
Атлас на гъбите в 
България

изготвен от учениците от 
6, 7 и 8 клас към ЧСУ “Цар 

Симеон Велики”



Ядливи 
гъби



Сърнела
Шапка Отначало яйцевидна, после сферична и 
накрая плоска с изразена централна гърбица. 
Достига до 30 cm в диаметър.

Ламели Гъсти, широки от 1 до 1.5 cm, бели, 
свободни от пънчето.

Пънче Високо до 30, а понякога и до 40 cm, 
дебело от 1 до 3.5 cm. То е тръбовидно кухо като 
свирка, с жилаво месо.

Пръстен Тлъст и мек, двуслоен. Лесно се движи 
нагоре и надолу.

Местообитание Тази гъба расте в редките и 
просветлени широколистни и иглолистни гори, а 
също така по горските поляни, в храсталаци и сред 
пасища. Появява се в края на пролетта и 
продължава да плододава до края на есента, но 
най-обилно през есента. 



Елегантна сърнела
Шапка Първоначално яйцевидна или звънчевидна, 
после разперена до почти плоска, с изпъкнало 
връхче. Ръбът е първоначално слабо подвит, но 
скоро се изправя. Диаметър до 12 cm.

Пънче Тънко, цилиндрично, кухо, леко удебелено 
в основата, бяло или кафеникаво, покрито с малки 
кремави или бледокафеникави люспици. Размери 
8-10 x 0.8-1.5 cm. 

Пръстен В горната част на пънчето има пръстен, 
лесно движещ се нагоре-надолу, остатък от 
частичното покривало.

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от 
пънчето.

Местообитание Расте поединично или на групи на 
открити места и в гористи местности през есента. 



Златист пачи крак
Шапка Фуниевидна. Кафява с жълт оттенък. 
Повърхността е суха, набръчкана и неравномерна, 
понякога слабо люспеста. Ръбът е вълнообразен, 
тънък и слабо подвит. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бледожълти, жълти или оранжеви. Почти 
гладки или набръчкани. Спускат се надолу по 
пънчето.

Пънче Цилиндрично, но често неравномерно, с 
разширения и сплесквания по цялата дължина. 
Жълто до оранжево с бяла основа. Повърхността е 
гладка. Височина до 10 cm.

Пръстен Няма.

Местообитание Планински иглолистни гори. Расте 
на големи групи върху почва или силно изгнила 
дървесина. Сезонът е от средата на лятото до края 
на есента. Видът плододава нередовно. Понякога 
плододава в изобилие, а през други сезони 
привидно отсъства или се открива много трудно. 



Горска печурка
Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно 
изпъкнала и накрая плоска. Повърхността 
почервенява при нараняване. Ръбът е изправен и 
слабо провиснал. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно розово-сиви, 
розово-червени и накрая тъмнокафяви. Гъсти и 
свободни от пънчето. Ръбът често е светъл и слабо 
назъбен.

Пънче Цилиндрично, с разширена основа 
наподобяваща луковица.. Бяло до кафеникаво. 
Почервенява след нараняване. Височина до 15 cm.

Пръстен Еднослоен или двуслоен (когато е покрит 
с люспи отдолу). 

Местообитание Обикновено във вътрешността на 
иглолистни и широколистни гори. Плододава 
поединично или на групи през лятото и есента.



Полска печурка
Шапка Отначало кълбовидна, по-късно 
полукълбовидна и накрая плоска. Бяла, покрита с 
фини бели влакна или почти гладка. Ръбът в 
началото е подвит, после се изправя, носи остатъци 
от частичното покривало. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало розови, после розово-кафяви, 
кафяви и накрая черно-кафяви. Те са гъсти и 
несраснали с пънчето.

Пънче Бяло, цилиндично или стеснено в основата. 
Височина до 6-8 cm и дебелина до 2-3 cm.

Пръстен Бял, единичен, еднослоен, тесен и нежен. 
Често не се наблюдава при развитите гъби.

Местообитание Пасища, торища и ливади. 
Плододава поединично или на групи. Сезонът е от 
края на пролетта до късна есен (V-XI), но най-
обилно плододава през есента след дъждове.



Ливадна печурка
Шапка Звънчевидна в началото, после 
полукълбовидна с подвит ръб, по-късно плоска и 
широка с изправен ръб.

Ламели Свободни от пънчето, гъсти. Първоначално 
белезникави, после сиво-розови и накрая 
покафеняват до кафяво-черни.

