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Извод: Бели јасен (Fraxinus excelsior L.) представља једну од најзначајнијих дрвенастих 
врста у шумарству. У новије време појава његовог сушења у Европи све више долази 
до изражаја. За проналажење одговарајућих стратегија за његову заштиту потребно 
је проучити вишеструке аспекте утицаја више врста микоза у различитим условима. 
Национални парк „Биоградска гора” представља једно од ретких очуваних подручја 
у чијем саставу се налазе вредна прашумска стабла ове врсте. У циљу побољшања 
стратегија интегралне заштите ове врсте на подручју од великог природног значаја 
извршено је поређење бројности најчешћих паразитских и сапрофитских гљива са 
другим састојинама. Утврђено је да се бројност врста гљива разликује у зависности 
од врсте састојине и у том смислу различит број врста гљива је констатован у 
Националном парку „Биоградска гора” него у испитиваним састојинама. Неке врсте 
су релативно честе и могу се констатовати у више састојина, док су друге врло ретке.
Кључне речи: Fraxinus excelsior, прашума, гљиве, распрострањеност

THE DISTRIBUTION OF THE COMMON ASH MYCOSES  
IN `BIOGRADSKA GORA` NATIONAL PARK 

Abstract: The common ash (Fraxinus excelsior L.) is one of the most important woody plants 
in forestry. In recent decades, this species has suffered widespread dieback in Europe. In 
order to find adequate strategies for its protection, it is necessary to investigate different 
aspects of the effects of several types of mycoses in different conditions. `Biogradska Gora` 
National Park is one of few preserved areas that contain valuable old-growth forest trees of 
this species. In order to improve the integrated strategies for the protection of this species 
in the area of great natural value, we compared the number of its most common parasitic 
and saprophytic fungal species with the number of fungi occurring in other forest stands. It 
was found that the number of fungal species varies with the type of stand. i.e. the number 
of fungal species found in `Biogradska Gora` National Park is different from the number 
of species found in the investigated stands. Some species occur frequently and they can be 
found in several different stands while there are species that are very rare.
Keywords: Fraxinus excelsior, old-growth forest, fungi, distribution

1. УВОД
Бели јасен (Fraxinus excelsior L.) је аутохтона врста дрвета која припада 

племенитим лишћарским врстама (Цвјетићанин, Р. et al., 2016). Исти 
аутори наводе да се ова врста јавља у различитим буковим шумама и да се 
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користи у парковима. Значај белог јасена истиче се у шумарској литератури, 
и више аутора наводи вишеструку еколошку улогу ове врсте те разноврсну 
примену њеног дрвета (Jovanović , B. 2007; Цвјетићанин, Р., Перовић, 
М. 2010; Цвјетићанин, Р. et al.; 2016).

Појава сушења белог јасена, у новије време, све више долази до изражаја 
и ова врста је угрожена на већем делу ареала у Европи (Bakys, R. et al., 2009; 
Gross , A. et al., 2014). Иако су главни узрочници сушења ове врсте у Европи 
познати, потребно је истраживати бројност и просторни распоред и осталих 
гљива проузроковача болести на овој врсти дрвета. 

Национални парк „Биоградска гора” представља подручје од великог 
значаја. Између осталог, одликује се прашумским резерватом. Заштита 
овог подручја потиче из XIX века (Čurov ić , M. 2010). Присуство нових 
инвазивних патогена на овом подручју, у првом реду врсте Hymenoscyphus 
fraxineus (Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya (Mi lenković , I. et al., 2017) за-
једно са горе наведеним природним процесима морталитета дрвећа чине 
целину која заслужује велика истраживања.

Проблематика сушења белог јасена није довољно третирана у домаћој 
литератури. Нови концепти у истраживању болести шумског дрвећа 
укључују нове врсте анализа, у првом реду просторне (Holdenrieder, O. et 
al., 2004).

Истраживање гљива проузроковача микоза на дрвећу у екосистемима 
препуштеним спонтаном развоју има велики значај. Патогени и дрвеће су 
у еколошкој равнотежи у природним нетакнутим екосистемима (Лазарев, 
В., 2001; Burges, T., Wingf ield, M.J. 2002). Ипак, и у овим екосистемима, у 
неком сегменту, може настати неки вид штетних последица (Karadžić ,  D. 
et al., 1999, Hawk ins, A.E. 2009).

