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ОСНОВИ НА СИТЕМАТИКАТА НА ГЪБИ 
 

1.Съвременни представи за положението на гъбите сред живите организми. 

 

Гъбите представляват обширна хетерогенна група организми, различаващи се по 

морфология, начин на размножаване, цикли на развитие, тип на хранене и 

местообитание. Към тях се отнасят около 100 000 описани вида (повече от 400 000 

имена на гъби, в т.ч. и множество синоними се срещат в литературата; вероятно 

милиони нови видове чакат своето описание). Те са еукариотни организми, 

характеризиращи се с редица важни особености, по които се различават от 

прокариотите (Табл. 1), като една от най-важните е наличието на ясно оформено ядро. 

Двата възможни пътя за разпределение на еукариотите в отделни царства са 

показани схематично на фиг. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Царства на еукариотите 

(І - съвременна схема; ІІ -  традиционна схема) 

 

 

 
Еукариоти 

Царства 
Слизести 

(Myxomycetes или 

Mycetozoa) 

Гъби 

(Fungi) 

Растения 

(Plantae) 

Животни 

(Animalia) 

Съществуват признаци 

сближаващи тези две групи с 

растения и животни 

Еукариоти 

Растения 

(Plantae) 

Животни 

(Animalia) 

Царства 

І 

ІІ 
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Табл.1. Характерни разлики между растения и животни. 

 

Характеристики Типично за животни Типично за растения 

   

Хранене Хетеротрофно Автотрофно 

   

Движение Подвижност, необходима за 

снабдяване с храна 

 

Неподвижни 

Дразнимост Регулира се чрез хормони и 

нервна система. Бърза 

реакция на дразнене и бързо 

придвижване. 

Хормонална регулация: 

няма нерва система. Бавен 

отговор на дразнене – 

отговор чрез растежни 

реакции. 

Отделяне В болшинството много-

клетъчни съществуват 

специализирани органи за 

отделяне (в частност за 

отделяне на азотисти 

вещества). 

 

Продуктите за отделяне са 

относително малко, няма 

специализирани секреторни 

органи. 

Осморегулация Особени структури, 

осъществяващи 

осморегулацията. 

 

Наличието на клетъчна 

стена не налага активна 

осморегулация. 

Растеж Цялото тяло Органичен на отделни 

участъци, в които се 

разполага меристема. 

 

Отношение 

обем/повърхност 

Тялото е компактно, което 

облекчава движението. 

Високо отношение 

повърхност/обем, 

позволяващо ефективно 

улавяне на светлина и 

обмяна на вещества. 

 

Строеж на клетка Няма ригидна клетъчна 

стена. 

Ригидна клетъчна стена, 

съдържаща целулоза. 

Вакуолите са малки, с кратък 

живот. 

Голяма, постоянно 

съществуваща вакуола, 

съдържаща клетъчен сок. 

 

Няма хлоропласти и други 

пластиди. 

Има хлоропласти 

(хлорофил) или други 

пластиди. 

 

Запасни въглехидрати под 

форма на гликоген. 

Запасни въглехидрати под 

форма на нишесте. 

 

Имат центриоли. Нямат центриоли. 
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На фиг. 2 схематично са показани особеностите в жизнения цикъл на гъби, 

сравнен с този при животински организми. Характерно за гъби е това, че те имат така 

наречения факултативен жизнен цикъл, за разлика от този при животните, който се 

нарича облигатен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2 Жизнен цикъл при животни и гъби 

 

 

 

благоприятни условия 

вегетативен растеж 

хранителна лимитация 

спорулация 

Смяна на формата на хифите 

култивиране в лаборатория 

поддържане на неопределено дълго 

вегетативно състояние 

предизвикване на спорулация 

култивиране във ферментори 

Факултативен жизнен цикъл 

  

оплождане   зигота   възрастен индивид   

Строг вътрешен контрол   - не зависи от  
условията на външната среда   

Клетъчно диференциране   

бърз растеж   

репродукция за създаване на нови индивиди   

Облигатен жизнен цикъл   



 4 

Групата на слизестите гъби – Myxomycetes, могат да се отнесат към животните, 

тъй като те имат свойството да се придвижват, а гъбите – към растенията, защото 

имат клетъчни стени и не могат да се придвижват активно. Последните сведения за 

слизестите, гъбите, растенията и животните показват, че те се различават достатъчно, 

за да бъдат определени в различни царства. Тъй като научните факти, изброени на 

фиг. 1 (І), отразяват съвременните виждания, се препоръчва използването на тази 

схема. 

 

 

ЦАРСТВО ГЪБИ  (FUNGI) 

 

Гъбите населяват различни екологични ниши: вода и суша. Те  имат важно 

значение за кръговрата на веществата в биосферата, голяма част от тях се използват 

от хората за медицински и селскостопански цели. На фиг. 3 и 4 са показани ролята на 

гъбите в планетарния въглероден и азотен цикъл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Планетарен цикъл за кръговрата на въглерода 

 

Числата показват милиони (10
3
) тона въглерод, включен в основните природни 

резервоари. Тънките стрелки показват физическите процеси или активността на 

фототрофите (особено растения), а по-дебелите – приносът на гъбите. 

 

 

 

 

Атмосфера 

690 

 

Живи растения 

560 

Стоящи мъртви 

растения 

30 

Растителни отпадъци 60 

 

Почва 2000 

Обща продукция от 

фотосинтеза (63 за 

година) 

Падащи растителни 

отпадъци (50 за година) 

Хетеротрофна атака 

и производство на 

CO2 (56 за година) 

Разграждане на 

растителните отпадъци 

Изгаряне 

7 
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Фиг. 4 Азотен цикъл 

 

Плътните стрелки показват процесите, които се извършват с участие на 

фунги и много други организми. Около 70% от азот-фиксацията е биологична, 20% - 

индустриална и 10% - други. Гъбите участват индиректно в биологичната азот-

фиксация. Повечето фунги асимилират амониеви и нитратни  N-източници. 

Атакуват и органичен азот. 

 

 

 

Към гъбите се отнасят голям брой плесени, растящи върху органични субстрати 

(хляб, кора, разлагащи се растителни материали), едноклетъчни дрожди, които 

изобилстват на повърхността на плодове и много паразитни растения. 

