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I. Oбща характеристика  на гъбите

Гъбите са едни от мистериозните и ат-
рактивни организми на нашата планета.
Те са всявали смут в научните сфери. 
Водени са дискусии по отношение на 
класификацията и описанието на гъби-
те в продължение на дълги години.
Но с навлизането на по-съвременните 

методи станало ясно, че гъбите имат 
сходни характеристики както с расте-
нията, така и с животните. Това довело 
до създаването на науката микология, 
чиято цел е да разбере по-добре ус-
тройството на гъбите и как да различа-
ваме отровните от ядливите представи-
тели. С тези познания учените създали 
чисто ново царство – това на гъбите. Те 
са неподвижни, но клетките им нямат 
хлорофил за фотосинтеза. Набавят хра-
ната си като изсмукват готовите храни-
телни вещества, както от почвата, така 
и от други организми.
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II. Разпространение и видово бо-
гатство на гъбите

Гъбите са едни от най-разнообразните 
на видове организми на Земята. Досега 
учените са описали около 100 000 вида, 
но по последни данни от 2010 г. е въз-
можно да надхвърлят 5 милиона вида. 
 Гъбите се срещат както в умерените 
райони на планетата, така и на места 
с екстремни климатични условия, като 
студените полярни райони и пустините. 
Това доказва, че те са силно адаптивни 
към всякакви условия и могат да рас-
тат на почти всякави почви – от богати-
те почви на умерения климат до вечно 
замръзналите на полярния кръг. Някои 
видове са паразити и се срещат както 
по дървесните видове, така и в човеш-
кия организъм, като подпомагат нор-
малното функциониране на органите и 
тъканите. Други причиняват инфекции и 
са опасни за човека. 
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III. Устройство на гъбите

Гъбите са организми, които имат ха-
рактеристики както от животните (неса-
мостойно хранене), така и от растения-
та. Но се различават и от двете групи с 
по-специфичното си устройство, състо-
ящо се от мицел и плодно тяло.
•	 Вегетативното	тяло	на	гъбата,	на-

речено гъбинка или мицел, е скрито в 
почвата или дървесината. То се състои 
от отделни разклонени нишки (хифи).
Мицелът обикновено е безцветен и 
пронизва във всички посоки почвата 
или дървесината. При повечето ядли-
ви и отровни гъби той е многогодишен 
и може да се развива вегетативно в 
продължение на десетки, даже стотици 
години, а плодните тела да се появяват 
рядко.
•	 Това,	което	наричаме	гъба,	всъщ-

ност е плодното тяло. Формата му е 
извънредно разнообразна. При повече-
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то гъби то се състои само от пънче и 
гугла. Гуглата е най-съществената част 
от плодното тяло. Тя предпазва от не-
благоприятните външни влияния спори-
те и съдържа необходимите хранителни 
вещества. Формата и цветът са твърде 
разнообразни. Пънчето играе ролята на 
издигащо средство за гуглата и улесня-
ва разпространението на спорите във 
въздуха.  Може да бъде право (сърне-
ли, печурки, мухоморки), заоблено или 
буревидно (манатарки, дяволски гъби и 
др.). При някои видове се забелязва и 
частично покривало или було в основа-
та, остатък от първоначалната обвивка 
на гъбата преди разпукването. Пънчето 
може да има пръстен, който обхваща 
средната част на плодното тяло.

IV. Хранене и размножаване на гъ-
бите
Гъбите се хранят несамостойно, т.е. 

вземат наготово органични вещества от 
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природата. Според начина си на хране-
не те биват сапрофитни, паразитни и 
микоризни.
•	 Сапрофитните гъби приемат орга-

нични вещества от хранителни про-
дукти, умрели животни и гниещи 
вещества. Благодарение на тях се 
подпомага разлагането на остатъци-
те от организмите и превръщането 
им в минерални соли.

•	 Паразитните гъби се развиват и 
хранят върху или в живи растения, 
животни и дори други гъби. 

•	 Микоризните гъби се развиват по 
корените на дърветата, чрез оплита-
не на крайните коренчета или про-
никване в коровия им слой. По този 
начин те действат като коренови 
власинки и подпомагат всмукване-
то на вода и минерални соли в дър-
вото, а в замяна на това получават 
храна, витамини, аминокиселини и 
биологичноактивни вещества.
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Между паразитите и сапрофитите 
няма рязка граница. Често пъти взаи-
моотношенията между паразита и гос-
топриемника са симбиотични.

