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ФІЩШШїї Фіноміцнтіи

№І§ШЩ}Щ відбувалася рівними шляхами. Перш 
•0 и'.'6̂  Ш)ШЮА*-,ЙІ/И А#V/ ̂  НІ ГрШИ) що характеризую; ь*я слабо розвиненим 

ОДМШАИег уійКо^НМИ Ю9Ш@МШ1 І чоловічими статевими клітина
ми. ііі№№М ОДООДІОД> а )шмшшк їїрШЮЮШІШЯМ І закінченням розвитку 
(/#«'№/*}уіМЩУН* ^ М М іШ ІМ і Д**НКІ М ІШ РГИ одмоджгутикові НИЖЧІ гри- 

§ Груі/у #Ітріді*вмх І УМїіївють їх на незалежну гілку вволю-
иЛ іиріїі#

УрнОй ЖЛЩМ'гУ»;ацрол^ ніалмін* розвиваються у воді, мають розвине- 
ииВ запліднення у НИХ відбуваться иеди<|*ереннійованим вмістом

* й&'УА?0в§ ро^МНОЖ^ИНЯ — дводжгутиковими зооспорами, 
у  ядомде Ш &Ш МІІ цих грмбій відбувалась редукція числа яйцеклітин 
9 */у,041Т V нвроночиор^ДЬних ГрйОїйу у зв'язку з їхнім пристосуванням 
до ж и * 'я, І?9і0'ТуЩ§9 ендоспори (зооспори) заміняються коиі-

йіЩШШВрй 4!іШрол егнІ ад ьн и х I пероноепоральиих важко встанови» 
з$; Шд ммо0лефзрид8лі>них шиї помітно відрізняються багатьма озна* 
і8£Ш — <.но('<оОом запліднення» кількістю джгутиків у зооспор, складом 

*лЬин Неклітинна будова тіла, подібність стаїевого пронесу 
у <;4ІФ'М?І МИЛЬНИХ, ЦарОНОСПОрЯЛЬННХ грибів І вифональних водоростей 
яуслу/иил  ̂під«' іуо<д9 деяким міологам (Iі. Геймаи) для висновку про поход- 

щ# »риоїй §|д Шф9ІШАЬїїШ водоростей. Висовуються гіпотези про 
ооміцетів від Інших груп заданих водоростей. Можна припус

тити., мо /ІЛН9 розпитку сапролегиіальні — пероноспоральні гриби взя- 
/їй < уій початок и# від водоростей, а від безбарвних давніх джгутикових 
фууі#, Останнім ч*і;ом висловлено думку, що дводжгутикові нижчі гриби, 
у #### один джгутик пірчастий (свпролвгиіеві), слід виділити в окрему 
/ууяу І тлумачити як самостійну І незалежну гілку еволюції грибів 
Щ, а, -^ров, М, Я. Зорова).

Зигомішти серед нижчих грибів иайкраше пристосовані до наземних 
умов кнуввнни, У них відсутні рухливі джгутикові стадії розвитку, виро- 

саов'рідиий статений процес —* зигогамія, нестатеве розмноження 
відбуваєтеся нерухливими ендогенними або екзогенними спорами. Найімо* 
вірніше, шо предками зигоміцетів були якісь давні архіміцети (хітрідіаль-

у яиих був зачатковий міцелій і зигогамний (гологамний) статевий 
ироцзс»

Е&олюдія зигоміцетів відбувалася в різних напрямках; у них оиробли- 
лдея певні риси будови I розмноження відповідно до наземно-повітряних 
умов, 3 т т ія ш  характерних рис, яких набували ці гриби, е перехід від 
<5згатоспорових спорангіїв до конідій. У найбільш високоорганізоввних зиго* 
міцній к о н ід ії активно розсіюються (ентомофторальні), а також спосте
рігається утворення зачаткових плодових тіл (мортірела),

яя асаск о м щ в ти , сумчасті! або аскові, гриби (Ааоотуа(ез)

До цього класу належить близько 35 000 видів грибів. Назву вони 
дістали від того, шо внаслідок статевого процесу в них утворюються не 
зародкові спорангії, як у фікоміцетів, а аски, або сумки, всередині яких 
роавива.ються «скоспори. Це переважно наземні організми, які паразиту* 
т ь  т  різних рослинах або ведуть сапрофітний спосіб життя. Міцелій завж
ди багатоклітинний, складно розгалужений, у нижчих форм простіший 
і Срунмуючиб, Нерідко бувають спеціалізовані форми міцелію у вигляді 
мід^ліальних тяжів, ризоморф 1 склероціїв. Клітини багатоядерні, рідше 
одяоадериі, Клітинні оболонки містять хітин, Нестатеве розмноження
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Рис. 51. Статевий процес і розвиток сумки у 
піронеми:

/ — статеві органи: а — антеридій, б —  аскогон, 
трихогіна; 2, 3 — вростання трихогіни в антеридій, 
переливання багатоядерного вмісту антеридія в аскогон 
(плазмогамія), утворення дикаріонів; 4 — розвиток ас- 
когенних гіфів: а  — аскогенні гіфи, б — аскогон; 6 — 
дикаріон у верхівковій клітині аскогенної гіфи; 6—7— 
послідовні зміни у верхівковій клітині: утворення гач
ка, поділ ядер, утворення перегородок; 8 — каріогамія 
і утворення материнської клітини аска; 9—11 — розви

ток аска; 12 ■— аск з аскоспорами.

здійснюється конідіями; у бага 
ТЬОХ ВИДІВ КОНІДІЙНЄ спороно! 
шення Є ЄДИНОЮ формою їх це* 
статевого розмноження. Розмно. 
жения конідіями відбувається 
багаторазово протягом вегетд. 
ційного періоду. Відомі тако* 

ГІН Ш І типи спор — оідії, геми 
хламідоспори. Є також розмно! 
ження брунькуванням. Найго! 
ловніша ознака аскоміцетів-^ 
особливі мішковидні утвори 
аски, або сумки. Статевий продео 
у аскоміцетів не є типовим, бо 
гамети у них не утворюються 
а між собою копулює вміст гаме! 
тангіїв або вегетативних клітин. 
У найпростіших представників 
дві клітини міцелію, зливаю* 
чись, дають зиготу, яка безпо
середньо перетворюється в аск. 
При цьому копуляційне ядро зи* 
готи ділиться редукційно І в ре- 
зультаті двох чи трьох послідов
них поділів утворюється чотири 

або вісім гаплоїдних ядер, а пізніше стільки ж аскоспор.
Статевий процес і розвиток сумки найкраще вивчений у гриба піронеми 