С изучаване на гъбите се занимава науката микология (от гръцки: mykes – гъба). 

Това е едно от направленията в микробиологията и голяма част от методологията, 

която се използва при изследването на гъби (начини на стерилизация, култивиране и 

други), практически не се отличава от методите, използвани при изучаването на 

прокариотните организми. 

 

 

 

 

 

Атмосферен азот 

Органичен азот 

Нитратен азот Амониев азот 

Денитрификация 
Азот-фиксация 

Асимилация на 

нитрат 

Асимилация на 

нитрат 

Амонификация 

Нитрификация 



 6 

 

 

 

 

Основни свойства и систематика на гъби: 
 

Съгласно изказаната вече концепция гъбите имат статус на отделно царство в 

живия свят. Най-съществените различия между царствата на гъбите, растенията и 

животните са типа на хранене и типа на обмяна на веществата. 

o Царство на растенията – характеризиращо се с наличието на хлорофил и 

фотосинтеза; 

o Царство на животните – хетеротрофен тип на обмяна, храненето е чрез 

поглъщане на източника на храна; 

o Царство на гъбите – характеризиращо се с хетеротрофно хранене, 

осъществявано чрез адсорбция. 

 

В основата на класификацията на тези основни групи лежат два принципа: 

 

А) филогенетичен 

Този принцип отчита следните особености: 

- 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. 

 

Б) онтогенетичен – обясняващ особеностите на индивидуалното развитие на 

организма, общите черти и разлики. 

 

Гъбите представляват многочислена група организми, отделена от царствата на 

растенията и животните в самостоятелно филогенетично разклонение. 

На гъбите са присъщи признаци, характерни за животинското царство: 

- хетеротрофен тип на обмяна на въглерода; 

- наличие на гликоген като резервен субстрат на клетката; 

- наличие на хитин във външната обвивка; 

- образуване и натрупване на урея. 

За гъбите са характерни и признаци за растителното царство: 

- апикален растеж; 

- клетъчна полярност; 

- наличие и строеж на ригидна клетъчна стена; 

- наличие на напречни прегради и хифи. 

 

Произходът и връзката между отделните класове гъби се разглеждат на различна 

основа. Класификацията на гъбите се базира на добро познаване на техните 

характеристики: физиолого-биохимични и генетични особености, цикли на развитие, 

онтогенетично развитие, морфология и субклетъчен строеж и др. 
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Изучаването на различните групи гъби и тяхната биология, цикли на развитие, 

особености на морфологичния строеж и размножаване, тяхната екология е 

спомогнало да се уточни систематичното положение на отделните таксономични 

групи и установяването на тяхната филогенетична връзка с други. 

 

Такъв род изследвания са послужили като повод за внасяне на редица уточнения 

както в общата класификация на гъбите, така и в систематиката на отделните класове 

и разреди. 

 

В резултат на развитието на съвременните методи за изследване и на 

таксономичната наука се е оформила следната схема, дефинираща таксономичния 

статус на гъбите. 

 

 
 

Фиг. 5А. Систематика на гъби 

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

При схеми І и II за означаване на отдел се използва наставка ‘ – mycota’, която 

отговаря на наставката ‘-phyta’ в растителното царство. На схема ІІI ‘-mycota’ е 

заменено с ‘ –mycetes’. 

 

Съвременната схема, която представлява актуализирана филогенетична 

класификация на царство гъби, отразява последните молекулярни филогенетични 

анализи. Класификацията включва 195 таксона до ниво разред. Най-съществените 

промени и нововъведения в нея са както следва (Фиг. 5Б): 



 8 

- Формиране на таксон подцарство Dikarya; Това подцарство включва отделите 

Ascomycota и Basidiomycota. Терминът Dikarya е въведен въз основа на факта, 

че и двата отдела образуват дикариотни клетки, т. е. клетки, съдържащи две 

отделни хаплоидни ядра. Dikarya съдържат по-голямата част от съвременните 

гъбни видови. 

- Формиране на нов отдел Neocallimastigomycota,; 

- Актуализиране на отдел Chytridiomycota. 

 

 

Фиг. 5Б. Промени в съвременната класификационна схема на царство Гъби в 

сравнение с предходната. 

 

Най-сериозните промени в класификацията в сравнение с предходните се 

отнасят до групи, които традиционно са били включени в Chytridiomycota, Zygomycota 

и Deuteromycota. Chytridiomycota се запазва в ограничен смисъл, като 

Blastocladiomycota и Neocallimastigomycota се отделят в самостоятелни таксони на 

гъби с флагеуми. Таксоните, традиционно принадлежащи към Zygomycota се 

разпределят между Glomeromycota и няколко подотдела, а тези от Deuteromycota – по-

специално телеоморфните им форми – към Dikarya. Microsporidia се включва към 

гъбите, но без допълнително подразделение на групата. Няколко рода от т.нар. 

"базални" (всички без Dikarya) гъби с неопределена позиция не са поставени в нито 

един от по-високите таксони. 

 

Подробно описание на отделите е дадено в табл. 2. 
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Табл.2 
 

     Подцарство Dikarya 

Отдел 

Chytridio-

mycota 

Отдел 

Neocallimastigo

mycota 

Отдел 

Blastocladiomyc

ota 

Отдел 

Microsporidia 

Отдел 

Glomeromycota 

Отдел 

Ascomycota 

Отдел 

Basidiomycota 

Клас 

Glomeromycete

s 

Подотдел 

Mucoromycotin

a 

Подотдел 

Entomophtoro-

mycotina 

Подотдел 

Zoopago-

mycotina 

Подотдел 

Kickxello-

mycotina 

Слаборазвит 

мицел, водни 

обитатели; 

свободно 

живущи или 

паразити 

Анаеробни 

гъби, 

обитаващи 

стомаха на 

преживните 

животни;  

Сравнително 

добре развит 

мицел, водни 

обитатели, 

еукарпични 

Ендопаразити; 

силно 

редуциран 

талус, не 

образуват 

подвижни 

форми 

Микоризни 

гъби; почвени 

обитатели, 

симбионти или 

свободноживее

щи 

Сапробни, 

свободноживее

щи, рядко 

паразити и 

симбионти 

Патогени по 

насекоми и 

гръбначни 

Ендо- и 

ектопаразити 

по гъби и 

животни 

Паразитни, 

симбиотнти 

или 

свободноживее

щи 

Едноклетъчни 

или хифиални, 

ценоцитни. 