Слика 1. Бели јасен (Fraxinus excelsior) у Националном парку „Биоградска гора”:  
А – детаљ стабла; B – приказ крошњи и сушења 

Figure 1 The common ash (Fraxinus excelsior) in `Biogradska Gora` National Park:  
A – a tree detail; B – its crowns and dieback 

У складу са наведеним потребама истраживања која се односе на 
упознавање природних процеса и могућих поремећаја у прашумском 
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резервату, извршена је просторна анализа распореда различитих пара-
зи тских и сапрофитских гљива на белом јасену. Ова анализа укључила је 
дугогодишња теренска и лабoраторијска истраживања. Забележено стање на 
терену треба да послужи за формирање стратегија директне и индиректне 
заштите ове врсте.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Главна теренска истраживања спроведена су у Националном парку 

„Биоградска гора” и другим местима у Црној Гори, укључујући веће 
састојине белог јасена, примешана стабла пре санитарних сеча, паркове, 
засаде, приватне шуме и састојине заражене врстом Hymenoscyphus 
fraxineus. Приликом теренских истраживања вршен је редовни обилазак 
и преглед симптоматичних стабала у наведеним састојинама, идентифи-
кација специфичних врста гљива и узимање узорака за лабараторијске 
анализе. Вишегодишње праћење појаве гљива на симптоматичним 
стаблима укључивало је периодичне прегледе терена и различите делове 
стабала или лежавина. Тежиште истраживања било је на врстама које могу 
да се детектују применом основних метода у фитопатологији због значаја 
таквих врста за шумске екосистеме. Део лигниколних гљива детерминисан 
је директно на терену према описима из следеће литературе: Božac, R. 
(2005, 2008); Караџић, Д. (2010); Караџић, Д. et al., (2014); Караџић, Д., 
Миленковић, И. (2014); Караџић, Д. et al., (2016a) и Hagara, L. (2014). 
Узорци за лабораторијске анализе узети су са стабала са неспецифичним 
симптомима, применом стандардне методологије. Узорци су чувани на 
одговарајући начин и послати су на лабораторијске анализе. Извршена је 
идентификација гљива из биљног материјала, применом класичних метода. 
За идентификацију гљива директно из биљног материјала, на основу 
изгледа плодоносних тела, коришћене су методе припреме привремених 
хистолошких препарата описане код Muntanola Cvetkov ić , M. (1990) 
и Muel ler, M. et al., (2004). За идентификацију микрогљива коришћени 
су кључеви према Sut ton, B.C. (1980) и El l is , M.B., El l is , J.P. (1985). У 
случајевима када формирање плодонисних тела није било изражено, вршена 
је директна изолација гљива на храњиве подлоге из свежег материјала. 
Изолација је такође вршена и за неспецифичне лигниколне гљиве у циљу 
идентификације или потврде идентификације. За изолацију је коришћена 
хранљива подлога MEA 2% припремљена према упутству произвођача 
(MERCK Germany). За идентификацију свих гљива у културама на основу 
изгледа плодоносних тела и микроструктура код микрогљива као и изгледа 
и карактеристика колоније код лигниколних гљива, у зависности од ка-
рактеристика изолата коришћени су кључеви од Nobles , M.K. (1948, 1964); 
Dennis , R.W.G. (1978); Sta lpers , J.A. (1978); Sut ton, B.C. (1980) и El l is , M.B., 
El l is , J.P. (1985).

Након идентификације свих врста гљива, за статистичку анализу 
одабране су састојине различитих карактеристика и други локалитети 
са довољним бројем гљива. Места са појединачним стаблима, паркови и 
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састојине са малим бројем врста су искључени из анализе. Статистичка 
обрада података извршена је употребом χ2 теста равномерности фреквенција. 
За обраду података коришћен је софтверски пакет SPSS 21.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Утврђено је да велики број гљива напада стабла белог јасена. Добијени 

резултати и гљиве на белом јасену приказани су у табелaма 1. и 2.