пупковидної (Ругопета отрШосІвБ, рис. 51), що росте на лісових згарищах. 
На гіфах міцелію піронеми розвиваються групи жіночих і чоловічих стате
вих органів. Жіночий статевий орган називається архікарпом. Він скла
дається з двох частин: аскогона — нижньої розширеної частини і трихо- 
гіни4-і верхньої зігнутої, трубчастої. Чоловічі статеві органи — антери
дії — утворюються поруч з архікарпами і мають форму циліндричних тіл. 
Протопласт статевих органів багатоядерний і не диференційований на гаме* 
ти. При зіткненні статевих органів трихогіна вростає в порожнину анте- 
ридія і вміст останнього переливається в аскогон. Цитоплазма антеридія 
змішується з цитоплазмою аскогона (плазмогамія), а чоловічі і жіночі 
ядра тільки зближаються попарно, утворюючи дикаріони. Далі у аского
на починають розвиватись аскогенні гіфи у вигляді галузистих виростів, 
куди переходять дикаріони. З ростом аскогенних гіф відбувається синх
ронний мітотичний поділ ядер дикаріона, внаслідок чого збільшується 
кількість дикаріонів, які проникають у всі кінці розгалужень гіф. Поряд 
з цим в аскогенних гіфах утворюються поперечні перегородки, і вони 
стають багатоклітинними, а кожна клітина дістає по одному дикаріону. 
У верхівкових клітинах аскогенних гіф відбуваються певні зміни, які 
завершуються утворенням асків. Верхівкова клітина витягується і загина
ється гачковидно. Ядра дикаріона зігнутої верхівкової клітини, ділячись, 
дають два дикаріона. Один залишається в місці перегину клітин, а ядра 
другого опиняються в різних кінцях клітини: одно в кінчику гачка, дрУ* 
ге в основі клітини. Після цього утворюються дві перегородки, які відокрем* 
люють середню з дикаріоном і дві одноядерні клітини (одноядерний КІН
ЧИК г а ч р  і одноядерна базальна клітина). Середня клітина з  дикаріоном 
стає потім материнською клітиною аска, а кінчик гачка росте, стикається 
з базальною клітиною, і до неї переходить з гачка ядро дикаріона. З базаль
ної клітини, яка містить дикаріон, може розвиватися новий аск. В материн*

— 138 —
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<я»#1й т т \  игия ti/tytt диияр іони злииню ім  и (нирІвНіМІйЬ І ммнй В й і  
iHfovcMо» *им/ія й и т й г у в ш и ,  иибуии* м інж онидно ї фвНМйі й н и у л ш іУ іІ  
ЯДРО Ö НІЙ ДІЛИТЬ* я редукц ій  Мі), й ПОТІМ піл м ітотично, утворю й  ІіНі fl РйШШІДг 

ЙЙ# WWHN ИЙЙИОЛО ЯКИХ йбирй*'ІМи ЦИТОПЛАЗМИ, у і МирніИ ІіИі НПіШИіКй 
І роввиввшТММ я* йоі нори , 11* й*и цитоплизми ні'ИІн їмімм І* і їм ЙМЙ0ВИШШУ£

ffltCfl МЙ уТЙОрВИИЙ №№П§Рі ТйМ ще ОГТйИНІ ОТОЧИІІ ЦМ^ШІЙЙМйФйЧИШв 
0(il/tO йНІНЛЙЗМОМьЬнІПЛЙЗМЙ Й/Ш Ий ШВЛЄЙНЙ ЯііЦиШІ&Рі Н МІЙ ЧЙИИ ЙІІїЛу*
ftavffMw ферментативні првшшИї які надуть ДО збІЛЬШИІНИ турІОрНННі Мй*:
ку, Ш" ‘ "рия* ЙЙ'ІИИЖМіу р(№')М;МІИММ<> Ж’ИОі’ІІОр. С>)’ЖР, И’й'ШИЙ ІфНІН* 
у ДСКОМІДОНВ Д/Я'НТЬ pfwiwyt?ТШН й ЧЖ’І і’ПОЧйїиу МІДПуНйИМ И ИЛЙ§М8* 
Г/ІМІЯ І ТІЛЬКИ ІІЙрЙД уТйОр̂ ИНММ «• 'МИ Мфіоі НМІІІ, У 6ІЛМІІОНІ Іф^ІІ ІЙН 
ЯИКІЙ * ЗЯКОШ/МІрИ* ЦергуВВИНЯ й ЦИКЛІ рОЯЙИТМу TpWJÄ йдврних фй̂ і три* 
ЯйЛОЇ —  ГЯНЛОІДИО/, IWpÖTKCft *» ДИИйрІОИТИЧИОЇ 1 Дуже МОрОТйОЇ »  ДЙ* 
ЯЛО'/ДИО/, ВєГЄТЄТИВИЄ ТІЛО ГОИбв вШІіАВММІП І» ОСМОНИОМУ Я І;ЙИЛ§ЇДЙ0Р9
багатоклітинного міцелію, у  багатьох аеиоміцвтій (Шо&прІРищмін рі§*
МОМЯНІТИІ 0ІДХИЛЄИИИ ВІД ЩОЙНО ОПИСвИОГ© ТИПУ 0ТВТ*ЙОГÖ Іфопмгу і рбййй'Р»
ку сумки, Дуж<* річними буняють чи Оудоиою статеві оргиии (вДИОИДйрНІ*
бІШОКЛІТИННІ, Прим), СПІрВЛЬНО ЗЙМруЧИїІ Чоіію). У Гжі ЙІЬОЙ НрРД» ЇЙЙНИ 
КІй BCKOMlfUtfій < пм'і*фі/иеч м я ррдукпіи ЄТВТЄВОГО проїм»» у, Іwмій тиімми 
«ТЬСИ у ПфОПН'НИІ бу/МИИ СТЄТЄВИХ ОрГВИІВ І ИйНІТЬ у ЇН ЯНИКИРИИІ. йДЄ 
ШЖДИ формуються КЛІТИНИ З ДИКЯріОИйМИ, 5» «НИК ІШЙЙИЙЙШШИ йі ЙИ,
У вищих форм деки роаташовені суцільним шаром, ииий инйиийртми і імені» 
ш*ним, або ііш н іа м , М іж явками й гіменії 1 бевпЛІДМІ йОЛОВКИ Пврв* 
фізи, Під чяс росту яшкоп?ини/, гіф і формуййиии « умий ВОНИ оАросійЮТі» 
ГІфвМИ Гриби, які уТйОрЮК/ГЬ бІЛЬІН’МФИІН гувті ПЛВТИВЙ, 'ІЙМ ЙЙЙИІ ІІДОДОЙІ 
тіла, Для АСКОМІЦЕТІВ ЙЛІСТИЙІ три ТИПИ ДЛОДОЙИХ тілі ш й в ш тщ ій  (ид^й* 
СТОКЯрНІЙ) — •ІЯМИИ̂ И4' tuinjltw  ІІЛО, й< ки ЯКОГО рОЧТйІІІШШІІ Ги 1,/ІйУІїм» ЙШІ 
пучком і чиільиир/ім и ТІЛЬКИ ПІСЛЯ руйиуймния hiJjimuh ббОЛОИКИ ПЛОДО* 
його тіл»; паритецій — иілійввмхмио, глечикоподібної форми, й вувькимот» 
Й/Іром угорі, ягки рітян/оняиі иучмом; (ІГМ/ІЩІІЇ иідкриті4, бДКУи̂ ЙПДНЙ 
ТІЛО » ГІМ^НІ^М ИЯ ЯІЛЬИІЙ ПОЙІ'РХНІ, А іипш їі ¥ іш Ш ш ч  ДОСКОИЙДИЙ тни 
ЯЛОЖШГО ТІУІЯ У И*;кпм\№і\н 1 *'МПОИ< ІОДуйИІНИ ЙСКОСНОр МІЧ ром йГн» КОМЙКЙ 
МИ ИВЙНрЯИЦі ТОДІ, коли гіменій розмішаний Нй ІІІЛНПІЙ ІІОМсрМІІІ ІІЛОДОЙОІ(І 
тіля, Форми яскіпбуник міінкойидиою, округлою, еліптичною, булвВОВИД*
ЙОЮ І e f ЯК І ТИН ПЛОДОВОГО ТІЛЯ, ОйИйКОІО СИтМвТИЧйОК), ІІЛОДОНІ ТІЛй
утіворім/гмія 6wttfH#p#/utw ии мішілҐІ або ии пой^рхиі чи нс^р^днні особ* 
ливого щільного шміиии гіф, яке нячиннь'Тііги стромою. Той чи Інший тип 
будови дСКІВ I ffJIOJI/JlMX ТІЛ /І0Й*ЯЙЙИНЙ М функцією РОЙ(;ІІОИЙІ1ИН ЙСКОСПОр, 
еволюція ПСКОМІН Г̂ІЙ І/нля 'ШИПОМ у нянрямі приотосуввиий до АКТИВНОГО 
рсшіпишія аекосщ ), піл (Ьорм 6*іч нлодоних тіл до форм ч плодоними 
тілями, ЙІД ммкмиих  до яідкрнтнх плодових ТІЛ,

