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Тема 1 

 

Отдел Glomeromycota 

 

Биология: сапрофити; свободноживеещи или паразити по растения, животни или 

други гъби; микоризни представители.  

 

Особености: мицел – добре развит; хифи – широки, несептирани (с изключение 

на подотдел Kickxellomycotina, чиито хифи са септирани), силно разклонени. 

Два типа размножаване – полово и безполово. Безполовото размножаване се 

осъществява чрез неподвижни, ендогенни спорангиоспори (разред Mucorales, разред 

Zoopagales) или чрез конидии (разред Enthomophthorales). Спорангиоспорите се 

разполагат в спорангий, намиращ се на върха на спорангиофор. Спорангиофорът е 

отделен от носещата хифа със септа. В горната си част спорангиофорът се разширява и 

образува колумела, чиито форма и размери са важен таксономичен белег.  

 

                   

 

Някои представители на отдела не образуват един голям, централен спорангии, а 

множество по-малки по размери спорангии, наречени спорангиоли. Спорангиолите 

носят ограничен брой спори.  

 

                                     

 

 

 спорангиофор със спорангиоли спорангиоли със спори 

спорангий със спорангиоспори 

симилация на 

въглеродни източници 

 

колумела 

преграда 

спорангиофор 
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За осъществяването на половия процес е необходимо щамът да е хетероталичен. 

Половото размножаване се реализира чрез гаметангиогамия и образуване на специфична 

диплоидна спора – зигоспора. Зигоспората претърпява редукционно делене и дава 

началото на хаплоиден мицел. Зигоспората притежава задебелени стени и е начин за 

преживяване на неблагоприятните условия на средата. 

 

Практическа част 

Наблюдение на колонии, хифи и структури за размножаване при представители на 

отдел Glomeromycota. 

 

Представители: Cunninghamella elegans 

   Mucor sp. 

   Rhizopus sp. 

   Absidia glauca 

 

Култивиране на щамовете: култивирането се провежда в петриеви панички на среда 

КГА за 7 дни при температура 280С. 

Макроскопско наблюдение на колонии: Колониите се наблюдават с невъоръжено 

око и бинокулярна лупа на различни увеличения. Измерва се деаметъра на колонията, 

описва се типа на въздушния и субстратния мицел, ръба на колонията, наличие на 

ексудата и др. 

Микроскопско наблюдение: Изготвят се свежи микроскопски препарати от 

въздушния и субстратния мицел. Върху предметно стъкло със стерилна пипета се 

накапва стерилна вода. С обгорен и охладен скалпел се отрязва парченце от 

субстратния/въздушния мицел, пренася се във водната капка и се стрива. Покрива се 

внимателно с покривно стъкло. Така приготвения препарат се наблюдава на светлинен 

микроскоп при увеличение 10х, 20х, 40х. Наблюдаваните структури се рисуват и 

обозначават. 
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Тема 2 

 

Подцарство Dikarya 

Отдел Ascomycota – I част 

 

Биология: сапрофити; свободноживеещи, симбионти или паразити по растения и 

животни. 

Особености: мицел – добре развит; хифи – септирани. Два типа размножаване – 

полово и безполово. Безполовото размножаване се осъществява чрез пъпкуване (дрожди) 

– бластоспори, образуване на артроспори (разделяне на хифата на отделни клетки), 

хламидоспори (уголемени и обвити с дебела стена клетки) или конидии (екзоспори). 

Конидиите се образуват екзогенно върху носещи хифи наречени конидиофори. Формата 

и размерите на конидиофорите са важен таксономичен белег. При някои представители 

конидиите могат да възникват директно от конидиофора (р. Neurospora), докато при 

други (р. Aspergillus, р. Penicillium) конидиофорът е по-сложно устроен и при него се 

различават везикула, метули (първични стеригми), фиалиди (вторични стеригми) и 

конидии. 

 

               р. Aspergillus     р. Penicillium 

 

Половото размножаване протича с образуване на мъжки и женски полови органи 

(антеридии и аскогонии), плазмогамия, кариогамия и образуване на хаплоидни полови 

спори – аскоспори. Аскоспорите се разполагат в плодни тела – аскуси, от където идва и 

името на отдела. От своя страна аскусите могат да бъдат разположени в плодни тела – 

везикула 

 фиалиди (втор. стеригми) 

конидии 



5 

 

апотеции (с форма на паничка), перитеции (глобуларни, отворени) или клейстотеции 

(глобуларни, затворени). Аскострома се наблюдава, когато аскусите са разположени в 

гнезда сред стромата. 