Табела 1.  Констатоване гљиве на белом јасену
Table 1   The fungi found on the common ash

Корен Дебло Кора Листови Плодови Мртво дрво

1 39 4 4 3 9

Табела 2.  Преглед констатованих гљива на белом јасену
Table 2   An overview of fungi found on the common ash 

Врста гљиве Тип оштећења Честоћа 
појаве Значај

Ascochyta metulispora 
Berk. & Br. Пегавост листова + ++
Armillaria mellea 
(Vahl. ex Fr.) Kummer Трулеж корена и приданка +++ ++++

Auricularia auricula judae 
(Bull. ex St-Amans) Wettst. Трулеж на мртвом дрвету + +

Auricularia mesenterica Dicks. 
Fr. Трулеж на мртвом дрвету + +
Bjerkandera adusta 
(Fr.) Karst. Трулеж дрвета + ++
Botrytis cinerea 
Pers.

Трулеж на малим гранама и 
плодовима + (?)

Bulgaria inquinans 
Fr.

Трулеж дрвета
(прозуклост) + +++

Chondrostereum purpureum 
(Fr.) Pouz. Трулеж дрвета + +++
Coleophoma empetri 
(Rostr.) Petrak. Некроза коре + ++
Crepidotus mollis 
(Sch. ex Fr.) Kummer Трулеж дрвета ++ +++
Cytospora ambiens 
(Nitschke) Sacc.) Некроза коре ++ +++
Cytospora pruinosa 
(Fr.) Sacc. Некроза коре ++ +++
Daldinia concentrica 
(Bolt. Ex Fr.) Ces. & De Not Трулеж дрвета +++ +++
Exidia glandulosa 
Fr. Трулеж на мртвом дрвету + +
Ganoderma applanatum 
(Pers. ex Wallr.) Pat. Трулеж дрвета ++++ ++++

Ganoderma adspersum 
(Schulz.) Donk Трулеж дрвета + ++++
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Ganoderma lucidum 
(Curt. ex Fr.) Karst. Трулеж на мртвом дрвету + ++
Ganoderma resinaceum 
Bound in Pat. Трулеж дрвета + +++
Gyromitra parma 
(Breit. & Geest.) Kotl. & Pouz. Трулеж на мртвом дрвету + +
Fomes fomentarius 
(L.: Fr.) Fr. Трулеж дрвета ++++ ++++
Fomitopsis pinicola 
(Fr.) Karst. Трулеж дрвета +++ ++++

Hypoxylon spp. Трулеж дрвета
(прозуклост) ++ (?)

Hypoxylon deustum 
(Hoffm. ex Fr.) Grev Трулеж дрвета ++ +++
Hypoxylon fraxinophyllum
Pouzar

Трулеж дрвета
(прозуклост) + (?) ++

Hypoxylon fragiforme 
(Pers. ex Fr.) Kickx

Трулеж дрвета
(прозуклост) + +++

Hypoxylon howeianum 
Peck

Трулеж дрвета
(прозуклост) + +++

Hypoxylon rubiginosum 
(Pers.) Fr.

Трулеж дрвета
(прозуклост) +++ +++

Ischnoderma resinosum 
(Fr.) Karst. Трулеж дрвета + ++
Inonotus hispidus 
(Fr.) Karst. Трулеж дрвета +++ +++
Laetiporus sulphureus 
(Fr.) Murrill. Трулеж дрвета + +++
Nectria cinnabarina 
(Tode ex Fr.) Fr. Некроза коре +++ +++
Phoma samararum 
Desm. Оштећење плодова +++ ++
Phomopsis pteriphyla 
(Nits.) Died. Оштећење плодова ++ ++
Phyllosticta fraxinicola 
(Curr.) Sacc. Пегавост листова ++ ++
Phlebia radiata 
Fr. Трулеж дрвета + ++
Peniophora quercina 
Fr. (Coocke) Трулеж дрвета (прозуклост) + ++
Peniophora limitata 
(Chaillet ex Fr.) Cooke Трулеж дрвета (прозуклост) + ++
Phellinus igniarius 
(L ex Fr) Quél Трулеж дрвета ++ +++