Існує багато різних систем яскомі/штін, У другій чверті XX ст, нмжли- 
ВІ системи ИСИОПИХ грибі» сгпорили Г«!ЙМ«И, Ікрдврман, ЦоЙІІ, Крвсильни* 

Курсеиов I Ниумоии, \\усл\ ги інші, Найбільшого значення І вивнвн- 
яя т о у т  системи искояих грибіп мпайимрськоґо міколог» Ґеймянв (1940), 

За відсутністю чи ияявністю нлодоних тіл, СТвТРВИХ оргйній І ІСКОГвН* 
них гіф клас аскоміде'/Ія д іл и т ь с я  ня ;ш я нідкуіяєи; голоеумчвсті, «бо нижчі 
вскові, та ялодосумчясті, йбо яиші ж'комі,

б і д ш е  протон сном), і оло<; улі’і»н!тІг «rto н и ж н і нскопі 
(Protomcomycelldue., OyfnnoäSöOfnyoeUdQß,)

Ш^дставники цього підкласу ніколи м  упорю т ь  йрхікарпй, ж’коті- 
WIK г і ф і  ПЛОДОВИХ ТІЛ, С ум ки  Р0 ЯЙИЙЙК>Ш*Й бевпосервййьо Ш1 м іц е л ії Або 
•окрвіш  клітинах, Підклас пн/іючж* близько 400 видів грибі», До голо* 
*УШяетн% належать ;о»я п о р я д к и ,

— ш —
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Порядок протаскал ьнІ, або первинносумчасті 
(Protascales, Endomycetales)

Порядок об’єднує представників з тиловим або спрощеним міцел}^ 
Розмножуються брунькуванням, оідіями, поділом клітин та статево. з ЙГо| 
та утворюється внаслідок злиття двох однакових багатоядерних чи одно, 
ядерних клітин або партеногенетично, без запліднення (апогамно). Копу, 
ляція клітин відбувається перед спороутворенням, у деяких копулюють 
аскосгюри (наприклад, у Saccharomycodes ludwigii) чи бруньки. Аски і аско. 
спори розвиваються безпосередньо із зиготи. На характер розмноження 
цих грибів впливають різні умови. При сприятливих умовах гриби розмно
жуються переважно брунькуванням, а деякі—'Поділом клітин. При недоста- 
чі поживних речовин у середовищі утворюється, як правило, по4, рідше По 
8 аскоспор у клітині. У примітивних форм в асках розвивається багато ас- 
коспор. Переважно сапрофіти бувають на цукристих речовинах, рідше 
— це паразити рослин і тварин. Відомо близько 50 родів. Серед них Haft, 
більш поширені дріжджові мікроскопічні гриби родини Saccharomyceloceae. 
Міцелій їх брунькуеться і розпадається на окремі клітини або клітини, з'ед! 
наш в невеликі тимчасові ланцюжки. Дріжджові гриби є збудниками ал
когольного бродіння, а деякі нагромаджують в клітинах білкові чи жирові 
речовини, тому людина використовує їх для технічних і харчових цілей. 
Головні роди дріжджових грибів — сахароміцес і схізосахароміцес.

Г риби роду с а х а р о м  і ц е с  (Saccharomyces) характеризуються швид. 
ким розмноженням брунькуванням. Відомо близько 20 видів їх, які від
різняються між собою фізіологічно — здатністю зброджувати різні цукри 
і прості декстрини. Велике практичне значення мають пивні, або хлібо
пекарські, дріжджі (S.cerevisiae, рис. 52), які застосовують у пивоварін
ні, спиртовій промисловості, хлібопеченні. Інший вид, винні дріжджі (5, 
иіпі, S. eilipsnideus), поширений на поверхні і в соках різних соковитих пло
дів; його застосовують при виробництві натуральних виноградних і плодо
во-ягідних вин. Виведено різні штами і раси культурних дріжджів виро
щуванням їх на спеціальних поживних середовищах. Культурні раси дріж
джів мають в своєму складі різні вітаміни і широко використовуються 
людиною. Кефірні дріжджі (S. kefir) беруть участь у ферментативних 
перетвореннях молока при виробництві кефіру, кумису. Окремі види, 
наприклад 5. pulmonal із. оселюючись у легенях тварин І людини,можуть 
спричинити небезпечну хворобу.

Г риби роду с х і з о с а х а р о м і  ц е с  (Schizosaccharomyces, рис. 52) 
розмножуються не брунькуванням, а переважно простим поділом клітин. 
Вони також € збудниками алкогольного бродіння І поширені в жарких кра
їнах. Sch. nombe використовують в Африці для виробництва напою з про
са, Sch М eil асе і — на Ямайці — для виробництва рому, Sch. asporus— 
на Яві для виробництва араку. З інших грибів цього порядку, які по

ширені в грунті, воді, в цук
ристих виділеннях рослий, 
слід назвати е н д о м і ц е с  
(рис. 52), т о р  у л а с п о р а ,  
р о д о т о р у л а .  Endomyces 
vernal is, використовуючи uy- 
кор, нагромаджує в своїх клі
тинах жири. Endomyces аІМ* 
cans — збудник хвороби не
мовлят — молочниці. В цук' 
ристих слизуватих виділен
нях пнів, стебел дерев у В*

/Ш\* * —§ <п

Ряс. 52. ДріжлжоМ грибя:
;«*»е«аиром »ам , б р у в м г о м м я , 2 — су»**. 9 - » 7  -т сх **9 тял̂ м*ш0С„ шмталщія І ролвшпм 9fWUt. і  Фял/ШщяФ, 6ру*ьнувтш*
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ликій кількості зустрічаються торуласпора, родоторула. Клітини їх розмно
жуються брунькуванням, сумчаста стадія розвитку для них невідома.

