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1

UVOD

Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljivih gozdnih virov, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani, služi kot študijski pripomoček, saj tako študentom kot
drugim obiskovalcem vrta omogoča, da si lahko ogledajo vrste, ki jih sicer pri nas v naravi
ne najdemo, se pravi da pri nas niso avtohtone. Vendar pa ta drevesa navadno niso
prilagojena našim klimatskim in rastiščnim razmeram ter so posledično tudi bolj podvržena
raznim škodljivim biotskim in abiotskim dejavnikom.
Na drevesnih vrstah se nemalokrat pojavljajo različni simptomi, ki lahko nakazujejo na
obolenja z abiotskimi ali biotskimi dejavniki, kot so glive in žuželke. Nekatere vrste gliv
lahko povzročijo sušenje in propad gostiteljske rastline, medtem ko se spet druge naselijo
na že oslabljena drevesa kot gniloživke. V tej diplomski nalogi smo se osredotočili
predvsem na glive, ki povzročijo poškodbe drevesa (t.i. patogene glive), obravnavali pa
smo tudi nekaj takih, ki sicer niso tipično patogene se pa pri nas pogosto pojavljajo oz. so
zanimive za obdelavo.
Pri delu smo se osredotočili na drevesa, ki so kazala kakršne koli simptome okužbe z
glivami npr. sušenje asimilacijskega aparata, vejic, skorje, pojav hipertrofij itd. Iz nabranih
vzorcev smo nato poskušali določiti povzročitelja bolezni, opisati njihovo delovanje in
razširjenost. Navedli smo tudi možne ukrepe za njihovo zatiranje, kar bi utegnilo pomagati
pri nadaljnji negi dendrološkega vrta.
Na področju urbanega drevja primanjkuje raziskav o njihovem zdravstvenem stanju ter o
povzročiteljih bolezni. Ravno zaradi specifičnosti drevesnih vrst, ki so jih v dendrološkem
vrtu posadili, smo se odločili, da je ta objekt nadvse primeren za obdelavo v delu kot je
diplomska naloga. Nedvomno je to eden od načinov kako spodbuditi nadalje raziskave na
tem področju, hkrati pa bo diplomsko delo zagotovo dalo rezultate, s katerimi si bomo
lahko v prihodnosti pomagali predvsem pri snovanju urbanih površin.
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2
PREDSTAVITEV DENDROLOŠKEGA VRTA ODDELKA ZA
GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE
Dendrološki vrt se razprostira v okolici Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
med Večno potjo in Oddelkom za lesarstvo ob Cesti VII v Ljubljani. Celotna površina
parcel Oddelka za gozdarstvo in Oddelka za lesarstvo meri 23.133m2 (Savnik, 2006).
Prvo omembo dendrološkega vrta zasledimo v Gozdarskem vestniku pod naslovom
Dendrološki vrt pri stavbi gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete v Ljubljani (Erker,
1975) , kjer Erker navaja, da začetki dendrološkega vrta segajo v leto 1963, ko je bila
zasajena živa meja z belim gabrom. Kasnejših zapisov o posegih ne najdemo, čeprav so se
le ti izvajali. Vse do leta 2001, ko je doc. dr. Robert Brus s študenti posadil 20 novih vrst,
nato pa leta 2004 še dopolnil zasaditev žive meje z belim gabrom (Carpinus betulus L) ter
38 drugih vrst. Popoln popis dendrološkega vrta dobimo leta 2006 v diplomski nalogi
(Savnik, 2006).

Slika 1: Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
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Kot navaja Savnikova (2006) v vrtu danes raste skupaj 362 osebkov, in sicer 162 različnih
vrst iz 39 družin, od tega je 116 iglavcev (32%) in 248 listavcev (68%). Največ
predstavnikov ima družina borovk (Pinaceae). V tej družini imamo tudi največ različnih
vrst. Sledita ji družini rožnic (Rosaceae) in javorovk (Aceraceae). Po enega predstavnika
imamo v družinah dišečnikovk (Calycanthaceae), cercidifilovk (Cercidiphyllaceae),
rutičevk (Rutaceae), oljčičevk (Elaeagnaceae), bodikovk (Aquifoliaceae), vresovk
(Ericaceae) in ginkovk (Ginkgoaceae).
Drevesne in grmovne vrste so označene s tablico, na kateri je zapis vrste s slovenskim in
latinskim imenom, v tretjem delu tablice pa tudi zapis razširjenosti vrste. Tablice visijo na
spodnjih vejah s čimer so lažje vidne, hkrati pa ne škodujejo drevju.

Nagode I. Patogene glive na izbranih drevesnih vrstah v dendrološkem vrtu oddelka za Gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BF, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2008

3

MATERIALI IN METODE

3.1

TERENSKO DELO

4

Terensko delo je potekalo v jesenskem in pozno spomladanskem času v letih 2007 in 2008.
Dendrološki vrt smo večkrat prehodili in bili pozorni na vse znake in simptome bolezni
drevja, ki bi lahko nakazovale na okužbo z glivami. V diplomski nalogi smo zajeli samo
del vrta, ki leži na parceli Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Vzorce, ki
smo jih nabrali z dreves, smo sprva shranili v papirnate vrečke ter nanje napisali datum
nabiranja, drevesno vrsto ter opažanja. Kasneje smo vzorce prestavili v časopisni papir ter
zraven priložili vrečko, kjer so bili zapisani podatki o vzorcu.
Pri določevanju vrst gostiteljev so nam bile v veliko pomoč tablice, ki so pritrjene na
drevesa. Za določevanje lokacije drevesnih vrst pa smo uporabili načrt vrta, ki ga je
izdelala Polona Savnik v diplomski nalogi z naslovom Dendrološki vrt Oddelka za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire v letu 2006.
Lokacije okuženih dreves, ki so navedena v rezultatih, se tako nanašajo na prostorsko
razdelitev, ki jo je uvedla Polona Savnik, avtorica diplomske naloge.
3.2

DELO V MIKROSKOPIRNICI

Naše delo se je nato nadaljevalo v mikroskopirnici Gozdarskega inštituta Slovenije.
Določevanje bolezni je potekalo s pomočjo lupe Olympus SZX 12, mikroskopa Olympus
BX 51 ter kamere Nikon, ki je povezana z računalnikom. Meritve in slike, ki jih podajamo
pri rezultatih smo dobili s pomočjo računalniškega programa NIS-Elements BR. 2.30
Z lupo smo najprej pregledali nabrane vzorce, če se na njih morebiti nahajajo trosišča gliv.
S pomočjo lupe in kamere smo nato slikali poškodbe in trosišča glive. Nato smo naredili
preparate s pomočjo laboratorijskih instrumentov (britvice, pincete, igle). Na objektno
stekelce smo dali kapljico vode, v vodo prenesli trosišča, ki smo jih postrgali ali izrezali z
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vzorca ter vse skupaj pokrili s krovnim stekelcem. Kamero smo prenesli iz lupe na
mikroskop ter slikali in izmerili še trosišča in trose.
Da smo glivo lahko določili smo potrebovali vsaj 20 meritev (trosišč, trosov …), vendar to
v določenih primerih ni bilo mogoče, zato smo se zadovoljili tudi z manjšim številom
meritev. Rezultate meritev smo zaokrožili na 0,5 (Hawksworth, 1974).
Slike in meritve, ki smo jih napravili, smo primerjali z različnimi determinacijskimi ključi
za glive in opisi gliv v fitopatoloških knjigah ter tako določili povzročitelja bolezni.
V nekaterih primerih pa z dosegljivimi determinacijskimi ključi žal nismo uspeli določiti
povzročitelja ali pa smo uspeli določiti le rod, kljub temu da smo lahko opravili zadostno
število meritev (trosišč, trosov …).
3.3

