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Отдел Chytridiomycota 
 

Вегетативното тяло на представителите на този отдел е слабо развито. При някои 

примитивни представители (разред Chytridiales) то представлява амебовидно образувание, което 

се намира в клетката-гостоприемник. При по-високоорганизирани представители се наблюдава 

многоядрен разклонен неклетъчен мицел (разред Monoblephridales). 

 

Безполово размножаване 

Зооспорите се развиват обикновено в кълбовидни или крушовидни и по-рядко в удължени 

или цилиндрични зооспорангии. При узряване протоплазмата на зооспорангиите се разпада на 

отделни участъци, като се образуват различен брой спори – от една до няколко стотици. Спорите 

с един флагелиум обикновено излизат от зооспорангия през специална пора, която се образува 

на върха на специална проводяща тръба. При представители на разред Chytridiales 

зооспорангиите имат специално капаче, затварящо пората, през която минават зооспорите. При 

определени условия зооспорите, без да излизат от зооспорангия, се покриват с обвивка 

(инцистират се) и директно в зооспорангия образуват прорастващи тръби. При някои 

хитридиомицети протоплазмата на спорангия излиза през проводящата тръба като мехурче, 

обгърнато с тънка стена – т.нар. проспорангии. В него се образуват зооспори, които чрез 

разрушаване на обвивката излизат навън. 

            

 
                                  А 

Фиг. 13. Спорангии при различни представители на отдел Chytridiomycota 

 

А) спорангий и ризоиди при Spizellomyces sp. 

Б) зооспорангии на Chytridium papillatum, развиващ се на нишковидно водорасло (различни 

стадии); 
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В) зооспорангии на Chytridium versatile, развиващ се върху водораслото Navicula (различни 

стадии). 

Полово размножаване 

При примитивните хитридиомицети се наблюдава най-прост тип полов процес, който 

протича чрез сливане на две неспециализирани клетки (мерогамети и хологамети). Мерогамията 

представлява сливане на подвижни клетки с едно камшиче, по нищо неотличаващи се от 

зооспорите. Хологамията представлява сливане на две току-що образувани от зооспори 

вегeтативни тела. 

При по-високоорганизираните представители на хитридиомицети са характерни 

диференциация на половите органи и постепенно усложняване на половия процес. При тях са 

наблюдавани различни типове гаметогамия: изо-, хетеро- и оогамия. Освен това половият процес 

може да протече по един от следните начини: 

 

1. Планогаметична копулация 

- конюгация между изопланогамети – сливане на две морфологично еднакви, но 

физиолигично различни гамети. Осъществява се във водна среда и в резултат се образува 

подвижна зигота. 

- конюгация между анизопланогамети – едната планогамета е значително по-голяма от 

другата. Сливането се осъществява във водна среда и се образува подвижна зигота. 

- конюгация между неподвижна женска гамета и подвижна мъжка гамета – подвижните 

мъжки гамети се образуват в мъжкия гаметангии (антеридии) във водна среда и чрез 

плуване достигат до женския гаметангии (оогонии). Там само една от мъжките гамети 

навлиза в оогония и опложда намиращата се вътре женска гамета. 

2. Гаметангиогамия 

3. Соматогамия 

 

Първоначално активните хаплоидни зооспори прорастват и дават началото на гаметофит. 

Той също е хаплоиден и образува гаметангии (изогаметангии или анизогаметангии – в 

зависимост от размерите си биват микрогаметангии и макрогаметангии). В тях безполово се 

формират подвижни хаплоидни гамети. Във водна среда те копулират и дават началото на една 

диплиодна планозигота. Тя дава началото на диплоиден спорофит. Върху него се образуват 

зооспорангии, които отделят диплоидни зооспори, даващи начало на нови диплоидни спорофити. 

Част от зооспорангиите могат да преминат в почиваща фаза. След протичане на мейоза в 

почиващия зооспорангии започва образуването на хаплоидни зооспори, даващи началото на нов 

гаметофит. По този начин жизненият цикъл се затваря. 

 

Редуване на циклите на полово и безполово размножаване 

В редица хитридиомицети (разред Chytridiales) са известни два типа редуване на половото 

и безполовото поколение – изоморфно и хетероморфно. При видовете с изоморфно редуване 

поколенията спорофит и гаметофит са сходни по външен вид и степен на развитие (Фиг. 14). При 

видовете с хетероморфно редуване на поколенията спорофитът и гаметофитът се отличават един 

от друг по външен вид и степен на развитие. 
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Фиг. 14. Жизнен цикъл при отдел Chytridiomycota 

 

Отдел Neocallimastigomycota 
 

Представители на отдел Neocallimastigomycota са описани за първи път през 1975 г. от 

Орпин. Всички видове, класифицирани в тази таксономична група са облигатни анаероби, 

срещащи се най-често в храносмилателния тракт (стомаха) на преживни бозайници и 

растителноядни влечуги, както и в други сухоземни или водни анаеробни местообитания. 

Вегетативното тяло представлява слабо развит ценоцитен мицел. Талусът при някои видове 

е моноцентричен (образува един зооспорангии), докато при други видове е полицентричен 

(образува множество зооспорангии).  

Поради естеството на местообитанията, където живеят представителите на отдел 

Neocallimastigomycota, характерна черта на тези видове е липсата на митохондрии, като органели 

за осъществяване на клетъчното дишане. Тяхната функция е поета от т. нар. хидрогенозоми. По 

своята ултраструктура и функции, хидрогенозомите наподобяват митохондрии, поради което се 

счита, че по своята същност те представляват видоизменени такива. Основна функция на 

хидрогенозомите е окисление на НАДН до НАД+ , при което се генерира АТФ и се отделя Н2. 

 

Жизнен цикъл 

Жизненият цикъл при видовете от този отдел е силно опростен. Те се размножават 

безполово чрез неподвижни или подвижни, полифлагелатни зооспори, образувани в 

зооспорангии. Зооспорангиите могат да бъдат групирани в клъстери или да бъдат разпръснати по 

цялата повърхност на мицела. Зрелите зооспори се отделят от спорангиите и дават начало на нов, 

хаплоиден мицел. Полово размножаване не е описано до този момент при видовете от отдел 

Neocallimastigomycota. 