Пънче Високо до 15 cm, плътно, по-късно кухо, със 
същия цвят като шапката, леко удебелено в 
основата. Повърхността е гладка.

Пръстен Широк, висящ и траен. Оформен от двойна 
мембрана, долният пласт от която виси във формата 
на звезда или зъбно колело.

Местообитание Расте в пасища и тревисти места, 
между храсталаци и в овощни градини от края на 
пролетта до късна есен (V-XI).



Kладница
Шапка Несиметрична към пънчето, с форма на 
мида или ветрилообразна. Отначало плоска и 
правилна, после вдлъбната и фуниевидна. Достига 
на ширина от 6 до 25 cm. От един корен (мицел) 
излизат множество шапките разположени 
керемидообразно. Ръбът е завит надолу и навътре.

Ламели Бели, редки, слизат по пънчето доста 
надолу, често дори до основата

Пънче Бяло, здраво, месесто, в основата 
филцовано. Обикновено дължината му е 1 до 4 cm, 
а дебелината –  от 1 до 3 cm.

Местообитание Кладницата расте по мъртви и 
живи дървета, както и по гниещи трупи (кладни) на 
големи групи на едно място като кичури. 
Предпочита стеблата на широколистни, по-рядко 
иглолистни дървета. Появява се късно през лятото и 
расте чак до настъпване на пълната зима.



Дъбова манатарка
Шапка До 20 cm в диаметър. Обикновено фино до 
грубо напукана. Оцветена почти еднородно в един 
цвят, светлокафява до кафява. Не посинява при 
одраскване.

Тръбички Отначало бели, после кремави, 
бледожълти до жълти с маслиненозелен тон. Не 
променят цвета си при излагане на въздух. Порите 
са със същите цветове и също не променят цвета си 
при одраскване.

Пънче Бухалковидно или цилиндрично. Почти 
еднакво на цвят с шапката, изцяло покрито с фина 
мрежа.

Местообитание Широколистни или смесени гори, 
образува микориза с различни широколистни 
дървета – дъбове, бук, кестен, леска, габър или 
липа. 



Обикновена манатарка
Шапка Отнало полукълбовидна, после се изправя 
до плоска. Кафява с по-бледи участъци, особено по 
периферият. Обикновено достига 20 cm в диаметър, 
но инцидентни екземпляри са още по-големи.

Тръбички При младите гъби – бели, после 
постепенно пожълтяват. Порите са ситни, оцветени 
като тръбичките.

Пънче Отначало яйцевидно. После бухалковидно с 
по-широка основа и по-рядко почти цилиндично. 
Покрито с белезникава мрежа върху светъл, 
белезникав фон.

Местообитание Иглолистни и широколистни гори. 
У нас се среща предимно във високопланинските 
гори от смърч, и в по-малка степен с други дървета 
като бор, ела, бук и бреза. Расте през лятото и 
есента. 



Борова манатарка
Шапка Винено-кафява, по-късно червено-кафява. 
При младите гъби покрита с бял налеп, който 
изчезва при по-развитите гъби. Повърхността е 
матова и неравна. Обикновено расте до 20 cm.

Тръбички При младите гъби – бели, после 
постепенно пожълтяват. Порите са ситни, оцветени 
като тръбичките.

Пънче Отначало кълбовидно. После бухалковидно 
със значително по-широка основа. Белезникаво, но с 
кафеникави участъци или изцяло кафеникаво. 
Покрито с белезникава мрежа.

Местообитание Среща се в иглолистни гори с бор, 
смърч и ела, но рядко и в гори от бук. Предпочита 
по-студените условия. Появява се сравнително рано, 
през пролетта и продължава да расте до края на 
есента (V-XI).



Зърнеста пърхутка
Плодно тяло Формата му е крушовидна, като e 
разделено на две части. Горната част е със 
сферична или полусферична форма и се състои от 
обвивка, която обгръща спороносния слой. 
Обвивката е покрита с конусовидни израстъци и 
между тях по-дребни зрънца. Спороносният слой 
първоначално е бял, с мека консистенция и гъбена 
миризма, но по-късно става жълто-зелен и накрая се 
превръща в кафеникава прахообразна маса. 
Зрелите спори могат да бъдат разпръснати през 
отвор, който се образува в най-върховата част на 
обвивката. Долната част представлява краче. След 
узряването на спорите цялото плодно тяло 
покафенява и изсъхва.