MIKOLOŠKA ZBIRKA

Nabrane vzorce, na katerih smo odkrili bolezni, ki jih povzročajo glive, smo shranili v
mikološki zbirki Gozdarskega inštituta Slovenije.
Okužene liste, iglice in vejice smo najprej posušili. Ko smo primerke determinirali, smo jih
vpisali v Herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) s pomočjo programa Boletus
informaticus. Vzorcev z nedeterminiranimi glivami nismo shranjevali v omenjenem
herbariju.
S pomočjo omenjenega programa se nato natisne etiketa s podatki, ki smo jo nalepili na
vrečko s pripadajočim vzorcem. Material smo dvakrat zaporedoma pustili v zamrzovalniku
po 12 ur pri -17 ali -20oC, nato smo vzorce dali v prav zato namenjen prostor s stalno
temperaturo do 20oC.
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REZULTATI

V dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo določili 12
različnih vrst gliv. Kot omenjeno smo predstavili le tiste, ki ogrožajo svojega gostitelja ter
tiste, ki so pri nas pogosto prisotne ali pa so zanimive za obravnavo. Kljub očitnim znakom
napada z glivami pa nekaterim vzorcem nismo uspeli določiti vrste glive, z nam
razpoložljivimi determinacijskimi ključi. V preglednici so tudi natančne lokacije dreves na
katerih smo nabrali vzorce in določili vrsto glive. Lokacije pa smo prikazali tudi na
ortofoto posnetku (slika 1).
Glive, ki smo jih uspeli določiti so zbrane v preglednici 1.
Preglednica 1: Gostitelji determiniranih gliv ter njihova natančna lokacija

GLIVA

GOSTITELJ

Št. D

Petrakia echinata

Acer obtusatum

9

Sphaeropsis sapinea

Pinus sylvestris

8

Phyllosticta aucupariae

Sorbus domestica

Erysiphe alphitoides

Quercus robur

1

Phyllactinia guttata

Fagus sylvatica

11

Sawadaea bicornis

Acer platanoides

6

Blumeriella jaapii

Prunus avium

3

Cyclaneusma minus

Pinus tabulaeformis

7

Lophodermium pini-excelsae

Pinus strobus

13

Meloderma desmazieri

Pinus nigra

12

Asteroma frondicola

Populus tremula

2

Gnomonia fimbriata

Carpinus betulus

10

5, 4
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Slika 2: Ortofoto posnetek Dendrološkega vrta Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire z lokacijami
okuženih dreves
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Slika 3: Načrt dendrološkega vrta Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire povzet po Savnik (2006) z označenimi lokacijami okuženih dreves
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Petrakia echinata (Peglion) Syd. & P. Syd.(1913)

Glivo Petrakia echinata smo našli na topokrpem javorju (Acer obtusatum W. et K. ex.
Willd.), drevesu številka 6. Vzorec je bil nabran 11.10.2007 in se nahaja v Herbariju GIS
pod številko AE0001673.
Na listih smo našli 1-5 cm velike sivo rjave pege. Z lupo so bila lepo vidna črna trosišča, ki
so se nahajala na zgornji strani listne ploskve (slika 4). Pege so bile po večini razporejene
na vrhnjem robu listne ploskve.

Slika 4: Trosišča glive Petrakia echinata

Slika 5: Konidiji glive Petrakia echinata

Kasneje smo z mikroskopiranjem dobili nespolne trose. Konidiji so rjavkasti, septirani in
nepravilnih oblik, s prozornimi izrastki, ki so različnih dolžin (slika 5). Število izrastkov se
po večini giblje med 4 in 7.
Konidiji so bili po naših meritvah veliki (36,5-) 41,0 (-46,0) × (23,5-) 25 (-30,5) µm,
njihovi izrastki pa so v dolžino merili (9-) 15 (-25) µm.
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SUŠICA NAJMLAJŠIH BOROVIH POGANJKOV
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton (1980)

Simptome glive Sphaeropsis sapinea smo odkrili na rdečem boru (Pinus sylvestris L.), ki
je označen s številko 8.
Iglice na najmlajših poganjkih so bile očitno manjše od zdravih iglic na starejših
poganjkih, prav tako so bile po večini odmrle in rjavkasto obarvane. Tako s prostim
očesom kot z lupo so bili lepo vidni črni piknidiji. Ponekod so odmrle iglice že obraščale
alge (slika 6). Vzorec je bil nabran 2.10.2007 ter je shranjen v Herbariju GIS pod
zaporedno številko AE0001677.

Slika 6: Črni piknidiji glive Sphaeropsis sapinea

Slika 7: Konidiji glive Sphaeropsis sapinea

V piknidijih nastajajo nespolni trosi- konidiji, ki so enoseptatni, rjavo obarvani in po naših
meritvah merijo (28,5-) 32,0 (-36,0) × (12,0-) 13,5 (-15,5) µm (slika 7).
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Phyllosticta aucupariae Thüm. (1878)

Na skoržih (Sorbus domestica L.), ki rasteta drug ob drugem in se nahajata pod številkama
4 in 5, smo našli simptome ki jo povzroča gliva Phyllosticta aucupariae.
Bolezen se prične na robovih listne
ploskve in s časoma poškoduje celoten
list. Na zgornji strani listne ploskve so
lepo vidne rjavo sive lise, na katerih so
po skupinah razporejeni črni piknidiji
(slika 8). Vzorec smo shranili v
Herbariju

GIS

pod

številko

AE0001678, nabran je bil 11.10.2007.
Slika 8: Piknidiji glive Phyllosticta aucupariae

Pri mikroskopiranju piknidija smo našli nespolne trose- konidije (slika 9). Trosi so
prozorni in merijo (6-) 6,5 (-7) × (2,5-) 3 (3,5) µm (slika 10).

Slika 9: Piknidij glive Phyllosticta aucupariaeSlika

10: Konidiji glive Phyllosticta aucupariae
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PEPELARKE (Erysiphaceae)

Glive iz te družine oblikujejo značilne simptome in sicer na listu tvorijo belo sivo prevleko
pri čemer gre za splet glivnih hif. Na teh prevlekah smo lahko že s prostim očesom videli
majhna črna spolna trosišča – kleistotecije. Pri našem raziskovalnem delu smo odkrili 3
vrste iz te družine, in sicer:
•

Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. (2000)

•

Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.(1851)

•

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma (1937)

Glive smo med seboj ločili po gostitelju, na katerem se nahajajo, različnih priveskih na
kleistotecijih, velikosti samih kleistotecijev ter velikosti askov in askospor, ki nastajajo v
kleistotecijih.
4.4.1 Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. (2000)
Na dobu (Quercus robur L.), ki ga najdemo pod zaporedno številko 1, smo odkrili glivo
Erysiphea alphitoides. Od vseh gostiteljev je bil prav dob najbolj okužen z omenjeno
glivo. Okuženih je bilo namreč večina listov na drevesu. Že s prostim očesom so bili lepo
vidni že prej omenjeni simptomi, ki jih povzročajo glive iz družine pepelark
(Erysiphaceae) (slika 11). Vzorec je bil nabran 4.10.2007 in je shranjen v Herbariju GIS
pod številko AE0001672.
Kot smo že omenili, se vrste iz družine pepelark (Erysiphaceae) razlikujejo tudi po
priveskih na kleistotecijih, ki so pri
dihotomno razvejani (slika 11).

glivi Erysiphea alphitoides

na vrhu 4-6-krat

Po naših meritvah so kleistoteciji veliki (90-) 110,5

(132) µm. Aski merijo (50,5-) 71,5 (-76) × (35-) 39,5 (-43) µm, askospore pa (17,5-) 20,5
(23,5) × (9,5-) 11,5 (-13) µm.
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Slika 11: Splet hif s kleistoteciji
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Slika 12: Kleistotecij glive Erysiphea alphitoides

4.4.2 Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.(1851)
Glivo Phyllactinia guttata smo našli na bukvi (Fagus sylvatica L.), ki pa ni bila tako
močno okužena kot dob. Vzorec smo nabrali 2.10.2007 na drevesu številka 11, ter ga
shranili v Herbariju GIS pod številko AE0001671.