Phellinus feruginosus (Schrad.:-
Fr.) Pat. Трулеж дрвета + ++
Phellinus punctatus 
(Fr.) Pilat. Трулеж дрвета + ++
Polyporus alveolaris 
(DC.) Bondartsev & Singer Трулеж на мртвом дрвету + +
Polyporus badius 
(Pers.) Shcwein Трулеж на мртвом дрвету + +
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Polypors brumalis 
(Pers.) Fr. Трулеж на мртвом дрвету + +
Polyporus squamosus 
Fr. Трулеж дрвета ++++ ++++
Polyporus varius 
(Pers.) Fr. Трулеж дрвета ++ ++
Schizophyllum commune 
Fr. Трулеж дрвета +++ +++
Septoria fraxini 
(DC.) Fr. Пегавост листова + ++

Stereum hirsutum (Willd.:Fr.) 
S.F. Gray Трулеж дрвета ++++ ++++
Stereum insignitum 
Quélet Трулеж дрвета + +

Stereum subtomentosum Pouzar Трулеж дрвета ++ ++
Trametes gibbosa 
(Pers.:Fr.) Fr. Трулеж дрвета ++ +++
Trametes hirsuta 
(Wulf.:Fr.) Pil. Трулеж дрвета ++++ ++++
Trametes trogii 
Berk. Трулеж дрвета + ++
Trametes ochracea
(Pers.) Gilb. & Ryvarden Трулеж дрвета + ++
Trametes versicolor 
(Fr.) Pil. Трулеж дрвета ++++ ++++

Tremella mesenterica (Schaeff.) 
Retz. Трулеж на мртвом дрвету ++ ++
Trichaptum biforme 
(Fr.) Ryvarden Трулеж дрвета ++ +++
Tubakia dryina 
(Sacc.) Sutton Пегавост листова + +
Xylaria longipes 
Nitschke

Трулеж дрвета
(прозуклост) ++ ++

Xylaria polymorpha 
(Pers.) Grev.

Трулеж дрвета
(прозуклост) ++ ++

+ = гљиве су врло ретко заступљене.
+ = гљиве не изазивају штете или су натурализоване у прашуми.
++ = гљиве су ретко заступљене.
++ = гљиве не изазивају велике штете.
+++ = гљиве су умерено често заступљене.
+++ = гљиве изазивају умерене штете.
++++ = гљиве су често заступљене.
++++ = гљиве изазивају знатне штете или утичу на процесе морталитета у прашуми.
? = врста није поуздано констатована због оштећености материјала и малог броја узорака 

и њен значај се не може утврдити.

Добијени резултати показују неравномерну распрострањеност врста 
гљива на белом јасену. Одређене врсте гљива су врло ретко заступљене 
и констатоване на појединачним локалитетима. Осим тога, на већини 
локалитета често је констатован мали број врста гљива. У наставку је 
приказана подела одређених врста према еколошкој амплитуди, у табели 3.
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Табела 3.  Врсте гљива са широком еколошком амплитудом
Table 3   Species with broad ecological amplitude

Врста гљиве Тип оштећења

Armillaria mellea 
(Vahl. ex Fr.) Kummer Трулеж корена и приданка

Cytospora ambiens 
(Nitschke) Sacc.) Некроза коре

Ganoderma applanatum 
(Pers. ex Wallr.) Pat. Трулеж дрвета

Fomes fomentarius 
(L.: Fr.) Fr. Трулеж дрвета

Polyporus squamosus 
Fr. Трулеж дрвета

Stereum hirsutum 
(Willd.:Fr.) S.F. Gray Трулеж дрвета

Trametes hirsuta 
(Wulf.:Fr.) Pil. Трулеж дрвета

Trametes versicolor 
(Fr.) Pil. Трулеж дрвета

Наведене врсте нису везане искључиво за прашумски резерват већ се 
јављају у различитим састојинама у Црној Гори и потенцијални су узрочници 
штета. Остале наведене гљиве су такође доста ретко заступљене и њихова 
распрострањеност варира у зависности од врсте састојине. Већина врста 
такође је само једном констатована, али на различитим локалитетима. 

Такође, утврђено је да су симптоми изазвани појединим гљивама 
проузроковачима пегавости листова неспецифични и да због тога њихова 
макроскопска идентификација често није могућа. На појединим стаблима 
утврђена је симултана активност наведених врста гљива.

У различитим састојинама које су показале већи број врста гљива 
извршено је поређење са Националним парком и добијени резултати 
указују на неравномеран распоред врста гљива у зависности од испитиваног 
подручја (прашума, девастиране састојине, природне састојине, примешана 
стабла и засади) на основу вероватноће израчунате преко χ2 теста (p < 0,05) 
при казане у табели 5.

