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Степен на проученост на макромицетите в НП ,, Пирин “  

Известни до момента  от територията на парка са 278 вида макромицети от 3 отдела 
(Торбести, Базидиални и Лигави гъби), 3 класа, 28 разреда, 67 семейства и 117 рода. 
Информацията се съдържа в 45 научни труда и в Плана за управление от 2004 г. 
 
От резерватната зона на НП “Пирин” сведения  за макромицетите има само за 
резерват ,,Баюви дупки – Джинджирица”. За територията на резервата са 
публикувани 58 вида (торбести и базидиални гъби) в 2 публикации (Друмева-
Димчева , Гьошева-Богоева ,1993 и  Denchev et al.,2007). 



Консервационно значими видове гъби    

До началото на изследванего в НП “Пирин” са установени 22 вида от Червения 
списък на гъбите в България 
• 15 вида с категориите  Критично застрашен (CR), Застрашен  (EN)  и Уязвим 
(VU) , са включени в Червената книга на България. 
• 2 вида – Phylloporus pelletieri  и Suillus sibiricus  , са включени в Приложение 2 , 
чл.35 а на ЗБР. 
• 4 вида – Gomphus clavatus, Phylloporus pelletieri, Suillus sibiricus и Tricholoma 
colossus  са с Европейски статус на застрашеност ( критерий Aii според IUCN). 



Резултати от теренната инвентаризация през 2014 г.  
                     Таксономично разнообразие 

При теренната работа са регистрирани 201 вида макромицети 
– 3 вида от отдел Ascomycota  (Торбести гъби), 195 вида от отдел 
Basidiomycota (Базидиални гъби) и 3 вида от отдел Mycetozoa 
(Лигави гъби). Видовете се отнасят към 5 класа , 18 разреда, 41 
семейства и 74 рода.  
При изследването са потвърдени 114 вида гъби от известните за 
парка.  
87 вида са нови за НП ,,Пирин”, а  5 са нови за микофлората на 
България. 
В резултат на  проведената инвентаризация общият брой на 
установените видове макромицети в парка възлиза на 338. 



                    Limacella delicata  var. vinosorubens 
                              Нов вид за България  



Микологичните изследвания през 2014 г. са провеждани на територията на 
парковите райони: Вихрен-Банско, Баюви дупки-Разлог, и Безбог-Добринище. 
Обект на специално проучване са гъбите в бялмуровите и чермуровите гори 



                        Консервационно значими видове гъби  
 
През 2014 г. са регистрирани 8 вида макромицети от Червения списък на 
гъбите и Червената книга на България: 
Auriscalpium vulgare , Clavariadelphus truncatus, Geastrum triplex, Hydnellum 
suaveolens, Limacella guttata, Porphyrellus porphyrosporus, Russula 
amethystina  и  Suillus sibiricus.  
 
Три вида (Clavariadelphus truncatus, Geastrum triplex  и  Limacella guttata)  
са нови за НП ,,Пирин”. 
Общият брой на консервационно значимите видове гъби в НП ,,Пирин “ 
след проведеното теренно изследване възлиза на 25 вида. 



Auriscalpium vulgare  Gray (Обикновен аурискалпиум)  
Категория: Застрашен (EN) 



 Clavariadelphus truncatus ( Quel) Donk ( Оранжева бухалка)            
Категория: Застрашен ( EN)  



Geastrum triplex Jungh. ( Трислойна земна звезда ) 
Категория : Застрашен (EN) 



Hydnellum suaveolens ( Scop.; FR.) P. Karst. (Ароматен хиднелум) 
Категория: Застрашен (EN) 



Limacella guttata ( Pers.; Fr.) Konrad& Maubl. (Обикновена лимацела ) 
Категория: Застрашен (EN) 



Porphyrellus  porphyrosporum  (Fr. & Hok) E.-J.Gilbert 
(Пурпурноспорова манатарка ) Категория : Уязвим (VU) 



Russula  amethystina Quel.  ( Аметистова гълъбка )  
Категория : Застрашен  (EN) 



Suillus  sibiricus ( Singer ) Singer  (Сибирска масловка ) 
Категория: Застрашен  (EN) 



                     Макромицетите в резерватните територии 
 В резерват ,,Бюви дупки – Джинджирица “ през 2014 г. са установени 
73 вида макромицети.  
43 вида са нови за резервата. 
3 вида: Limacella guttata, Porphyrellus porphyrosporus  и  Suillus 
sibiricus  са с  консервационно значение. 
Общият брой на известните от резервата видове гъби, след изследването  
възлиза на 101. 



    В резерват ,,Юлен” през 2014 г. са регистрирани 32 вида 
макромицети. Това са първите видове  гъби, които се съобщават от 
резервата.  
2 вида (Limacella guttata и  Suillus sibiricus ) са с консервационно 
значение. 



             Стопански важни ядливи гъби в НП ,, Пирин” 
 
 През 2014 г. са установени 15 вида стопански важни ядливи 
гъби :  
Борова и Обикновена манатарка 
Пачи крак 
Челядинка 
Горско-ливадна , Полска и Горска печурки 
Обикновена и Зърнеста масловки 
Обикновена сърнела 
Обикновена пънчушка 
Жълта и Сърнена рогачки 
Кифла 
Овча прахан 



                    Boletus edulis  ( Обикновена манатарка ) 



                       Cantharellus cibarius  ( Пачи крак ) 



                         Marasmius oreades  ( Челядинка ) 



                      Hydnum repandum  ( Жълта рогачка ) 



                     Sarcodon imbricatus  (Сърнена рогачка) 



                            Albatrellus confluens  (Кифла) 



                        Albatrellus  ovinus  (Овча прахан) 



 При изследванията през 2014 г. е  констатирано събиране на 
по-големи  количества от ядливи  манатарки и пачи крак  от 
местното население (за лични нужди и търговски цели) в по-
достъпните райони: в близост до населените места и 
изкупвателните пунктове, в по-ниските части  на планината.  
Във високите, трудно достъпни части на парка не е 
наблюдавано интензивно движение на гъбосъбирачи.  
В резерватната зона не е установено бракониерско събиране на 
гъби. 



 За опазване  на ресурсите от ядливи гъби в НП ,, 
Пирин “ задължително трябва да се спазват, 
заложените режими и  норми по зони за събиране на 
ядливи гъби в План ‘2004 и те да се актуализират  в 
новия План за управление.  



      От изложената информация за степента на проученост на 
макромицетите в НП ,,Пирин“ и особено от резултатите на теренната 
инвентаризация  през 2014 г.  може да се заключи, че видовете, които 
трябва да бъдат  предмет на специални мерки, заложени в новия План за 
управление на парка са от две важни групи: 
           1. Консервационно значимите видове от Червения списък на   
гъбите и Червената  книга на България. 
 
          2. Стопански важни ядливи гъби, които се събират  интензивно 
и безконтролно на територията на парка за лични нужди и търговски 
цели – Борова и Обикновена манатарки и Пачи крак. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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