Гъбите са спорови организми, т.е. 
размножават се чрез спори. Спорите 
са микроскопични образувания, обвити 
в плътна цветна или безцветна обвивка, 
която ги предпазва от неблагоприятни-
те условия на външния свят. Цветът им 
може най-точно да се определи, кога-
то са в голямо количество и образуват 
т.нар. споров прах. Именно оцветява-
нето на споровия прах е един от ва-
жните белези за отделяне на ядливите 
от отровните гъби. При повечето гъби 
спорите се намират в пластинките, раз-
положени под гуглата на гъбата. При 
узряване пластинките се разпукват и 
размножителните органи се разпръск-
ват навън.
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V. Гъбите в Природен парк „Вито-
ша“

Едно от местата в България, където 
можем да се насладим на вкусови-
те и лечебните свойства на гъбите, е 
Природен парк „Витоша“. На неговата 
територия се срещат около 925 вида 
гъби по последните микологични про-
учвания. Представени са почти всички 
семейства. Витоша е богата на ядливи 
видове, които имат голямо значение за 
природата и се ценят за добрите им 
вкусови качества. Но има и отровни ви-
дове, някои от които са много опасни 
за човека.

VI. Ядливи и отровни видове гъби в 
Природен парк „Витоша“

Витоша е една от най-богатите на 
гъби планина в България. Мекият кли-
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мат, гъстите гори и богатите почви 
предразполагат развитието на голямо 
разнообразие от видове на различна 
надморска височина. Гъбите могат да 
се намерят както в ниските, така и във 
високите части на парка. Тук се срещат 
всички по-известни на науката пред-
ставители  като обикновената мана-
тарка (Boletus edulis Bull), обикновената 
сърнела (Macrolepiota procera Ssop. ex. 
Fr.), пачият крак (Cantharellus cibarius Fr) 
и други от ядливите, така и отровните 
за човека представители на сем. Мухо-
морки - червената (Amanita muscaria (L.) 
Pers) и зелената (Amanita phalloides Vaill.
ex. Fr.) мухоморки.

1. Обикновена манатарка (Boletus 
edulis Bull): Гугла – изпъкнала, де-
беломесеста, 4-20 (30) см, в млада 
възраст е кълбеста, с белезника-
вокафяв цвят, после до кафява или 
тъмнокафява; Пластинки – бели до 
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маслиненозелени с възрастта, силно 
скъсени около пънчето, лесно се от-
делят от месото; Споров прах – мас-
линенокафяв; Пънче – от яйцевидно 
до бухалковидно, покрито е с бе-
лезникава мрежа върху светъл, бе-
лезникав тон; Месо – крехко, бяло, 
с много добри вкусови качества; 
Месторастене – в широколистни и 
иглолистни гори, от май до ноември. 
 При бране трябва да се внимава да 
не се обърка с дяволската гъба или 
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синкавица (Boletus satanas Lenz), 
която много прилича на манатарките 
и най-вече на огнената манатарка, 
на която е и двойник. Основните бе-
лези за различаване са по-светлата 
шапка и по-тумбестото пънче. Освен 
това при отделяне от пънчето гуг-
лата става виолетовосиня, а после 
почернява. Силно отровна и опасна 
за човека гъба.

2. Обикновена сърнела (Macrole-
piotapresera Sing.): Гугла – млада 
- яйцевидна,  стара - плоска, в сре-
дата с гърбица; кожичката при на-
растване се напуква на едри, стър-
чащи люспи, само в средата не се 
напуква и остава кафява; Пластинки 
– свободни, ъглести, издути, белез-
никави; Споров прах – бял; Пънче – 
цилиндрично, в основата луковично 
заоблено, младото е кафяво; Пръс-
тен – подвижен, бял отгоре и кафе-
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никав отдолу в горната третина на 
пънчето; Месо – меко, нежно, ста-
рото - жилаво, в пънчето влакнесто, 
дървенисто, белезникаво, с приятна 
миризма и вкус на орех; Месторас-
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тене - в гори, на светли места и по-
ляни, от юни до октомври.

      Сърнелата е една от малкото яд-
ливи гъби в нашата страна, които 
нямат двойник и е трудно да бъдат 
сбъркани.

3. Червена мухоморка (Amanita mus-
caria (L.) Lam.): Шапка - отначало 
яйцевидна, после полусферична и 
след това плоска, до леко вдлъбна-
та, яркочервена до оранжево-черве-
на, с лъскава кожица, с бели или 
жълтеникави брадавици; Пластинки 
- свободни от пънчето, бели, гъсти; 
Пънче - цилиндрично, бяло до белез-
никаво, удебелено в основата, с ви-
сокоразположен пръстен; Пръстен- 
бял, увиснал и с формата на рокля; 
Месо - бяло, но под кожицата на 
шапката е възможно да има ивица 
от жълто до червено. Няма особена 
миризма и е с приятен вкус; Споров 
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прах - бял; Местообитание - расте в 
иглолистни, по-рядко в широколист-
ни гори през лятото и есента. Силно 
отровна и много опасна за човека 
гъба.