У воді на макрофітах і на дні водойм зустрічається дуже багато клітин 
диких дріжджових грибів (десятки тисяч в 1 мл води і до 1300 тис. в 1 г су
хого грунту). Дикі дріжджові гриби — важливі компоненти їжі планктон
них рачків, а останні, як відомо, є кормом для риб. Дикі аспорогенні дріжд
жові гриби разом з бактеріями оцтовокислого бродіння є компонентами ві
домого в побуті «чайного», або «японського гриба». Кислуватий напій, що 
виникає під впливом «чайного гриба», має певне дієтичне значення. Великий 
практичний інтерес становлять ті дріжджові гриби, які здатні рости і 
розмножуватися, використовуючи для живлення такі дешеві продукти, як 
складові частини нафти — парафіни, і за їх рахунок нагромаджувати в 
клітинах білкові речовини. Такі білкові препарати застосовують як корм 
для тварин. Не виключена можливість одержання цим способом у май
бутньому їстівних білків.

У філогенетичному відношенні протаскальні гриби виявляють зв’яз
ки з фікоміцетами, зокрема з зигоміцетами. Про це свідчать такі ознаки, 
як подібний до зигогамії статевий процес, в окремих випадках нестале чис
ло аскоспор в сумках. Деяке спрощення будови вегетативного тіла у дріжд
жових грибів (розпад міцелію на окремі клітини чи тимчасові з’єднання клі
тин в невеликі ланцюжки), напевно, виникло вторинно у зв'язку з присто
суванням до життя в цукристому рідкому швидковисихаючому середовищі. 
З цим, мабуть, пов’язані також такі біологічні особливості цих грибів, як 
розмноження брунькуванням, а в деяких — простим поділом.

Порядок екзоаскаяьні, або тафрінальні 
(Exoascaies, Taphrinales)

Налічує близько 100 видів виключно облігатних паразитів на вищих 
рослинах родин розових, березових, букових, вербових та ін. Характери
зуються розташуванням сумок більш-менш щільним шаром (гіменієм), роз
витком справжнього міцелію; утворенням сумок не безпосередньо із зи
готи, а з особливої двохядерної аскогенної клітини. Міцелій одно- або 
багаторічний, складається із дво- або багатоядерних клітин, гіфи якого про
никають в тканини органів рослини. Статевий процес у цих грибів відбу
вається так: в одних видів копулюють аскоспори, при цьому спочатку від
бувається плазмогамія, формується дикаріон, який входить в гіфу, де 
відбувається розмноження ядер дикаріона. В інших видів дикаріони утво
рюються поділом ядер в аскоспорі або в клітині гіфи. Злиття ядер (каріо- 
гамія) відбувається пізніше, перед утворенням аска. У екзоаскальних 
грибів життєвий цикл переважно проходить в дикаріонтичній фазі, дип- 
лоїдною є лише зигота, а гаплоїдними аскоспори і у деяких — молодий 
міцелій. Нестатеве розмноження відбувається подібними до конідій кліти
нами, які відбруньковуються від аскоспор. Майже всі види цих грибів 
належать до роду тафрі на (Taphrina). Рослини підродини сливових часто 
уражаються тпафріною сливовою (Т. ргипі). Зараження відбуваєтьвя спорами, 
що перезимували. Міцелій багаторічний, зимує в гілках, розростається в 
м’якоті плодів. Кісточка, а також насінина уражених плодів не розвива
ються, плоди деформуються, здуваються, а тому хвороба носить назву 
«дудики». Аски гриба формуються суцільним шаром під епідермісом, а 
потім виходять назовні. В кожному аску утворюється по 8 аскоспор, а у 
деяких аскоспори брунькуються (Г. polyspora). Тафріна деформуюча (Т. 
deformans) — збудник кучерявості листя персиків, пі. пухирчаста (Т. bid• 
lata) — збудник пухирчастої плямистості листків груші, т. волотиста (Т.
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аигеа) спричиняє золотисто-жовті здуття на листках та плодах осокора Л 
вишнева (Т . се Гобі) уражає дерева вишні, спричиняючи хворобу «відьі^^* 
мітла». Засобами боротьби з цими паразитами є механічне видалену 
пошкоджених органів, а також обприскування фунгіцидами.

П ідк л ас еваском іцетидові, п л одосум часті, або вищ і аскові 
(Еиазсотусеїійае, Ахотусеййае, СагроаБсотусеНйае)

У грибів цього підкласу аски утворюються усередині або на поверх, 
ні плодових тіл. Плодові тіла бувають різних типів: клейстокарпії, пери* 
теції, апотеції. Аски розвиваються непрямо із зиготи, а із аскогенних гіф 
і мають більш-менш сталу форму і кількість аскоспор. У більшості видів 
статевий процес відбувається так, як у піронеми пупковидної (див. характе- 
ристику класу). Від вказаного типу статевого процесу бувають численні 
відхилення, пов’язані з його редукцією. У деяких груп аскогон запліднюєть
ся дрібними, подібними до конідій, що переносяться вітром, клітинами, ЯКІ 
називаються спермаціями. Дуже поширене нестатеве розмноження ко
нідіями. За вегетаційний період звичайно утворюється кілька генерацій 
конідій.

Підклас налічує понад 20 000 видів, дуже різних за розвитком, бу. 
довою, фізіологією і значенням для людини. Класифікацію плодосумчас- 
тах грибів проводять за формою, будовою і розвитком плодових тіл, розта
шуванням і розкриванням сумок, наявністю чи відсутністю строми та 
іншими ознаками.

Основою сучасних систем вищих аскоміцетів є поділ їх на дві прин- 
ципіально різні за типом розвитку плодових тіл групи: а с к о л о к у л я р -  
н і (.Азсоїосиїагея) і а с к о г і м е н і а л ь н і  (Азсокутепіаіеі). Однією 
з найхарактерніших рис асколокулярних грибів є спосіб утворення асків, 
які виникають всередині вегетативної строми в особливих відокремлених 
порожнинах — локулах, по одному аску в кожній локулі. Локули виникають 
при рості аскогенних гіф і аска внаслідок стискання чи розчинення тканин 
строми. На час стиглості плодового тіла тканина строми між локулами а 
асками також розчиняється і зовсім зникає або залишається у вигляді 
вертикально> витягнутих тоненьких парафізоподібних прошарків пара- 
фізоїдів. В цей же час у верхній частині плодового тіла внаслідок лізису 
тканини строми утворюється отвір. Перитеції, що утворюються таким спо
собом, називаються п с е в д о т е ц і  я м и .  Аски відмінної будови — дво- 
стінні. Цикли розвитку асколокулярних грибів включають більш або 
менш численні конідійні стадії, що звичайно розвиваються на органах жи
вих рослин, і обов’язкову склероціальну стадію, за якою слідом (після пе
ріоду спокою) йде аскова — псевдотецій.