Сапрабни, 

паразити или 

симбионти. 

Едноклетъчни 

или хифиални, 

ценоцитни. 

Сапрабни, 

паразити или 

симбионти. 

Хифи - 

несептирани 

Хифи - 

несептирани. 

Хифи -

несептирани. 

Хифи – 

несептирани 

Хифи – 

несептирани 

Хифи -

несептирани 

Хифи -

несептирани 

Хифи -

несептирани 

Хифи -

септирани 

Хифи - 

септирани. 

Хифи -

септирани. 

Безполово 

размножаване - 

чрез зооспори. 

Безполово 

размножаване - 

чрез зооспори. 

Безполово 

размножаване - 

чрез зооспори 

Безполово 

размножаване - 

чрез 

неподвижни 

спори 

Безполово 

размножаване 

– неподвижни 

бластоспори 

Безполово 

размножаване 

– чрез 

спорангио-

спори 

Безполово 

размножаване 

– чрез конидии 

Безполово 

размножаване 

– чрез 

спаронгио-

спори 

Безполово 

размножаване 

– чрез конидии 

/спорангио-

спори 

Безполово 

размножаване - 

чрез конидии. 

Спорангии не 

образуват. 

Безполово 

размножаване -

чрез спори. 

Полово 

размножаване 

чрез 

гаметогамия – 

образува се 

зигота 

Полово 

размножаване 

– не е описано 

Полово 

размножаване - 

чрез сливане 

на две 

анизогамети и 

образуване на 

зигота. 

Полово 

размножаване 

– чрез 

автогамия 

Полово 

размножаване 

– не е описано 

Полово 

размножаване - 

чрез - 

зигоспора 

Полово 

размножаване - 

чрез - 

зигоспора 

Полово 

размножаване - 

чрез - 

зигоспора 

Полово 

размножаване - 

чрез - 

зигоспора 

Полово 

размножаване 

– образуване 

на аскус с 

множество 

аскоспори. 

Полово 

размножаване 

–образуване на 

базидии с 

прикрепени 

базидоспори. 

Примери: 

Synchytrium 

endobioticum - 

паразит, 

предизвикващ 

рак при 

картофите. 

Примери: 

Neocallimastix 

frontalis, 

Caecomyces 

sympodialis – 

анаеробни 

видове, в 

стомаха на 

преживни 

животни 

Примери: 

Blastocladia 

ramose, 

Allomyces 

anomalus – 

водни 

обитатели, 

сапрофити 

Примери: 

Chytridiopsis – 

паразит по 

животни, 

колонизира 

ядрата на 

клетките 

Nosema – 

паразит по 

пчели 

Примери: 

Glomus 

macrocarpum – 

микоризен вид 

Примери: 

Rhizopus 

stolonifer - 

обикновена 

хлебна плесен, 

сапрофит; 

Mucor - 

сапрофит 

Примери: 

Enthomophtora 

muscae – 

паразит по 

членестоноги 

  

Примери: 

Zoopage 

tetraspora – 

паразит по 

едноклетъчни 

Примери: 

Kickxella – 

паразит по 

други гъби 

Примери: 

Penicillium, 

Aspergillus, 

Saccharomyces 

– сапрофити; 

Ceratocistic 

ulmi - паразит, 

по бряста. 

Примери: 

Agaricus 

campestris – 

сапрофит, 

полска печурка 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=945680&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=945680&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glomus_macrocarpum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glomus_macrocarpum&action=edit&redlink=1
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Гъбите се отнасят към най-древната форма организми. Счита се, че 

съвременните класове гъби са възникнали в процеса на еволюция от различни нисши 

организми, т.е. имат полифилетичен произход. 

Предполага се, че гъбите са еволюирали от първични представители на 

Chytridiomycota във водни местообитания, които загубят флагелумите си и се 

трансформират в сухоземни Zygomycota. Последните претърпяват морфологични и 

биохимични адаптации, за да станат Dikarya. Предполага се също така, че гъбите са 

по-тясно свързани с Animalia отколкото с Plantae (Фиг. 6). 

 

 Предполагаема еволюция на гъбите 

 

 Съвременни отдели  

 

Фиг. 6. Предполагаема схема на еволюционно развитие на гъбите от общ 

прародител (Кар & Baldauf, 2011, Cavalier-Smith, 2009). 
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КРАТКИ И ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ПО ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГЪБИ 

 

Систематичната принадлежност на гъбите се определя въз основа на комплекс 

от характерни морфологични и културални признаци, особености на тяхната 

биология, цикълът на развитие, цитологични и биохимични свойства. Съществува 

последователност при установяване на принадлежността на гъбите към отдел, клас 

(подклас), разред (подразред), семейство, род, вид. 

 

В зависимост от числеността и разнообразието на микроорганизмите, броят на 

разредите в един клас е различен при различните класове гъби. В този смисъл, 

различен е и броят на семействата в един разред, броят на видовете в един род. 

Описани са разреди, съдържащи едно семейство, семейства с един род, родове 

гъби, състоящи се от един вид. 

За отделите е характерно окончанието „-ota’; за класовете „-cetes’; за разреда – „-

ales’; за семейство – „-aceae’. 

 

Названието по биноминална номенклатура е определящо за видовете (напр. 

Kluveromyces marxianus), а за разновидностите Kluveromyces marxianus var bulgaricus. 

 

Културалните признаци включват морфологията на колонията на дадения щам 

при култивиране на определени среди или при разграждане на различни субстрати. 

Към елементите на морфологията се отнасят: 

o Размер, форма и големина на колонията; 

o Строеж на ръба и центъра на колонията; 

o Интензивност на растеж и характер на повърхността на колонията (гладка, 

памуковидна и т.н.) 

o Цвят на колонията и мицела; 

o Вид на репродуктивните органи; 

o Оцветяване на обратната страна на колонията и средата; 

o Наличие на видоизменени мицеларни структури – склероции, нишки и начин 

на образуване на репродуктивните тела. 

 

Важен таксономичен белег при определянето на даден щам е типът 

разклоняване на хифите в периферията на колонията. Хифите могат д а бъдат просто 

(моноподиално), симподиално, дихотомно разклонени (Фиг. 7). 