Наличието на два типа размножаване определя и наличието на две форми от един 

вид. Безполово размножаващата се форма се означава като анаморф, а полово 

размножаващата се – телеоморф. Телеоморфна форма не е открита при всички видове. 

 

Практическа част 

Наблюдение на колонии, хифи и структури за размножаване при представители на 

отдел Ascomycota – телеоморфни представители 

 

Представители: Aspergillus niger 

   Aspergillus terreus 

   Aspergillus nidulans 

   Aspergillus niger W/L 

   Monascus purpureus 94-5 

   Monascus purpureus 94-1 

   Monascus purpureus AKC 

Monascus purpureus M12 – албино мутант 

Penicillium sp. 

 

Култивиране на щамовете: култивирането се провежда в петриеви панички на среда 

КГА за 7 дни при температура 280С. 

Макроскопско наблюдение на колонии: Колониите се наблюдават с невъоръжено 

око и бинокулярна лупа на различни увеличения. Измерва се диаметъра на колонията, 

описва се типа на въздушния и субстратния мицел, ръба на колонията, наличие на 

ексудата и др. 

Микроскопско наблюдение: Изготвят се свежи микроскопски препарати от 

въздушния и субстратния мицел. Върху предметно стъкло със стерилна пипета се 

накапва капка стерилна вода. С обгорен и охладен скалпел се отрязва парченце от 

субстратния/въздушния мицел, пренася се във водната капка и се стрива. Покрива се 

внимателно с покривно стъкло. Така приготвения препарат се наблюдава на светлинен 

микроскоп при увеличение 10х, 20х, 40х. Наблюдаваните структури се рисуват и 

обозначават.  
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Тема 3 

 

Отдел Ascomycota – II част 

 

Анаморф: (anamorph, ANAtomic MORPHology): безполова форма на гъбата, 

разпозната анатомо-морфологично. Една гъба може да притежава няколко анаморфа. 

Например, хифите, променящите се артроконидии и сферулите с ендоспори са три 

анаморфа на Coccidioides immitis. Тези форми се наричат също така синанаморфи. 

Синанаморф: две или повече отделни анатомични форми (анаморфи), образувани 

от една гъба. 

Телеоморф: форма, базирана на полово състояние 

 

Практическа част 

Наблюдение на колонии, хифи и структури за размнажаване при представители на 

отдел Ascomycota – телеоморфни и анаморфни представители 

 

Представители: Nectria haematococca (телеоморф) 

 Fusarium oxysporum (анаморф) – телеоморф: Gibberella, телеоморф: 

Nectria 

   Trichoderma koningii (анаморф) – телеоморф: Hypocrea 

 

Култивиране на щамовете: култивирането се провежда в петриеви панички на среда 

КГА за 7 дни при температура 280С. 

Макроскопско наблюдение на колонии: Колониите се наблюдават с невъоръжено 

око и бинокулярна лупа на различни увеличения. Измерва се диаметъра на колонията, 

описва се типа на въздушния и субстратния мицел, ръба на колонията, наличие на 

ексудата и др. 

Микроскопско наблюдение: Изготвят се свежи микроскопски препарати от 

въздушния и субстратния мицел. Върху предметно стъкло със стерилна пипета се 

накапва капка стерилна вода. С обгорен и охладен скалпел се отрязва парченце от 

субстратния/въздушния мицел, пренася се във водната капка и се стрива. Покрива се 

внимателно с покривно стъкло. Така приготвения препарат се наблюдава на светлинен 

микроскоп при увеличение 10х, 20х, 40х. Наблюдаваните структури се рисуват и 

обозначават. 
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Тема 4 

 

Дрождевите микроорганизми представляват едноклетъчни еукариотни организми, 

вегетативно размножаващи се чрез пъпкуване или просто делене. При много дрожди 

съществува възможност за полово размножаване, включващо смяна на поколенията с 

формиране на характерни клетки, при които се наблюдава редукционно делене. В 

природата се срещат дрожди, които при определени условия могат да образуват 

мицеларни структури. Те са широко разпространени в природата и населяват различни 

сухоземни и водни местообитания. 

В зависимост от морфолого-биохимичните и физиологичните си характеристики, 

дрождите се отнасят към отдели Ascomycota и Basidiomycota на подцарство Dikarya, 

царство Fungi. 