Аскогіменіальні гриби характеризуються наявністю справжніх пери- 
теціїв, які розвиваються внаслідок статевого процесу з базальних клітин 
архікарпу при участі вегетативних гіф. Гіменіальний шар у порожнині 
перитеція пристінний, складається з асків, часто є парафізи. Аски в пери- 
теціях одностінні. Серед цих грибів також є представники, цикли розвит
ку яких складаються з конідійних та аскових стадій, але у них немає скле- 
роціальної стадії, яка у асколокулярних після періоду спокою перетворю
ється в аскове плодоношення. Аскогіменіальні гриби об’єднують групи 
порядків пїреноміцетів та дискоміцетів.

Слід зазначити, що межі груп асколокулярних і аскогіменіальних 
грибів ще остаточно не встановлені. У межах підкласу виділяють до 18 
порядків; схожі порядки часто об’єднують в групи порядків.
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Порядок аспергілальні, або плектаскальні 
(Aspergillales, Pleclascales)

Плодові тіла закриті — клейстокарпії, всередині яких безладно се
ред безплідних клітин розташовані круглі аски, які ніколи не утворюють 
гіменія. Активного розкидання аекоспор не буває; вони звільняються 
після руйнування стінок сумок і згнивання етінок клейстокарпія. У най
простіших представників плодові тіла зачаткові. За способом життя — 
сапрофіти на найрізноманітніших органічних речовинах і паразити тварин 
та людини. Плектаскальні дуже поширені в природі, особливо роди аспер
гіл і пеніїшл (рис. 53).

А с п е р г і л  (Aspergillus) характеризується одноклітинним нероз- 
галуженим конідієносцем, здутим на верхівці, від нього радіально відхо
дять стеригми, що несуть ланцюжки конідій. За формою такого конідійно- 
го спороношення гриб дістав назву лієчного гриба. Сумчасте спороно- 
шення розвивається дуже рідко. Види аспергіла (близько 75) — це поши
рені в природі сапрофіти на різних органічних субстратах, де утворюють
ся плісені сизого, зеленуватого, жовтого та інших забарвлень. В обох пів
кулях дуже поширена чорна плісень (A. niger). Конідії цього гриба зара
жають харчові продукти, пошкоджують вогкі книги, одяг, взуття. Коні
дії Aspergillus bronchial is, A. mal ignis та ін. можуть проникати в дихальні 
шляхи, у вушні порожнини тварин і людини і викликати хвороби — ас- 
пергілози. Д уж е чутливі до аспергілозів кролі, екзотичні птахи. Aspergillus 
niger, а також A. wentii використовують для одержання лимонної кислоти 
і частково антибіотиків. Ферменти Aspergillus oryzae використовують у 
шкіряній промисловості, A. itaconicus, A. perrens — для виробництва іта- 
кової кислоти. Види A. oryzae, A. flavusта ін., які здатні зброджувати цук
ри, використовують для одержання спирту (спиртові напої в Японії «саке», 
«місо»). Д еякі види аспергіла є збудниками хвороби бджіл «кам’яний роз
плід».

П е н і ц и л (Penicillium) відрізняється від аспергіла будовою коні- 
дієносця. Зверху він розгалужений і закінчується китичками з довгих 
ланцюжків конідій, що сидять на стеригмах. За формою конідійного 
епороношення гриб дістав назву кистевик; відомий також під назвою зеле
на або голуба плісень. Міцелій білий, сіруватий, зеленуватий, жовтий або 
червоний. Забарвлення конідій різне залежно від виду і штаму. Види пе- 
ніцила, як і аспергіла, дуже поширені в природі, особливо в грунті, де во
ни є активними учасниками розкладу тваринних і рослинних залишків. 
Оселюючись на харчових продуктах, зерні, фруктах, ці гриби спричинюють 
їх псування. Корисні види пеніцила (P. roqueforti, P. comamberti, Р. 
glaucum) використовують при 
виготовленні твердих сирів.
Як джерела одержання анти
біотика пеніциліну дуже 
важливими є Penicälium по- 
tatum, P. chrysogenium. Як 
відомо, на лікувальне зна
чення зеленої плісені вказу
вали ще російські лікарі 
В. О. Манассеїн і О. Г. По- 
лотебнов (1871,1872). На бак
терицидну дію P. notatum 
звернув увагу англійський 
учений Флемінг (1928). Пені
цилін стали добувати у вели-

Рис. 53. Конідієносці: 
І —  пеніцнл; 2 —  аспергіл.
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рафіолетових променів, гірчичного газу були одержані високопродуКТив * 
штами Р. скгу^епіит, які дають в 300 разів більше чистого антибіотик 
порівняно з першими штамами ФлемІнга. Антибіотик пеніцилін (сумапн 
формула С14Н19ОвМ) в незначних концентраціях (1: 2000000) пригнічуєр*а 
виток стрептококів, стафілококів, пневмококів, гонококів, бактерій га 
зової гангрени та ін. Останнім часом одержано хімічним способом синте! 
тичний пеніцилін. Окремі виДи пеніцила, які здатні зброджувати вуглеві 
ди, використовують для виготовлення напоїв, наприклад Р. Ьгеьісаиіе ц* 
островах Яві і Суматрі (Індонезія). Плодові тіла аспергіла і пеніцила не. 
великі —дб 0,1 мм в діаметрі. У тропічного плектаскового гриба Допйго 
ркаега плодове тіло буває до 25 см заввишки.

В еволюції аскоміцетів плектаскальні гриби посідають особливе міс. 
це: вони пов’язують голосумчасті з плодосумчастими і дали початок 
багатьом складно збудованим групам грибів — еризифальним, піреномі. 
иетам, дискоміцетам.