 12 

 
 

Фиг. 7. Типове хифиално разклоняване на ръба на колонията. А. Моноподиално 

разклоняване на див щам Ascobolus immersus. Разклоненията формират остър ъгъл с 

родителската хифа. Този тип се различава от разклоняването при 

недиферинцирания мицел, където разклоненията формират прав ъгъл. В. 

Симподиално разклоняване при мутантен щам Ascobolus immersus. Този щам показва 

редуване на периоди на относително бързо нарастване (макар и не толкова бързо 

колкото дивия щам) с такива на бавно нарастване, при които се наблюдава голяма 

честота на разклоняване. С. Дихотомно разклоняване при Geotrichum candidum. 

 

Към морфологичните признаци се отнасят и особеностите на микроскопичния 

субклетъчен строеж на мицела, особено тези на репродуктивните органи, 

цитохимични признаци (например включване на липиди), локализация и специфични 

методи за оцветяване на отделни клетъчни структури и ензими, особености на 

строежа на клетъчната стена, наличие и характеристика на ядра и други клетъчни 

структури. 

Систематичното положение на гъбите се определя чрез използване на специални 

определители, в които с различна пълнота се дават ключове за определяне и описание 

на гъбите от различните таксони. 

Диагностиката на вида включва неговото родово название, пълна 

характеристика на отличителните диагностични признаци, по които се отличава от 

другите. 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 
 

Гъбите са хетеротрофни организми, клетките им не съдържат хлорофил и не 

могат да фотосинтезират. Към тях се отнасят паразитни, сапрофитни и симбионтни 

видове. 

Ригидната им клетъчна стена съдържа хитин, образуващ фибрили. 

Тялото обичайно е представено от мицел, т.е. състои се от мрежа тръбовидни 

нишки, които се наричат хифи. 

Запасните въглехидрати при тях са във вид на глюкоген, а не нишесте. 

Размножават се чрез спори. Неподвижни са. 

Клетка: еукариотен тип на организация (липсват пластиди). Клетките съдържат 

обичайно няколко ядра: те са полиядрени. 
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Вегетативно тяло: изградено от хифи – филаментозни разклонени вегетативни 

структури, които са несептирани (Chytridiomycota, Neocallimastigomycota, 

Blastocladiomycota, Microsporidia ) или са разделени чрез септи (Ascomycota, 

Basidiomycota). Септите обичайно са перфорирани и позволяват преминаване на 

ядрата и клетъчните органели през цялата хифа. 

 

При повечето фунги могат да се срещнат следните видове септи: 

 

А) Проста септа с единична централна спора; 

Среща се при Ascomycota и Basidiomycota. Клетъчните 

органели, включително ядра и митохондрии, могат да преминат през 

нея. При увреждане на хифите (нарушаване на участък от тях) 

порите се блокират бързо от т.нар. телца на Woronin (wb). По този 

начин увреденият участък се изключва от физиологично активния и 

функциониращ мицел. 

 

Б) Долипорна септа – характерна за Basidiomycota.  

Септата е варел-наподобяваща структура, която поддържа 

цитоплазмената непрекъснатост между отделните участъци на 

хифите, позволявайки преминаването на малки клетъчни органели. 

 

 

 

 

 

Мицел: съвкупност от всички хифи 

 

Възможността за обмен на цитоплазма и клетъчни 

органели между различните участъци на хифите (дори при 

септирания мицел) прави фунгите ценоцитни микроорганизми.  

 

 

 Типове мицел въз основа на организацията на генетичния материал: 

- хетерокарион: мицелът съдържа генетично различни ядра; 

- хомокарион: мицелът съдържа генетично идентични ядра; 

- дикарион: форма на хетерокарион, в която мицелът съдържа само две 

генетично различни ядра за клетка. 

- монокарион: хомокариотен мицел, чиито клетки съдържат само едно ядро. 

 

 Специфични мицелни образувания: 

 

 

Пъпкуващи верижки от клетки: сферични или 

елипсовидни клетки, размножаващи се вегетативно чрез 

пъпкуване във верижки, образуващи се от майчината клетка 

като балонче. 
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Плектенхима: сплъстена или сплетена тъкан, която не е 

истинска. Тъканоподобна кохезия се постига чрез разтапяне на 

клетъчните стени, като се образува водонеразтворим гел, който 

обхваща напълно хифиалната система. 

 

 

 

 

Различават се два вида плектенхима: 

1. протоплектенхима – в този случай индивидуалните хифи са все още 

различими. 

2. параплектенхима – трудно се различава от истинските тъкани. Среща се 

удебеляване на клетъчните структури. 

 

 
Протоплектенхима    Параплектенхима 

 

 

Склероции: почиващи многоклетъчни плектенхимни органи. 

 

 

    Склероции при Claviceps purpurea 

 

 

Парафиза: стерилни, повърхностно-растящи хифи, които започват от хифите на 

химениума и могат да се намерят в разклонена или неразклонена форма между 

аскусите и базидиите. 

 

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

(парафизи). 
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РАЗМНОЖИТЕЛНИ КЛЕТКИ И ОРГАНИ 
 

 Холокарпи – цялото вегетативно тяло се трансформира в размножителен орган. 

 Еукарпи – само част от талуса участва при образуването на размножителен орган, 

докато останалата част запазва вегетативната си активност. 

1. Спомагателни плодни форми – служат за вегетативно размножаване. При 

вегетативното размножаване не се наблюдава смяна на ядрените фази. 

 

1.1. планоспори (зооспори) – имат 1 до 2 флагелума, възникващи от 

планоспорангии (зооспорангии). Срещат се при фунги, обитаващи водни ниши и 

паразитни форми. 

 

1.2. апланоспори – срещат се главно при сухоземни форми. 

 

 

 

 

Спорангиоспори - спорите са разположени ендогенно в 

спорангии. 

 

 

 

 

 

 

Спорите са разположени екзогенно. Наричат 

се конидиоспори (конидии). Обикновено се 

формират на специални образувания – 

конидиофори. 

 

 

 

 

 

 

Оидиоспори (оидии), възникващи като 

сферични или удължени клетки след разрушаване 

на септираните хифи. 

 

 

 

 

 

 

 

Хламидоспори (наричани още хеми)  

Те са дебелостенни почиващи спори. 