 

Видовете, принадлежащи към отдел Neocallimastigomycota притежават широк набор от 

ензими, разграждащи полизахаридите и целулозата, което им дава възможност да разграждат и 
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усвояват биогенни елементи от различни растителни фибри, срещащи се в храносмилателния 

тракт на растителноядните животни. В хода на тяхното филогенетично развитие е доказан 

хоризонтален генетичен трансфер на целулазни и ксиланазни гени. Ензимните комплекси, 

разграждащи полизахаридите са организирани в мултиензимни системи, подобно на 

целулозозомите при бактериите. 

Всички видове от отдела притежават висок потенциал за промишлено получаване и 

производство на целулозо- и позизахарид-разграждащи ензими.  

 

Отдел Blastocladiomycota 
 

Видовете, които понастоящем се класифицират към отдел Blastocladiomycota, са били 

разред към отдел Chytridiomycota. По-късно, през 2007 г., въз основа на молекулярни 

изследвания, касаещи нуклеотидните последователности на ключови гени – rpb1 и tef1 (кодиращ 

голямата субединица на РНК полимераза II и фактор на елонгация на транслацията 1-, 

съответно), те са отделени в самостоятелен отдел. 

За разлика от видовете, принадлежащи към отдел Chytridiomycota, при които мицелът е 

слабо развит, тези отнасящи се към отдел Blastocladiomycota се характеризират с относително 

добре развит мицел. По морфология обаче, те твърде много приличат на водните обитатели на 

отдел Chytridiomycota. Подобно на тях, както и на видовете от отдел Neocallimastigomycota, 

представители на този отдел са запазили поне една подвижна фаза от своя жизнен цикъл. 

Обитават предимно водни местообитания. Видовете, класифицирани към отдел 

Blastocladiomycota са предимно еукарпични, като една част от талуса участва в образуване на 

органите за размножаване – спорангии и гаметангии.  

 

Отдел Microsporidia 
 

Microsporidia представлява група от ендопаразитни едноклетъчни организми, 

характеризиращи се със силно редуциран талус и невъзможност да образуват подвижни форми. 

Размножават се безполово, чрез неподвижни спори, а половото размножаване се характеризира 

с автогамия. 

Паразитират основно по насекоми, но така също атакуват ракообразни и някои риби. 

Приблизително 10 % от микроспоридиите могат да паразитират и по гръбначни, в т.ч. и хора и 

да причиняват заболяване микроспоридиоза. 

Микроспоридиите притежават най-малкия еукариотен геном, нямат митохондрии и 

притежават митозоми. 

Номенклатурата на Microsporidia е неясна. Представителите са описвани първоначално 

като подтип протисти в Зоологическия кодекс (1999 г.), но това отнасяне поражда разногласия и 

не е утвърдено. Принадлежността им към царство Fungi понастоящем трябва също да се 

разглежда като временна. Окончателното решение ще изисква принос от страна на общността на 

учените, които изучават микроспоридиите. 

Групата няма подразделения, поради липса на представителна извадка от мулти-генни 

филогенетични изследвания. Въпреки това, Vossbrinck & Debrunner-Vossbrinck (2005 г.) 

предлагат класификация на микроспоридиите до ниво клас, базирана на генни 

последователности за малката субединица на рРНК. 

 

Отдел Glomeromycota 
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Видове от отдел Glomeromycota преди са класифицирани в Zygomycota. Те (по малко от 200 

описани понастоящем) са монофилетични и се предполага, че имат общ предшественик с Dikarya, 

за разлика от Zygomycota. Видове от Glomeromycota са предимно ендомикоризни и често са в 

симбиотични взаимоотношения с висши растения, за получаване на макронутриенти, като 

въглехидрати, като в същото време осигуряват на растенията фосфатни йони. Гъбите от отдел 

Glomeromycota обикновено обитават почвата, размножават се безполово с бластоспори. Наскоро 

беше показано, че съдържат 51 гени, кодиращи всички важни белтъци, необходими за мейозата. 

Въз основа на тези факти беше предположено, че те могат да осъществяват парасексуален цикъл. 

 
Разред Mucorales 

 

Разред Mucorales включва 3 семейства, 56 рода, 300 вида. Повечето представители са 

сапрофити и се намират в почви. Причиняват загниване на плодове. Някои представители са 

паразити. Тук принадлежат обикновената хлебна плесен Rhizopus stolonifer и не по-малко 

известните представители на род Mucor.  Вегетативното тяло обикновено представлява добре 

развит ценоцетен мицел. В зрелия мицел понякога се появяват прегради, които го разчленяват на 

отделни участъци. Пример (Rhizopus stolonifer) за организация на мицела и хифите е представен 

на Фиг. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Схематично изобразяване на мицела при Rhizopus stolonifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Надлъжен срез на хифа. Цитоплазмата има зърнест вид. 

Безполово размножаване се осъществява чрез спорангиоспори (ендогенни, неподвижни), 

образуващи се в спорангии, като съдържат едно или няколко ядра. Спорангиите са отделени от 

носещата хифа (спорангиеносец) с преграда (Фиг. 18). Такава спора прораства и дава начало на 
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сферичен спорангий, разположен на прав спорангиофор (р. Mucor). При други представители 

формата на спорангиите може да е твърде разнообразна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.18. Микрофотогрефия на Mucor hiemalis 

 

При някои видове стената на спорангия се разтваря при узряване (Фиг. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 20. Разтворена стена на зрял спорангий 

 

Спорангият при р. Rhizopus прилича на този при р. Mucor, но спорите не са влажни. При 

разкъсване се освобождават “сухи” спори. Спорангиите често изглеждат тъмни, когато узреят, 

затова наричат представителите на Mucorales още „плесени-карфици“ (Фиг. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 21 Спорангиофор с тъмно оцветени спорангии - „гъби-карфици“ 

Полово размножаване. Много гъби съществуват под формата на два щама, различаващи 

се по поведението си в процеса на полово размножаване. То е възможно само между отделни 

щамове, носещи съответните фактори, обуславящи противоположен полов статус. Такива 
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автостерилни гъби се наричат хетероталични, а съответните щамове се обозначават като (+) и  

(–) щамове (в никакъв случай те не трябва да се наричат мъжки и женски). Щамовете не се 

отличават един от друг по строеж, между тях съществуват само малки физиологични различия. 