Гриби цього порядку подібно до аспергілальних мають закриті плодо
ві тіла — клейстокарпії, але аски в них розташовані не безладно, а з’ед. 
нані в пучок, що прикріплюється до нижньої частини плодового тіла. Аско- 
спори розкидаються активно.. Переважно обов’язкові (облігатні) парази
ти покритонасінних рослин, рідше сапрофіти. Особливо слід виділити гри
би родини б о р о ш н . и с т о р о с я н и х  (ЕгуБІркасеае) — збудники не
безпечних хвороб у вищих рослин. Борошнисторосяні гриби розвивають 
багатоклітинний розгалужений міцелій, який стелиться на поверхні лист
ків, стебел, ягід, своїми гаусторіями (присосками) проникає в клітини епі- 
дермісу і живиться за рахунок роолини-хазяїна. Нестатеве розмноження
— конідіями. Внаслідок статевого процесу з кожного аскогона утворюва

ними гнучкими, безбарвними чи 
Рис. 54. Клейстокарпії еризифальних грибів: коричневими Придатками. В

/  ■■ сферотека; 2  — еризифе^Д — унцинула; ^ - м і к р с  к о ж н о м у  ПЛОДОВОМУ ТІЛІ МІ0-

А с к о л о к у л я р н і  г р и б и  ( АБСОІОСиІагеБ)

Порядок еризифальні, або периспоріальні
- (ЕгуьірІїаІеЗу Регкрогіаіез)

ся один чи кілька асків. Клей
стокарпії мають особливі при
датки різної будови (рис. »54). 
Відомо близько 150 видів борош- 
нисторосяних грибів; багато з 
них розпадаються на вузькоспе- 
ціалізовані форми — біотипи, 
які різняться між собою фізіо
логічними і біологічними особли
востями. Представники цих гри* 
бів---сферотека, еризифе, мікро- 
сфера, унцинула. Види роду 
с ф е р о т е к а  (БрЬоегоікеса) 
мають кулясті клейстокарпії з 
простими або злегка розгалуже-
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титься один аск з 2—8 аскоспорами. Різні види сферотеки— збудники бо
рошнистої роси у рослин/З циклом розвитку цих грибів можна ознайоми
тись на прикладі сферотеки агрусової (Брії. тогБ-ииае). На початку літа на* 
листках, пагонах, ягодах агрусу з ’являється білий або жовтий наліт дуже 
розгалуженого, первинного, а потім ще й вторинного міцелія. Вторинний 
міцелій утворює войлочну поволоку, яка згодом буріє. Гіфи гриба щільно 
притискуються до епідермісу, утворюють особливі розширення — апресорії, 
В І Д  яких відходять відростки — гаусторії, що проникають у клітини- 
ураженого органа. На міцелії утворюються численні нерозгалужені коні* 
дієносці, на кінцях яких розвиваються ланцюжки конідій. Конідії пере
носяться вітром на інші рослини, заражаючи їх. Частково вони осипаються- 
тут же, покриваючи разом з міцелієм уражений орган характерною бо
рошнистою поволокою. Протягом літа утворюється кілька генерацій- 
конідій. Наприкінці літа на міцелії розвиваються групами статеві ор
гани — антеридії і аскогони, а після запліднення — клейстокарпії тем
ного кольору. В цей час міцелій буріє або чорніє. Придатками клейсто
карпії міцно утримуються на опалих листках і пагонах. В стані плодового 
тіла гриб перезимовує, а навесні аскоспори заражають рослини знову.

Боротьбу з цим паразитом ведуть обрізуванням і знищенням уражених 
органів, обприскуванням фунгіцидами (3%-ним розчином залізного купоро
су, 0,3—0,5%-ним розчином кальцинованої соди та ін.). Кращим методом 
боротьби є виведення стійких сортів агрусу. Сферотека густоповстиста 
(5. раппоБа) уражає троянди і персики, о. плямовидна (5. тасиїагіі) розвива
ється на хмелі, малині, ожині.

Гриби роду е р и з и ф е (ЕгуБІрИе) відрізняються від сферотеки тим, що їх 
клейстокарпії містять кілька асків. Придатки плодових тіл покручені подіб
но до гіф міцелію і переплутані з ним.Види еризифе зустрічаються в числен
них формах, пристосованих до певного виду рослин. На диких і культурніш 
злаках часто паразитує еризифе злаковий (Е. graminis). На ярій і озимій 
пшениці розвивається особлива форма цього гриба — Е. цгатіпіз /. ШНсі.

Види роду у н ц и н у л а  (Упсіпиіа) мають гачкоподібні або спіральні* 
придатки клейстокарпіїв. Вони паразитують на різних квіткових рослинах. 
Дуже небезпечним паразитом є унцинула виноградова (1У. песаЬог)—збудник^ 
борошнистої роси винограду. Міцелій цього гриба уражає листки, пагони, 
суцвіття, ягоди винограду. Боротьба ведеться обпиленням препаратом сірки-.

Види роду м і к р о с ф е р а  (МієгоБрИсіега) — дуже поширені пара
зити дерев і кущів. Плодові тіла мають характерні придатки, які на кінцях 
багато разів дихотомічно розгалужуються. Найбільш поширений паразит 
дуба М. сйрЫЫйе&^ який часто уражає молоді рослини в розсадниках, а» 
також молоду порость.

Еризифальні гриби філогенетично споріднені з асиергі дальними. В» 
процесі еволюції у них виробились такі ознаки високої організації, як ак
тивне розсіювання аскоспор і в зв’язку з цим видовження асків та розмі
щення їх пучком, а також зменшення їх числа в плодових тілах (до одного 
аска у сферотеки). Це досить окреслена вузько спеціалізована група гри
бів, добре пристосована до облігатного паразитизму. Еризифальні гриби* 
завершують еволюційний розвиток тих аскоміцетів, яким властиві закриті • 
плодові тіла — клейстокарпії, і займають проміжне місце між аспергі- 
лальними і справжніми асколокулярними грибами.

Порядок псевдосферіал ьні (РзеийоБрІгаегіаШ)

Аскове спороношення (псевдотецій) у цих грибів розвивається в мік- 
росклероціях або в стромах різного за формою та розмірами типу. Локу- 
ли з асками у псевдотеціях розміщуються віялоподібно або одним шаром,.
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У деяких ВИЯВЛЯЄТЬСЯ тенденція ДО відокремлення \ ПІДНЯТТЯ ПСЄВап 
теціїв над стромою. Дуже поширене конідійне спороношення. Сапроф}Тн > 
паразити на листках трав’янистих та деревних рослин. Багато видів є ца% 
разнтами лише на конідійній стадії. Конідійні стадії цих грибів у мікодо̂  
гії дістали свої видові назви, їх часто відносять до незавершених грибів 
Серед паразитів можна виділити вентурію, офіоболус, мікосферелу. 
в е н т у р і ї — в. грушова \Venturia ріг і па), в. нерівномірна (У. іпаедиаіе* 
часто зустрічаються на груші і яблуні, особливо в північних, північно- 
західних і західних областях УРСР, викликаючи хворобу — парщу 
луні і груші. Конідійні стадії цих грибів відомі під назвами Ривієїасііит сіє- 
тгіШіШ: (на яблунях), / \  рігіпит (на грушах). Міцелій гриба проникає під 
кутикулу і утворює тут групи конідієносців, які виходять назовні. На пло* 
дах, листках в цей час з'являються характерні плями із зеленувато-олив
ковим бархатистим нальотом, а тканини плодів корковіють, дерев'яніють 
тощо. Численні конідії спричиняють поширення інфекції влітку. Статеве 
спороношення І плодові тіла розвиваються на опалому листі, яке перезиму
вало. Вони занурені в тканину листка і виступають назовні отвором 
навколо якого є численні бурі щетинки. Аски сидячі, восьмиспорові. Аско! 
спори зеленуваті або жовтуваті, двоклітинні. На одному листку може розви* 
ватись до 2—3 мли. аскоспор, які протягом місяця і більше можуть спричи
нювати первинне зараження. Заходи боротьби з паршою — збирання і зни
щення опалого листя восени, обприскування рослин навесні фунгіцидами.