Възникват терминално или между клетките на 

хифите след локална концентрация на цитоплазмата. Между отделните хламидоспори 

може да има пространства, свободни от цитоплазма в хифата. 
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2. Главни размножителни органи - служат за полово размножаване. 

Наблюдава се смяна на ядрените фази. 

 

При несептираните гъби формираната зигота претърпява мейоза, след което се 

превръща в почиващ орган (зигоспора – Glomeromycota). 

При септираните фунги често не се наблюдава образуване на почиващ орган. 

Ядрото на зиготата се дели мейотично и се образува типичен мейоспорангий. 

Мейоспорангиите биват: 

 

 

Аскус, в който мейоспорите (обикновено 8), възникват чрез 

редукционно делене. Характерна черта за Ascomycota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базидиум: спорангий, върху който екзогенно се сегментират 

мейоспори (обикновено 4). Характерна черта за Basidiomycota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМИ НА РАЗМНОЖАВАНЕ (ПЛОДОНОСЕНЕ) 
 

Механизмът на размножаване в тесен смисъл е кариогамия. Тя се осъществява 

след фузия (плазмогамия) на размножителните елементи, чието морфологично 

състояние може значително да се различава. Съществува голямото разнообразие на 

механизми за размножаване: 

 

а) гаметогамия – осъществява се чрез фузия на индивидуални гамети, които се 

формират в гаметангии. В зависимост от състоянието на гаметите, може да се 

наблюдава разлика в следните разновидности: 

 

 

 

 

- Изогамия: фузия между гамети с един и същ размер и форма; 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

- Анизогамия: фузия между гамети с еднаква форма, но  

с различен размер. 

 

 

 

 

 

- Оогамия: фузия между гамети с различна форма и 

големина. 

 

 

 

 

 

 

 

б) гаметангиогамия – осъществява се чрез фузия между гаметангиите, без да се 

образуват свободни гамети. 

По аналогия с гаметогамията, при гаметангиогамията отново се срещат 

типовете:  

 

Изогаметангиогамия; 

Анизогаметангиогамия; 

Оогаметангиогамия. 

 

 

 

в) гамето-гаметангиогамия – осъществява се чрез фузия между гамета и 

гаметангий. 

 

 

 

 

 

 

г) соматогамия – осъществява се чрез фузия на вегетативни клетки, които 

нямат специфична диференциация. 
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ПРЕЧКИ ПРИ ОПЛОЖДАНЕТО 
 

При много организми индивидуалните механизми на оплождане са ограничени. 

Тези пречки се проявяват в ситуации, при които при оогамия не всяка мъжка клетка 

може да фузира с всяка женска клетка. Тази несъвместимост има генетичен характер,  

определя се от групи гени, позволяващи фузия на гамети само при известни 

комбинации. Този феномен се описва с термина “mating” тип, като за означаването му 

се използват специфични символи (+), (-), α или а. 

 

Въз основа на половата си съвместимост гъбите могат да бъдат разделени на: 

- хомоталични – видове, при които всеки талус е полово авто-съвместим и може 

да се размножава полово сам със себе си без да е необходим друг талус.  

- хетероталични – всеки талус е полово авто-стерилен и за осъществяване на 

полов процес се нуждаят от друг полово съвместим талус от различен mating тип. 

Хетероталичните гъби принадлежат към една от следните две категории: 

- биполярни хетероталични – разделят се на два mating типа, които се различават 

генетично по фактора си на съвместимост. Всяко ядро от единия mating тип 

притежава ген А, а всяко ядро от другия mating тип притежава ген а. Образуват два 

типа спори А или а. Само талуси, чиито ядра носят различни гени са полово 

съвместими. 

- тетраполярни хетероталични - разпределят се на четири mating типа. Половата 

съвместимост тук се определя от две двойки фактори Аа и Вb разположени в 

различни хромозоми. Образуват четири типа спори AB, Ab, aB или ab. Само талуси, 

чиито ядра носят различни гени на двойките фактори Аа и Вb са полово съвместими. 

Биполярните хетероталични гъби представляват около 37%, а тетраполярните са 

около 63% от всички хетероталични гъби. 

- вторично хомоталични гъби – при някои биполярни хетероталични гъби, в 

процеса на формирането на спора, две ядра от различен mating тип се обединяват в 

една спора. Такава спора в процеса на проростването си дава началото на талус, който 

носи двата типа ядра А и а и се държи като хомоталичен. 

 

 

Жизнен цикъл при гъби 

 

a) Полов цикъл: 

В зависимост от типа на половото размножаване жизненият цикъл на видовете 

започва със зигота, възникваща чрез плазмогамия (P) и кариогамия (К) и завършва с 

образуването на гамети. Гаметите се получават веднага след мейоза (М) или мейозата 

може да протече по-късно. Тези смени на ядрената фаза не са свързани директно една 

с друга, а са отделени чрез серия от митотични, нуклеарни деления, водещи главно до 

образуване на вегетативно тяло. 

Различните жизнени цикли са класифицирани съгласно това дали се 

осъществява мейоза при хаплоидната фаза, диплоидната фаза или и при двете. 

 

b) Парасексуален цикъл: 

Някои гъби не преминават през „истински” полов процес, но притежават много 

от предимствата му чрез така наречения парасексуален цикъл. Парасексуалният 

цикъл е открит само при гъби, но не може да се отнесе нито към жизнения цикъл, 

нито към размножителната система. Това е процес, при който се наблюдава 

плазмогамия, кариогамия и хаплоидизация (чрез редукционно делене), но тези 
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процеси не се осъществяват в специални органи или в определено време от жизнения 

цикъл на вида. По същността си той е полово-подобен процес, особено по отношение 

на рекомбинацията на генетичния материал. 

При парасексуалния процес не става рекомбинация по време на мейоза, а по 

време на митотичното деление, което се изразява с представката “пара-”, тъй като 

първото стъпало на парасексуалния процес обичайно настъпва, когато хаплоидна 

клетка влезе в контакт с друга. Честотата на това стъпало е много ниска: нуклеарната 

фузия е 10
-6

 до 10
-7

; кросинговър 5.10
-2

. 

