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Uvod

• Rjavo pegavost bukovih listov povzroča gliva 
Pseudodidymella fagi (teleomorf)
anamorf Pycnopleiospora fagi

• Opisana na Japonskem 1993



Razširjenost v Evropi
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Trosišča, nespolni trosi, „konidiji“
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spolna trosišča



Razširjenost v Sloveniji 2018
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Gostitelji

• Bukve (Fagus spp.): 
– navadna bukev (F. sylvatica)
– vzhodna bukev (F. orientalis)
– japonska bukev (F. crenata)

• Test patogenosti v laboratoriju:
– potrdili smo občutljivost navadne in vzhodne bukve
– nov potencialni gostitelj: graden (Quercus petraea)
– v naravi smo opazovali šibko poškodovanost belega gabra v 

bližini močne okužbe navadne bukve



Ekološke zahteve in vpliv

• Ima rada vlažna rastišča, vlažne pomladi in vlažna 
poletja

• Pojavlja se ob potokih, rekah, soteskah
• Na mladju in odraslih drevesih

– na mladju in nižjih vejah odraslih dreves povzroča več 
poškodb

– intenzivnost poškodb se zmanjšuje od tal
• Lahko vpliva na vitalnost mladja, gošče, letvenjaka
• Povzroča prezgodnje odpadanje bukovih listov
• Pojavlja se tudi v gorskem pasu (800–1500) m



Biologija

• Spomladi, do konca maja, mlade bukove liste okužijo 
askospore, ki se sproščajo iz spolnih trosišč na 
odpadlem bukovem listju iz prejšnjega leta.

• Čez poletje in jesen se gliva širi in okužuje listje z 
nespolnimi trosi.

spolna trosišča nespolna trosiščanekrotične pege



Podobne vrste

• Rjavenje bukovih listov (Apiognomonia errabunda)
– se pojavi kot posledica pomladanskega mrazu 

ali kot posledica delovanja male bukove hržice (Hartigiola
annulipes)

• Bukov rilčkar skakač (Rhynchaenus fagi) 
– rovi potekajo od glavne listne žile do listnega roba

• gliva Mycosphaerella punctiformis
– večja trosišča, drugačni trosi (določitev v laboratoriju)



Podobna vrsta:
Rjavenje bukovih listov (Apiognomonia errabunda)
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Podobna vrsta
Hartigiola annulipes in Apiognomonia errabunda
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Podobna vrsta
Bukov rilčkar skakač (Rhynchaenus fagi) 

Foto. N. Ogris



Domneve pojava in širjenja bolezni

1. Vrsta je bila prisotna že prej, vendar redka in zato 
spregledana. Zdaj se je njena pogostost povečala.

2. Vrsta se je razširila zaradi podnebnih sprememb.
3. Vrsta je bila prinesena in je postala invazivna 

tujerodna vrsta na bukvi.
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