В районах достатнього і надмірного зволоження досить поширений офь 
оболус маковий (ОрШоЬоІий §гатіпі$) — збудник кореневої гнилі пшениці, 
Аскоспори в нього довгі, циліндричні, з поперечними перегородками. Ви
ди великого роду м і к о с ф е р е л и  (.МусозрНаегеІІа, понад 1000 видів) —- 
переважно сапрофіти на листках деревних І трав'янистих рослин (аскова 
стадія розвитку, строми, псевдотеції), але в конідійній стадії — паразити, 
збудники плямистості листя. Мікосферела грушева (М.ьепИпа) є збудни
ком плямистості листків груш, м. суницева (М . їгадагіав) — суниць і полу
ниць, лі. шовковицева (М. тогі) — бурої плямистості листків шовковиці.

Гриби роду п л е о с п о р а  (Р/еоэрога) — досить поширені сапрофіти 
на рослинних залишках» рідше паразити. На цукрових буряках трапляється 
Р. Ьеіае.

У грибів роду к у к у р б і т а р і я  (СисигЬНагіа, 126 видів) псевдо
теції дещо підняті над стромою.

Філогенетично псевдосферіальні пов'язані з плектаскальними.

Аскогім еніальні гриби (Азсоїіутепіаіез)
Група порядків п іреном іцетів  (РугепотусеШйае)

Об'єднує такі самостійні порядки, як гіпокреальні, сферіальні, кла* 
віципітальні. Характеризуються напіввідкритими плодовими тілами, пере
важно справжніми перитеціями, в яких аски можуть утворювати зачатко
ві гіменії.

Порядок гіпокреальні (Нуросгеаіев)

Плодові тіла найчастіше розвиваються в щільному плетиві гіф — 
стромі або на ї ї  поверхні. Аски розташовані на дні плодового тіла пучком, 
між ними бувають парафізи. Аскоспори активно викидаються з сумок. 
Нестатеве розмноження відбувається конідіями. Конідійні «тадії гри
бів цього порядку часто відносять до незавершених грибів. Конідієносці 
розкидані на міцелії або зібрані в пучки на щільних плетивах гіф. Гіпо
креальні гриби поширені в природі на різноманітних субстратах — на корі» 
деревині, опалому листі тощо. Переважно сапрофіти, деякі види — пара*
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зити на диких і культурних рослинах, О бш  порядку, Ца ш<па м/іШм:И/Ш 
численних І різноманітних Щ Ш & 1 М Ш К \ъ  Г р у  НИ нір їН О М І/Ш ІН , ' ґ ГИИНШ 
часом дуже змінився.

Із паразитичних родій можна нищити г і (іом  і ц <* і ІНур(/пуі4 0 ( коні 
д ій н і  стадії якого зустрічаються на ш и н м н и х  грибах, Ц я  еу# и %  г і л к м х  р п  
них листяних порід часто трапляється шішпрія Ш еф їй сІшшЬигігш), Ш 
нідійиу стадію його називають ТиЬеґсиІйґІи ииІЦАГІЛ, Плітку ця іі/інмх {//► 
виваються рожеві подуіиечки — строми і г н ід ії ,  а шяжни /<мио-черво* 
ні кулясті перитеції.

Гриб п о л і с т и г м а  (І'ОІувІІЦГГШ) ОСЕЛЯЄТЬСЯ ІШ листках <ЛИИИ, ' п р и 
ч и н ю *  утворення на них великих червнях ПЛЯМ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ собою о к р у г *  
лі м’ясисті строми гриба. Паразитує триб на коиїдійиій стаді/, а ш ш  сіл* 
дія розвивається на мертвих опалих листках.

Порядок сферіальні (ВрЫшгШев)
ПеритешЧ вільні, поодинокі, часом скупчені і рупяии або %мур*и\ 

в строму, іноді на стромі. Строма і перитеції шжрЬшої будови у ріши/. 
видів. Аски розміщені пристінним шаром, Багатьом видам вшяиіїі коиіяМні 
стадії- Паразити і сапрофіти. Розелінія иби&ш (Ро'лШпШ песаігіх) н а ш  
зитуе на коренях винограду, 
к с и л я р і я  (ХуІІагіа) росте 
ва пеньках, має виступаючу 
строму, до 5 см заввишки.

Порядок клаеіципітальні 
(С ІаоісірИаІез)

Перитеції справжні, м'я
кі. світлого або яскравогоза- 
барвлення, псевдопареихіма- 
тичиої будови, прості чи об'єд
нані стромою. Строма, коли 
вона є, буває повстиста або 
м'ясиста, занурена, виступа
юча або розвивається неза
лежно від субстрату. Аскн 
пкліидричні, верегеноподі би і, 
булавовидні, розташовані пуч
ком на дні перитеція, з  пара- 
фізами або без них. Асхоспори 
різної форми, одно-і багато
клітинні. Важливою озна
кою цих грибів є відсутність 
темного пігменту. Сапрофіти 
на грунті і деревині та па ра
зити рослин і комах. Пред
ставниками клавіцяпітальиих 
грибів можуть бути кааві- 
ШгПС, епіхлое, кордицепс,

