и листа. При лабораторни условия са анализирани събраните 
материали и определени причинителите на заболявания.

климатът в региона е преходно-средиземноморски, а 
количеството на средните многогодишни валежи е около 550 mm. за 
низините, където са разположени и опитните площи, са характерни 
продължителни засушавания.

реЗУлТаТи и ОбСъжДане
анализът на събраната информация върху състоянието на 

корковия дъб, показва следното:
ОП 1. насаждението е смесено, с преобладаваща храстова 

растителност, а наличните дървета са с малки размери. корковият 
дъб е запазен на откритите места, но за възрастта си е с твърде 
скромни растежни показатели. короните са малки, сбити, с наличие 
на сухи леторасли, покафенели листа на различни места, повреди от 
листогризещи насекоми.

По стъблата се наблюдават засъхнали тъмнокафяви петна, с 
различни размери, главно между грубия ритидом, на височина достигат 
до 1,5 m от дървото. По някои от зелените листа са формирани 
черни кръгли петна с диаметър 5-6 mm.

обезлистването на короните на 85% от дърветата е 
преобладаващо от ІІ степен, т.е. от 25-60 % от листата са опадали, 
оголени клони и т.н. Промяната в оцветяването е установена по 
всички дървета (97,5%), но е в незначителни размери – 11-25% от 
стоящата листна маса. 
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състоянието на насаждението, и в частност на корковия дъб, 
е лошо и запазването му в този вид е оправдано само от екологична 
гледна точка.

ОП 2. заложена е в представителна интродуцирана култура 
и диаметърът на някои дървета достига 40-50 cm. Под склопа има 
значителна тревна и храстова растителност – келяв габър, космат 
дъб, мъждрян, драка, глог и др. както и единични екземпляри от благун, 
круша и др. състоянието на корковия дъб е добро, но се наблюдават 
увреждания в различни части на дърветата:

суховършия в различни части на короните;
механични повреди, получени при добива на корк – 82,5% от 

дърветата;
кафява централна гнилота – 22,5% от обследваните дървета;
по зелените листа черни кръгли петна с диаметър до 5-6 mm, 

единично;
по стъблата – тъмнокафяви мокри петна – от 1 до 10 на 

стъбло.
установените обезлиствания от 2 степен (до 60%) са по 57,5% 

от обследваните дървета, а от 3 степен (61-99%) – по 15%. Всички 
дървета от 3 степен имат централна гнилота, в резултат на което 
са формирани и кухини.

По-важните установени патогенни гъби с имат въздействие 
върху отделни органи на корковия дъб, са следните:

Elsinoë quercus-ilicis (arnaud) Jenkins et goid. – аскомицетна гъба, 
чието развитие предизвика формирането на черни атракнозни петна 
по горната част на листата. По-често се среща по Quercus ilex 
(agosteo, granata, 1993). установена е и в двете оП по дърветата 
с по-голямо обезлистване. гъбни видове от същия род предизвикват 
аналогични повреди по листата на липата, магнолията, някои 
американски дъбове и др.

Въз основа на наблюдаваните повреди по листата от тази 
гъба смятаме, че тя оказва незначително въздействие върху общото 
състояние на засегнатото дърво, но има известна роля върху 
некротирането на част от листната маса и общото обезлистване.

Stuartella formosa Fabre – гъбата е установена по кората на 
клони с диаметър от 0,5 до 4 cm. Плодните тела – перитеции, са 
полупотопени в кората, здраво прихванати, черни, закръглени или 
овални, с цепнатина в средата. спорите са удължено елиптични, 
4-клетъчни, като средните 2 клетки са червеникавокафяви до 
тъмнокафяви, с ясно изразена по-тъмна септа между тях. крайните 
клетки имат по-тъмно оцветяване само във връхната им част. 
размерите на спорите са 22,5-28,6 × 8,2 µm.

гъбата е аскомицетна, а нейните плодни структури са 
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наблюдавани по засъхващи, почти обезлистени клонки, както и 
по загинали такива, самостоятелно или в строма с Endocoryneum 
quercus. установена е само в оП 1, много рядко. според marras et al. 
(1993) в корковите гори на сардиния S. formosa се развива по живи 
органи на растенията и има значителен принос за влошаване на 
здравословното състояние.