Све наведене гљиве могу се поделити на групу која изазива специфичне 
и јасне последице по стабла као у случају лигниколних гљива за морталитет 
стабала, на групу која изазива последице, али је ретко заступљена и групу 
која се јавља на претходно колонизованом материјалу и изазива његову 
даљу разградњу или су деструктори али мањег значаја. Утврђено је да бели 
јасен у погледу димензија стабала колонизованих наведеним врстама гљива 
показује широку варијабилност. Степени колонизације наведених стабала 
такође се разликују.
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4. ДИСКУСИЈА
Проблематика сушења белог јасена има много различитих специ-

фичности, које треба истраживати. Услед шире појаве сушења сушења ове 
врсте у новије време се у свету све више се придаје значаја овој проблематици. 
Појава нових микоза и сушења на белом јасену и на овом делу његовог ареала 
као и недовољно познавање узрочника и начина сушења ове врсте дрвета у 
домаћој литератури представљају додатни разлог за оваква истраживања. 

Упознавање начина утицаја гљива у екосистемима Националног па-
рка „Биоградска гора”, који су препуштени спонтаном развоју важан је 
предуслов за побољшање система интегралне заштите овог подручја али 
и поређење ових шума са другим подручјима у Црној Гори за добијање 
нових научних сазнања, која ће омогућити бољу зашиту белог јасена и као 
допринос упознавања шире појаве сушења ове врсте. Патогени се разликују 
у зависности од начина на који се шире у просторном и временском смислу 
(Oliva, J. et al., 2013). На тај начин се на овом делу ареала белог јасена упо-
знају начини ширења његових микоза. 

Такође, Phi l l ips , D.H., Burdek in, D.A. (1992) наводе да се последице 
утицаја болести на дрвеће тешко могу измерити јер се по интензитету и 
карактеру разликују али да већина од њих утиче на карактеристике развоја 
стабла а тиме и негативно на шумарску праксу.

У својим публикацијама Sut ton, B.C. (1980); El l is , M.B., El l is  J.P. (1985); 
Phi l l ips , D.H., Burdek in, D.A. (1992); Blanchard, R.O., Tat tar, T.A. (1997); 
Sincla ir, W.A., Lyon, H.H. (2005); Horst , R.K. (2013) и други аутори истичу 
различите болести на врстама из рода Fraxinus. Извршена интензивна 
истраживања наведених микоза у Националном парку и поређењем 
са другим подручјима омогућили су упознавање потенцијала за даља 
уланчавања штета на овој врсти дрвета.

Узимајући у обзир да су одређени констатовани патогени натурализовани 
и прашумском резервату Националног парка и учествују у природним 
процесима морталитета стабала, добијени резултати имају велики значај 
за разумевање поремећаја насталих услед присуства нових још увек 
ненатурализованих патогена у прашуми. Такође, на основу овог главног 
подручја истраживања ствара се основа за унапређење заштите у зонама 
Парка где су директне мере дозвољене.

Иако је већина врста гљива на белом јасену врло ретко констатована, 
према искуствима страних аутора (Al lan, M. 2014) потенцијал оваквих 
врста за ширење не сме бити потцењен јер постоје примери наглих 
епифитоција. Исти аутор наводи комбинације врста гљива и домаћина, које 
су биле неприметне на дрвећу а у току од само две деценије дошло је до 
њихове масовне појаве. Иако се ради о страним врстама дрвећа и гљива, 
ове податке је потребно употребити и у наведеном случају у циљу стварања 
стратегија за превенцију штетних последица, нарочито због познавања 
других потенцијалних патогена белог јасена (Караџић, Д., Миленковић, 
И. 2015; Караџић et al., 2017), могућности уланчавања штета као на другим 
лишћарским врстама дрвећа (Караџић, Д. 2011, 2012; Караџић, Д., 
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Миленковић, И. 2013; Караџић, Д. et al., 2016b; Вемић, А. et al., 2017) и 
специфичности појаве сушења белог јасена (Станиву ковић, З. et al., 2014).