Местообитание Гъбата се среща във вътрешността 
и по границите на широколистни и иглолистни гори. 
Плододава през лятото и есента, често на големи 
групи. 



Керино ухо
Плодно тяло Чашковидно или паничковидно, с късо 
стъбло. Червената вътрешната повърхност на 
чашката е спороносния слой на гъбата. Външната 
повърхност на чашката е бяла, белезникава до 
розова и е покрита с фини косъмчета. Ръбът е 
подвит или изправен и финоназъбен. Пънчето е бяло 
и покрито с власинки. Диаметър до 5 cm. В редки 
случаи отсъства червен пигмент и плодното тяло 
може да придобие жълт или дори бял цвят.

Местообитание Расте на групи върху мъртви клони 
на различни дървета сред които явор, елша, бук, 
габър, ясен, розоцветни, акация и други. 
Предпочита влажни, мъхести места, обикновено 
близо до речни корита и в долини. Среща се през 
зимата до началото на пролетта (XII-III).



Челядинка
Шапка Отначало звънчевидна, по-късно плоска с 
ниска, широка гърбица в центъра. Кремава до 
кафеникава. Повърхността е гладка и суха. Ръбът 
е гладък или слабо набразден. До 5 cm в 
диаметър.

Ламели Редки, бели до кремави и свободни от 
пънчето. При напълно развити екземпляри често с 
разклонения в дълбочина.

Пънче Цилиндрично, тънко. Бяло до кремаво, но 
по-светло от шапката. Високо до 7-8 cm.

Местообитание Расте по пасища, ливади и 
горски поляни сред ниска, зелена трева. Може да 
се срещне по всяко време от пролетта до есента, 
стига да е достатъчно влажно и да има свежа, 
зелена растителност. Често се среща на гнезда с 
голям брой плодни тела.



Ветрогонова гъба
Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно 
фуниевидна до плоска. Сиво-кафява или кафява. 
Ръбът отначало е подвит, по-късно се изправя. 
Диаметър до 10 cm.

Ламели Белезникави до сиви, силно низбягващи. 
Някои се разклоняват в близост до пънчето.

Пънче Обикновено разположено странично спрямо 
шапката, по-рядко централно. Бяло до бежово. 
Цилиндрично, понякога изтънява рязко в основата. 
Височина до 5 cm.

Местообитание Гъбата расте изключително в 
присъствието на растението Полски ветрогон, 
свързана с корените на растението, от които 
получава хранителни вещества. У нас сезонът на 
гъбата е през есента до настъпване на зимата.



Хибридна смръчкулка
Шапката е звънчевидна или конусовидна, със 
заоблен или остър връх. Външната повърхност е 
покрита с ямки, които се разделени помежду си от 
ребра.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно, с 
разширение в основата. Бяло или кремаво, а при 
по-стари гъби – жълтеникаво. Повърхността е 
финозърнеста и понякога вертикално набраздена. 
Вътрешността е куха.

Местообитание Гъбата расте в широколистни гори 
през пролетта. Най-често обитава гори и храсталаци 
във влажни местности с богата почва, особено в 
речни корита и по бреговете на мочурища и езера, 
но може да се срещне и в паркове, градини и 
ливади. Периодът на плододаване е април до май. 
Обикновено расте на групи. 



Шишаркови парички
Шишарковите парички са род гъби, които растат 
върху стари, опадали шишарки на иглолистни 
дървета, които те разграждат. Обичайно плодните 
тела се образуват през студените месеци на 
годината, но по-лесно се намират след стопяване 
или отсъствие на снежната покривка през ранна 
пролет. Растат на групи или поединично. Плодните 
тела представляват малки гъби с кръгли, 
кафеникави шапки, бели, кремави до жълтеникави 
ламели и дълги, тънки и сравнително жилави, 
кремави до жълтеникави пънчета. Пънчетата 
излизат директно от шишарковата повърхност. 
Когато шишарката е заровена и скрита от погледа, 
тя е свързана с пънчето посредством дълъг 
израстък. 

У нас се срещат три 
вида. Върху смърчови 
шишарки расте 
единствено Strobilurus 
esculentus. Върху 
борови шишарки 
растат два вида: 
Strobilurus 
stephanocystis и 
Strobilurus tenacellus. 