Endocoryneum quercus sutton, marras et Franceschini. от всички 
установени гъби по клоните и клонките на Q. suber, тази гъба е най-
често срещаната и повсеместно разпространена. Плодните тела са 
тъмнокафяви до черни брадавичести образувания, здраво прикрепени 
за субстрата, масово по загинали клони с фина кора. спорите са 
елипсовидни, червеникавокафяви, с дебели клетъчни стени, обикновено 
с 3 до 5 септи. размерите са 42,8-46,9 × 12,2-14,0 µm. 

По фината кора на клоните, най-вече в местата на 
разклоненията, са формирани черни строми с разнообразна форма. 
спорите в млада възраст са хиалинни, елипсовидни и едноклетъчни, 
а по-късно двуклетъчни, червеникавокафяви, с размери 20,4-26,5 × 
8,2 µm. тази гъба е Diplodia mutila Fr., често срещана и по другите 
видове дъб, култивирани в България, особено по Quercus cerris l., 
където причинява значителни повреди по кората на клони и стъбла, 
в резултат на което състоянието на засегнатите дървета бързо се 
влошава (роснев и др., 2006).

По стъблата на Q. suber, особено в долната и приосновната 
част, са наблюдавани типични симптоми (мокри петна, кафяво 
оцветяване и др.) на повреди от гъбата Hypoxylon mediterraneum (de 
not.) miller., но плодни структури на тази гъба не са установени.

Бяло периферно гниене е наблюдавано само по 2 дървета 
(причинител е кореновата гъба Armillaria mellea sensu lato) в оП 
1, а в оП 2 – се установи централно кафяво гниене по 22,5% от 
обследваните дървета.

Известно е, че повечето от описаните по-горе гъби като 
E. quercus-ilicis, S. formosa E. quercus, D. mutila и H. mediterraneum се 
развиват по дъба след т. нар. „стресова ситуация“, предизвикана 
от липса на валежи, бедни и сухи месторастения и други подобни. 
Интересен е въпросът каква е тяхната патогенност при тези 
условия и каква е тяхната значимост и важност за влошаване на 
здравословното състояние на Q. suber в България. Вероятно следващи 
проучвания ще дадат отговор на това, както и въз основа на тези 
информации къде и при какви условия може да се култивира успешно 
в България този дървесен вид.
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ЗаКлЮЧение

определящият фактор при създаване на насаждения от Q. suber 
са условията на месторастене и особено почви и валежи. на сухи, 
плитки и бедни почви дърветата са с малки размери, захрастели 
и в лошо здравословно състояние. При дълбоки и по-свежи почви, 
въпреки хроничните засушавания за района на Югозападна България, 
дърветата са в по-добро здравословно състояние.

установените гъбни причинители на заболявания: Elsinoë quercus-
ilicis, Stuartella formosa, Endocoryneum quercus, Diplodia mutila, Armillaria 
mellea (sensu lato) и др. се срещат рядко и не са оказали силно 
въздействие върху корковия дъб. наблюдавани са типични симптоми 
на хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum), който често се среща 
по Q. сerris в България, но плодни тела не са установени. 
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pAtHOLOGICAL prOBLEMS ON COrK OAK  
(QUerCUs sUBer L.) StANdS IN SOUtHWESt BULGArIA

P. Petkov, B. Rossnev
Forest research institute – sofia 
Bulgarian academy of sciences

(SUMMAry)

 investigation on health status of Quercus suber l. was carried out in two 
stands planted at different environmental conditions in southwest Bulgaria. 
the results of investigation show that the local site factors undoubtedly have 
a major role in determining the health condition of trees. trees growing in 
deep and cool soil were at good health conditions while those planted in 
shallow and nutrient poor soil were growing in stress and looked unhealthy. 

some fugal pathogens causing damages on different parts of cork oak 
trees were isolated: Elsinoë quercus-ilicis (arnaud) Jenkins et goid, Stuartella 
formosa Farbe, Endocoryneum quercus sutton, marras et Franceschini, 
Diplodia mutila Fr. etc. typical symptoms of Hypoxylon canker were observed 
on oak trunks but fruit bodies of its causer (Hypoxylon mediterraneum (de 
not.) miller.) have not been established yet.

Key words: Quercus suber, pathogenic fungi, health status
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