Ретка заступљеност и специфичан просторни распоред наведених 
гљива заслужују посебну пажњу те је потребно да део будућих научних 
истраживања буде усмерен на проналажење метода њихове лакше детекције, 
нарочито услед извесних климатских промена. Спроведено истраживање 
њиховог просторног распореда и бројности омогућава успешно сузбијање 
ових гљива.

5. ЗАКЉУЧАК
У раду је приказана бројност врста и просторни распоред микоза 

белог јасена у нетакнутим природним екосистемима Националног парка 
„Биоградска гора” у поређењу са другим подручјима у Црној Гори где се 
ова врста налази. Упознавање начина утицаја различитих болести на бели 
јасен има све већи значај услед појаве нових инвазивних патогених врста 
на подручју Парка, у првом реду врсте Hymenoscyphus fraxineus а тиме и 
потребе за стварањем адекватних стратегија заштите. Утврђени су главни 
начини распореда других врста микоза на терену који имају вишеструки 
значај у упознавању динамике прашуме и повезаности са поремећајима и 
појавом сушења. 

На основу спроведених истраживања и добијених резултата дошло се до 
следећих закључака:

•  осим врсте Hymenoscyphus fraxineus на белом јасену је констатовано 
60 врста гљива које су повезане са појавом природног одумирања ове 
врсте у прашуми или појавом болести у другим врстама шума;

•  упркос великом броју констатованих врста гљива на белом јасену 
њихова појава није равномерна и већина ових врста се веома ретко 
или ретко јавља.

•  постоји велика варијабилност у смислу различитости димензија 
стабала и врста гљива које колонизују оваква стабла;

•  степени колонизације стабала различитим врстама гљива се 
разликују и на тај начин и различити стадијуми изазваних микоза;

•  анализом распорострањености наведених врста у различитим 
условима повећано је знање о њиховом биоеколошким каракте-
ристикама;

•  добијени резултати се могу употребити са побољшање стратегија 
интегралне заштите у Националном парку или за директне мере 
борбе у осталим испитиваним подручјима;

•  изразито ретка појава већине врста на белом јасену погодује њиховом 
успешном сузбијању;

•  благовремена примена мера заштите, у овом случају, има велики 
значај за спречавање даљих штета.
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Summary

The decline of common ash (Fraxinus excelsior) as a noble broadleaf tree species is a specific 
scientific problem that requires different problem-solving approaches. This paper presents results of 
long-term investigations of the common ash (Fraxinus excelsior) mycoses in different environmental 
conditions. `Biogradska Gora` National Park is one of rare ecosystems of Europe that contain old-
growth forests. It has old-growth common ash (Fraxinus excelsior) trees that have many ecological 
values. Due to the specific characteristics of this ecosystem and taking into account the above-men-
tioned problem, we studied and compared the presence of fungi in this ecosystem with their presence 
at different common ash sites including stands, individual trees admixed in other forests, parks, 
privately-owned forests etc. 

The research found about 60 fungal species on common ash trees that are related to the natural 
mortality in the old-growth forest or to the occurrence of disease in other types of stands where 
this species grow. A lot of species were found to be very rare and the distribution of the investigated 
species is very irregular. `Biogradska Gora` National Park is affected by wood-decaying fungi such 
as Armillaria mellea, Ganoderma applanatum, Fomes fomentarius and Polyporus squamosus which 
most frequently lead to the death of trees and affect the natural processes. Some species exhibit 
broad ecological amplitude and can be found both in the National Park and at other common ash 
sites while there are some very rare species. Based on the comparison of the fungal species occurring 
in the National Park with the species occurring in other stands that differ in the number of species, 
it can be concluded that according to their distribution, the investigated species can generally be 
classified into the category of fungi with broad ecological amplitude and the category of fungi with 
small ecological amplitude. The species can further be divided into three groups. The first group 
includes species that directly affect the natural mortality in the old-growth forest and cause diseases 
in other stands. The second group comprises species that have some impact, but they rarely occur 
and the third group has species that can be found as saprophytes on previously infested material or 
the species that are not as important as the species in the previous two groups. The obtained results 
provide better insight into the possibilities of improving the integrated protection in the area of the 
National Park and in other areas of Montenegro. Extremely rare distribution of many fungi enables 
us to establish effective protection and prevention strategies for the preservation of the common ash 
(Fraxinus excelsior) in this part of its range of distribution.