Slika 13: Kleistotecij glive Phyllactinia guttata

Slika 14: Askospore glive Phyllactinia guttata

Kleistoteciji merijo (190-) 203,5 (- 232,5) µm, aski (63-) 89,5 (-91,5) × (26,5-) 32,5 (-34,5)
µm, askospore pa so po naših meritvah velike (36-) 42 (-49) × (21-) 23 (-27).
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4.4.3 Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma (1937)
Sawadaea bicornis je zadnja od gliv iz te družine, ki smo jo odkrili. Našli smo jo na
ostrolistnem javorju (Acer platanoides L.), ki se nahaja pod številko 9. Vzorec je bil
nabran 29.10.2007 ter se nahaja v Herbariju GIS pod številko AE0001674.
Priveski na kleistotecijih omenjene glive so na
vrhu enkrat dihotomno razvejani vrhova pa se
pri koncu priveska privihata v obliki kljuke
(slika 15) . Od vseh odkritih gliv iz te družine
ima prav Sawadaea bicornis največ priveskov,
ki so bili lepo vidni že pod lupo (slika 16 ).
Kleistoteciji merijo (170,5-) 189,5 (-203,0) µm,
njihovi aski merijo (78,5-) 83,0 (-91,5) × (46,0-)
52,5 (-58,0) µm, askospore pa (24,5-) 28,0 (Slika 15: Kleistotecij glive Sawadaea bicornis

Slika 15: Splet hif s kleistoteciji

31,0) × (13,0-) 17,0 (-20,0) µm.

Slika 16: Ask z askosporami
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ČEŠNJEVA LISTNA PEGAVOST
Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (1961)
Na divji češnji(Prunus avium L.), ki se
nahaja pod številko 3, smo našli glivo
Blumeriella jaapii. Gliva na listih povzroča
nekrotične pege, ki so se pojavljale po
celotni listni ploskvi in so rjavkasto obarvane
(slika18). V času nabiranja vzorca 2.10.2007
je bilo drevo že skoraj popolnoma brez
listov. Listi, ki so ostali na drevesu so bili

Slika 17: Nekrotična pega na listu divje češnje

prav tako okuženi. Vzorec se nahaja v
Herbariju GIS pod številko AE0001670.

Pri mikroskopiranju smo odkrili nespolna
trosišča- acervule (slika 19). Ker se nespolni
stadij glive

navadno razvije v poletnem

času so bila skoraj vsa trosišča brez trosov.
Zato smo se za določitev glive zadovoljili le
s simptomi bolezni.

Slika 19 : Nespolno trosišče glive Blumeriella jaapii
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Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (1983)

Glivo Cyclaneusma minus smo našli na kitajskem boru (Pinus tabulaeformis Carriere), ki
se v dendrološkem vrtu nahaja pod številko 7. Okužbe so bile vidne tako na nedavno
odmrlih kot na že odpadlih iglicah. Na nedavno odmrlih iglicah so bila trosišča vidna kot
rumene pegice, medtem ko so bila na starejših le ta črna. Med posameznimi pegicami na
iglicah so bile lepo vidne prečne proge, ki predstavljajo antiinfekcijsko reakcijo drevesa.
Vzorec smo nabrali 7.5.2008 in se nahaja v Herbariju GIS pod številko AE0001675.

Slika 19: Odprti apoteciji glive Cyclaneusma minus Slika 20: Aski z nitastimi askosporami

Ko smo okužene iglice namočili v vodo za 10 minut so se trosišča- apoteciji odprla (slika
20), tako smo lahko tudi lažje naredili preparat za mikroskopiranje. Apoteciji so bili veliki
400-700 µm. v spolnih trosiščih apotecijih se nahajajo aski z nitastimi askosporami (slika
21). Askospore so prozorne ter 1-2-septatne in po naših meritvah merijo (78,5-) 84,0 (89,0) × (2,5-) 3,5 (-4,5) µm.
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Lophodermium pini-excelsae S. Ahmad (1954)

Drugo glivo iz družine Rhytismataceae smo odkrili na zelenem boru (Pinus strobus L.), ki
je označen s številko 13. Enake simptome smo našli tudi na drugem boru, ki prav tako raste
v dendrološkem vrtu. Na iglicah bora, ki so bile okužene z glivo Lophodermium piniexcelsae, smo opazili majhne črne pege, demarkacijskih con tokrat ni bilo opaziti. Vzorec,
ki smo ga nabrali 2.10.2007, smo shranili v Herbarij GIS pod številko AE0001676.

Slika 21: Histerotecij glive Lophodermium piniexcelsae

Slika 22: Aski z askosporami

Z mikroskopiranjem smo odkrili majhne,
sive, podolgovate trose- askospore, ki so
obdane s sluzastim ovojem. Askospore so bile
velike (61,0-) 67,0 (-72,5) × (1,5-) 2,0 (-2,5)
µm. vidni so bili tudi aski vendar nam jih
zaradi zadostnega števila ni uspelo izmeriti.

Slika 23: Askospore glive Lophodermium pini- excelsae
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Meloderma desmazieri (Duby) Darker (1967)

Gliva Meloderma desmazieri je zadnja od
gliv, ki smo jo odkrili na iglavcu in sicer
na črnem boru (Pinus nigra Arnold), na
drevesu, ki se nahaja pod številko 12. Kot
prejšnji dve glivi tudi ta sodi v družino
Rhytismataceae. Trosišča so bila prav tako
apoteciji, ki so merili okoli 100 µm. Ko
smo iglice namočili v vodo se je po sredini
odprla razpoka (slika 25). Nabrani vzorec
se nahaja v Herbariju GIS pod številko
AE0001679.

Slika 24: Odpirti apoteciji glive Meloderma
desmazieri

S prerezom skozi acervul smo dobili aske z askosporami (slika 25). Z merjenjem smo
ugotovili velikost askospor. Po naših meritvah merijo (22,0-) 26,5 (-29,0) × (3,5-) 4,0
(5,0) µm. Pri mikroskopiranju pa smo odkrili tudi parafize, katere gliva uporablja za
prehranjevanje askov (slika 27).

Slika 25: Ask z askosporami

Slika 26: Parafize
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Asteroma frondicola (Fr. ex Ficinus & C. Schub.) M. Morelet (1978)

Bolezen, ki jo povzroča gliva Asteroma frondicola smo našli na trepetliki (Populus tremula
L.), ki jo na vrtu najdemo pod številko 2. Na listih smo opazili sivo rjave pege nepravilnih
oblik. Na zgornji strani so bila po celotni pegi razporejena črna trosišča glive Asteroma
frondicola, ki so bila vidna že s prostim očesom (slika28). To so acervuli, v katerih
nastajajo nespolni trosi- konidiji (slika 29)

Slika 27: Acervuli glive Asteroma frondicola

Slika 28: Acervul s konidiogenimi celicami

Nespolni trosi konidiji so prozorni in
podolgovati (slika 30), veliki so (10,0-) 12,5
(-13,0) × (2,0-) 2,5 (-3,0) µm. vzorec, ki smo
ga nabrali 2.10.2007, je shranjen v Herbariju
GIS pod številko AE0001680.

