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Mikologia = mykologia (bot.) 
nauka o grzybach

1795r. – Jean-Jacques Páulet

„Traité des champignons” („Traktat o grzybach”),

Imprimerie Royale Puis Nationale, Paris.
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Ważne informacje dotyczące grzybów / Cechy specyficzne dla grzybów

CYTOLOGIA
• cytochrom C
•przemieszczające się mitochondria i 
rybosomy
•wewnętrzna mitoza
•brak korelacji kariokinezy z cytokinezą

FIZJOLOGIA
•Sposób odżywiania: fagotrofia i osmotrofia;
•Enzymy adaptatywne;
•Odpornośd na różnice:

-pH (opt. 5,0-6,0 
wartośd graniczna 3,5
ale 2,8(1,8) – 7,6);

-ciśnienia (strz. inf.  fit. 7 atm., 
derm. 42 atm.);

-tlenu;
-światła (mikosporyny)

BIOCHEMIA
• idiofaza – metabolity wtórne:

-substancje antybiotyczne;
-mikotoksyny



Mikotoksyny (biochemia i fizjologia grzybów)

Toksykologia 
środowiskowa

Toksykologia ogólna

Toksykologia szczegółowa

Ochrona 
środowiska

Medycyna

Weterynaria

Zootechnika

Rolnictwo

Technologia żywności

Przemysł paszowy

analityka

Intoksykacje pokarmowe (falotoksyny, 
amatoksyny, muskaryna, kwas 
ibotenowy, panteryna...)

Mikotoksykozy

Mikoalergozy 



Dominium Eucaryota

fagotrofia (saprotrofia, pasożytnictwo)

osmotrofia

Protozoa ściana komórkowa

celuloza chityna

zoospory (z mastigonemami) zoospor brak lub bardzo rzadko 
(bez mastigonem)

Chromista

Fungi
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heterotrofia



Ewolucyjne pochodzenie obecnych eukariota. Linie rozwojowe eukariota, eubakterii
i archebakterii uległy dywergencji już w bardzo wczesnym okresie ewolucji życia na
Ziemi. Dopiero znacznie później komórki eukariotyczne wzbogaciły się w
mitochondria, a jeszcze później pewna ich grupa wzbogaciła się w chloroplasty.
Mitochondria są w zasadzie takie same u roślin, zwierząt i grzybów, dlatego uważa
się, że pojawiły się w komórkach eukariotycznych przed dywergencją tych linii
rozwojowych (z Alberts i in. 1999).





Stanowisko grzybów wśród organizmów żywych  (Kirk i in. 2001; Hawskworth  1991 r.)

Dominium                      ARCHEA

Dominium                    BACTERIA
Królestwo Eubacteria

Dominium                   EUKARYA
Królestwa:

PROTOZOA
cudzożywne

jednokomórkowe
plechowate
plazmodia

CHROMISTA
samożywne

jednokomórkowe
plechowate

ANIMALIA
PLANTAE

FUNGI

Grzybopodobne              Grzyby                       Grzybopodobne

Protozoa                   właściwe Chromista

Organizmy bezjądrowe
Prokaryota

Organizmy jądrowe
Eukaryota

Królestwo Archebacteria

sposób życia

KONSUMENCI                           DESTRUENCI PRODUCENCI
sposób odżywiania

INGESTIA                                    OSMOTROFIA FOTOSYNTEZA



Formy współżycia grzybów z innymi organizmami

- Kooperacja (współdziałanie): 

• symbioza 
koniunktywna (porosty, mikoryza)

dyzjunktywna (grzyby myrmekofilne)

• synergia - parabioza

• komensalizm

- Eksploatacja (pasożytnictwo)

- Biosupresja (=antybioza) - antagonizm









Osmotrofia

martwy substrat

saprotrofizm

fitopatogeny

mikopatogeny

Zmiana warunków biocenotycznych

egzoenzymy

żywy substrat

pasożytnictwo

zoopatogeny

antropopatogeny



… W szkołach szerzy się „analfabetyzm przyrodniczy”, który

cechuje powierzchownośd i deformacja wiedzy przyrodniczej

społecznie funkcjonującej.

… różne poglądy nienaukowe konkurują z wybiórczo

traktowanymi elementami wiedzy przyrodniczej. …

- prof. dr hab. Wiesław Stawiński



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Gimnazjum

Jest:
„Grzyby mają bardzo różnorodną budowę. 
Jednokomórkowe są powszechnie znane 
drożdże, pozostałe składają się z nitkowatych 
strzępek.”

Komentarz:
Drożdże w warunkach mikroareofilnych 
tworzą pseudostrzepki (wydłużane są 
blastospory) i strzępki rzeczywiste 
(kiełkowanie blastospory de novo).



