
Таксономия на гъби 

 

Основи на систематиката на 

гъбите 



Съвременни представи за положението на 

гъбите сред живите организми 

Царства на еукариотите 

І - съвременна схема; ІІ -  традиционна схема 



Съвременни представи за положението на гъбите 

сред живите организми 

Факултативен жизнен цикъл 



ЦАРСТВО ГЪБИ  (FUNGI) 

 
• Хетерогенна група организми 

• 100 000 описани вида 

• Повече от 400 000 имена на гъби, в т.ч. и множество 
синоними 

• Вероятно милиони нови видове чакат своето описание 

• Еукариотни организми 

• Населяват различни екологични ниши: вода и суша 

• Важно значение за кръговрата на веществата в 
биосферата 

• Използват се от хората за медицински и селскостопански 
цели  

• Науката микология (от гръцки: mykes – гъба) 



Основни свойства и систематика на гъби 

Царство на гъбите - в основата на класификацията на лежат два 
принципа: 

 

Филогенетичен: 

• изяснява пътя на развитие на организма в определени условия; 

• определя степента на сродство между отделните организми; 

• разкрива различия между тях; 

• определя значимостта на признаците, касаещи даден таксон на 
различно ниво. 

 

Онтогенетичен: 

• обяснява особеностите на индивидуалното развитие на 
организма, общите черти и разлики. 

 
 

 



Таксономичен статус на гъбите 

І - Съвременна схема. ІІ Схема, прилагана до 2006 г. III - Традиционна схема І - Съвременна схема. ІІ Схема, прилагана до 2006 г. III - Традиционна схема І - Съвременна схема. ІІ Схема, прилагана до 2006 г. III - Традиционна схема 

І - съвременна схема; ІІ - схема, прилагана до 2006 г.; 

III  - традиционна схема 



Предполагаема схема на еволюционно развитие на 

гъбите от общ прародител 

Предполагаема 

еволюция на гъбите 

Съвременни отдели  



Кратки и общи сведения по индентификация на гъби 

Систематичната принадлежност на гъбите: 

• Морфологични признаци 

• Културални признаци 

• Особености на тяхната биология 

• Цикъл на развитие 

• Цитологични характеристики 

• Биохимични свойства 

 

Наименования: 

• Отдел ‘-ota’ 

• Клас ‘-cetes’ 

• Разред ‘-ales’ 

• Семейство ‘-aceae’ 



Кратки и общи сведения по индентификация на гъби 

Културални признаци  - морфология на колонията 

 

Морфологични елементи: 

• Размер, форма и големина на колонията; 

• Строеж на ръба и центъра на колонията; 

• Интензивност на растеж и характер на повърхността на 

колонията; 

• Цвят на колонията и мицела; 

• Вид на репродуктивните органи; 

• Оцветяване на обратната страна на колонията и средата; 

• Наличие на видоизменени мицеларни структури; 

• Начин на образуване на репродуктивните тела. 

 



Кратки и общи сведения по индентификация на гъби 

Типове хифиално разклоняване на ръба на колонията. 

А. Моноподиално разклоняване; В. Симподиално разклоняване; 

С. Дихотомно разклоняване 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

 
Клетка: 

• Еукариотен тип на организация 

• Липсват пластиди 

• Клетките са полиядрени 

 

Вегетативно тяло: 

• Хифи – несептирани или разделени чрез септи  

• Септите са перфорирани и позволяват преминаване на ядрата и 

клетъчните органели през цялата хифа 

• Видове септи: 

  
Проста септа с единична 

централна спора 

Долипорна септа 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Мицел: 

• Съвкупност от всички хифи 

 

 

 

 Типове мицел въз основа на организацията на генетичния материал: 

• Хетерокарион: мицелът съдържа генетично различни ядра; 

• Хомокарион: мицелът съдържа генетично идентични ядра; 

• Дикарион: мицелът съдържа само две генетично различни ядра за 

клетка; 

• Монокарион: хомокариотен мицел, чиито клетки съдържат само 

едно ядро. 

 

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Специфични мицелни образувания 

 
• Пъпкуващи верижки            Плектенхима 

    от клетки:  



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Специфични мицелни образувания 
 

• Склероции: почиващи многоклетъчни плектенхимни органи 

 

 

 

 

 

• Химениум – слой (носещ спорангий), който се е образувал от 
специални хифи (парафизи) 

 

• Парафиза - стерилни, повърхностно растящи хифи, които започват 
от хифите на химениума и се намират в разклонена или 
неразклонена форма между аскусите и базидиите 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Размножителни клетки и органи 

 

• Холокарп – цялото вегетативно тяло се трансформира в 
размножителен орган 

 

• Еукарп – само част от талуса участва при образуването на 
размножителен орган 

 

Спомагателни плодни форми – вегетативно размножаване 

 