Кичуреста пънчушка
Шапка С диаметър до 8 cm, отначало е 
полусферична и е свързана с пънчето чрез бяло 
тънко було. Напълно израсналата гъба е почти 
плоска или прилича на плитко и широко звънче, с 
тъпа гърбица по средата и с тънко месо. 

Ламели Гъсто поставени, отначало белезникави 
или глинестожълти, по-късно стават 
канеленокафяви или червено-кафяви.

Пънче До 10 cm високо и от 0,5 до 1 cm дебело, 
жилаво, с възрастта става кухо. 

Пръстен Малък, кожест, кафявочерен и често се 
изгубва напълно

Местообитание Расте в широколистните гори по 
пънове, по-рядко по пънове на иглолистни дървета. 
Гниещите, полуизгнилите пънове са най-
благоприятният субстрат за нея. Появява се през 
май, расте през цялото лято до есента.



Тополова пънчушка
Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно 
плоска. Бяла, кремава или кафява, с по-тъмен 
център. С набръчкана повърхност, която понякога 
се напуква. Ръбът е подвит отначало, после се 
изправя. Обикновено до 10 cm в диаметър.

Ламели Отначало белезникави до бледокафяви, 
по-късно покафеняват. Гъсти и прираснали към 
пънчето или слабо низбягващи.

Пънче Цилиндрично. Бяло до кремаво, покрито с 
фини люспи под пръстена. Височина до 15 cm.

Пръстен Бял, невисящ. 

Местообитание Расте на кичури върху пънове и 
стволове на тополи, върби и по-рядко други 
широколистни дървета. Плододава върху почва в 
близост до дървесина. Появява се от пролетта до 
есента. Главно в низините, често в коритата на 
реки, в паркове и градини.



Седефена гъба
Шапка Полукълбовидна или изпъкнала. Чисто 
бяла, но понякога с бледокремаво петно в центъра. 
Слузеста и лъскава. Ръбът е подвит отначало, по-
късно се изправя. Диаметър до 8 cm. Не реагира с 
разтвор на калиева основа (KOH).

Ламели Чисто бели. Редки и сравнително дебели. 
Низбягващи или прираснали.

Пънче Цилиндрично, изтъняващо и извито близо 
до основата. Бяло. Покрито с дребни бели зрънца в 
горната част и слуз в долната. При засушаване е 
сухо. Височина до 10 cm.

Местообитание Широколистни гори, с бук. 
Плододава през есента, поединично или на групи. 
Често плодните тела са скрити под дълбока шума.



Лисичка
Шапка Първоначално плоска, по-късно 
фуниевидна. Бледорозова до охрено-жълта, по-
бледа към периферията. Повърхността е 
финомъхеста или гладка. Ръбът е гладък или 
оребрен, отначало подвит, по-късно изправен и 
често с вълнообразен ход. До 8 cm в диаметър.

Ламели Бели, при застаряване – кремави. Силно 
низходящи и гъсти.

Пънче Цилиндрично или леко удебелено в 
основата. С цвета на шапката или по-бледо. 
Височина до 7 cm.

Местообитание Расте в широколистни и 
иглолистни гори и по тревисти места в горските 
покрайнини. Плододава на групи, често 
образувайки самодивски кръгове, от края на 
пролетта до есента (V-XI). Широко разпространен и 
често срещан вид в планините и низините.



Мартовка
Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска до 
плитко фуниевидна. Пепелявосива, но често 
неравномерно оцветена, със светли и тъмни 
участъци. Понякога почти изцяло бяла. Ръбът дълго 
време стои подвит, после се изправя. Диаметър до 
15 cm.

Ламели Бели, по-късно сивкави. Дебели, редки и 
низбягващи.

Пънче Почти цилиндрично, но често изтъняващо 
към основата. Белезникаво до сиво, с влакнеста 
повърхност. Височина до 8 cm. Сравнително дебело 
(до 3 cm диаметър).

Местообитание Планински иглолистни и 
широколистни гори. Открива се под смърч, ела, бук, 
дъб и кестен. Плододава поединично или на групи, 
като често образува туфи. Сезон – от края на зимата 
до пролетта (март, април). 



Обикновена масловка
Шапка Отначало кълбовидна, по-късно 
изпъкнала и накрая плоска. Кафеникава, 
понякога с по-светли, белезникави части. Ръбът е 
отначало подвит, по-късно изправен. До 12 cm в 
диаметър.

Тръбички Първоначално жълти, но с възрастта 
потъмняват. Порите са ситни и жълти. Не 
посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично. Белезникаво до жълто. 
Височина до 10 cm.