Кловіцррс пурпуровий, або Рис, 56, Ііякя ршяшщ юшв\шш& пурпуроного:
рІЖКи (Оаиісерв рЦҐриґС&, / — г-і*. Р,т спямщ ффтшяіяУ» з-*4 —
5 Я С  5 5 1 ___п я п я я и т и о и н й  г п и Л  **м * .\/;гх 9 и  І м м т м м  ещфм; 6  -*  р і/д ея  » я # » г ч у^ '  нлрлвяіичяии ір т / ,  *яг* — щщя&тій ттроаіЬі и~*щхжиґ,
який зустрічається на бага- 7—<т«*м ****** б~шыр*&ъ, §—мною*-, $ — ялт*ЯЛ.М. ОТ«') На»*?/**',<.к* К̂ІІІЯН* *С«і» (#>'ТЬОХ Тр«іВ<іХ (уражає ПОНаД 2*Л) — 12 — «*>4» ійисіхфі,
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видів рослин), особливо злаках, часто на житі. Інфекція наступає під 
цвітіння жита. Аскоспори вітром переносяться на приймочку маточки, де 
проростають і потрапляють в зав’язь. У зараженій зав’язі розвивається мі- 
целій, а пізніше конідійне спороношення, яке має назву сфацелія (Spha- 
celia segetum). Утворення конідій супроводжується виділенням солодкої 
речовини, так званої медяної роси, що охоче поїдається комахами, які спри- 
яють поширенню інфекції (конідій). Розсівання конідій може відбуватися 
також за допомогою вітру і дощу. Наприкінці літа міцелій гриба перетво- 
рюється в щільне плетиво гіф чорно-фіолетового кольору — склероцій. На 
склероції, який перезимував у природних умовах, розвиваються на ніжках 
(безплідна частина строми) кулясті червоно-фіолетові головчасті строми 
м’ясистої або соковитої консистенції із зануреними в її периферичні шари 
перитеціями. В циліндричних асках утворюються пучки нитчастих спор, 
які при достиганні розпадаються на членики і здатні заражати квітки зла* 
ка. Склероції ріжків є особливим пристосуванням гриба до перенесення 
несприятливих умов зимового періоду. Склероції містять отруйні алкало
їди: ерготинін (CMHs5OeN6), корнутинін, лезергінову кислоту та ін. (д0 
26 алкалоїдів). Споживання зерна з склероціями призводить до захворю
вання, яке має назву «злі корчі», ерготизм. Масові отруєння людей від цьо
го гриба зареєстровані в дореволюційні часи у Росії. Так, за період з 1889 
по 1891 рік у В’ятській губернії «злими корчами» («антонів вогонь») хво
ріло 2749 і померло близько 550 чол. Відомі випадки отруєння тварин при 
випасанні їх на стерні після збирання жита. Ріжки можуть принести значні 
збитки сільському господарству. В окремі вологі і прохолодні роки знижу
ється врожай жита на 20%. Тепер завдяки успішній боротьбі з ріжками 
цих випадків не спостерігається. Боротьбу ведуть очищенням посівного 
матеріалу й агротехнічними заходами. Малі дози препаратів із склероція 
'використовують у медицині (в акушерстві, як кровоспинний засіб). Із скле- 
роціїв одержують лезергінову кислоту, яку застосовують в експеримен
тальній психіатрії. Препарати ріжків використовують при гіпертонії, сте
нокардії, спазмах кровоносних судин. Для потреб фармацевтичної промис
ловості склероції ріжків вирощують на житі в спеціальних господарствах. 
Нещодавно описано новий вид клавіцепса — к. гігантський (Cl. gigantea), 
що паразитує на кукурудзі (Мексіка).

Гриб е п і х л о е (Eoichloe) паразитує на лучних злаках. На довгих 
білуватих стромах, що розвиваються на піхвах верхніх листків, утворю
ються спочатку конідії, а пізніше — занурені перитеції.'

Види к о р д и ц е п с  (Cordyceps) — дуже поширені паразити на кома
хах, особливо в тропічних країнах. В СРСР знайдено понад 10 видів. Ті
ло комахи, пошкоджене грибом, муміфікується. За межами тропіків зустрі* 
чаються С. clavulata, С. militaris на личинках комах, зокрема акацієвого 
червецю, С. nutans— на лісових клопах та ін. * ’ А!і'

Піреноміцетні гриби філогенетично пов’язані з плектаекальними. їх 
еволюція завершилась виробленням строми, диференційованої на безплід
ну і плідну частини (наприклад, головчасті строми клавіцепса).

Статеві органи у піреноміцетів знаходяться на тому ж рівні, що й у 
-плектаскальних, але статевий процес зазнав дальшої дегенерації. Тут з’яв
ляються такі нові форми дегенерованого статевого процесу, як спермати- 
зація, автогамія та ін.

Група порядків дискоміцети (Discomycetiidae)

Характеризуються відкритими плодовими тілами. Аски не вростають 
•у строму, а утворюють на поверхні плодового тіла гіменій, який іноді в мо
лодому віці може бути прикритий безплідними гіфами.
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Відділ гриби

Рис. 56. Дискоміцети:
/ — зморшок; 3 — пецица; З — верпа; 4 — строчок; б— скле
ротинія: апотеції на склеротвмваному яблуці; 6 — склеро
тинія фруктова; уражене яблуко, коні дійна стадія; 7 — ко

нідії склеротинії фруктової; 8 — гельвела.

Порядок пецицальні (Peztzales)
Порядок об'єднує велику 

грУпУ ГРИ̂ В (близько 3000 
рйД(в), переважно сапрофітів,
У яких апотеції м’ясисті, блкь 
дечкоподібні, чашовидні або 
лопатеві, сідловидні, іноді яс
краво забарвлені, диферен
ційовані на ніжку і шапку 
або сидячі. На верхній змор- J щеній чи гладенькій поверхні 
алотешїв розташований гіме
ній, що складається з асок і 
парафіз. Аски циліндричні 
і відкриваються кришечкою.
Спори активно викидаються 
Із сумок (іноді на відцаль до 
0,6ж). Статевий процес у біль
шості видів відбувається за 
типом піронеми (див. харак
теристику аскоміцетів.) Проте 
відомі численні випадки від
хилення від цього типу. У де
яких видів каріогамія відбу
вається вже в аскоспорі або 
має місце сперматизація. Зу
стрічаються також такі форми
статевого процесу, як партеногамія, автогамія. Конідійні спороношення 
бувають у незначної кількості видів. Найбільш відомі представники — 
пецица, гельвела, зморшок, строчок (рис. 56).

П е ц и ц а  (Регіга) зустрічається на грунті, рослинних залишках, екс
крементах. Апотеції сидячі або на ніжці, чашоподібні або блюдечкоподіб- 
ні. Сумки циліндричні чи булавовидні. Парафізи нитчасті, розгалужені чи 
прості, часто на верхівці здуті. В лісах У PCP зустрічаються види — 
пецица соковита (P. succosa), п. пухирчаста (P. pustulata).

Г е л ь в е л а  (Helvetia) — невеликі шапкові гриби на перегнійному 
грунті. Чашовидний або лопатевий апотецій на циліндричній ніжці. Де
які види їстівні. В листяних лісах зустрічається гельвела еластична (Н . еіа- 
stica).

З м о р ш о к  (Morchella) — переважно весняні гриби, сапрофіти. Апо
тецій розчленований на шапку і ніжку. Шапка глибокоскладчаста. Внутріш
ня поверхня складки-камери вистелена гіменієм, ребра стерильні. Ніжка 
біла, порожниста, зросла з шапкою. У нас поширений зморшок їстівний 
(М. esculent а).

С т р о ч о к ,  або с м о р ж  (Gyrômitra esculenta) схожий на вигляд 
до зморшка, відрізняється зморшкуватою поверхнею бурої шапки. їстів
ні зморшки і строчки іноді бувають причиною отруєння, бо містять гель- 
велову кислоту. Проте ця кислота вимивається водою. До цього порядку 
зараховують також такі роди, як п і р о н е м а (Ругопета), в е р п а  (Ver- 
ра), а ц е т а б у л я  (Асе tabula) та ін.
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