 

Таксономично положение на дрождевите микроорганизми в царство Гъби 

 

Царство Fungi 

Подцарство Dikarya 

 

Отдел Ascomycota 

 подотдел Taphrinomycotina 

  клас Schizosaccharomycetes 

   семейство Schizosaccharomycetaceae 

    род Schizosaccharomyces 

подотдел Saccharomycotina 

 клас Saccharomycetes 

  разред Saccharomycetales 

   семейство Saccaromycetaceae 

род Saccharomyces 

семейство Metschnikowiaceae 

род Metschnikowia 

   семейство Lipomycetaceae 

род Dipodascopsis 

род Lipomyces 

семейство Eremotheciaceae 

род Coccidiascus 

семейство Eremotheciaceae  

род Nematospora 

   семейство Pichiaceae 

род Pichia 

семейство Saccharomycodaceae 

род Nadsonia 

Incertae sedis: род Candida 
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Отдел Basidiomycota 

 подотдел Ustilagomycotina 

  клас Ustilagomycetes 

   разред Ustilaginales 

    семейство Filobasidiaceae 

подотдел Pucciniomycotina 
  клас Microbotryomycetes 

   разред Sporidiobolales 

    семейство Sporidiobolaceae 

     род Sporidiobolus 

 

Incertae sedis: 

  Разред Sporidiobolales 

 

Incertae sedis: 

     род Sporobolomyces 

подотдел Agaricomycotina 

  клас Tremellomycetes 

   разред Tremellales 

    семейство Tremellaceae 

род Cryptococcus 

сем. Trichosporonaceae  

     род Trichosporon 

 

 

ТАКСОНОМИЧНИ БЕЛЕЗИ 

 

Морфология на дрождеви колонии 

 

При идентифициране на дрождеви култури се вземат под внимание различни 

морфолого-културални, физиологични, биохимични, цитологични и генетични 

признаци. Към морфолого-културалните признаци се отнасят морфология на колонията, 

форма на вегетативните клетки и аскоспори (ако образуват), способност да образуват 

псевдомицел, тип на размножаване – полов или безполов, способност за ферментация и 

асимилация на различни въглеродни източници и др. 

Морфологията на дрождевата колония се наблюдава на единични колонии върху 

твърда хранителна среда. Отчитат се следните показатели: 

- форма на колонията – повдигната, плоска, вдлъбната, с повдигнат или 

вдлъбнат център, полусферична или разлята; 

- консистенция – мека, твърда, желеподобна, жилава; 
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- повърхност – гладка, с пъпчици, мозъкоподобна, с концентрични кръгове, 

зърнеста; 

- блясък – блестяща, матова, заскрежена; 

- цвят – кремав, бял, оранжев, розов; 

- ръб – гладък, вълнообразен, фестониран, лобулиран, дървовиден. 

 

Практическа част 

 

Наблюдение на различни единични колонии от дрожди 

 

Щамове дрожди: 16-25, 584, YGC-1, YGC-15, 74-4, 16-33 

Култивиране: Дрождевите щамове се култивират върху морфологичен агар (бирен 

агар) при температура 280С за 5 дена. Единичните колонии се получават чрез изтощаващ 

посев (щрих) най-малко върху 3 петрита. 

Наблюдение: Избират се петрита, в които колониите са единични и с добър растеж. 

Колониите се наблюдават с бинокулярна лупа на различни увеличения и се описват по 

гореизброените признаци. 
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Тема 5 

 

Морфология на вегетативни клетки 

 

Към морфолого-културалните характеристики на дрождите се отнася и 

морфологията на клетките. Формата и размерите на клетките са важен таксономичен 

белег при определянето на една чиста култура. По форма дрождевите клетки могат да 

бъдат кръгли, овални, яйцевидни, триъгълни, сърповидни и др. Размерите на клетките са 

от 2-6m х 4-12m. Формата и размерите могат да варират в зависимост от хранителната 

среда и възрастта на културата. За определяне на клетъчната морфология най-често се 

използват течни култури. Понякога се използват и дрождеви култури расли върху твърда 

хранителна среда. 

 

 

Практическа част 

 

Наблюдение на различни по морфология клетки на дрожди 

 

Щамове дрожди: 33, 74-4, 584, Lipomyces tetraspora, YGC-15 

Култивиране: Дрождевите щамове се култивират в епруветки на твърда среда АСД 

на температура 280С за 3 дни. 

