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Специфичност на мониторинга на 

гъби 

• Наблюдението и регистрирането на 

макромицети става предимно по 

плодните тела, а не по действителното 

присъствие на целия организъм 

(мицелът е в почвата или в съответния 

субстрат или гостоприемник).  

• Плодните тела могат да се развиват на 

различно място и в различен интервал 

от време. 



Обекти за мониторинг 

Подбрани са 16 вида гъби, от три трофични 

групи: 

 

Микоризообразуващи видове: 

Amanita caesarea, Boletus dupainii,  

B. permagnificus, B. regius, Cortinarius 

violaceus, Gomphidius roseus, 

Gomphus clavatus, Suillus sibiricus 



Amanita caesarea 

 



 

 

Сапротрофни видове по почва: 

Clathrus archeri 

Hygrocybe calyptriformis 

Myriostoma coliforme 

Sarcosphaera coronaria 



Clathrus archeri 
 

Hygrocybe calyptriformis 

 



Sarcosphaera coronaria 



 

 

Дърворазрушаващи видове гъби: 

Hapalopilus croceus 

Hericium erinaceus 

Podoscypha multizonata 

Sparassis crispa 



Hericium erinaceus 
 

Podoscypha multizonata 
 



Sparassis crispa 



Особености при провеждане на 

мониторинга на гъби 

В Европа няма стандартни и общоприети 

методи, няма и установени схеми за 

мониторинг на гъбите, поради което не 

можем да се основаваме на общоутвърдена 

методика.  

• Сред известните находища на конкретния 

вид се избират подходящи места за 

наблюдение. 



Специфичност на мониторинга на 

гъби 

 

• Ако находището е по литературни данни 

и/или от наличен образец в микологична 

колекция и експертът предварително не е 

посещавал конкретното място, извършва 

се наблюдение на мястото (като се 

подбира подходящия хабитат), доколкото 

мястото може да бъде локализирано по 

литературни данни и/или по данни от 

етикета на образеца.  



Специфичност на мониторинга на 

гъби 

• Посещенията на дадено находище би 

трябвало да са 3–5 пъти годишно и то в 

периоди, съобразени както с трофичните 

особености на вида, така и с климатичните 

особености през годината на наблюдение.  

• Поради посочените особености в 

развитието на плодните тела, за 

установяване на достоверни тенденции е 

необходим един по-продължителен период 

на наблюдение от 7–10 години. 



Специфичност на мониторинга на 

гъби 

Единицата за наблюдение е точка.  

 

Тъй като практически не може да се знае 

разположението и разпространението на 

мицела в почвата, наблюдението се 

извършва в радиус от 30 м около точката, 

в която са наблюдавани за първи път 

плодни тела от дадения вид (ако разбира 

се, навсякъде на територията на този така 

описан радиус съществува подходящия 

хабитат за този вид гъба). 



Специфичност на мониторинга на 

гъби 

Единицата за отчитане е плодно тяло 
(отчита се броя на единичните плодни тела или 

при видове, които растат сраснали в групи/кичури, 

брой на групите) 

Поради това, че мицелът е разположен в 

субстрата (в почва или дървесина), както и 

че плодните тела се появяват на различно 

място, по различно време и не 

едновременно, при гъбите е затруднено 

отчитането на показатели като площ и 

плътност на популацията.  

Отчита се показателя общественост. 



Общественост 

 

Оценява се по скалата на Хаас: 

 

1. Единично 

2. Малки групи 

3. Големи групи 

4. Струпвания, кръгове 

5. Равномерно 

 



Специфичност на мониторинга на 

гъби 

Формуляр за полево наблюдение 

 

Един полеви формуляр се попълва за 

един вид, една дата и една точка за 

наблюдение. 

Полевият формуляр е за събиране на 

първичната информация и съдържа два 

вида информационни полета:  

(i) стандартни > с информация за дата, час, 

място, екип и други общи сведения 

относно конкретното наблюдение. 



Специфичност на мониторинга на 

гъби 

 

 

(ii) специфични > с информация за 

конкретните параметри на наблюдение за 

дадения вид гъба, данни за хабитата, 

информация за заплахите за 

местообитанието и данни за взети мерки 

за опазване и възстановяване. 



 

Указания за попълване на формуляра  

за полево наблюдение 

 
• Вид – латинско име 

• Дата 

• Начален и краен час на нблюдението 

• Място 

• Точка – № 

• GPS координати на точката 

• Надморска височина 

• Населено място, Област, Община 



 

Указания за попълване на формуляра  

за полево наблюдение 

 
• NUTS код, РДГ, РИОСВ 

• Защитена територия по ЗЗТ – ако 

мястото е в защитена територия, 

отбелязва се името и в полето срещу 

съответния вид ЗТ. 

• Вид ползване на земята, собственост 

на земята 

• Експерт/екип и име на институцията 

• Флористичен район 



 

Указания за попълване на формуляра  

за полево наблюдение 

 
• UTM-Grid 

• Субстрат / гостоприемник.  

При микоризообразуващи видове 

– в случай, че е трудно да се определи 

конкретен дървесен вид, към който е 

асоциирана гъбата, посочват се 

дървесните видове в близост до 

находището. 

• Местообитание (хабитат) 



 

Указания за попълване на формуляра  

за полево наблюдение 

 
• Екологични особености 

• Номер от микологична колекция 

• Брой на плодните тела или групите. 
Посочва се точен брой на установените плодни 

тела или на групите от плодни тела. 

•  Общественост 

• Съпътстващи видове 

• Съществуващи и/или потенциални 

заплахи за местообитанието 

 



 

Указания за попълване на формуляра  

за полево наблюдение 

 
• Взети мерки за опазване и възстановя-

ване – посочват се при наличие на такива. 

• Бележки за събирането 

Информация при наблюдение на ядлив вид 

гъба с или без стопанско значение. Посочват 

се наблюдения върху броя на събирачите, 

дали събирачите са приходящи за деня или 

бивакуващи за по-къс или продължителен 

период, относно начина и организацията на 

събиране и изкупуване и т.н. 



 

Указания за попълване на формуляра  

за полево наблюдение 

 
• Бележки 

В рубриката могат да се вписват 

наблюдавани промени при настоящето 

посещение в сравнение с предходни 

посещения, някои важни морфологични 

белези и други бележки, които не могат да 

бъдат отразени в предишните полета. 

• Снимки 

 



Благодаря  

за вниманието! 