От това може да се заключи, че парасексуалният цикъл почти не играе роля при 

фунги, които могат да се размножават полово. Неговото значение и необходимост 

става ясно при видове, които вторично са загубили способност за полово 

размножаване. Тук парасексуалният процес представлява единствената възможност за 

обмен на генетична информация и до известна степен играе роля на несъществуващо 

полово размножаване. Така, при организмите, които се характеризират само с 

безполово размножаване, се осигурява “преживяване” в смисъл на “продължителна 

еволюция”. 

Парасексуалния цикъл, за първи път е открит при анаморфни представители на 

Aspergillus nidulans, a по-късно при Penicillium chrysogenum. Той включва следните 

отделни етапи (фиг.8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.8 Схематично представяне на парасексуален цикъл. Става ясен механизма за 

образуване на рекомбинант чрез парасексуален процес 
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1. Формиране на хетерокариотен мицел – съществуват няколко начина за 

формирането на хетерокариотен мицел. Най-често срещаният начин e чрез 

анастомози от соматични хифи от различен mating тип. Чуждото или чуждите ядра 

преминават в мицела, увеличават броя си, разпространяват се сред другите ядра в 

мицела, и така се образува хетерокарион. Друг начин за преминаване от хомокарион 

към хетерокарион е чрез мутация в едно или няколко ядра (често срещан при 

Ascomycota). 

2. Кариогамия и мултиплициране на диплоидните ядра – след навлизането 

на чуждите ядра в мицела, настъпва процес на кариогамия както между ядра с 

еднакъв генотип, така и между ядра с различен генотип. Образуват се хомозиготни 

диплоидни ядра и хетерозиготни диплоидни ядра. На този етап в един мицел могат да 

се открият пет типа ядра – двата типа хаплоидни, двата типа хомозиготни диплоиди и 

един тип хетерозиготно диплоидно ядро. Всички тези ядра се делят с приблизително 

една и съща скорост, но диплоидните ядра са представени с малко по-малък брой – на 

1 хетерозиготно диплоидно ядро съответстват 1000 хаплоидни ядра. 

3. Митотичен кросинговър – осъществява се по време на деленето на 

диплоидните ядра. Чрез него се получават нови комбинации и скачвания на гени, 

което го прави най-съществения етап от парасексуалния цикъл. Тези рекомбинации, 

които зависят от първоначалното образуване на хетерокарион, дава на тези гъби 

някои от предимствата, които имат размножаващите се по полов път. 

Рекомбинациите, които биха се очаквали да настъпят при парасексуалният цикъл са 

около 500 пъти по-малко от тези които могат да настъпят при нормалното полово 

размножаване. 

В растяща колония броят на диплоидните ядра (както и броят на хаплоидните 

ядра) ще се увеличава чрез митоза. По време на разделението на такова ядро може да 

настъпи митотичен кросинговър. Това събитие е рядко в сравнение с  мейотичния 

кросинговър и се среща веднъж на 500 митози. Доста често се срещат грешки при 

митозата. Понякога митозата на диплоидните ядра (хромозоми 2n) може да даде 2n+1 

дъщерно ядро (т.е. имащо 3 копия на хромозома) и едно 2n-1 ядро (т.е. имащо само 

едно копие на тази хромозома). Такава анормалност в хромозомния брой 

(анеуплоидия) често води до лош растеж и всяка следваща промяна в броя на 

хромозомите, водеща до подобряване на растежа, ще бъде желана. Загубата, на която 

и да е от хромозомите, присъстващи като 3 копия в 2n+1 ядрата, ще възстанови 

диплоидното състояние. 

При ядрата с хромозомен брой 2n+1 може да настъпи загуба на хромозоми, 

присъстващи като две копия, и в резултат те да станат хаплоидни. Такава конверсия 

на диплоидното в хаплоидно ядро (хаплоидизация) може да се случи с едно 

диплоидно ядро на 1000, като трябва да се извършат няколко успешни мейози. 

Не само митотичния кросинговър, но и самата хаплоидизация може да доведе до 

генетична рекомбинация, тъй като загубата на хромозоми може да стане чрез 

хомокариони, водещи до формирането на хетерокарион. Внасянето на рекомбинантно 

хаплоидно ядро в едноядрена спора води до получаване на рекомбинант-хомокарион, 

различаващ се от оригиналните хомокариони. Последователността от събития, които 

водят до поява на такива рекомбинантни щамове, се нарича парасексуален цикъл 

(фиг. 9). 
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Фиг.9 Парасексуален процес 

Хифиална анастомоза между компатибилни щамове 

 

 

4. Отделяне на диплоидни щамове – при гъби, който образуват едноклетъчни 

конидии, отделянето на диплоидните ядра се осъществява чрез включването им в 

конидии, които след това дават началото на нов диплоиден мицел. До този момент са 

изолирани няколко диплоидни щама. За първи път диплоиден щам е изолиран от 

Aspergillus nidulans през 1952 г. Както може да се очаква, конидиите на диплоидните 

щамове са с по-големи размери (1.3 пъти) от тези на хаплоидните родители. 

5. Хаплоидизация – диплоидни колонии често образуват сектори, които 

образуват хаплоидни конидии. Тези конидии могат да бъдат изолирани и да дадат 

началото на хаплоидни колонии. Това означава, че някои диплоидни ядра 

претърпяват хаплоидизация и като такива (хаплоидни) се отделят от родителя. Някои 

от тези хаплоидни щамове са генотипно различни от родителя си, тъй като в резултат 

на митотичния кросинговър възникват нови рекомбинации, които се носят от 

отделящите се хаплоидни конидии. 

 

 

Парасексуалният цикъл има голяма стойност при генетичния анализ и се счита, 

че е от голяма важност в природата, особено за генериране на вариабилност при 

фунги, които нямат полов процес – Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum 

(анаморфни представители на Ascomycota). 
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ГЪБИ 
 

- Хромозомална ДНК 

Хромозомите при гъбите съдържат освен двойноверижна линейна ДНК, 

приблизително еднакво количество от основни хистони, а също така и малко 

количество от други протеини и хромозомална РНК. Броят на хромозомите е 

специфичен.  

- Екстрахромозомална ДНК 

Митохондриална ДНК е установена в митохондриите и нейната организация 

отговаря отчасти на бактериалната хромозома. Плазмиди са установени за първи път 

при аскомицетите Rodospora anserina, но напоследък са установени и при други 

фунги. 