Наблюдение: Изготвят се свежи микроскопски препарати. Върху предметно стъкло 

със стерилна пипета се накапва капка стерилна вода. С обгорена и охладена 

микробиологична игла се взема част от дрождевата култура (колкото глава на карфица), 

пренася се в единия край на капката и се разбърква добре, но така, че получената 

суспензия да остане в този край на капката. Покривното стъкло се поставя под ъгъл в 

същия край, където е най-гъстата част на клетъчната суспензия и бавно се спуска, като 

се внимава да не се образуват въздушни мехури под стъклото. Така приготвения 

препарат се наблюдава със светлинен микроскоп при различни увеличения, като се търси 

зрително поле, където клетъчната суспензия е по-рядка. Наблюдаваните клетки се 

рисуват и описват по форма, големина, наличие на белези от пъпкуване и др.  
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Тема 6 

 

Морфология на полови спори 

 

Способността да образува полови спори е характерно свойство на дрождевата 

култура. Образуването на полови спори и техния тип е важен критерий при 

разграничаването на отделните щамове дрожди. Периода за образуване на спори е 

видово и щамово специфичен (от 24 часа до няколко дни). Половите спори биват два 

вида – аскоспори и базидиоспори. Сформираните аскоспори могат да останат в аскуса 

или след разкъсването на аскуса да се освободят в околната среда. Формата, размерите и 

броя на получените аскоспори в аскуса варират според щама. За индуциране на полов 

процес и получаване на полови спори се използват специфични хранителни среди – 

Городкова агар, Ацетатен агар и др. 

 

Практическа част 

 

Наблюдение на полови спори 

 

Щамове дрожди: КД-254, L19K, t3
0, YGC15 

Култивиране: Дрождевите щамове се култивират в епруветки на среда Ацетатен 

агар при 280С в продължение на 14 дни. 

Наблюдение: Изготвят се свежи микроскопски препарати. Върху предметно стъкло 

със стерилна пипета се накапва капка стерилна вода. С обгорена и охладена 

микробиологична игла се взема част от дрождевата култура (колкото глава на карфица), 

пренася се в единия край на капката и се разбърква добре, но така, че получената 

суспензия да остане в този край на капката. Покривното стъкло се поставя под ъгъл в 

същия край, където е най-гъстата част на клетъчната суспензия и бавно се спуска като се 

внимава да не се образуват въздушни мехури под стъклото. Така приготвения препарат 

се наблюдава със светлинен микроскоп при различни увеличения, като се търси зрително 

поле, където клетъчната суспензия е по-рядка. Наблюдаваните клетки и спори се описват 

и рисуват. 
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Тема 7 

 

Образуване на псевдомицел 

 

Образуването на псевдомицел е характерно за видовете дрожди, размножаващи се 

безполово чрез пъпкуване. Понякога дъщерните клетки не се отделят напълно от 

майчината и така се образуват верижки или струпвания означавани като псевдомицел. 

Други видове образуват истински мицел, който се отличава от псевдомицела по това, че 

нарастването на връхната клетка е апикално, след което се образува септа и така се 

формира новата клетка. Съществуват няколко типа псевдомицел: 

 

1 – тип Mycotorula   4 – тип Mycocandida 

2 – тип Mycotoruloides   5 – тип Blastodendrion 

3 – тип Candida     

Типът на псевдомицела се използва като таксономичен белег, но понякога един щам 

може да образува различни типове псевдомицел. 

 

Практическа част 

 

Наблюдение на псевдомицел 

 

Щамове дрожди: ВКМЮ, PV-20 

Култивиране: Дрождевите щамове се култивират в петриеви панички върху среда 

Царевичен агар с продължителност 7 дни при 280С. Щамът се засява щрихово, като 

средната част на щриха се покрива със стерилно покривно стъкло. 
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Наблюдение: Приготвя се свеж микроскопски препарат. С обгорен и охладен 

скалпел, агара се изрязва по контурите на покривното стъкло. Агарът внимателно се 

отделя от дъното на петриевата паничка и се пренася върху предметното стъкло. 

Наблюдава се на светлинен микроскоп при различни увеличения. Отчита се наличието 

или липсата на псевдомицел и типа му. Наблюдавания псевдомицел се рисува и 

обозначава. 
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Тема 8 

 

Асимилация на въглеродни източници 

 

Асимилацията на различни въглеродни източници е важен таксономичен белег и се 

отнася към физиологичните критерии за определяне на дрождите. Способността за 

асимилация на различни щамове се отчита на течна или твърда хранителна среда, като 

се сравнява с растежа на среда, несъдържаща въглероден източник. Различните видове и 

щамове дрожди усвояват в различна степен въглеродните източници и в зависимост от 

това натрупват различно количество биомаса. Степента на растеж се оценява по четири-

бална система спрямо контролата. 