Гъбите, при които се среща само един такъв щам и които по тази причина са самооплождащи се, 

се наричат хомоталични. Преимуществото на хетеротализма е в това, че става кръстосано 

оплождане, обезпечаващо голяма изменчивост. 

Rhizopus stolonifer е хетероталичен представител на тези гъби. Стадиите на половото му 

размножаване са представени на фиг. 22. Началната фаза се характеризира с дифузия на хормони 

от единия към другия щам. Тези хормони стимулират удължаването на хифите, което води до 

съединяване на отделните колонии. 

Последователно се случват следните събития: 

1) хифите на противоположни по полов тип щамове се привличат един към друг чрез 

химически вещества; 

2) хифите образуват къси израстъци, които се допират; 

3) в края на всеки израстък се образува напречна стена, която ограничава многоядрен 

сегмент – гаметангий; 

4) стените между гаметангиите изчезват: (+) ядрата се сливат с (–) ядрата по двойки и вътре 

в зиготата се образуват много диплоидни ядра; 

5) зиготата расте, образувайки дебела, черна на цвят, осеяна с игловидни израстъци стена, и 

натрупва резервни хранителни вещества – например липиди; 

6) зигоспора – това е т.нар. почиваща форма, в която протича дегенерация на ядрата до 1. 

Зиготата прораства при настъпване на подходящи условия (в този случай веднага се 

образува спорангий); 

7) от спорангия се освобождават спори (всички тип (+) или тип (–)); 

8) спорите прорастват и дават начало на нов мицел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 22. Опростена схема на полово размножаване при Rhizopus stolonifer 

За разлика от спорите, получаващи се по безполов начин, зигоспората е предназначена не за 

разпространение на вида, а за “преживяване” в неблагоприятни условия. По тази причина при 

нея има запас от хранителни вещества и дебела защитна обвивка. Разпространението става 
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веднага след прорастването на зигоспората, когато се образуват спорангии и започва безполовото 

размножаване. По време на прорастването останалото хаплоидно ядро се дели митотично; в 

резултат на многократно повтарящи се деления се образуват голям брой хаплоидни ядра, като 

всяко от тях дава начало на една спора в спорангия. По тази причина всички тези спори 

принадлежат към един и същи щам. Така, жизнения цикъл може да се представи по следния начин 

(фиг. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.23. Жизнен цикъл на гъби от подотдел Mucoromycotina 

 

Подцарство Dikarya 
 

Едноклетъчни или филаментозни гъби, без камшичета, често в дикариотно състояние. 

Включват отделите Ascomycota и Basidiomycota. 

 

Отдел Ascomycota 
 

Модерната ера в таксономията на аскомицетите започва с публикациите на Nannfeld (1932 

г.) от Ботаническия институт на Университета в Упсала, Швеция. Определени са 3 големи групи 

аскомицети: 

Plectascales - образуващи клейстотеции; 

Ascohymeniales - образуващи перитеции или апотеции; 

Ascoloculares - образуващи аскострома. 

Последващи изследвания внасят много промени, като през 1951 г. Muller и Luttrell развиват 

система за класификация, която се основава на структурата на аскуса и плодното тяло 

(аскокарпа). По тази причина отдел Ascomycota се подразделя на 4 класа: 

Plectoscomycetes - образуващи клейстотеции; 

Hymenoascomycetes - перитециални или апотециални форми; 

Loculoascomycetes - форми с аскострома; 

Laboulbenioascomycetes - модифициран аскокарп и липса на хифи. 

Видовете плодни тела са показани на фиг. 26 
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Фиг. 26. Плодни тела при Ascomycota 

 

Формата на плодното тяло (фиг.26) е много важна за разпространението на аскоспорите. 

Апотецият е идеален за разпространение на аскоспорите от въздуха, но аскусите са незащитени 

по време на развитието си. Перитецият осигурява известна протекция, но ограничава скоростта 

на разпространение. Клейстотецият защитава много добре аскусите, но те могат да се 

разпространяват едва след разкъсването му. 

По съвременната класификация на аскомицетите основание за това групиране е предложено 

от Barr (1983, 1987, 1990) и Erikson и Hawksworth (1993). Тези системи варират по различни 

начини, особено при използване на формалните таксономични категории. 

През последните двадесет години молекулярните изследвания хвърлят нова светлина върху 

еволюцията на морфологичните характеристики и тяхното значение за филогенетичните 

изследвания. 

Жизненият цикъл при гъбите от Ascomycota е показан на фиг. 27. Половият процес включва 

продукция на хаплоидни аскоспори чрез мейоза на диплоидно ядро в аскуса. Повечето 

аскомицети имат безполова спорулация, конидиоспорите се образуват на специализирани 

въздушни хифи - конидиофори, израстващи от субстрата. 