Пръстен Широк, дебел и сравнително траен. Бял, 
с кафяво-виолетово обагрена долна повърхност.

Местообитание Среща се единствено в симбиоза 
с борове. Сезонът започва през пролетта и 
продължава до края на есента. Плододава в 
забележителни количества при влажно време.



Обикновена брезовка
Шапка Отначало полукълбовиднана, по-късно 
изпъкнала. Бежова, бледокафява до тъмнокафява. 
Гладка или финокадифена, слабо леплива във 
влажно време.  До 15 cm в диаметър.

Тръбички Отначало белезникави, после сиво-
кафяви. Слабо прираснали или несраснали с 
пънчето. Порите са ситни и със същия цвят като 
тръбичките.

Пънче Бухалковидно, като се разширява слабо и 
постепенно към основата. Покрито със ситни сиви, 
кафяви или черни люспици. Височина до 20 cm.

Местообитание Среща се в гори в присъствие на 
брези (Betula), с които образува микориза. 
Плододава поединично или на малки групи. Сезон 
– от края на пролетта до края на есента (V-XI). 
Разпространена и често срещана гъба навсякъде, 
където растат брези.



Летен трюфел 
Плодно тяло Най-често кълбовидно, но редовно с 
неправилна форма. Състои се от перидий (обвивка) 
и глеба (вътрешност). Перидият е тъмнокафяво-
черен до черен и груб, съставен от едри 
пирамидални брадавици. Глебата е отначало 
кремава и накрая кафеникава, кръстосана от 
множество тънки, белезникави жилки (наричани 
също вени). Диаметър до 10 cm, но повечето 
плодни тела достигат по-скромни размери (около 5 
cm).

Местообитание Широколистни гори, като образува 
микориза с различни видове дървета: дъб, бук, 
габър, леска, кестен и други. Предпочита местности 
с варовита почва в низините. Сезонът е от края на 
пролетта до зимата. 



Зимен бял трюфел
Отлиличителни белези Външната повърхност е 
гладка, а цветът може да варира между светла охра 
и тъмно оранжево. Вътрешността е червеникаво-
кафява с бели вени. Миризмата на този вид 
трюфели е отчетлива и много приятна, като 
напомня на чесън. Размерът му варира от няколко 
милиметра до 4-5 см. Този вид трюфел живее в 
симбиоза, както с широколистни, така и с 
иглолистни дървета.

Местообитание Широколистни и борови гори, в 
низините. Плододава под земята през зимата и 
пролетта.



Сив овчи нос
Шапка Сиво-виолетова с леко изпъкнало връхче 
в средата. Ръбът при младите екземпляри е 
подвит навътре и заловен за пънчето чрез 
нишковидно частично покривало. Повърхността 
може да бъде лигава и слузеста, а в сухо време –  
гладка и лъскава. Диаметър до 12 cm.

Пънче Тънко, цилиндрично, сиво, в основата 
жълто, с нетраен паяжовиден пръстен, остатък от 
частичното покривало. Размери 3.5-10 x 1-2 cm.

Ламели Нарядко разположени, низбягващи по 
пънчето, белезникави или сиви, потъмняващи с 
възрастта.

Местообитание Расте в покрайнините на горите, 
по високите поляни, покрай пътищата в 
иглолистния горски пояс. Образува микориза със 
смърч и бор. Сезонност – от началото на лятото до 
края на есента (VI-XI).



Набръчкан напръстник
Шапка Повече или по-малко звънчевидна. 
Външната повърхност е с изразени вгъвания, които 
могат да бъдат вертикални и успоредни или съвсем 
хаотични, разделени от ребра. Жълто-кафява, 
кафява или понякога кафяво-черна по ребрата. 
Вътрешната повърхност е белезникава до кремава и 
гладка.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно с 
разширение в основата. Бяло, белезникаво, 
кремаво или бледооранжево. Пънчето е кухо, като 
кухината е изпълнена с бели памуковидни хифи.

Местообитание Гъбата плододава през пролетта 
(IV-V). Описани са различни местообитания - 
просветлени широколистни гори, крайречни ливади 
и храсталаци. Гъбата понякога се среща в 
присъствието на някои дървесни видове като 
тополи, върби и глог.

Ядлива след обработка, но има спор.