 

 

 

ХРАНЕНЕ 
 

Гъбите са хетеротрофи, т.е. нуждаят се от органичен източник на въглерод. 

Освен това, на тях им е необходим азотен източник (обичайно органичен 

(аминокиселини), а също и NH4
+
, NO3

2-
, неорганични йони (Fe

2+
, Zn

2+
 и Cu

2+
) и 

органични растежни фактори (витамини). Във всеки случай е необходим строго 

определен набор от хранителни вещества, поради което гъби могат да се намерят на 

най-различни субстрати. 

Някои гъби, особено облигатните паразити, изискват голям набор от вече готови 

компоненти. Други могат да синтезират почти всички необходими за тях вещества, 

като се нуждаят само от някакъв въглероден източник и минерални соли. Трети могат 

да удовлетворяват по-голяма част от своите потребности, синтезирайки нужните им 

вещества, но са им необходими определени аминокиселини и витамини. Гъбите 

поглъщат хранителните вещества чрез дифузия, поемайки ги през цялата им 

повърхност. Това ги отличава от животните, които като цяло поглъщат храната, а 

след това я смилат (вътре в тялото си) и след това става всмукват хранителни 

вещества. Смилането при гъбите е извън клетката, осъществява се чрез 

извънклетъчни ензими. 

По типа на хранене гъбите биват: сапрофити, паразити и симбионти. В това 

отношение те много приличат на бактериите. 

 

Сапрофити 

Сапрофитните гъби отделят най-разнообразни ензими. Ако гъбата отделя 

храносмилателни ензими от 3 основни класа: карбохидрази, липази и протеази, тя 

може да използва най-разнообразни субстрати и може да се нарече повсеместна, 

универсална. Например, видове от р. Penicillium образуват зелен или небесносин 

мицел върху почви, сурова кожа, хляб и гниещи продукти. 

За хифите на сапрофитите обикновено е характерен хемотропизмът, т.е. те 

растат в посока към хранителните вещества. Гъбите сапрофити обикновено образуват 

голямо количество леки устойчиви спори. Това позволява лесно да се 

разпространяват на други продукти. Примери за такива видове са: Mucor, Penicillium, 

Agaricus. 
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Сапрофитните гъби и бактерии образуват заедно групата на редуцентите, без 

които е немислим кръговратът на вещества в природата. Особено важни са тези гъби, 

които секретират целулаза – ензим, разграждащ целулоза. 

Целулозата е важен структурен елемент на растителната клетъчна стена. 

Гниенето на дървесината и другите растителни остатъци отчасти се постига и за 

сметка на действието на гъби, секретиращи целулаза. 

Някои гъби сапрофити имат важно стопанско значение: дрожди от р. 

Saccharomyces, гъби от р. Penicillium и др. 

 

Паразити 

Гъбите паразити могат да бъдат факултативни или облигантни; те паразитират 

по-често върху растения, отколкото по животни. Облигантните паразити като правило 

не предизвикват смърт на своите гостоприемници, а факултативните паразити често 

предизвикват смърт, след което се хранят сапрофитно с мъртви остатъци. Към 

облигантните паразити се отнасят гъбите причиняващи истинска “брашняна роса”, 

лъжлива “брашняна роса”, главни и ръжди. Всички те са ограничени от тесен кръг 

гостоприемници, от които те получават специфичен набор хранителни вещества. 

Факултативните паразити са по-малко специализирани. Те растат и се развиват на 

най-разнообразни субстрати и гостоприемници. Някои от тях, например Phytophthora 

infectans (гниене по картофите), имат напълно определен кръг гостоприемници. Ако 

за гостоприемник служи растение, то хифите на гъбата проникват през устицата или 

пряко през кутикулата и епидермиса, или през раните. Попадайки вътре в растенията, 

хифите обикновено се разклоняват, разпространявайки се между клетките; понякога 

те отделят пектинази, които смилат тъканите на растенията, като по такъв начин си 

проправят път през средната пластинка. Заболяването може да бъде системно, т.е. да 

се заразят всички тъкани на гостоприемника, или да се ограничи в неголяма част от 

растението. 

Факултативните паразити обичайно продуцират достатъчно пектинази, за да 

предизвикат меко гниене на поразената тъкан и да я превърнат в “каша”. След това с 

помощта на целулазите те смилат клетъчните стени, инвазират отделните клетки и ги 

убиват. Клетъчното съдържимо се поглъща изведнъж или след по-нататъшно 

преработване от гъбните ензими. Облигантните паразити образуват специални 

образувания (израстъци) – хаустории, за проникване в клетката-хазяин и изчерпване 

на хранителните вещества. 

Хаусторите представляват видоизменени гъбни израстъци с голяма повърхност. 

Такъв израстък прониква в живата клетка, без да разрушава плазматичната мембрана 

и без да убива самата клетка. 

Благоденствието на паразита зависи от продължителността на живота на 

гостоприемника. При факултативните паразити рядко се образуват хаустории. 

Жизненият цикъл при паразитни гъби понякога е много сложен. Това се отнася 

особено за такива облигатни паразити като ръжди, чийто жизнен цикъл се състои от 

няколко стадия и включва повече от един гостоприемник. При облигатните паразити 

в резултат на полово размножаване се образуват устойчиви спори, което обичайно 

съвпада със смъртта на гостоприемника. Такива спори могат да презимуват. 

 

Симбиоза 

Гъбите участват при създаването на два много важни типа симбиоза – лишеи и 

микоризи. 

Лишеи – това е симбионтна асоциация на гъба и водорасло. Гъбите в този 

случай обикновено са аскомицети или базидиомицети, а водораслите –зелени или 
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синьо-зелени. Лишеите като правило населяват скали или дървесни стволове във 

влажни гори. Предполага се, че водораслото снабдява гъбата с органични продукти на 

фотосинтезата, а гъбата поглъща вода и минерални соли. Освен това, гъбата запасява 

симбионта с вода, което позволява на някои лишеи да растат в такива сухи условия, 

където не могат да растат никакви други растения. 

Тялото на лишея е малко и не прилича на нито един от партньорите (толкова 

далеч е отишъл този съюз). Лишеите растат много бавно и са много чувствителни към 

замърсяване на околната среда, особено към H2S. Ето защо лишеите са идеално 

средство за контрол на замърсените среди, тъй като тяхната численост и видимо 

разнообразие рязко се увеличават с увеличаване на разстоянието от източника на 

замърсяване. 