  Ядлив двойник – булката гъба 
(Amanita caesarea (Scop.) Pers.), с 
най-добрите вкусови качества в на-
шата страна, но хората избягват ней-
ното бране поради силната прилика 
с отровния йдвойник. Единственото, 
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което ги различава, е жълтият цвят 
на пънчето и пластинките. 

4. Зелена мухоморка (Amanita phallo-
ides (Vaill. ex Fr.) Link):  Плодно тяло 
- при най-младите екземпляри яйце-
видно или сферично, обвито от бяло 
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общо покривало; Шапка - варира-
ща на цвят, но обикновено зелени-
кава или жълтеникава, обикновено 
по-тъмна в средата и по светла по 
ръба; Ламели - свободни от пънче-
то, нагъсто разположени, бели; Пън-
че - цилиндрично, до 12 см високо, 
бяло, в основата луковично-удебеле-
но, обхванато от остатъка от общо-
то покривало (волва), с бели до зе-
леникави ивици по дължината му. В 
горната си част пънчето е с пръстен; 
Пръстен - бял до жълтеникав, ши-
рок, траен, ципест. Горната повърх-
ност е набраздена; Месо - бяло, 
с неприятна сладникава миризма, 
особено при стари гъби. (Не опит-
вайте за вкус!); Споровият прах– 
бял; Местообитание - расте както в 
широколистни, така и в иглолистни 
гори през лятото и есента (от юли 
до октомври); Смъртно отровна 
гъба, най-отровната на територия-
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та на страната, най-честите случаи 
на отравяне и смърт са именно по 
нейна вина.

      Може да бъде сбъркана с печур-
ки (Agaricus spp., например Agaricus 
sylvicola с бяла шапка и жълти пет-
на), от които се различава най-лес-
но по цвета на ламелите.

5. Обикновен пачи крак (Cantharellus 
cibarius Fr.): Отличителен белег на 
тази гъба е сярно-жълтият цвят, ос-
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вен при най-младите екземпляри, 
които са с по-бледа окраска; Плод-
но тяло - твърде различни размери, 
като при някои екземпляри дости-
га и до 15 см в диаметър, месес-
та, при младите екземпяри плоска 
с подвит ръб, а при зрелите плодни 
тела става подчертано фуниевидна, 
с вълнообразен ръб; Месо - дебело, 
плътно, бяло или с жълтеникав цвят, 
приятна плодова миризма, сладни-
кав вкус и малко жилаво; Пънче - 
до 10 см високо, цилиндрично или 
изтъняващо към основата, понякога 
ексцентрично разположено спрямо 
шапката; Пластинки - под форма-
та на жилки и плитки бразди, кои-
то са с многобройни разклонения, 
с цвета на шапката; Споров прах 
- жълт; Местообитание - расте в 
широкoлистни, иглолистни и смесе-
ни гори от началото на лятото до 
края на есента (от юни до ноември), 
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обикновено на групи; Добра ядлива 
гъба, с отлични вкусови качества, 
масово се събира поради характер-
ния й жълт цвят и дългия период, в 
който гъбата остава прясна.

     Няма отровен двойник, но има 
съмнителен такъв, наречен лъж-
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лив пачи крак (Hygrophoropsis 
aurantiaca). Последният обаче расте 
късно – от август до октомври. Ха-
рактерните му черти са портокало-
во-оранжевият цвят и черният долен 
край на пънчето.

6. Бисерна гъба (Amanita rubescens 
Pers.): Гугла – оцветена най-различ-
но, зависи от това къде расте гъ-
бата, покрита е с бели брадавици, 
подобни на перли, често е и напу-
кана; Месо – бяло и нежно, с ха-
рактерният винено-червен цвят на 
местата, където е наранено или про-
ядено от червеи или други животни; 
Пънче – цилиндрично, високо, бяло, 
в основата розовеещо, в горната си 
част има бял или жълтеникав висящ, 
парцалест и бял пръстен; Пластин-
ки – свободни от пънчето, бели, из-
менящи цвета си при остаряване; 
Споров прах – бял; Местообитание 
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– расте в иглолистни, широколистни 
и смесени гори, през лятото и ес-
ента (от юни до ноември); Условно 
ядлива гъба, но само след продъл-
жителна термична обработка и след 
обелване на кожицата, която е от-
ровна.