 

Практическа част 

 

Отчитане способността за асимилация на различни въглеродни източници от различни 

щамове дрожди 

 

Щамове дрожди: t3
0, BKMЮ, КД-254, 584, 16-25 

Култивиране: Щамовете първоначално се култивират в епруветки на твърда 

хранителна среда АСД за 48 часа при температура 280С. От тях се приготвя клетъчна 

суспензия (с обгорено и охладено йозе се прехвърля малка част от дрождевата култура в 

стерилна вода) до гъстота 1+. Приготвят се варианти на основната среда YNB, към която 

са добавени различни въглеродни източници (глюкоза, лактоза, галактоза, малтоза) в 

концентрация 2%. За контрола се използва основната среда YNB без въглероден 

източник. Избира се един от вариантите. Върху дъното на петритата се маркират местата 

за посев на различните щамове, като се внимава да са достатъчно разделени, така че при 

култивиране колониите да не се слеят. Посявката се извършва със стерилна пипета, като 

от всеки щам на обозначеното място се капва по една капка. Култивирането се 

осъществява при 280С най-малко за една седмица. Резултатите се отчитат всеки ден, като 

растежа се оценява спрямо контролата по четири-бална система (от 1+ до 4+). Данните 

се нанасят в таблица. 
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 Въглероден източник: 
Ден 

на култивиране/ 

Щам 

I ден II ден III ден IV ден V ден VI ден VII ден 

        

        

        

        

        

 

 
 Въглероден източник: 

Ден 

на култивиране/ 

Щам 

I ден II ден III ден IV ден V ден VI ден VII ден 

        

        

        

        

        

 

 
 Въглероден източник: 

Ден 

на култивиране/ 

Щам 

I ден II ден III ден IV ден V ден VI ден VII ден 

        

        

        

        

        

 

 
 Въглероден източник: 

Ден 

на култивиране/ 

Щам 

I ден II ден III ден IV ден V ден VI ден VII ден 
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Тема 9 

 

Ферментация на въглеродни източници 

 

Способността за ферментация на различни въглеродни източници е друг важен 

физиологичен показател при таксономичното определяне на дрождите. Различните 

видове и щамове дрожди се различават по способността си да ферментират различните 

въглеродни източници до алкохол и CO2. Някой родове ферментират глюкозата, други 

не ферментират, а трети имат видове, които ферментират и такива, които не 

ферментират. Способността за ферментация се оценява след култивиране на щама на 

течна хранителна среда, съдържаща различни въглеродни източници, а като критерии се 

използват степента на растеж (по четири-балната система спрямо контролата), 

промяната на цвета на средата в следствие на подкисляването й и по количеството 

отделен CO2. 

 

Практическа част 

 

Оценяване на ферментативната способност на различни щамове дрожди 

 

Щамове дрожди: t3
0, BKMЮ, 

Култивиране: Щамовете първоначално се култивират в епруветки на твърда 

хранителна среда АСД за 48 часа при температура 280С. Избира се един от щамовете и 

от него се приготвя клетъчна суспензия (с обгорено и охладено йозе се прехвърля малка 

част от дрождевата култура в стерилна вода) до гъстота 1+. Култивирането се провежда 

в епруветки с течна хранителна среда, съдържаща 2% от изследваните захари (глюкоза, 

лактоза, галактоза, малтоза,) с индикатор бромтимолблау. Във всяка епруветка се 

поставя обърнато с отвора надолу тръбичка на Дюран, в което се събира отделения CO2. 

За контрола се използва същата среда без въглероден източник. Посявката се извършва 

със стерилна пипета от клетъчната суспензия. Посяват се всички варианти и контролата. 

Ферментацията протича при температура 280С най-малко за една седмица. Отчитането 

се извършва всеки ден като се следят растежа (от 1+ до 4+), цвета на средата (от зелен до 

жълт) и количеството отделен CO2 (от 0% до 100%) спрямо контролата. Резултатите се 

нанасят в таблица: 
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 Щам: 

Ден 

на култивиране/ 

Въгл. източник 

контрола глюкоза лактоза малтоза галактоза 

I ден      

II ден      

III ден      

IV ден      

V ден      

VI ден      

VII ден      

 

 

 Щам: 

Ден 

на култивиране/ 

Въгл. източник 

контрола глюкоза лактоза малтоза галактоза 

I ден      

II ден      

III ден      

IV ден      

V ден      

VI ден      

VII ден      
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Приложение 

 

 