Половата фаза на аскомицетите се нарича “телеоморф”, а безполовата - “анаморф”, като 

концепцията за “перфектни” и “имперфектни” гъби е изоставена. Често се получават изолати, 

които не могат да бъдат в телеоморфно състояние, но тяхната безполова спорулация е идентична 

с известния аскомицет. Такива анаморфни изолати се означават с отделно биноминално латинско 

название. Например, щамове Eupenicillium brefaldianum, които не могат да образуват аскоспори, 

се наричат Penicillium dodgei. Когато телеоморфното и анаморфното състояние на гъбата 

присъстват, се използва латинското название на телеоморфа. Примери за анаморфно и 

телеоморфно състояние на видове от род Aspergillus и род Penicillium са представени на фиг. 28 
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Фиг. 27. Жизнен цикъл при гъбите от Ascomycota 

 

 

телеоморф    анаморф    телеоморф 

 

Eurotium    Aspergillus    Eupenicillium 

Emericella     Penicillium    Talaromyces 

Aspergillus nidulans     Emericella nidulans 

Aspergillus glaucus    Eurotium herbariorum 

 

Фиг. 28. Анаморфно и телеоморфно състояние на видове от род Aspergillus и род Penicillium 

 

Известни са голям брой сапрофитни и паразитни аскомицети (около 15 000), които имат 

аскокарп. Съществуват около 14 000 вида аскомицети, които живеят в асоциация с фототрофни 

микроорганизми и представляват групата лишеи. Други аскомицети, формално наречени 

Hemiascomycetes, не образуват аскокарп, а образуват самостоятелни аскуси. Тези аскомицетни 

видове не са многобройни, но включват много важни дрожди. 

Ще бъдат разгледани по-подробно аскомицети, подбрани въз основа на тяхното значение. 
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Разред Pezizales  

 

Представителите на този разред обикновено образуват своите аскокарпи (често доста 

големи) по повърхността на горска почва и мъртви дървета. Аскоспорите, попаднали върху 

средата, прорастват, като се образува бързо разпространяващ се и разклоняващ се мицел от дълги 

хифи. На фиг.29 е показан подробно жизненият цикъл на тези гъби. 

Половото размножаване започва с формирането на клъстер от мъжката структура - тънък 

антеридий, и женската структура - приблизително глобуларен аскогоний. И двата органа са 

многоядрени. Отделните фази на процеса протичат последователно в реда: 

Фаза А) Фузия между хаплоиден аскогоний и хаплоиден антеридий чрез формиране на 

трихогин. 

Фаза B) Преминаване на хаплоидни ядра от антеридия през трихогина в аскогония и 

сдвояване на двата типа ядра. 

Фаза С) Формиране на аскогенни хифи на повърхността на аскогония. Сдвоените ядра 

преминават в хифите. 

Фаза D) Образуване на „кукичка” на върха на аскогенната хифа.  

Фаза Е) Разделяне на ядрата в кукичката. Протичане на митоза в двете сдвоени ядра и 

образуване на четири ядра (по две от всеки тип). 

Фаза F) Формиране на септа в „кукичката”, която изолира едно ядро от единия тип в 

терминална (ултиматна) клетка. Формиране на втора септа изолираща две ядра (по едно от всеки 

тип) в пенултиматна клетка. 

Фаза G) Фузия на хаплоидните ядра и образуване на диплоидно ядро в пенултиматната 

клетка, която се удължава и формира тубуларен аскус. Ултиматната клетка, носеща хаплоидно 

ядро от единия тип се приближава към началото на аскогенната хифа, където е отделено чрез 

септата едно хаплоидно ядро от другия тип. Стените между двете клетки се стопяват и двете ядра 

се сдвояват отново. След това започва да се повтарят етапи Е, F и G. Така се образуват повече от 

един аскус. 

Фаза H) Мейотично деление и формиране на 4 хаплоидни ядра в аскуса. 

Фаза I) Митотично делене и формиране на 8 хаплоидни ядра. Образуване на стени около 

ядрата, които асоциират цитоплазмата, като се образуват 8 аскоспори. 

 

Образуваните аскуси се разполагат в апотеции, като между тях се разполагат други хифи, 

наречени парафизи, които могат да се разглеждат като спейсери, държащи аскусите поотделно 

и позволяващи подходящата им ориентация. На върха на аскуса се намира малко капаче 

“оперкулум”, което при узряване се отваря и аскоспорите се изстрелват във въздуха. По такъв 

начин те се разпространяват. 

Важна особеност на мейозата при Ascomycota е, че се получават тетради от 4 ядра. При 

единична мейоза в единичен аскус се намират 4 или 8 спори. Това позволява извършването на 

тетраден анализ - изолиране и генетично изучаване на четирите рекомбинантни типа, формирани 

при мейоза на единично хибридно ядро. 

Освен това, при аскомицети с тесен тубуларен аскус ядрата не могат да се разместят, така 

че четирите продукта на мейозата са представени от четири двойки аскоспори, наредени по 

дължината на аскуса. Такъв подреден тетраден анализ дава информация за това дали два алела 

сегрегират през I или през II мейотично делене. 
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Фиг.29 Жизнен цикъл при гъби от отдел Ascomycota, разред Pezizales 

 

При аскомицетите, при които се формират широки аскуси, е възможно ядрата да се 

приплъзват и това пречи на провеждането на подреден тетраден анализ. Възможно е обаче 

провеждане на т.нар. неподреден тетраден анализ, при който осемте спори се култивират 

поотделно без да се прави опит за подреждането им. Това е по-малко трудоемко и дава ценна 

генетична информация.  

Други представители на Pezizales се характеризират с подпочвени плодни тела - т.нар. 

трюфели. Спорите им по всяка вероятност се разпространяват чрез гризачите. Те образуват 

микоризна асоциация. Някои видове, като Tuber melanosporum, се ценят високо в кулинарията. 

За намирането им се обучават специални кучета. Тези гъби правят микоризна асоциация с корени 

на бук и дъб и напоследък има известен успех при целенасочено получаване на такава асоциация 

между Tuber melanosporum и дъбово дърво. 

Разред Sordariales: род Neurospora 

 Разред Sordariales включва една от най-интензивно изучаваните гъби - Neurospora 

crassa. Тя лесно расте в чисти култури и има дълги хифи, които лесно се разпространяват. 

