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• odŜywiają się saprofitycznie poprzez trawienie ekstracelularne
(zewnątrzkomórkowe)

• niektóre tworzą symbiotyczne związki mutualistyczne (mikoryza: 
ekto- lub endotroficzna)

• mogą być pasoŜytami

• budowa: jednokomórkowe → wielokomórkowe plechy strzępkowe 
(podzielone septami na jedno → kilkujądrowe komórki lub 
cenocytyczne – wielojądrowe), haploidalne – 1n !!!

• otoczone ściana komórkową zbudowaną z chityny

• Ŝyją w środowiskach zacienionych i wilgotnych

• są bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiskowe





• bezpłciowe (np. przez pączkowanie)

• poprzez wytwarzanie spor w procesie płciowym lub 

bezpłciowym (spory mogą być wytwarzane na 

strzępkach powietrznych tworzących owocniki -

sporokarpy)

• przy rozmnaŜaniu płciowym moŜe zachodzić swoista 

koniugacja: połączenie 2 rodzajów strzępek i zlanie jąder 

(jeśli zlanie jąder nie nastąpi od razu, powstają strzępki 

dikariotyczne: n+n)



• Zygomycota (sprzęŜniaki)

• Ascomycota (workowce)

• Basidiomycota (podstawczaki)

• Deuteromycota (grzyby konidialne)

TYPY

Klasyfikacja grzybów opiera się głównie

na rozmnaŜaniu i owocnikach



• strzępki są cenocytyczne (brak sept)

• saprofity lub pasoŜyty (roślinne lub zwierzęce)

• Rhizopus nigricans (rozłoŜek czerniejący)

• rozmnaŜanie bezpłciowe lub płciowe







• strzępki zwykle podzielone perforowanymi septami

• rozmnaŜanie bezpłciowe lub płciowe (z 

wytworzeniem charakterystycznych worków)



worki



• większość droŜdŜy

• grzyby powodujące psucie się artykułów spoŜywczych

• miseczniaki

• smardze

• trufle

• workowce powodujące choroby roślin (choroba 
holenderska wiązów, zgorzel kasztana, sporysz zbóŜ, 
mączniaki prawdziwe)





Penicillium (pędzlak)



Aspergillus 

(kropidlak)



Peziza

workowiec miseczniak



Morchella

(smardz)

Tuber

(trufla)



Claviceps purpurea

(buławinka czerwona) Monilinia



Pilobolus



• strzępki podzielone perforowanymi septami

• rozmnaŜanie płciowe przebiega z 

wytworzeniem charakterystycznych 

podstawek



podstawki



• grzyby kapeluszowe

• huby

• purchawki

• rdze (pasoŜyty)

• głownie (pasoŜyty)



Amanita

(muchomor)

Agaricus

(pieczarka)

Boletus

(borowik)



Cantharellus

(kurka)

Xerocomus

(podgrzybek)



Russula

(gołąbek)

Suillus

(maślak)

Armillaria

(opieńka)



Macrolepiota

(kania)

Coprinus



Geastrum

Tremella



HUBY



PURCHAWKI



Puccinia

(rdza)

Ustilago

(głownia)



• brak rozmnaŜania płciowego

• rozmnaŜają się bezpłciowo za pomocą

konidiów

• liczne są powiązane z workowcami 

(Ascomycota)



Alternaria



• reducenci (+/-)

• przemysł spoŜywczy (piwo, wino, sery, droŜdŜe piekarskie, sos 
sojowy, grzyby jako poŜywienie, kwas cytrynowy)

• zatrucia grzybowe (np. cyklopeptydy)

• przemysł farmaceutyczny: antybiotyki, leki immunosupresyjne, 
sporysz (LSD, leki przyspieszające porody, przeciwkrwotoczne, 
przeciwmigrenowe, na podwyŜszone ciśnienie) – „ogień św. 
Antoniego” (ergotyzm)

• biologiczna metoda walki z owadzimi szkodnikami

• choroby roślin (głownie, sporysz, zgorzel rakowata kasztana, 
choroba holenderska wiązów, parch jabłoni, brunatna zgnilizna, 
rdze) 

• choroby zwierząt i ludzi (grzybice powierzchniowe, kandydozy –
droŜdŜyce, słoniowacizna, histoplazmoza)









• organizm dwoisty: fototrof (zielenica lub sinica) + grzyb (zwykle 
workowiec, rzadziej podstawczak)

• mutualizm czy kontrolowane pasoŜytnictwo?

• morfologia „plechy” porostu: skorupiasta, listkowata, 
krzaczkowata

• bardzo zróŜnicowane rozmiary

• niezwykle powolny wzrost (poniŜej 1 mm/rok)

• rozmnaŜanie:

1. bezpłciowo przez fragmentację (soredia)

2. grzyb uwalnia sporę, która tworzy plechę porostu po odnalezieniu 
fototroficznego partnera



• substancje mineralne absorbują zwykle z 
powietrza i/lub wody opadowej

• bardzo odporne na skrajne temperatury i 
wilgotność

• bardzo wraŜliwe na zanieczyszczenia !!!

• organizmy pionierskie

• są poŜywieniem reniferów

• są źródłem barwników



Rhizocarpon

geographicum

Buellia

disciformis

Candelariella

xanthostigma

PRZYKŁADY 

PLECHY

SKORUPIASTEJ



Hypogymnia

physodes Parmelia

sulcata

Xanthoria

polycarpa

PRZYKŁADY

PLECHY

LISTKOWATEJ



Cladonia

ciliata

Cladonia

deformis

Cladonia

macilenta

PRZYKŁADY

PLECHY

KRZACZKOWATEJ