Обикновена есенна гъба
Шапка До 7 cm в диаметър, първоначално 
звънчевидна, по-късно разперена до почти 
плоска, с малко, изпъкнало връхче, светло сива 
до тъмно сива. Повърхността е влакнеста и 
мъхеста. Ръбът е вълновиден, понякога насечен.

Ламели Прираснали със зъбче, белезникави до 
сиви при остарели гъби. Не особено гъсти.

Пънче До 8 cm, бяло до сивкаво при по стари 
гъби, гладко или финовлакнесто. Първоначално 
плътно, по-късно с кухини, трошливо.

Местообитание Среща се в иглолистни гори, 
предимно с бор, през есента (IX-XI) и рядко 
през пролетта (IV). Плододава на групи.

Има оспорвана ядливост!



Отровни 
гъби



Бяла мухоморка
Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно 
изпъкнала и накрая плоска. Бяла, но може да 
бъде и бледо кремава. Ръбът е гладък или леко 
влакнест, но е ненабразден. Достига до 10 cm в 
диаметър.

Ламели Бели, гъсти и несраснали с пънчето.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се 
към основата. Бяло. Височина до 12 cm.

Пръстен Широк, висящ и траен. Бял.

Местообитание Широколистни и по-рядко 
иглолистни гори, у нас обикновено с дъб. 
Предпочита по-топли и южни места. Плододава 
поединично или на групи. Расте предимно в 
периода от разгара на пролетта до началото на 
лятото, рядко - през лятото и есента. 



Червена мухоморка
Шапка Отначало кълбовидна, после 
полукълбовидна до изпъкнала и накрая плоска, до 
леко вдлъбната. Яркочервена до оранжево-
червена, покрита с множество брадавици. Ръбът е 
съвсем леко набразден. Диаметър до 30 cm.

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от 
пънчето.

Пънче Цилиндрично, луковично-удебелено в 
основата с остатъци от общото покривало, с 
пръстен. Бяло. Височина до 25 cm.

Пръстен Широк, висящ. Бял, като по 
периферията му се намират малки брадавици. 

Местообитание Расте в иглолистни и 
широколистни гори. У нас се среща главно със 
смърч , бреза, бор и бук по планините. Плододава 
през лятото и есента.



Зелена мухоморка
Шапка Отначало кълбовидна, после яйцевидна, 
полукълбовидна или изпъкнала и накрая плоска. 
Зеленикава, жълтеникава, кафеникава или почти 
бяла, като центърът е по-тъмен от ръба. 
Повърхността, най-често гола, гладка. Ръбът е 
ненабразден. До 15 cm в диаметър. 

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от 
пънчето.

Пънче Цилиндрично, в основата обхванато от 
остатъка от общото покривало (волва). Гладко. 
Височина до 12 cm.

Пръстен Широк, висящ и траен. Бял до жълтеникав. 

Местообитание В широколистни и в иглолистни 
гори. У нас се среща най-често с дъб, бук, габър. 
Плододава поединично или на групи през лятото и 
есента (VI-XI). 



Бяла отровна орешарка
Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно 
плоска, но с вдлъбнатина в центъра. Кремава до 
бежова, понякога с концентрични ивици. Ръбът е 
леко подвит навътре и често е вълнообразен. 
Диаметър до 5 cm.

Ламели С цвета на шапката или по-светли. 
Прираснали към пънчето или низбягващи. Не 
много гъсти. 

Пънче Цилиндично, с цвета на шапката. Достига 
до 10 cm височина.

Местообитание Гъбата расте по пасища, ливади, 
горски поляни и други затревени места. 
Плододава от лятото до края на есента. 
Обикновено расте на групи и понякога образува 
самодивски кръгове.



Оранжево-червен паяжинник
Шапка Отначало звънчевидна, по-късно 
изпъкнала до плоска, с широка и ниска гърбица в 
центъра. Оранжево-кафява, ръждивокафява или 
кафява. Покрита със ситни люспи и суха. Ръбът е 
слабо подвит до изправен и често вълнообразен. 
Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало оранжеви, по-късно 
ръждивокафяви. Сравнително редки и дълбоки. 
Прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично или стеснено в основата. 
Бледокафеникаво до оранжево-кафяво.. Височина 
до 10 cm.

Местообитание Широколистни гори, най-често 
под дъб и бук . Една наша находка е от планинска 
смърчова гора. Плододава поединично или на 
групи през лятото и есента. 