Срещат се два типа безполова спорулация. Въздушният мицел се състои от големите 

разклонени вериги на макроконидиофорите, продуциращи едри елипсоведни клетки 

наречени макроконидии (фиг. 30B, фиг. 31B, фиг. 32). Макроконидиите съдържат няколко 

ядра. Те са розови, което се дължи на присъствието на каротеноиди, и се образуват в голям 

брой. Макроконидиите лесно се залепват и разпространяват, и попадайки на подходящ 

субстрат веднага прорастват. В лабораторни условия трябва много да се внимава, за да не се 

контаминират други култури, поради големият им брой и бързата скорост на растеж. Освен 

макроконидии се образуват и малки едноядрени микроконидии (фиг. 30С, 31С, фиг. 32), но 
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те не прорастват толкова бързо и не преживяват дълго. Вероятната роля на микроконидиите 

е участие в половия процес. 

 
 

Фиг. 30. Безполова спорулация при Ascomycota. А. Образуване на артроспори при 

Ascobolus furfuraceus, чрез отделяне на клетки от въздушна хифа. В. Макроконидии при 

Neurospora crassa. Редуване на стеснени и изпъкнали участъци във въздушните хифи, 

образуване на септи и отделяне на макроконидии. С. Микроконидии при Neurospora crassa. 

От конидиофора се образуват дребни микроконидии, които формират клъстери. D. 

Конидиофор при Aspergillus nidulans, носещ първични и вторични стеригми. Е. Конидиофор 

при Penicillium expansum, носещ метули и фиалиди, от които се образуват конидии. 

 

 N. crassa е авто-стерилен вид с два полови типа, означени с А и а. Единичен щам от 

всеки тип образува протоперитеций, който по същество е многоклетъчен аскогоний, носещ 

трихогини. За да продължи развитието си този протоперитеций и да се превърне в перитеций 

е необходимо до него, съответно до трихогините, да достигне микроконидия или 

макроконидия или плодна тръбица от противоположния тип. Микро- и макроконидиите и 

плодна тръбица не са специализирани полови структури. Това показва, че при този вид е 

настъпила дегенерация на мъжките полови органи и техните функции са поети от по-малко 

специализирани части на талуса. По трихогина ядрата от противоположния тип достигат до 

аскогония и конюгират. Така протоперитеция се превръща в зреещ перитеций. В него 

протичат процесите на образуване на аскус. Като резултат се образуват голям брой аскуси. 

Във всеки аскус протича мейоза и се образуват 8 аскоспори. Аскусите се удължават през 

гърлото на перитеция, за да освободят аскоспорите си. Аскусите на Neurospora са тъмни, с 

дебели стени и могат да преживеят много години. Те прорастват само ако техният покой се 

наруши чрез топлинен шок (600С за 20 мин.) или третиране с фурфурал. Образуваните 8 

аскоспори се групират в тетради и могат да са разпределени по различен начин в аскуса, но 4 

са от единия тип, а другите 4 са от другия тип. Те дават началото на нови талуси от съответния 

тип. По този начин се затваря половия цикъл на размножаване при Neurospora crassa. 

Талуси могат да се образуват и по безполов начин при прорастването на микро-или 

макроконидии. Опростена схема на жизнения цикъл на Neurospora crassa е представен на 

фиг. 32. 
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Фиг. 32. Жизнен цикъл при Neurosopa crassa 

 

При Neurospora crassa, както и при много Ascomycetes се наблюдават хифиални 

анастомози. Ето защо е възможно получаването на хетерокарионен мицел, съдържащ 

генетично различни ядра. Хетерокариозисът е бил използван широко за генетични 

изследвания, но формирането на хетерокариони чрез хифиални анастомози в природата е 

сравнително рядко явление. Това се дължи на т. нар. вегетативна несъвместимост. 

Изолирането на щамове от природни източници показва много несъвместими групи. 

 

Разреди Ophiostomatales и Clavicepitales 

 

Ophiostoma ulmi (по-рано Ceratocystis ulmi) е член на разреда Ophiostomatales и 

причинява датска болест по листата на бряста. Епидемията, която е обхванала Западна Европа 

през последните няколко десетилетия, се дължи на агресивни щамове, на които понастоящем 

е даден специфичен статус Ophiostoma novo-ulmi. Гъбата продуцира безполови спори 

(конидии) чрез пъпкуване на върха на единични хифиални разклонения (конидиофори). 

Образуват се на върха от снопчета от такива хифи, известни като синемии, или чрез 

пъпкуване от хифите, растящи между старите хифи. Самите конидии могат самостоятелно да 

се размножават чрез дрождеподобно пъпкуване. Аскусите лизират вътре в перитеция, 

освобождавайки аскспорите. Изтичането на спорите от малките перитеции става под формата 

на гъста капка от спори. Тези капки, заедно с конидиите, са вискозни и се разнасят от дърво 

на дърво от насекоми и причиняват инфекция. 

Гъбите, продуциращи ерготови алкалоиди, се отнасят към род Claviceps на разред 

Clavicipetales и са паразити по тревите и житните растения. Инфекцията се ограничава в 



 

 41 

овариума на растението ръж, който се пенетрира от хифите на прорастващите аскоспори или 

конидии. Овариумът се колонизира от хифите, които образуват голям брой кондии на 

повърхността му. Инфектираният овариум продуцира ексудати богати на захари и 

аминокиселини, които се натрупват в кухината и често преливат. Ексудатити поддържат по-

нататъшния растеж на гъбата и привличат насекоми, които се хранят с тях. Конидиите се 

диспергират към други растения чрез контакт, дъждове или насекоми. Спорулацията и 

секрецията на ексудати се прекратява след няколко седмици и инфектираният овариум се 

превръща в твърда черна маса от хифи, наречена склероций (фиг. 34). Склероциите са 

способни да преживяват дълго и са широко разпространени сред всички гъби. Те попадат в 

земята през есента и преживяват зимата. В ранното лято се образуват едно или няколко 

плодни тела и върху тях се образуват голям брой перитеции. Развиват се дълги, иглоподобни 

аскоспори, освобождават се във въздуха, разпръскват се в атмосферата и инициират свежата 

сезонна инфекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъбите от род Claviceps са известни от векове като ерготови. Ерголиновото ядро се състои 

от триптофан и мевалонова киселина. Най-простите ерготови алкалоиди са клавиновите 

алкалоиди, като елимоклавин. Те се продуцират в големи количества от Claviceps fusiformis и 

въпреки че те самите не се използват в медицината, са прекурсори за химичната синтеза на други 

полезни алкалоиди. Лизергиновата киселина и нейни амиди се продуцират от Claviceps paspali. 