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Gimnazjum

Jest:
„U niektórych grzybów, na przykład u 
pleśniaka, strzępki są zbudowane z komórki 
zawierającej wiele jąder, zwanej 
komórczakiem. Zazwyczaj jednak grzyby mają 
strzępki wielokomórkowe składające się z 
jednojądrowych komórek.

Komentarz:
Komórki grzybów są bardzo rzadko 
jednojądrowe – wyraźna tendencja do 
wielojądrowości



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Gimnazjum

Jest:
„Rozrastając się w podłożu, tworzą one plechę 
grzyba, czyli grzybnię, która wyglądem 
przypomina watę.”

Komentarz:
Grzybnia powietrzna przypomina watę: 
puszysta, wzniesiona, delikatna – „pleśo” 
(Mucor, Aspergillus, Penicillium, Fusarium).
W podłożu jest grzybnia substratowa.



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Gimnazjum

Jest:
„Grzyby mogą rozwijad się jedynie w pobliżu 
martwej materii organicznej, która jest ich 
pożywieniem.”

Komentarz:
Nieprawda  pasożyty



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Gimnazjum

Jest:
„Niektóre gatunki grzybów znajdują 
zastosowanie w medycynie. Wytwarza się z 
nich antybiotyki – substancje o silnych 
właściwościach bakteriobójczych. Z pędzlaka 
pojawiającego się na starych produktach 
mącznych produkuje się penicylinę.”

Komentarz:
Nie z grzybów wytwarzane są 
antybiotyki – grzyby to producenci 
antybiotyków – nie tylko 
przeciwbakteryjnych ale także 
przeciwgrzybowych (nystatyna).



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Liceum

Jest:
„Drożdże to saprofityczne grzyby 
jednokomórkowe.”

Komentarz:
Drożdże to nie tylko saprotrofy – liczne należą 
do grzybów potencjalnie chorobotwórczych, 
rosną i rozwijają się w ontocenozie człowieka i 
zwierząt – drożdżyce przewodu pokarmowego, 
układu oddechowego, jamy ustnej, skóry, 
paznokci.



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Liceum

Jest:
„Pędzlak (a także kropidlak) reprezentują 
grupę grzybów saprotroficznych, u których 
niemal całkowicie zanikło rozmnażanie 
płciowe. Występuje u nich tylko tak zwana 
forma niedoskonała, rozmnażająca się 
bezpłciowo za pomocą zarodników 
konidialnych.”

Komentarz:
Nieprawda – Aspergillus i Penicillium tworzą 
postacie doskonałe (owocnik typu 
klejstotecjum).



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Liceum

Jest:
„Mączniakowce to z kolei bezwzględne 
pasożyty, wykazujące szereg cech sprzyjających 
porażaniu roślin kwiatowych. Wytwarzają one 
między innymi ssawki, czyli strzępki 
przebijające ścianę komórkową liścia…”

Komentarz:
Ścianę komórkową przebijają strzępki infekcyjne 
lub penetracyjne a ssawki – to haustoria –
pobierają pokarm z komórki żywiciela



Przykłady wybranych błędów z podręczników szkolnych
Liceum

Jest:
„Co najmniej 20% ludzi cierpi na mikozy, czyli 
choroby wywołane produktami przemiany 
materii grzybów atakujących skórę (tzw. 
dermatofitów), a co gorsza, także wnętrze 
organizmu.”

Komentarz:
Mikozy = grzybice nie są wywoływane przez 
produkty przemiany materii grzybów lecz 
rozwojem grzybów w organizmie.

Schorzenia wywołane przez metabolity wtórne 
grzybów:
-intoksykacje pokarmowe – macromycetes;
-mikotoksykozy – toksyny grzybów pleśniowych;
-mikoalergozy – toksyny + zarodniki grzybów 
pleśniowych;
-ergotyzm – alkaloidy sporyszowe



MIKOLOGIA LEŚNA

+ fitosocjologia

+ mikrobiologia 
gleb

PODSTAWY UPRAWY I OCHRONY 
GLEB

MIKOSOCJOLOGIA

MIKOLOGIA GLEB (=M. ROLNICZA)



Grzyby to heterogenna, polifiletyczna grupa
organizmów eukariotycznych o heterotroficznym
metabolizmie = saprotroficznym lub pasożytniczym
sposobie odżywiania, opartym na osmotrofii
pierwotnej



B. O. Dodge: „Grzyby nie są ustrojami zwyrodniałymi, znajdującymi się
gdzieś na uboczu w schemacie ewolucji, nie mającymi większego
znaczenia gospodarczego i naukowego. Przeciwnie, grzyby rozwijają się,
zmieniają i podlegają własnej ewolucji. Mają one zdolność łatwego
przystosowywania się do wszelkich warunków życiowych. Gdy rośliny
zielone i zwierzęta zaczną w przyszłości znikać z powierzchni kuli
ziemskiej jakieś grzyby na pewno pozostaną by uprzątnąć po nich
szczątki.”



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