 

Микориза 

Това е симбионтна гъбна асоциация с корените на растенията. Вероятно 

мнозинството наземни растения са способни да встъпват в такъв род взаимодействия. 

Гъбата образува кръг около централната част на корена (ектотрофна микориза) или 

прониква в тъканите на растенията (ендотрофна микориза). Микоризата от първия 

тип се среща главно при такива дървета като хвойна, бук, дъб и се образува главно с 

представители на Basidiomycota. Техните “плодни тела” (гъби) могат да се видят 

близо до дърветата. Гъбата получава от дървото въглехидрати и витамини, а на свой 

ред разгражда до аминокиселини белтъците от почвения хумус, като част от 

аминокиселините се използват от дървото. Освен това, гъбите обезпечават дървото с 

голяма повърхност на всмукване, което е особено важно, когато дървото расте на 

бедна почва с недостиг на азот. 

Ендотрофната микориза се среща при най-разнообразни растения и за ролята й в 

симбиозата е известно малко. 

 

 

РАМНОЖАВАНЕ ПРИ ГЪБИ 
 

1. Безполово 

Както вече беше споменато (в. Спомагателни плодни форми), спорите, получени 

безполово, или се разполагат в специално образувание (спорангий) и тогава са 

вътрешни (ендоспори), или върху пригодени хифи (конидиеносци) – външни 

(екзоспори). 

 

1.1. Ендогенни спори 

Спорангиеспори се образуват при несептираните гъби. От силно разклонения 

мицел се образува въздушна плодоносеща хифа - спорангиеносец. Краят му 

надебелява и образува колумела, около която е разположена протоплазмата, обвита с 

дебела обвивка. Протопластът се дели, образувайки овални спори. Обвивката на 

спорангиеносеца се разрушава след узряването на спорите и ги освобождава. 

 

1.2. Екзогенни спори 

Разполагат се на повърхността на образуващата ги клетка-майка – и се наричат 

конидии. 

Различават се два характерни типа: 

- род Aspergillus – разклонен септиран мицел, дълги вегетативни и въздушни 

хифи. Плодоносещи хифи – конидиофори. Конидиофорът се разширява на върха и 

образува елипсовидна колумела. Върху нея се разполагат тръбовидни клетки (1 или 2 
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реда – стеригми). Конидиоспорите (фиалоспори) се образуват в нестрога базипетална 

последователност от отвърстия на стеригмите. 

- Род Penicillium – разклонени, септирани хифи; не образува колумела; 

конидиофорът се разклонява 1 или 2 пъти и образува метули и фиалиди. Родът се 

разделя на групи в зависимост от типа на разклоняване на конидиофора (оспорва се 

като систематичен белег). 

1.3. Талоспори 

Образуват се в резултат на непосредствено изменение на талуса. 

- артроспори (оидии) – бърза сегментация и разпадане на хифата. Всеки от 

фрагментите дава начало на нов мицел. 

- бластоспори – резултат от пъпкуването на мицела. Развитието им напомня 

това на дрожди. 

- хламидоспори – клетъчната стена се удебелява; мицелът се разширява; 

протоплазмата е силно гранулирана и обезводнена; устойчиви на неблагоприятни 

въздействия. 

- алейроспори – образуват се в резултат на разширяване и уплътняване на края 

на хифата, тясно свързана с мицела. Освобождават се след умирането му. 

- диктиоспори – образуват се при наделяне на хифата. Получават се в 

образувания, подобни на плод от черница. 

 

2. Полово размножаване  

 

2.1. Спорите се образуват в резултат на сливане на две гамети: 

Главно при гъби, обитаващи водни басейни – двете гамети са подвижни и се 

сливат извън гаметангия. 

а) Chytridiomycota – женският гаметангии е морфологично различен от мъжкият. 

Мъжката гамета е подвижна и прониква в женският гаметангии, където опложда 

яйцеклетката или двете гамети (мъжка и женска) се сливат във водната среда. 

 

 
 

Фиг.10. Жизнен цикъл при Chytridiomycota 

 

b) Mycoromycotina – образуване на идентични гамети. Върховете на две близки 

хифи се доближават и се сплескват. Тези долепени части се наричат прогамети. Всяка 

прогамета се отделя с напречна преграда от останалата хифа и се оформя гамета. 

Хифите, които ги носят, се наричат суспензори. След образуване на гаметите 

долепените стени се разтварят, ядрата се групират по двойки; протоплазмите се 

сливат, образува се зигоспора. Обвивката й има вътрешен пласт (ендоспориум) и 

външен (екзоспориум). Зрее и при благоприятни условия прораства, като 

екзоспориумът се разкъсва, ендоспориумът образува зародишна тръбица, която дава 

начало на мицел. 
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2.2. Спорите се образуват в резултат на сливане на две ядра (с редукция 

на хроматина), съдържащи се в една двуядрена клетка (кариогамия). 

a) Ascomycota – сливането на гаметите води до образуване на аскус с аскоспори. 

При някои видове се образува не аскус, а перитеций, който предпазва сливащите се 

гамети. 

Двете допрели се хифи плътно се обвиват, като на мястото на допиране 

клетъчните стени се разтапят. Гаметите се сливат. Образува се зигота (дикарион). Тя е 

заобиколена от преплетени хифи, които дават начало на множество аскуси, обвити 

заедно в обвивка от преплетени хифи. Аскогенните хифи са двуядрени. Ядрата се 

делят няколко пъти и се сливат (кариогамия). След редукционно деление се образуват 

4-8 аскоспори. 

 

 
 

Фиг.11. Жизнен цикъл при Ascomycota 

 

b) Basidiomycota – базидиоспорите не остават в майчината клетка, възникнала 

по пътя на сливането, а се разполагат на външната й страна. Самата клетка им служи 

като опора (базидий). Всеки базидий носи 4 спори, разположени поединично на 

стеригми. Характерна е соматогамия-оплождане (образуване на дикарион) при 

съединяване на 2 хаплоидни вегетативни клетки. 

 

 
 

Фиг.12. Жизнен цикъл при Basidiomycota 

 

Преобладаваща фаза – дикариофит. Ядрата се делят едновременно (спрегнато 

деление). 