      Силно отровният й двойник, кой-
то може да причини смърт, е пан-
терката (Amanita pantherina (DC.) 
Krombh). Бисерната гъба се разли-
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чава от нея по това, че шапката є е 
набраздена по края и при разчупва-
не месото от бледочервеникаво ста-
ва виненочервеникаво, докато при 
пантерката то остава бяло. Освен 
това бисерната гъба е по-месеста и 
по-груба от отровния си двойник.

7. Обикновена пънчушка (Armillariа 
mellea (Vahl. : Fr.) Kumm.):  Гугла 
– почти плоска, с подвит край, с 
набразден ръб, почти изгърбена, 
тънкомесеста; жълтокафява или ка-
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феникава на цвят, покрита с люс-
пици, които после опадват; Месо – 
бяло или белезникаво, първоначално 
с приятна миризма и вкус, след това 
стипчиво; Пластинки – възредки и 
доста тънки, почти раздалечени, 
прираснали към пънчето, от белез-
никави до бели с напредването на 
възрастта; Споров прах – бял; Пън-
че – формите и цветът варират в за-
висимост от месторастенето на гъ-
бата; Местообитание – в иглолистни 
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или широколистни гори, върху пъно-
ве или живи стволове, обикновено 
на големи кичури, от края на юни до 
края на ноември; Ядлива гъба, но 
с недобри вкусови качества, трудно 
смилаема.

      Отровната пънчушка (Hypholoma 
fasciculare (Huds.:Fr.) Kumm.) е ней-
ният двойник. Тя има серножълти до 
зеленикави пластинки и серножълто 
пънче с прилепнало кафяво малко 
пръстенче.
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VII. Съвети и начини на бране

Поради високоценените си вкусови 
и лечебни качества, в последно време 
гъбите са намалели във всички части 
на планината. Едни от причините са 
неправилното бране и непознаването 
на отровните гъби. Затова при брането 
е необходимо стриктно да се спазват 
следните правила:

•	 Плодните	 тела	 на	 гъбите	 да	 се	 от-
рязват с ножче в основата на пън-
чето. Ако се изскубне цялото плодно 
тяло, образувалата се ямичка тряб-
ва внимателно да се покрие отново 
с горска постилка или почва, за да 
не се повреди мицелът.

•	 Желателно	е	гъбите	да	не	се	съби-
рат в найлонови пликове. Най-под-
ходящи са откритите съдове (напр. 
кошници). В тях плодните тела се 
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запазват по-дълго, а спорите им се 
разсейват в природата.

•	 Да	не	се	събират	стари	плодни	тела.	
Освен че са загубили хранителните 
си качества, те могат да са опасни 
за консумация. Същевременно, ста-
рите плодни тела са необходими за 
възобновяване на популациите от 
ядливи гъби. Добре е такива плодни 
тела да се разчупват и разпръскват. 
Така се подпомага разпространени-
ето на гъбите.

•	 Да	 не	 се	 събират	 съвсем	 млади	
плодни тела, защото в съседство с 
тях се формират зачатъци и на други 
плодни тела, които по този начин се 
унищожават преди да са се развили.

•	 От	 непознати	 гъби,	 за	 определяне-
то на които е необходима специали-
зирана консултация, да се събират 
само по няколко плодни тела, вклю-
чително младо и напълно зряло, а 
не всички намерени, които, ако гъ-
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бите се окажат неядливи или отров-
ни, после трябва да се изхвърлят.

•	 Да	не	се	събират	на	едно	място	яд-
ливи и непознати видове гъби.

•	 Да	не	 се	 събират	 за	 храна	 ядливи	
гъби в близост до промишлени пред-
приятия, край шосета, в съседство 
със селскостопански площи, които 
се третират с химически средства. 
На такива места гъбите натрупват 
в плодните си тела редица отровни 
вещества.

•	 Събирането	на	гъби	на	територията	
на резервати е забранено.

При първи симптоми на отравяне 
веднага да се вземат бързи мерки и 
да се потърси спешна медицинска по-
мощ. Да се опише на лекуващия лекар 
вида на гъбата. При бързо действие 
шансовете за подобрение и оцеляване 
са големи поради откритите антидоти 
за някои отровни гъби. Да не се бере 
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зелената мухоморка поради високата и 
смъртноопасна доза отрова в нея.

Гъбите на Природен парк „Витоша“ са 
едно голямо богатство, което трябва да 
бъде защитено и опазено за бъдещите 
поколения. Те са изключително полез-
ни за гората поради микоризното си 
взаимодействие с растенията, поради 
разграждащите мъртвата дървесина 
свойства и тъй като служат за храна 
на много горски животни. За да ги опа-
зим и да не нарушим целостта на попу-
лациите, трябва стриктно да спазваме 
горепосочените правила.
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