• Планоспори (зооспори) – имат 1 до 2 флагелума. Срещат се при 
фунги, обитаващи водни ниши и паразитни форми 

 

• Апланоспори – срещат се главно при сухоземни форми 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Спомагателни плодни форми – вегетативно размножаване 

 

• Спорангиоспори - спорите са разположени ендогенно в 

спорангии 

 

• Конидиоспори (конидии) - спорите са разположени екзогенно 

на конидиофори 

 

• Оидиоспори (оидии) - сферични или удължени клетки след 

разрушаване на септираните хифи 

 

• Хламидоспори (хеми) - дебелостенни почиващи спори 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Спорангио- 

спори 

Конидиоспори 

(конидии) 

Хламидоспори 

(хеми) 

Оидиоспори 

(оидии) 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Главни размножителни органи - за полово размножаване; 

наблюдава се смяна на ядрените фази: 

 

• Несептирани гъби - зиготата претърпява мейоза и се превръща 

в почиващ орган 

• Септирани гъби - ядрото на зиготата се дели мейотично и се 

образува мейоспорангий 

 

Видове мейоспорангии: 

 
Аскус - 8 мейоспори; 

възникват чрез 

редукционно делене 

(Ascomycota) 

Базидиум: спорангий, 

върху който екзогенно се 

сегментират 4 мейоспори 

(Basidiomycota) 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

• Механизъм на размножаване: плазмогамия + кариогамия 

▫  гаметогамия – фузия на индивидуални гамети 

 

 

 

 
▫ гаметангиогамия –фузия между гаметангии, без да се 

образуват свободни гамети 

 

  Изогамия                Анизогамия                  Оогамия 

Изогаметангиогамия 

Анизогаметангиогамия 

Оогаметангиогамия  



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

• Механизъм на размножаване: плазмогамия + кариогамия 

 

▫ гамето-гаметангиогамия – фузия между гамета и 

гаметангий 

 

 

 

 

▫ соматогамия – фузия на вегетативни клетки, които нямат 

специфична диференциация 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

• Пречки при оплождането - полова съвместимост  

 

▫ Хомоталични – всеки талус е полово авто-съвместим  

▫ Хетероталични – всеки талус е полово авто-стерилен  

▫ Биполярни хетероталични – разделят се на два mating типа, 

които се различават генетично по фактора си на 

съвместимост 

▫ Тетраполярни хетероталични - разпределят се на четири 

mating типа 

▫ Вторично хомоталични – при някои биполярни 

хетероталични гъби, в процеса на формирането на спора, 

две ядра от различен mating тип се обединяват в една спора 

 

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

• ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ ПРИ ГЪБИ 

 

▫ Полов цикъл: 

 Започва със зигота, възникваща чрез плазмогамия (P) и 

кариогамия (К) и завършва с образуването на гамети 

 Мейоза - при хаплоидна фаза, диплоидна фаза или и при 

двете: различни полови цикли 

 

▫ Парасексуален цикъл: 

 Полово-подобен процес 

 Рекомбинация по време на митотичното деление 

 Настъпва, когато хаплоидна клетка влезе в контакт с друга 

 

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Схематично представяне на парасексуален цикъл 

1. Формиране 

2. Кариогамия и 

мултиплициране на 

диплоидните ядра  

3. Митотичен 

кросинговър  

4. Отделяне на 

диплоидни щамове  

5. Хаплоидизация 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Парасексуален процес. 

Хифиална анастомоза между компатибилни щамове  



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Организиране на генетичния материал при гъби 

 

• Хромозомална ДНК 

• Екстрахромозомална ДНК 

  

Хранене 

 

• Сапрофити 

• Паразити 

• Симбиоза 

• Микориза 

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Размножаване при гъби 

  

• Безполово размножаване 

 

▫ Ендогенни спори – спорангиоспори 

▫ Екзогенни спори - конидии 

▫ Талоспори 

 Артроспори (оидии)  

 Бластоспори  

 Хламидоспори  

 Алейроспори  

 Диктиоспори  

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Размножаване при гъби 

  

• Полово размножаване 
▫ Спорите се образуват в резултат на сливане на две гамети 

(Chytridiomycota, Mycoromycotina)     

  

 

Жизнен цикъл при Chytridiomycota 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Размножаване при гъби 

  

• Полово размножаване 

 

▫ Спорите се образуват в резултат на сливане на две ядра, 
съдържащи се в една двуядрена клетка (кариогамия) 

 

▫ Ascomycota – сливането на гаметите води до образуване на 
аскус с аскоспори 

 

▫ Basidiomycota – базидиоспорите се разполагат на външната 
страна на майчината клетка 
 

  

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 

Размножаване при гъби - полово размножаване 
    

  

 

Жизнен цикъл при Ascomycota Жизнен цикъл при Basidiomycota 