Те самите не се използват, но служат за получаване чрез химична синтеза на по-комплексни 

алкалоиди. Един синтетичен дериват на лизергиновата киселина (L-A-диетиламид) – LSD, е 

халюциноген. 

С терапевтично значение е пропаноламидът на лизергиновата киселина, който се продуцира 

от Claviceps purpurea. Този микроорганизъм продуцира поредица от пептидни деривати на 

лизергиновата киселина, включително такива с медицинско значение – ерготамин, ергометрин, 

влияещи върху утеруса, при мигрена и т.н. 

 

Разред Eurotiales, родове Aspergillus, Penicillium и техните телеоморфни форми 

 

Eurotiales са интересни, тъй като някои родове притежават и анаморфно състояние. 

Някои телеморфни рода, включително Eurotium и Emericella, имат своя анаморфен статус в 

род Aspergillus и телеморфните родове Eupenicillium и Talaromyces в род Penicillium. 

Телеморфно състояние не е било открито за много видове от р. Aspergillus и р. Penicillium, но 

те също са рядкост при видовете, където наистина се срещат. Означенията Aspergillus и 

Фиг. 34. Мораво рогче при ръж. Овариумът при 

ръжта (Secale cereale) е инфектиран от Claviceps 

purpurea и вместо зърна са се образували склероции. 

Зърна заразени с мораво рогче могат да бъдат силно 

токсични, но посеви от ръж могат да бъдат заразени с 

Claviceps purpurea умишлено с цел продукция на мораво 

рогче като източник на активна субстанция за 

фармацевтичната промишленост. Днес, главен 

източник на алкалоиди от мораво рогче е 

ферментационната промишленост. 
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Penicillium са много по-широко използване, отколкото на кореспондиращите телеморфни 

родове. 

Наименованието Aspergillus произлиза от латинската дума аspergillus “върка за 

разпръсване на светена вода” и се отнася за появата на зрели конидиофори, които са начин за 

безполово спорулиране на рода. Конидиофорът израства перпендикулярно от субстратната 

хифа и на неговия връх се развива везикула. От тази везикула се образуват голям брой къси 

хифи, носещи конидии. Хифите, които в действителност носят конидиите се наричат 

фиалиди, а хифите, които носят фиалидите, се наричат метули. Някои автори наричат хифите, 

които възникват директно от везикулата, първични стеригми, независимо дали те носят 

конидии или втора мрежа от хифи, а втората мрежа от хифи, ако има такава – вторични 

стеригми. Конидиите, които се образуват на фиалидите, не се отделят веднага, така че е 

възможно формирането на верижка от конидии. Образуват се голям брой такива верижки от 

конидии, израстващи от везикулата и имащи вид на лейка. В зрял вид те се сепарират веднага 

и се диспергират във въздушното пространство. Aspergillus са толерантни към ниската водна 

активност, като са способни да растат на субстрати с висок осмотичен потенциал и да 

спорулират в атмосфера на ниска относителна влажност. 

Aspergillus се разделят на подвидове и секции, често наричани групи. Някои групи имат 

голямо практическо значение, групата на Aspergillus nidulans представлява интерес, тъй като 

вида Aspergillus nidulans има важна роля при развитието на генетиката. и телеоморфът му е 

означен като Emericella nidulans. 

Aspergillus glaucus атакува храни, като конфитюри например, които имат високо захарно 

съдържание, и продукти като текстил и кожи, дори при средно влажни условия. 

Aspergillus restrictus - група във влажните тропици, уврежда камерите и лещите на 

микроскопите, живеейки на следи от органични материали и продуцирайки киселини, които 

повреждат стъклото. 

Aspergillus niger от дълго време представлява интерес за ферментационната индустрия 

като продуцент на лимонена киселина за безалкохолни напитки, а напоследък и при 

получаването на ензими. 

Aspergillus oryzae и други членове на важната Aspergillus flavus - oryzae група играят 

важна роля при приготвянето на много ориенталски храни и напитки. От друга страна, някои 

щамове Aspergillus flavus могат да атакуват съхранявани ядки и други храни, контаминирайки 

ги с афлатоксин – високотоксичен и канцерогенен микотоксин. 

Членовете на Aspergillus fumigatus са сериозни патогени по птиците и рядко за хората, 

причинявайки белодробни аспергилози. 

Род Penicillium e с почти същото значение, както и Aspergillus. Името му произлиза от 

латински – penicillus (четка за рисуване) и се дължи на разклонените конидиофори, върху 

които се създават верижки от конидии. Спорите, както при Aspergillus, са хидрофобни, трудно 

се мокрят, по-лесно се диспергират във въздуха.  

Penicillium oligitatum атакува цитросовите растения. Той образува етилен, който 

предизвиква зреене и прави плодовете по-податливи на атака. Накрая плодът се покрива с 

маса от маслинено зелени конидии и се уврежда. 

Penicillium italicum причинява също увреждания на цитрусовите плодове и образува 

синьо-зелени конидии. 

Penicillium expansum причинява гниене на ябълките.  

Някои видове са полезни за човека: Penicillium cammebertii и Penicillium roquefortii 

играят роля при зреенето на мекото и синьо сирене. 

Най-голямото значение на род Penicillium е получаването на първия клинично използван 

антибиотик – пеницилин (Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum). 
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ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA 
 

Членовете на подразреда Basidiomycotina на отдел Basidiomycota, са тези фунги, при които 

половият процес включва продукцията на хаплоидни базидиоспори, образувани върху базидий, 

в който хаплоидното ядро претърпява митоза. Те са важна група с около 16 000 известни вида. 

Повечето от известните фунги по полетата и дърветата са базидиомицети. На микроскопско ниво 

има две отличителни черти, които характеризират базидиомицетите и са много разпространени 

в тази  група. 