Slika 29: Konidiji glive Asteroma frondicola
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Gnomonia fimbriata (Pers.) Fuckel (1870)

To bolezen smo odkrili na belem gabru (Carpinus betulus L.), ki se nahaja pod številko 10.
Opazili smo rjavo obarvane pege na katerih so bila s spodnje strani listne ploskve vidna
črna trosišča (slika 31). Vzorec smo nabrali 29.10.2007 in je shranjen v Herbariju GIS pod
številko AE0001669.
Konidiji so podolgovati, prozorni in veliki (8,5-) 9,5 (-12,5) × (1,5-) 2,0 (-2,5) µm
(slika32).

Slika 30: Trosišča glive Gnomonia fimbriata

Slika 31: Trosišče s trosi glive Gnomonia fimbriata
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RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1

RAZPRAVA
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5.1.1 Petrakia echinata (Peglion) Syd. & P. Syd.(1913)
Taksonomska uvrstitev:
Ascomycota, Fungi
Gliva Petrakia echinata je sicer že dolgo poznana kot bolezen na listih javorja, vendar ji do
leta 2003, ko so se v Avstriji pojavile večje okužbe, niso namenjali velike pozornosti. V
zadnjih letih pa je vse pogostejša tudi pri nas. Najdena je bila predvsem v urbanem okolju
(Arboretum Volčji Potok, Ljubljana), poročajo pa tudi o okužbah v gozdnem prostoru v
okolici Polhovega Gradca (Hauptman, 2008).
Omenjena gliva povzroča značilne simptome, ki se kažejo kot okrogle ali elipsaste, do 6
cm velike pege. Te so navadno sivo do temno rjave barve, imajo koncentrične kolobarje,
kar nakazuje na postopno rast glive. Pege se zaradi postopne rasti lahko pričnejo združevati
in

sčasoma zavzamejo celotno listno ploskev. Glive na zgornji strani peg oblikuje

nespolna trosišča-sporodohije, ki so sprva opazni kot belkaste pike, kasneje postanejo rjavi
in na koncu črni. Sporodohiji vsebujejo nespolne trose, konidije, ki so rjavkasti, kroglaste
do elipsaste oblike, septirani ter imajo dva do šest brezbarvnih izrastkov (Kirisits, 2007).
Velikost konidijev avtorji navajajo precej različno. Že Kristis (2007) navaja da so njihove
meritve drugačne od tistih, ki jih navaja Petrak (1968), po njem je gliva tudi dobila ime.
Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Hauptman (2008), ki je omenjeno glivo našel v
Arboretumu Volčji Potok in jo obravnaval v svoji diplomski nalogi. Tudi mi smo z našimi
meritvami dobili podobne rezultate kot omenjena avtorja. Velikost konidijev (brez
izrastkov), ki jih navaja Petrak (1968) je 12-28 × 10-24 µm, medtem ko Kristis (2007)
navaja velikost 22-42 × 17-33 µm.

Nagode I. Patogene glive na izbranih drevesnih vrstah v dendrološkem vrtu oddelka za Gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BF, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2008

Z zatiranjem glive do sedaj nimamo izkušenj, učinkovita naj bi bila že
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jesenska

odstranitev odpadlega listja, ki naj bi onemogočila ponovno okužbo listja naslednjo
pomlad. Posebni varstveni ukrepi niso potrebni saj gliva ob večji intenzivnosti povzroči le
predčasen odpad listja (Kirisits, 2007).
5.1.2 Sušica najmlajših borovih poganjkov
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton (1980)
Taksonomska uvrstitev:
Ascomycota, Fungi
Sušica najmlajših borovih poganjkov je razširjena praktično po vsem svetu in je
gospodarsko najpomembnejša bolezen borov, ki rastejo izven svojega naravnega areala.
Sušica najmlajših borovih poganjkov ima več simptomov, ki nakazujejo na okužbo.
Najbolj značilen simptom je odmiranje odganjajočih poganjkov, ki se navadno posušijo
preden dokončno dozorijo. Odmrle, rumenkaste ali sivo rjave iglice ostanejo na poganjku,
ki je najpogosteje zasmoljen. Zaradi vsakoletnih okužb najmlajših poganjkov in odganjanja
spečih brstov pod okuženim delom veje, postane veja deformirana. Pri nas se pojavlja tudi
odmiranje po dokončani rasti poganjka, ki se lahko pojavi kadarkoli do novega odganjanja
bora v maju. V nekaj mesecih po odmiranju iglice počasi spreminjajo barvo iz rdečo rjave
v sivo rjavo, nato na njih množično poženejo piknidiji glive. Najprej se piknidiji razvijejo
na predelu blizu veje, kasneje se pogosto množično oblikujejo po celotni dolžini iglic in
odmrli skorji poganjka, ki je značilno sivo rjava ali siva. V zadnjih letih pa je opaziti tudi
sušenje večjih vej, vrhov ali celih dreves. Najpogosteje odmirajo starejše veje. Iglice
porumenijo na dve in triletnih poganjkih, medtem ko so iglice na vrhu poganjka v tem
obdobju navadno še zelene. Na predelu veje kjer iglice najprej spremenijo barvo, se močno
izloča smola. Gliva povzroča tudi okužbo storžev ki se kaže kot delna nekroza,
deformiranost storžev, včasih pa le kot manjša rast le-teh. Seme iz okuženih storžev slabo
kali. Čeprav okužba storžev samega drevesa ne oslabi preveč pa je zaradi velike količine
oblikovanih piknidijev pomembna za nadaljnjo okužbo dreves. V Severni Ameriki se
bolezen kaže tudi v obliki raka na vejah in deblu.
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Gliva Sphaeropsis sapinea v naravi oblikuje le nespolne trose. Črni piknidiji glive imajo
premer do 250 µm ter so ugreznjeni v tkiva gostitelja. Najpogosteje jih najdemo na osnovi
odmrlih iglic, storžih ter redkeje na odmrli skorji. Oblikovati se začnejo v poznem poletju
tistega leta, ko je gliva okužila tkiva, dozorevajo jeseni ,pozimi in spomladi naslednjega
leta. Piknidiji oblikujejo trose skozi celo poletje, ko so ugodne razmere za njihov razvoj.
Konidiji so veliki 30-55 x 11-25 µm, najprej so prosojni ali rumeni, nato temno rjavi z
debelo steno in običajno enocelični. Nastajajo na kratkih, pri osnovi rahlo razširjenih
konidiogenih celicah, ki so razporejene na notranjem obodu piknidija (Jurc, 2007a).
Simptomi bolezni v Dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
so se kazali na enoletnih poganjkih, ki so bili močno zasmoljeni, prav tako pa so bile iglice
na poganjku odmrle in manjše od ostalih. Drugih opisanih simptomov na drevesu ni bilo
opaziti. Piknidije smo odkrili le na odmrlih iglicah. Naše meritve trosov se bistveno ne
razlikujejo od meritev, ki jih navajajo drugi avtorji.
Bolezen je najbolj napredovala v zadnjih desetletjih ter prizadela bore po celem svetu.
Vendar pa so po večini napadeni le bori, ki rastejo izven svojega naravnega areala in tam
kjer imajo osnovane plantaže hitro rastočih borov, to so predvsem predeli toplih klimatov.
Gliva je bila do zdaj zabeležena na 48 različnih vrstah borov, okuži pa lahko tudi druge
vrste iglavcev, vendar pa so okužbe na drugih gostiteljih navadno šibkejše in gospodarsko
nepomembne. Pri nas sušica najmlajših borovih poganjkov povzroča največja sušenja na
območju Krasa, ker so tam najobsežnejši sestoji črnega bora (Pinus nigra) v Sloveniji.
Bolezen se v Sloveniji redkeje pojavlja tudi na rdečem boru (Pinus sylvestris), rušju (Pinus
mugo Turra) ter v urbanem okolju in okrasnih nasadih tudi na muniki (Pinus heldreichii
Christ) in na alepskem boru (Pinus halepensis Mill.). V Sloveniji je glivo prvi odkril Voss
(1889-1892) in sicer v okolici Ljubljane. Omenja jo s sinonimoma Diplodia pinea (Desm.)
Kickx in Sphaeropsis pinastri (Lév) Sacc.
Z gojitvenimi in varstvenimi ukrepi najbolj pripomoremo k preprečevanju bolezni. Vitalna
in s hranili dobro preskrbljena drevesa gliva namreč ne okuži v tolikšni meri kot oslabljena
drevesa. Zato pri snovanju novih borovih sestojev upoštevamo načelo, da sadimo rastišču
primerno seme. Najpomembnejši vzrok za slabenje borov je sušni stres, zato morajo tla
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zagotavljati ustrezno zalogo vode. V urbanem okolju in drevesnicah je zato pomembno da
jih v sušnem obdobju sicer redko, vendar izdatno zalivamo. V bližini drevesnic in nasadov
vedno posekamo vsa okužena drevesa.
Kadar bolezen poškoduje sestoje borov se poslužujemo sanitarnih sečenj. Uporaba
fungicidov je ekonomsko upravičena le v drevesnicah, v urbanem okolju in v močno
okuženih nasadih pri čemer pa moramo upoštevati tudi ekološko ustreznost uporabe le-teh.
Najustreznejši fungicidi so na osnovi bakra in benomila. Ker pri nas ni registriran noben
fungicid na osnovi benomila, svetujejo uporabo bakrovih sredstev, ki se težje izpirajo,
učinkoviti pa so tudi pri zatiranju bolezni rdeče pegavosti borovih iglic (Mycosphaerella
pini Rostr.). V močno okuženih nasadih zmanjšamo okužbe s prvim škropljenjem v času
začetka rasti brstov (običajno je to čas od srede do konca aprila) in z drugim škropljenjem
sredi maja ko so poganjki najbolj dovzetni za bolezen (Jurc 2007a).
5.1.3 Phyllosticta aucupariae Thüm. (1878)
Taksonomska uvrstitev:
Botryosphaeriaceae, Botryosphaeriales, Dothideomycetes, Ascomycota, Fungi
O Phyllosticta aucupariae je malo znanega, ker gostitelji na katerih se običajno nahaja,
večinoma so to vrste iz rodu Sorbus, niso med gospodarsko pomembnejšimi in temu
posledično so manj raziskane tudi glive, ki jih parazitirajo.
Simptomi glive se kažejo kot elipsaste, obrobljene, rjavkaste pege, na zgornji strani listne
ploskve, katerih velikost je navadno 2-3 mm. Piknidiji so veliki 80-100 µm, v njih pa se
nahajajo ovalni konidiji velikosti 5-8 ×2-3 µm (Brandenburger, 1985).
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5.1.4 Pepelarke
Taksonomska uvrstitev:
Erysiphaceae, Erysiphales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi
Značilnost pepelark (Erysiphaceae) je površinski micelij, kar pomeni da se podgobje ne
razrašča v notranjost gostitelja, temveč je večina telesa glive na površini gostiteljske
rastline, kar lahko opazimo s prostim očesom kot sivo ali belo prevleko na listu. Glivo zato
uvrščamo med ektoparazite. Iz površinsko razraslega micelija, skozi kutikulo v
epidermalne celice prodirajo