Russula Nobilis
Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно 
изпъкнала и накрая плоска. Червена или розово-
червена, като младите плодни тела са с по-
наситен цвят. Повърхността е гладка и суха, във 
влажно време бляскава и лепкава. Ръбът е слабо 
набразден. Кожицата се обелва до една трета или 
половината от разстоянието до центъра, 
разкривайки розово месо. Диаметър до 7 cm.

Ламели Бели, сравнително гъсти, сраснали с 
пънчето и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в 
основата. Бяло. Повърхността е гладка. Височина 
до 6 cm.

Местообитание Букови гори. Плододава на групи 
през лятото и есента. Широко разпространен и 
често срещан вид в своето местообитание.



Лъжлив пачи крак
Шапка До 10 cm в диаметър. Оранжева до ярко 
оранжева или оранжево-жълта. Ръбът е подвит.

Ламели Оранжеви, низбягващи (спускат се по 
пънчето) и раздвояващи се.

Пънче Обикновено стесняващо се към основата. 
Често извито и със същия цвят като шапката.

Местообитание Среща се в смесени и иглолистни 
гори, върху горска шума или пънове, понякога 
върху стърготини. Широко разпространен вид в 
Европа.



Russula luteotacta
Шапка Отначало изпъкнала, но много скоро след 
това плоска, с вдлъбнат център, накрая 
фуниевидна. Червена или розово-червена, но 
понякога избледнява. Ръбът е изправен или, 
финонабразден. Диаметър до 7 cm.

Ламели Бели, накрая кремави. На места 
пожълтяват след нараняване. Сравнително дебели и 
редки, често с разклонения. 

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или изтъняващо 
към основата. Изцяло бяло, рядко с розови петна. 
Пожълтява на местата на нараняване. Височина до 7 
cm.

Местообитание Широколистни гори, най-вече с 
дъб, габър и бук. Широко разпространен и често 
срещан вид. Плододава на групи или поединично от 
края на пролетта до есента.



Бясна гъба
Шапка Първоначално широко звънчевидна или 
полукълбовидна, дълго време изпъкнала, накрая 
плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. 
Яркочервена, най-често равномерно оцветена. 
Ръбът е изправен и ненабразден. Диаметър до 10 
cm, но често по-малка.

Ламели Бели, по-късно бледокремави. 
Сравнително гъсти. Свободни от пънчето или слабо 
прираснали.

Пънче Цилиндрично до бухалковидно с по-широка 
основа. Бяло. Повърхността е гладка. Височина до 
8 cm.

Местообитание Планински иглолистни гори под 
борове и смърч. Обикновено расте върху кисели 
почви сред мъхове и боровинки в близост до 
влажни зони. Плододава поединично или на групи 
през лятото и есента. 



Пантерка
Шапка Отначало кълбовидна, после 
полукълбовидна и накрая плоска. Кафява. Покрита 
с многобройни ситни, бели остатъци от общото 
покривало. Ръбът е фино набразден. До 15 cm в 
диаметър.

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от 
пънчето.

Пънче Цилиндрично, с пръстен, в основата 
луковично-удебелено и обхванато от волва 
(покривало). Бяло. Височина до 12 cm.

Пръстен Обикновено хоризонтален или слабо 
увиснал. Тесен или широк. Бял. Липсва 
набразденост по горната повърхност.

Местообитание Най-често се среща в 
широколистните гори, с дъб, бук, кестен и други. 
Плододава поединично или на групи през лятото и 
есента. 



Лимонка
Шапка Първоначално полукълбовидна, по-късно 
плоска, понякога с ниска гърбица в центъра. Жълта, 
жълто-кафява или жълто-зелена, обикновено по-
тъмна в центъра. Повърхността е гладка до 
финолюспеста. Ръбът е слабо подвит до изправен и 
често вълнообразен. До 12 cm в диаметър.

Ламели Свободни от пънчето или прираснали със 
зъбче, жълти, гъсти.

Пънче Бледожълто, по-светло от шапката, плътно, 
леко задебелено в основата, с влакнеста или 
финолюспеста повърхност. Височина до 10 cm.

Местообитание Иглолистни и по-рядко 
широколистни гори. Образува микориза най-често с 
борове (Pinus), но също и със смърч (Picea abies), 
ела (Abies alba) и бук (Fagus sylvatica). Предпочита 
ронлива и песъчлива почва. Плододава поединично 
или на групи. Сезонът е през есента.



Източник

https://manatarka.org/