Една от тези черти е присъствието на т. нар. затягаща връзка “clamp connection”, свързваща 

съседните клетки от хифите и осигуряваща поддържането на дикарионно състояние. Този 

механизъм е открит при представители от всички групи на отдел Basidiomycota, макар и не при 

всички видове, и функционира по време на деленето на ядрата. Когато двуядрената  клетка е 

готова за делене, се формира къс издатък - clamp connection – между двете ядра a и b и започва 

да образува кукичка, като ядро b преминава в тази кукичка. Двете ядра се делят едновременно 

като родителското ядро b остава в кукичката, а дъщерното b1 преминава в клетката в близост до 

дъщерното ядро а1. Кукичката вече е напълно формирана и със свободния си край докосва 

стената на клетката като по този начин образува “мостче”, по което родителското ядро b, 

намирало се в кукичката преминава в срещуположния край на клетката. След това се образуват 

две септи – едната отделя кукичката от мястото на нейното създаване и друга вертикална под 

“мостчето”. Така родителската клетка се разделя на две дъщерни клетки със ядра а и b в едната 

и а1 и b1. Формирането на clamp connection е представено на фиг. 35. 

 

 
 

 

 

Другата характерна черта е, че базидиоспорите, по начин на разпространение, обичайно са 

“балистоспори”, т.е. освобождават се активно от базидия (фиг. 36).  

Фиг. 35. Диаграма, показваща как се запазва 

дикарионния стадии чрез „clamp connection”. А. 

Дикарионна хифа с две ядра от различен mating 

тип. В. Развитие на обратно растящо 

разклонение, в което преминава едно от ядрата. C. 

Протича синхронно делене на двете ядра и едно от 

дъщерните ядра в късото разклонение се връща в 

главната хифа. D. Образуват се септа между 

дъщерните ядра, произлизащи от това в главната 

хифа и друга септа, отделяща второстепенното 

разклонение от главната хифа. E. Върхът на 

второстепенното разклонение се слива с главната 

хифа като по този начин се осъществява „clamp 

connection” типична за базидиомитетния 

дикарион, и ядрото от второстепенното 

разклонение преминава в главната хифа. Образува 

се нова клетка с две ядра от различен mating тип и 

връхна клетка също с две ядра от различен mating 

тип. По този начин се запазва дикарионния стадии.  
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Фиг. 36. Отделяне на балистоспори. Спората и стеригмата, на която се разполага са 

нарисувани с точки. А. Капка течност нараства върху хигроскопичната издутина в близост до 

основата на спората. Това е възможно тъй като участъкът, разположен в непосредствена 

близост до издутината е хидрофобен и възпрепятства разнасянето на вода от издутината, 

като по този начин позволява капката да нараства. Друга част от споровата повърхност е 

лесно овлажняема или вече влажна, и там се осъществява кондензация. След няколко секунди 

уголемената капка осъществява контакт с влажната област на спората на мястото Х. В. 

Капката облива спората осигурявайки й тласък с цел изстрелването й. 

 

Базидият води началото си от двуклетъчна хифа и е отделен от останалата част на хифата 

чрез септа, около която обикновено се наблюдава clamp connection. Първоначално той е малък и 

удължен, но скоро започва да се уголемява и разширява. Докато се осъществяват тези външни 

промени, в младия базидий двете ядра се сливат (кариогамия) и образуваната зигота се дели 

мейотично като дава началото на четири хаплоидни ядра. В същото време, четири стеригми 

израстват в горната част на младия базидий и техните връхчета се уголемяват и закръглят като 

дават началото на базидиоспори. Четирите ядра преминават през стеригмите и попадат в младите 

базидиоспори, които завършват своето развитие като едноклетъчни, хаплоидни клетки. На фиг. 

37 са представени отделните етапи при формирането на базидия. 

     A                         B                            C                                D                                    E 
 

Фиг. 37. Формиране на базидии. A – пробазидий с две n ядра; B – Сливане на ядрата и 

образуване на едно 2n ядро; C – мейоза; D – формиране на стеригми; E – формиране на 

базидиоспори. 
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Класификацията на базидиомицетите е спорна. Традиционно са възприети 4 големи групи. 

Две от тях са Hymenomycetes и Gasteromycetes, които, с няколко изключения, са макрофунги, 

паразити по растенията. 

Hymenomycetes, от които са известни 8 000 вида, имат химениум, като голяма част от 

базидия е разположен по такъв начин, че болшинството базидиоспори могат да се 

разпространяват ефективно във въздуха по активен начин. 

Gasteromycetes с около 1000 вида имат базидиоспори, които не се разпространяват активно. 

Те имат голямо разнообразие от плодни тела и начини на дисперсия. Единствената обща черта 

при тях е, че нямат балистоспори и че групата е съставена изкуствено. 

Съвременно схващане е, че те не трябва формално да се третират като отделна група и че в 

рамките на отдел Basidiomycota трябва да се считат 3 подотдела: 

1) Pucciniomycotina; 

2) Ustilagomycotina; 

3) Agaricomycotina. 

 

Клас Ustilagomycetes и разред Ustilaginales (главни) 

 

Ustilagomycetes са клас с разред Ustilaginales или главни, са важни растителни патогени. 

Главните, от които са известни около 1000 вида, са биотрофни патогени по цветни растения и 

причиняват икономически важни заболявания по житните растения. Образуват се маси от черни 

саждеподобни спори, откъдето идва и популярното име главни. Цветът е най-податливата на 

инфекции част от растението, така че главните могат да причинят загуба на семена, например 

при житните растения. Главнята по царевицата Ustilago maydis води до образуване на подутина 

(хипертрофирана тъкан по гостоприемника, съдържаща мицела на гъбата), която замества 

ядливите зърна в царевичния кочан. 

Подутините образувани от Ustilago maydis върху зърната на царевицата се отварят чрез 

разчупване през есента и по този начин се освобождават зрелите спори. Те са едноядрени, 

диплоидни и са известни като телиоспори. Тези спори, продуцирани от зрелите царевични кочани 

се диспергира и така преживяват зимата. 