različno oblikovane sesalne hife - havstoriji, s katerimi

pridobivajo hrano iz celic gostitelja, pri čemer pa jih življensko ne ogrozijo. Glive
pepelarice namreč lahko živijo le na živem gostitelju, zato jih imenujemo obligatni
biotrofni paraziti. Havstorij je razraščen v celici povrhnjice, pri tem pa prodira le skozi
celično steno, zato nima neposrednega stika s celičnim sokom (citoplazmo). Metabolizem
okužene celice se poveča, prav tako tudi dotok hranil, ki jih gliva spreminja v snovi, katere
gostitelj ne more uporabiti. Okuženo mesto tako postane ponor hranil, ki jih namesto
drevesa uporabi gliva.
Stranski učinek spremenjenega hormonalnega ravnotežja, ki ga v rastlini povzročajo
pepelarke, se kaže kot rastna nepravilnost okuženega lista. Zaradi zmanjšane količine
klorofila po vdoru parazita pa okuženo mesto tudi porumeni. Če gliva okuži mlado listje se
pepelasta prevleka razširi po celotni površini, listje se nepravilno razvija in lahko celo
posuši, medtem ko so pri okužbi odraslega listja prevleke lokalno omejene in zato manj
nevarne za drevo. Pepelaste plesni so zelo specializirane, kajti posamezna vrsta ima ozek
krog gostiteljev (Maček 1983).
Anamorf oz. nespolna trosišča se oblikuje kmalu po spomladanski okužbi gostitelja in
začetnem

razvoju micelija glive. Kjerkoli na podgobju na posamičnih trosonoscih

(konidioforih), nastajajo nespolni trosi (konidiji). Hifa prične rasti pravokotno na površino
lista, v njej drug za drugim na bazipentalni način nastajajo trosi. To pomeni da je na koncu
trosonosca najstarejši tros, sledi mu mlajši. Tako se konidiji nizajo v krajše ali daljše
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verižice. Zaradi načina nastanka ima konidij sodčkasto obliko, imenuje se oidij. Če
podgobje oblikuje oidije izgleda kot posuto s pepelom , v nasprotnem primeru je gladko.
Teleomorf oz. spolna trosišča se navadno oblikuje jeseni, v primeru, da je poletje vroče, se
to zgodi že konec avgusta. Na podgobju opazimo okrogla trosišča - kleistotecije, v katerih
so aski z askosporami. Sprva so ti rumeni, nato se povečujejo, porjavijo in zreli nato
počrnijo. Na obodu kleistotecija izraščajo prosojni, brezbarvni, eno ali več celični,
razvejani priveski.
Posamezne vrste pepelark (Erysiphaceae) med seboj lahko razlikujemo po značilnostih
tako anamorfa kot teleomorfa. Pri anamorfu po velikosti konidijev, mestu in letnem času
njihovega nastanka. Pri teleomorfu pa jih determiniramo na podlagi velikosti in zgradbe
kleistotecijev, askov in askospor, ter po številu, dolžini in razvejanosti priveskov (Jurc
2006; Braun 1987).
5.1.4.1 Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. (2000)- teleomorf
Oidium alphitoides Griffon & Maubl., (1910)- anamorf
Bolezen je bila prvič odkrita v Franciji leta 1907, od koder se je razširila po celotnem
kontinentu. Zaradi nenadnega pojava in hitre razširitve gre za tipično progresivno
epifitocijo. Ni znano iz kje gliva izvira in na katerih gostiteljih se je razvila. Domnevajo, da
izvira iz Severne Amerike, ker je bolezen tam redka, ameriške vrste hrastov pa so na
bolezen precej odporne (Maček 1983). Danes je bolezen splošno razširjena po vseh
kontinentih.
Pri nas je hrastova pepelovka (Erysiphe alphitoides) gospodarsko najpomembnejša bolezen
hrastovih listov. Splošno je razširjena v nižinskih hrastovih gozdovih, kjer povzroča
močno, vsakoletno obolelost dobovega mladja. Pogosto je onemogočena tako naravna
obnova sestojev kot obnova s sajenjem, saj sejanke in presejanke zaradi bolezni množično
propadajo (Jurc 2006). Na gradnu (Quercus petraea) in dobu (Quercus robur) povzroča
velike gospodarske škode, druge vrste hrastov redko okuži.
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Micelij se nahaja na spodnji strani listne ploskve, kot pri vseh pepelovkah je tudi ta bel ali
siv. Pri nespolnem stadiju je trosonosec sestavljen iz bazalne celice, velikosti 15-30 x 6-9
µm, ki ji navadno sledijo 1-3 manjše celice. Konidiji so sodčkaste oblike, prosojni, veliki
25-40 x 13-23 µm, oblikujejo se posamično. Pri spolnem stadiju se razvijejo kleistoteciji,
ki so razpršeni po miceliju. Veliki so 70-180 µm iz njih izrašča 4-28 (v večini primerov 818) brezbarvnih priveskov, ki so na vrhu 4-7 dihotomno razvejani in so 0,5-2-krat daljši od
premera kleistotecija. V kleistoteciju nastaja 5-16 askov, s pecljem ali brez, velikosti 45-80
x30-55 µm. V askih se nahaja 6-8 ovalnih in brezbarvnih askospor, velikosti 14-26 x 9-15
µm (Braun 1987).
5.1.4.2 Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.(1851)- teleomorf
Gliva je pri nas pogosta in za razliko od večine pepelark ima Phyllactinia guttata mnogo
gostiteljev. Najdemo jo na: Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Cornus,
Fagus, Frangula, Junglans, Ligustrum, Lonicera, Ostrya carpinifolia ,Populus, Prunus,
Quercus, itd. (Maček, 1983). Že Voss (1889-1892) jo navaja praktično po vseh slovenskih
regijah ter na različnih, že omenjenih, tako drevesnih kot grmovnih vrstah.
Konidofori (trosonosci) so dolgi 50-350 µm, občasno lahko tudi do 570 µm in široki 5,58,5 µm in so sestavljeni iz 2-5 celic različnih dolžin. Bazalne celice so dolge 20-200 µm ter
pogosto nekoliko oddaljene od točke razvejanja v miceliju, sledijo ji manjše celice.
Konidiji se oblikujejo posamično, imajo nekoliko romboidno obliko pri čemer je vrh
zaobljen, njihova velikost se giblje 40-90 × 10-25 µm, le redko jo presegajo. Kleistoteciji
so razpršeni po celotni površini micelija, veliki 150-280 µm, zreli so črne barve. Imajo 318 ravnih priveskov z bazalno zateklino, njihova dolžina znaša

