
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 

(т. 1.12 – т. 1.15) – ВТОРИ МОДУЛ 

доц. д-р Мелания  Гьошева 
експерт макромицети 

1.14.2  ГЪБИ (МАКРОМИЦЕТИ) 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

09-10  юни  2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



Степен на проученост на макромицетите в  
ПП “Витоша” 

      Известни до момента от ПП “Витоша” са 664 вида макромицети от 2 
отдела (Ascomycota – 244 вида и Basidiomycota – 420 вида ), 7 класа, 19 
разреда, 75 семейства и 230 рода. 

       Данните за гъбите се съдържат в 37 научни труда и в  заключителния 
отчет по Проект “Микологично проучване на представителни растителни 
съобщества в ПП “Витоша”. За резерват “Бистришко бранище“ са 
публикувани 102, а за резерват “Торфено бранище“ – 4 вида макромицети. 



Консервационно значими видове гъби 

      В ПП “Витоша” до сега са установени 72 вида от Червения Списък на 
гъбите в България (Gyosheva et al.2006). 

•      46 вида от категориите Критично Застрашен (CR), Застрашен (EN) и 
Уязвим (VU) са включени в Червената Книга на Р.България, том 1 (Пеев и 
др.2011). 

•      2 вида (Catathelasma imperiale и Cortinarius praestans ) са включени в 
Приложение 2, чл.35а на ЗБР. 

•       1 вид (Gomphus clavatus ) е с Европейски статут на застрашеност 
(Критерий Aii според IUCN). 

•       2 вида (Cortinarius violaceus и Gomphus clavatus) са включени в 
НСМБР и се мониторират. 
 



Catathelasma imperiale (Quel.) Singer (Царска катателазма) 
Категория: Критично Застрашен (CR) 

  
 



Cortinarius praestans (Cordier) Gillet ( Великолепен паяжинник) 
Категория: Критично Застрашен(CR) 



Cortinarius violaceus (L.:Fr.)Fr. (Виолетов паяжинник) 
Категория: Застрашен (EN) 



Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray (Виолетова тръбенка) 
Категория: Уязвим (VU) 



Strobilomyces strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk. 
(Шишарковидна манатарка) 

Категория: Уязвим (VU) 
 



Стопански важни ядливи гъби в ПП “Витоша” 
    На територията на парка се срещат и събират от населението  
19 стопански важни ядливи гъби: 
•  Борова и Обикновена манатарки 
•  Пачи крак 
•  Тръбенка 
•  Анасонова, Горска и Полска печурки 
•  Челядинка 
•  Обикновена и Червенееща сърнели 
•   Пънчушка 
•   Жълта и Сърнена рогачки 
•   Кладница 
•   Кифла 
•   Овча прахан 
•   Смръчкула 
•   Обикновена и Зърнеста масловки 



Boletus edulis (Обикновена манатарка) 



Cantharellus cibarius (Пачи крак ) 



Hydnum repandum  (Жълта рогачка ) 



Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка ) 



Suillus luteus (Обикновена масловка ) 



      Видовете гъби, които трябва да бъдат предмет на специални 
мерки, които да се заложат в актуализирания план за 
управление на ПП “Витоша” са от двете важни групи: 

     
1. Консервационно значимите видове от Червения списък на 

гъбите и Червената Книга на България. 
     
 2. Стопански ценните ядливи гъби, които  се събират на 

територията на парка за лични нужди и търговски цели – 
ядливи манатарки, Пачи крак и Смръчкула. 


	Slide Number 1
	Степен на проученост на макромицетите в �ПП “Витоша”
	Консервационно значими видове гъби
	Catathelasma imperiale (Quel.) Singer (Царска катателазма)�Категория: Критично Застрашен (CR)� �
	Cortinarius praestans (Cordier) Gillet ( Великолепен паяжинник)�Категория: Критично Застрашен(CR)
	Cortinarius violaceus (L.:Fr.)Fr. (Виолетов паяжинник)�Категория: Застрашен (EN)
	Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray (Виолетова тръбенка)�Категория: Уязвим (VU)
	Strobilomyces strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk.�(Шишарковидна манатарка)�Категория: Уязвим (VU)�
	Стопански важни ядливи гъби в ПП “Витоша”
	Boletus edulis (Обикновена манатарка)
	Cantharellus cibarius (Пачи крак )
	Hydnum repandum  (Жълта рогачка )
	Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка )
	Suillus luteus (Обикновена масловка )
	Slide Number 15
	Slide Number 16