Тъй като зрелите телиоспори са диплоидни, те представляват стадий, сравним с базидиите 

при Basidiomycetes. При попадане в благоприятни условия, в прорастващата спора протича 

мейоза, в резултат на което се образува промицел от 4 хаплоидни клетки. Всяка от тези клетки се 

дели митотично и образува пъпка (споридий), която е еквивалентна на базидиоспората. Клетките 

на промицела мога да претърпят повторно митотично делене и чрез последващо пъпкуване да 

образуват споридии. Хаплоидните споридии могат да прорастнат веднага върху прости 

хранителни среди, като образуват чисти култури от дрождеподобни клетки в компактни колонии 

върху агара. Два генетични фактора – А и В определят mating типа. 

Развитието на дикарионен мицел и растеж в гостоприемника се получава, само ако е 

протекла фузия (соматогамия) между хаплоидни споридии, носещи различни mating фактори. 

Сливане може да се проведе на агарова среда, но опитите да се култивира дикарионна мицелна 

фаза в чиста култура имат ограничен успех. След соматогамия на споридии от различни mating 

типове се получава дикарионнен мицел, които расте в гостоприемника, разклонява хифите си на 

повърхността на растението, където продуцира дикарионни конидии (млади телеоспори), които 

инициират по-нататъшна инфекция. В тези млади телеоспори в по-късен етап протича 

кариогамия и се образуват зрели телеоспори като по този начин се затваря жизненият цикъл на 

Ustilago maydis. Опростена схема на жизнения цикъл на Ustilago maydis е представена на фиг.38. 
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Фиг. 38. Жизнен цикъл на представители на клас Ustilagomycetes 

 

Клас Pucciniomycetes и разред Pucciniales (ръжди) 

 

Пуциниомицетите от разред Uredinales са т.нар. ръжди, поради ръждиво-оцветената маса 

спори, продуцирани върху растенията, които те инфектират. Всички те са паразити, атакуващи 

папрати, иглолистни растения и особено цъфтящите растения. Някои от тях, като Puccinia 

graminis (фиг. 39), която атакува житните растения и тревите, имат важно икономическо 

значение. Жизнения цикъл на Puccinia graminis, е добре изучен. Диплоидното състояние – 

телиоспора, се образува през есента върху житните растения и така преживява зимата в 

стърнищата. През пролетта в двуядрената телеоспора протича кариогамия, в резултат на което се 

получава диплоидна спора. В нея протича мейоза и новите 4 хаплоидни ядра дават началото на 

промицел подобно на този при главните. От промицела се образуват 4 базидиоспори върху 

стеригми. Те са от два mating типа, означени като (+) и (-). Тези базидиоспори се освобождават 

активно, но те не могат да заразят пак житните растения, а инфектират втория гостоприемник – 

киселия трън, където се образува хаплоиден монокарионен мицел. Няколко дни след 

инфектирането, на горната повърхност на листата на киселия трън се образуват подутини – 

спермогонии. Всеки спермогонии съдържа голям брой спермациофори, които продуцират зрели 

спермации. Всеки спермации носи + или – фактора в зависимост от мицела, от който произлиза. 

Те се отделят в малки капчици нектар на отвора на спермогония. Сред спермациофорите се 

образуват и голям брои парафизи. Мицелът образува и т. нар. рецептивни хифи, със същия 

генетичен материал както е и съответния спермации. Тези рецептивни хифи са доста дълги и 

излизат от спермогония през неговата остиола. Парафизите от спермогония могат да се превърнат 

също в рецептивни хифи. Оплождането протича с участието на насекоми, които привлечени от 

сладкия нектар на спермогония, кацат отгоре и по тях полепват спермации. При прелитането си 

насекомите ги пренасят до следващия спермогонии. При попадането на + спермии върху – 

рецептивна хифа или на – спермии върху + рецептивна хифа, съдържимото на спермия преминава 

в рецептивата хифа през пора образувана на мястото на контакт. В същото време, когато на 
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горната повърхност на листа се образува спермогония, в долната част на листа се образува 

струпване от хифи, наречени проаеций. Ядрото на спермация преминава през рецептивната хифа 

и достига до клетките на проаеция, като по този начин те се превръщат в двуядрени. 

Дикариотизацията е последвана от формирането на аеций и аециоспори. При прорастването, 

ако аециоспората е попаднала на житно растение, от нея се развива двуядрен мицел. Ако не е 

попаднала на житно растение, спората прораства и се развива до изчерпване на запасните си 

вещества, след което загива. Ето защо аециоспорите, продуцирани от киселия трън могат да 

инфектират само първоначалния гостоприемник – житно растение. 

Скоро след инфектирането на житното растение, двуядрения мицел образува група от 

клетки – уредий, който образува уредоспори върху стълбчета. Уредоспорите са двуядрени, 

удължени, жълтеникави и шипчести. Налягането от образуването на уредоспорите, причинява 

разкъсване на епидермиса на листа на гостоприемника и се наблюдава изливането на 

червеникаво-ръждива маса от уредоспори. От тук тази група получава и името си. Уредоспорите 

заразяват нови растения през целия вегетативен сезон като образуват нов двуядрен мицел и нови 

уредоспори. Този цикъл си повтаря многократно. По времето на узряване на зърното на 

пшеницата, уредият започва да образува телиоспори. С напредването на сезона на зреене на 

пшеницата, уредия продуцира все повече телиоспори и все по-малко уредоспори, докато накрая 

започне да отделя само телиоспори. Така той се превръща в телий (продуцира телиоспрори), а 

червеникавата маса от уредоспори преминава в черна маса от телиоспори. Телиоспрорите също 

са двуядрени. Те преживяват зимата и напролет в тях протича кариогамия, като с това се затваря 

цикъла на развитие на Puccinia graminis. Опростена схема е представена на фиг. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 39. Жизнен цикъл на Puccinia graminis 