1-2,5-kratno dolžino

kleistotecija. V kleistoteciju se navadno razvije 6-30 askov različnih oblik (po večini so
podolgovati in tanki), ki merijo 60-100 × 25-40 µm. V askih se razvijejo 2-3 elipsasto
jajčaste askospore, katerih velikost znaša 25-45 × 14-25 µm (Braun, 1987).
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5.1.4.3 Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma, (1937)- teleomorf
Oidium aceris Rabenh. (1854)- anamorf
Javorova pepelovka (Sawadaea bicornis) je razširjena po celotni Evropi, osrednji Aziji in
Novi Zelandiji. Bolezen okuži praktično vse vrste javorjev. Pod imenom Uncinula aceris
DC. jo pri nas prvič omenja Voss (1889-1892). Najdena je bila na maklenu (Acer
campestre L.) in sicer v Grahovem pri Cerknici, ter v parku Tivoli na gorskem javorju
(Acer pseudoplatanus L.).
Konidiji se verižno oblikujejo na trosonoscih, kjer so ovalne bazalne celica velikosti 20-50
x 6-10 µm. Na njih se oblikujeta dve vrsti konidijev in sicer večji makrokonidiji, velikosti
20-36 x 12-21 µm ter manjši mikrokonidiji, velikosti 12-18 x 5-12 µm. Kleistoteciji so
razpršeni po spodnji strani listne ploskve in veliki 110-250 µm. na kleistoteciju je 35-100
priveskov, katerih dolžina znaša 0,5-1-kratna dolžina kleistotecijev. Priveski so 1-3-krat
dihotomno razvejani in kavljasto ukrivljeni. Posamezen kleistotecij vsebuje 4-18 askov, le
redko jih oblikuje več, veliki so 50-95 x 30-60µm. V askih se nahaja 6-8 elipsastih
askospor, velikosti 15-28 x 9-15 µm (Braun, 1987).
5.1.5 Češnjeva listna pegavost
Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (1961)- teleomorf
Phloeosporella padi (Lib.) Arx, (1961)- anamorf
Taksonomska uvrstitev:
Dermateaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi
Bolezen pri nas prvič omenja Voss (1889-1892) pod sinonimom Cylindrosporium padi P.
Karst., najdena je bila na čremsi (Prunus padus L.) v Lescah na Gorenjskem. Gliva je pri
nas vsesplošno razširjena, največ težav povzroča v drevesnicah in sadovnjakih, najdemo pa
jo tudi v gozdu kjer se pojavlja na divji češnji(Prunus avium), čremsi (Prunus padus) in
rešeljiki (Prunus mahaleb L.).Češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii) je izključno
bolezen listov, njen pojav je odvisen predvsem od vlažnosti vremena. Okuženi listi lahko
odpadejo že v sredini julija ali avgusta, zato je nekoliko prizadet letni prirastek.
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V začetku junija se na zgornji strani listne ploskve pojavijo posamične majhne vijoličnordeče pege, ki so manjše kot tiste pri okužbi z luknjičavostjo. Pege se postopoma
združujejo in na koncu porjavijo. Listi porumenijo in odpadejo.
Na spodnji strani listov se na rjavih pegah oblikujejo nespolna trosišča- acervuli, iz katerih
se sproščajo konidiji. Ti so eno-septatni in veliki 60-75 × 3 µm. Gliva prezimi v odpadlem
listju. V maju se nato na zgornji strani lista razvijejo spolna trosišča- apoteciji v velikosti
0,2-0,3 mm. Ti vsebujejo 50-60 × 12-14 µm velike aske. V askih se nahajajo podolgovate,
pogosto malo upognjene na vrhu zaokrožene in spodaj koničaste, prozorne askospore, ki so
velike 25 × 2,5 µm (Ellis/Ellis, 1985).
Zatiranje v gozdu ni potrebno, v sadovnjakih pa navadno uporabljajo različna
fitofarmacevtska sredstva. V Sloveniji so registrirani fungicidi na osnovi diazolov ali
triazolov (OCTAVE), ti se uporabljajo neposredno za zatiranje bolezni, kot preventivni
fungicidi se uporabljajo fungicidi na osnovi ditiokarbamatov (DITHANE DG Neotec,
DITHANE M-45, KOR DG).
5.1.6 Rumeni osip borovih iglic
Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (1983)
Taksonomska uvrstitev:
Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi
Gliva je razširjena po celotni zemeljski polobli, vendar so jo na južno poloblo prenesli z
borovimi sadikami. Čeprav na nekaterih območjih sveta povzroča močne poškodbe
sestojev, pri nas doslej ni povzročila večje škode. Gliva je pri nas pogosta na rdečem boru
(Pinus sylvestris), črnem boru (P.nigra) in rušju (P. mugo).
Bolezen prizadene predvsem mlada drevesa, ki ob močnem napadu hirajo. Posušijo se
iglice, ki so stare dve leti in več. Sprva nastanejo rahlo rumene pege, ki se širijo po celotni
površini iglice in ta odmre. Mesec dni po pojavu simptomov se razvijejo apoteciji, ki
dozorijo naslednjo pomlad.
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Gliva Cyclaneusma minus nima strome, njen apotecij na iglici je drobna svetlo rumena
blazinica, ki ima ob straneh dve loputici iz povrhnjice iglice. Loputici se ob vlažnem
vremenu razpreta in sprostita belo do kremno trosovnico. Apotecij so ovalni, dolgi 0,2-0,6
mm in nastanejo pod povrhnjico. Aski vsebujejo 8 askospor in merijo 80-120 x 10-12 .
askospore so brezbarvne, nitaste, na sredini imajo dve septi. Merijo 65-100 x 2,5-3 (Jurc
2007b).
Zelo pomembno je, da izboljšamo prehranjenost sadik in bore čim manj izpostavljamo
dejavnikom stresa, saj gliva lahko kot endofit živi v rastlini in čaka na ugodne razmere za
razvoj bolezni. V drevesnicah ali sestojih so priporočljivi ukrepi, ki zmanjšujejo raven
vlage, npr. obžetev, redčenje. Škropljenje s fungicidi, zaradi majhnega vpliva bolezni na
zdravje bora pri nas ni prioriteta, čeprav je redno škropljenje s fungicidi v nekaterih
primerih zmanjšalo pojav bolezni.
5.1.7 Lophodermium pini-excelsae S. Ahmad (1954)
Taksonomska uvrstitev:
Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi
Gliva je razširjena po celotni Aziji, v Evropo in Severno Ameriko je bila po vsej
verjetnosti vnesena. Kuži predvsem 5-iglične le redko tudi 2-iglične bore. Najpogosteje jo
najdemo na zelenem boru (Pinus strobus) ter ostalih 5-igličnih borih (P. wallichiana, P.
cembra, itd.)
Proti koncu jeseni ter pozimi, se na ostarelih iglicah pojavijo rumene klorotične pege, ki se
počasi večajo tako da jih lahko opazimo tudi s prostim očesom. Na vsaki od teh peg se
