
ДАБ ГОРУН 
(Quercus petraea)

големо листопадно дрво пречник до 3 метри

долговечност и до 800 години висина до 50 метри
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Дабот горун (Quercus petraea) е познат во различни краишта под 
различни имиња, а некаде се поистоветува и со други видови на 
даб, па така за горунот забележана е употребата на уште 16 називи: 
благо дрво, благон, благун, благунка, благуника, благуново дрво, 
благуњав даб, гладиш, горун, лигар, мазија, мазлак, мазника, 
стежер, тегаец, црн даб и црнок. Инаку, називот горун е изведенка 
од прасловенскиот назив за гора (шума), бидејќи токму горунот 
често се среќава во планинскиот регион, односно во горите. Овој 
назив е најкарактеристичен за Гевгелиско, Струмичко и Беровско.
Називот благун е покарактеристичен за друг вид на даб (Quercus 
pubescens), но бидејќи и двата даба во минатото се користеле за 
исхрана (на стоката, но и на луѓето), оттука називот благун и под 
овој назив е познат во Скопско, Кичевско, Светиниколско, Охридско 
и Прилепско. Називот мазника пак, има потекло од турскиот јазик 
(шишарка), а е карактеристичен за Скопскиот Регион.

За името на видот

Нешто интересно за видот
Дабот е обележје на многу локалитети, настани и 
карактеристики во Република Северна Македонија. Дабовите, 
особено горунот, претставува дрво за кое се врзани најмногу 
верувања. Тоа е дрво кое со својата долговечност и 
грандиозна појава влева почит кај народот, но и во минатото 
претставувало извор на храна. Во словенската митологија 
дабот е свето дрво поврзано со врховниот бог Перун - бог на 
грмотевиците. Оваа врска на дабот со громот е продолжена и 
во христијанството преку св. Илија, како светец кому му се 
доделени громовите. 
Така на пример, забележано е верување во Кумановско (с. Дејловце) дека ако грми на 
Илинден, таа година желадите ќе црвосаат и нема да родат. Дабот е врзан и со 
самовилите, каде тој претставува нивен дом. Постои верување дека под гранките на 
дабовите се собирале самовили и таму ги правеле своите свадби. Па така, се среќаваат 
дабови кои се наречени Самовилски даб.

Предизвик?
Во шумите околу Вевчани има 
бројни столетни дабови дрвја. 

Побарај ги, идентификувај од кој 
вид се и распрашај се дали 
постојат некакви приказни или 
верувања поврзани со нив.

КАКО 
ИЗГЛЕДА 
ЛИСТОТ?

Листовите на горунот се 
елипсовидни до обли, со 
долги и неправилни обли 
издолжувања и засеци.
Листот е со дршка долга од 13 до 25 мм. Од 
горната страна се темно зелени, а од долната 
светло зелени. Првите листови се јавуваат кон 
крајот на април или во мај.
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КАКО ИЗГЛЕДА КОРАТА?
Кората е сива и надолжно распукува, 
со староста формирајќи правоаголни форми.

Како изгледа 
цветот?

Плодот на дабот горун е желад. Најчесто 
желадите на гранката се во пар, 
сместени во шишарковидна капа. По 
големина се доста разновидни. 
Карактеристично е што желадите се без 
дршка или со многу мала дршка.

Како изгледа плодот?

Горунот се карактеризира по тоа што стеблото е
централно долж целата висина на дрвото. Гранките 

започнуваат над земјата и формираат овална рошна.

Како изгледа
крошната?

ДАЛИ МОЖЕ ПОГРЕШНО ДА СЕ
ИДЕНТИФИКУВА КАКО НЕКoj ДРУГ ВИД?

Во Република Северна Македонија постојат дури седум видови на дабови: цер (Quercus 
cerris), прнар (Quercus coccifera), плоскач (Quercus farnetto), крастечки цер (Quercus mace-
donica), стежер (Quercus robur), горун (Quercus petraea) и благун (Quercus pubescens). 
Дабот горун по својот изглед понекогаш може да се помеша со стежерот (уште познат и 
како горун-мазлак). Познато е дека тие два вида неретко се вкрстуваат, поради што 
нивното препознавање може да биде уште потешко. Сепак, стежерот за разлика од 
горунот има стебло кое брзо се разгранува и не е во вид на едно централно стебло, туку 
гранките почнуваат да растат уште од земјата, листовите имаат дршка од 2 до 7 мм, а 
желадите пак, се со долга дршка.

Кај горунот и машките и женските цветови 
се присутни на едно дрво.
Машките цветови имаат жолти или зелени 
ресички долги 5 см.
Женските цветови се неупадливи, долги 1мм 
коишто се наоѓаат кај врвните пупки и се 
појавуваат со првото пролистување.
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Ова упатство е изработено во рамки на проектот „Граѓанска наука во функција на заштита на природата" 
спроведуван од Еко-свест во партнерство со Натура МК во Споменикот на природа „Вевчански извори". 

Проектот е финансиски поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) и Critical Ecosystems Partnership Fund (CEPF)

Преземете ја 
апликацијата

iNaturalist 
скенирање

на кодот.

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НajДЕ?
Горунот се среќава во повисоките планински предели.
Во Споменикот на природата „Вевчански извори“,
горуните се среќаваат во близина на манастирот св.
Спас, но и во буковите шуми во заштитеното подрачје.

ШТО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ
СО INATURALIST?
Користејќи ја мобилната апликацијата iNaturalist
забележете ги позначајните примероци на дрвја од 
дабот горун. Сликајте ги нивните листови, желадите 
(доколку ги има) и опфатете го целото дрво со 
крошната. Доколку можете, забележете го и 
дијаметарот на дрвото (приближно) колку што е можно 
поточно.
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