razvijejo nespolna trosišča - acervuli. Na okuženih iglicah se nato razvijejo spolna trosiščahisteroteciji, v katerih so aski z askosporami. Večja vlažnost pospešuje odpiranje
histerotecijev in s tem izločanje askospor, kar pripomore k okuženju novih iglic. Prečne
črte, ki jo navadno oblikujejo glive iz rodu Lophodermium, omenjena gliva formira le
redko, če jo, je le ta črne barve.
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Histeroteciji glive so majhni in črni s temnosivo obrobo, delno subepidermalni, veliki med
300 in 800 µm ter imajo slabo vidne sive ustnice. V notranjosti se nahajajo podolgovati
aski, ki merijo 80-130 × 10-12 µm, v askih pa se nahajajo 50-75 × 2 µm velike askospore
(Minter, 1981).
Lophodermium pini-excelsae je sicer pogosta, vendar neškodljiva gliva, ki se po večini
pojavlja na zaradi starosti odmrlih iglicah, zato ukrepi proti zatiranju omenjene glive niso
potrebni.
Čeprav gliva ni patogena smo jo vseeno vključili v nalogo, saj smo jo našli na obeh zelenih
borih, ki rasteta na dendrološkem vrtu.
5.1.8 Meloderma desmazieri (Duby) Darker (1967)
Leptostroma strobicola Hilitzer (1929)- anamorf
Taksonomska uvrstitev:
Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi
Gre za redko patogeno glivo, ki je verjetno endofit v živih iglicah. Pri nas ne povzroča
opaznih poškodb borov, medtem ko na Češkem povzroča močna sušenja borov v
nacionalnem parku. Bolezen je najmočnejša v predelih z vlažnim zrakom, v dolinah in ob
potokih (Jurc 2007c).
Gliva oblikuje trosičša na odmrlih iglicah, ki so še pritrjena na vejico, v opadu jih najdemo
zelo poredko. Ni močno patogena vendar povzroča močno sušenje iglic , zaradi česar
odmirajo vejice, lahko tudi cela drevesa.
Glive iz rodu Meloderma zlahka zamenjamo z rodom Lophodermium, saj imajo na pogled
enak histerotecij. Ločimo ju lahko po mikroskopskih značilnostih. Askospore iz rodu
Lophodermium so nitaste, medtem ko so pri rodu Meloderma kratke in široke.
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Preden se oblikuje askom se pod kutikulo iglice razvije anamorf v obliki piknidija. Ti so
okrogli, črni in veliki 50-400 µm. Konidiji so valjasti, veliki 5-8 x 0,8-1 µm. Histeroteciji
so črni, dolgi do 1mm, obdaja jih ozek svetel kolobar na povrhnjici odmrle iglice. Aski so
valjasti in veliki 100-150 µm ter navadno vsebujejo 8 askospor, ki so velike 22-32 x 4-5
µm (Ellis/Ellis 1985). Jurc (2007c) navaja malenkost večje dimenzije askospor, naše
meritve pa so bolj v okvirju meritev, ki sta jih izvajala Ellis/Ellis (1985).
Najpogostejši gostitelj glive Meloderma desmazieri je zeleni bor (Pinus strobus) in drugi
pet iglični bori, vendar pa jo najdemo tudi na dve in tri igličastih borih, v našem primeru je
bil to črni bor (Pinus nigra).
Razen sanitarnih posekov, proti zatiranju omenjene glive ne izvajajo posebnih ukrepov.
5.1.9 Asteroma frondicola (Fr. ex Ficinus & C. Schub.) M. Morelet (1978)
Taksonomska uvrstitev:
Gnomoniaceae, Diaporthales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes, Ascomycota, Fungi
O glivi Asteroma frondicola je manlo znanega. Povzroča poškodbe na listih in sicer
največkrat na Populus tremula , Populus alba L. Najdena je bila praktično po celotni
Evropi in JZ Aziji.
Konidiogene celice so cilindrične oblike in merijo 7-12 × 2-3 µm. Konidiji so ravni
brezbarvni in veliki 5-9 × 2-2,5 µm, pogosto so večji, v dolžino lahko merijo tudi do 24
µm (Sutton, 1980).
5.1.10 Gnomonia fimbriata (Pers.) Fuckel (1870)
Monostichella robergei (Desm.) Höhn.- anamorf
Asteroma carpini (Lib.)Sutton- anamorf
Taksonomska uvrstitev:
Gnomoniaceae, Diaporthales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes, Ascomycota, Fungi
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Gliva je pri nas prisotna že dolgo časa, saj jo v svojih raziskavah omenja že Voss (19891892) pod imenom Gloeosporium carpini (Lib.) Desm. na belem gabru (Carpinus betulus).
Prvi znaki okužbe se kažejo kot svetlo rjave pike na zgornji strani listne ploskve. Sprva so
okužene le celice na zunanji plasti. Postopoma se okužba veča in prej posamične pike se
združijo v večje rjavo obarvane pege, ki se pogosto srebrno svetijo. Okužba se sčasoma
lahko razširi po celotni listni ploskvi. Anamorf glive M. robergei se razvije na nekrotičnem
delu lista. Acervuli so okrogli do oglati ter sprva rumeno rjava kasneje skoraj črne barve.
Konidiji so ovalni ali cilindrični in merijo 12-17 × 7-9 µm. razvojni krog se sklene
naslednjo pomlad na odpadlem listju (Butin, 1995).
Anamorf glive A. carpini se razvije jeseni in povzroča podobne simptome kot anamorf
prej omenjene glive. Vendar razvojni krog te glive ni popolnoma raziskan. Pege se
formirajo na zgornji strani listne ploskve in so navadno velike 0,5-2 cm, sprva so temno
zelene, kasneje sivo rjave barve. Na pegah se razvijejo tanke sivo rjave pike, to so
nespolni trosi- acervuli, ki so gosto razpršeni po pegi. Ti vsebujejo paličaste konidije, ki so
veliki 9-12 × 2 µm (Butin, 1995).
Na prvi pogled podobne poškodbe kot jih povzročata omenjeni glivi, so lahko tudi
posledica abiotskih dejavnikov, kot sta na primer suša in preslana tla. Za določitev pravega
vzroka omenjenih bolezenskih znakov, je potrebno vzorce mikroskopirati.
Čeprav je bolezen pri nas pogosta je, kot povzročiteljica bolezni nepomembna, saj je
omenjena gliva šibak parazit in navadno okuži le staro listje. Kljub temu pa vsakoletne
defoliacije in prezgodnja porjavitev listja nista dobrodošla pri gabrih, ki pogosto služijo
kot žive meje, saj se zmanjša gostota in kompaktnost le te.
Posebne potrebe po zatiranju omenjene glive ni, ker je kot že omenjeno, šibak parazit,
preventivno le odstranimo prezgodaj odpadlo okuženo listje in s tem preprečimo da se
razvojni krog glive zaključi in ponovno okuži listje.
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SKLEPI

Pri izdelavi te diplomske naloge smo v Dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, skupno določili 12 vrst gliv, ki so povzročiteljice bolezni na
drevju. Večina terenskega dela je potekalo v jesenskem času, nekaj ogledov dendrološkega
vrta pa smo opravili tudi v pozno spomladanskem času. Omeniti velja tudi to, da smo
opisali le glive, ki smo jih določili tako na podlagi simptomov, kot na podlagi meritev
opravljenih v mikroskopirnici.
V preteklosti je bilo podobnih raziskav le malo. Prvi je na našem ozemlju glive popisal
Wilhelm Voss in objavil ugotovitve med letoma 1889 in 1892, nato pa podoben popis, le
da v manjšem obsegu, dobimo šele v letošnjem letu, kjer je Tine Hauptman v svoji
diplomski nalogi popisal glive v Arboretumu Volčji Potok. Če primerjamo te dva popisa
lahko ugotovimo, da 4 glive omenjata tako Hauptman kot Voss, le da jih slednji omenja
pod drugim imenom. Eno glivo in sicer Phyllactinia guttata pa omenja le Voss. Skupno je
bilo torej omenjenih 5 od 12 gliv.
Na splošno lahko zdravje drevja v dendrološkem vrtu ocenimo kot dobro. Kljub temu pa
moramo opozoriti na slabše zdravje predvsem mlajših dreves. Ti so za razliko od večjih, ki
sicer prevladujejo, po večini v slabšem zdravstvenem stanju. Posebno pozornost bi morali
morda nameniti kitajskemu boru, ki ga napada gliva Cyclaneusma minus, ter črnemu boru
kjer smo našli glivo Sphaeropsis sapinea. Obe omenjeni glivi namreč lahko resno ogrozita
zdravje dreves.
V vrtu smo močno sušenje odkrili tudi na lawsonovi pacipresi (Chamaecyparis lawsoniana
(A. Murr.) Parl.). Kljub številčnih vzorcih pravega vzroka nismo odkrili. Drevo sicer
napada molj Argyresthia thuiella vendar nismo prepričani, da bi lahko bil najpomembnejši
škodljivec. Močno osuta je tudi bodeča smreka (Picea pungens Engelm.) kjer pa prav tako
nismo odkrili vzroka za osutost. V precej slabem stanju je tudi švedski mokovec (Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers.), kjer pa nismo ugotovili, katera gliva bi lahko škodovala
omenjenemu drevesu, kljub temu, da smo na listih našli več vrst trosišč z različnimi trosi,
ki pa jih z našimi determinacijskimi ključi nismo morali determinirati. Zato predvidevamo,
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da omenjenim drevesnim vrstam verjetno škodijo tudi drugi dejavniki, kot npr. rastišče ali
morda celo škodljivci kot so npr. pršice.
V vrtu se izvajajo le nujni ukrepi, ki so predvsem estetske narave (košnja trave in
obrezovanje odmrlih vej). V prihodnosti bi morali več pozornosti nameniti tudi
zdravstvenemu stanju dreves in morda iskati tudi vzroke za nastalo zdravstveno stanje
dreves in ne le odstranjevati posledic le tega.
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POVZETEK

V diplomski nalogi smo raziskovali bolezni, ki jih povzročajo glive na drevesih v urbanem
okolju. Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ima zaradi
bližine fakultete prav poseben pomen saj tvori pomembno zbirko tako drevesnih kot
grmovnih vrst, za potrebe študija. Prav zaradi tega smo se odločili da bi bil ta objekt dobra
lokacija za raziskovanje.
Prve pristne podatke o dendrološkem vrtu dobimo leta 1975, ko je bil narejen prvi popis
stanja dendrološkega vrta. Z leti se je površina vrta zaradi zidave Oddelka za lesarstvo in
nazadnje še računalniške učilnice, zmanjšala. Dol leta 2001 je o vrtu malo znanega. V
tem času je za vrt skrbela takratna profesorica predmeta Dendrologija dr. Sonja HorvatMarolt z zmernim vzdrževanjem in dopolnjevala z novimi vrstami. Leta 2001 je doc. dr
Robert Brus dopolnil zbirko z novimi vrstami, leta 2006 pa z diplomsko nalogo Polone
Savnik dobimo tudi popis stanja dendrološkega vrta.
Namen naloge je bil določiti povzročitelje bolezni drevja, opisati njihovo delovanje in
predlagati ukrepe za zatiranje bolezni. V dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire smo nabrali vzorce obolelih rastlinskih delov, ki so kakorkoli
nakazovala na morebitno okužbo z glivami. Pri tem omenimo, da smo vzorce nabirali le na
delu vrta, ki leži na parceli Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Vzorce smo
nato na Gozdarskem inštitutu mikroskopirali, jim s pomočjo fitopatoloških knjig in
determinacijskih ključev za glive določili povzročitelje ter jih

na koncu shranili v

mikološko zbirko Gozdarskega inštituta.
Pri našem raziskovanju smo odkrili 12 vrst gliv. Osredotočili smo se predvsem na patogene
glive, ker pa le teh (k sreči) ni bilo veliko smo vključili tudi glive, ki niso tipično patogene
vendar so pripomogle k oslabitvi drevesa kot sekundarni paraziti. Vseh 12 gliv spada v
deblo zaprtotrosnic (Ascomycota). Največ gliv smo našli v razredu Leotiomycetes, in sicer
Blumeriella jaapii, Cyclaneusma minus, Lophodermium pini-excelsae, Meloderma
desmazieri ter 3 glive iz družine Erysiphaceae (Erysiphe alphitoides,Phyllactinia guttata,
Sawadaea bicornis). V razredu Dothideomycetes smo našli glivo

Phyllosticta
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aucupariae, 2 glivi pa smo našli v razredu Sordariomycetes in sicer Asteroma frondicola
ter Gnomonia fimbriata.

Podobnih popisov je bilo v preteklosti malo. Prvi popis gliv na slovenskem ozemlju smo
dobili med letoma 1889 in 1892, drugi popis, ki je bil zasnovan na podoben princip pa šele
v letošnjem letu (2008). Oba popisa pa sta nam dala dobro iztočnico za primerjavo gliv.
Tako smo ugotovili da je bilo 5 gliv od 12 že omenjeno v preteklih popisih. Poleg že
omenjenih gliv pa na nekaterih oslabelih drevesih kljub številčnim vzorcem nismo odkrili
povzročitelja bolezni, zato predvidevamo, da so vzrok za oslabelost dreves drugi
škodljivcih.
Dendrološki vrt, je kot študijski pripomoček dobro zasnovan saj nam postreže z
zanimivimi drevesnimi vrstami. Delavci vrta na splošno dobro skrbijo za zunanjo podobo
vrta in redno odstranjujejo odmrle dele dreves. Verjamem pa da bo naše raziskovalno delo
pripomoglo tudi k izboljšanju zdravstvenega stanja vrta, ter morda spodbudilo zdajšnje in
bodoče študente gozdarstva, k novim raziskovanjem.
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