
Prehľad hlavných preberaných jednotiek  (verzia jar 2014_15) 

 

Doména:  Archaea 

Doména : Bacteria, oddelenie: Cyanobacteria  

Doména:  Eukarya 

Bikonta 

Superskupiny: 

 EXCAVATA oddelenie: Euglenozoa (Euglenophyceae) 

 SAR  Stramenopila (Heterokontophyta) 

               Alveolata oddelenie: Dinophyta, Apicomplexa 

               Rhizaria oddelenie: Cercozoa (Chlorarachnea,          
     Phytomyxea/Plasmodiophoromycota)  

 HACROBIA oddelenia: Haptophyta,Cryptophyta                                  

 ARCHAEPLASTIDA  

 oddelenia: Glaucophyta, Rhodophyta, Chloroplastida (Viridiplantae,     
       Chlorobiota) 

Unikonta 

Superskupiny: 

 AMOEBOZOA oddelenie: Mycetozoa 

 OPISTHOKONTA   

 oddelenia: Chytridiomycota, Microsporidiomycota,                        
       Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota 



 
    
 
 
OPISTHOKONTA  – huby 
 oddelenie: Chytridiomycota – bunkovky 
 oddelenie: Microsporidiomycota – mikrosporídie                       
 oddelenie: Zygomycota – plesne 
 oddelenie:  Ascomycota – vreckaté huby, askomycéty 
      pododdelenie: Taphrinomycotina                                               
       trieda: Pneumocystidomycetes  
  trieda:Taphrinomycetes     
      poddodelenie: Saccharomycotina                                             
  trieda: Saccharomycetes                                                     
      poddodelenie: Pezizomycotina (syn.  Ascomycotina)              
  trieda: Eurotiomycetes  
  trieda: Pezizomycetes   
  trieda: Leotiomycetes  
  trieda: Lecanoromycetes  
  trieda: Sordariomycetes  
 oddlenie: Basidiomycota – bazídiové huby, bazídiomycéty 
  trieda: Urediniomycetes (syn. Teliomycetes) – hrdze 
  trieda: Ustilaginomycetes (syn. Ustomycetes) – snete 
  trieda: Agaricomycetes (syn. Basidiomycetes) 
       podtrieda: Tremellomycetidae 
       podtrieda: Agaricomycetidae 
 pomocné oddelenie: Deuteromycota (syn. Fungi imperfecti)             
                                      – huby nedokonalé, konídialne huby, 
     mitospórické huby 



Oddelenie 

 Ascomycota  
- vreckaté huby, askomycéty 

 



 

 

 

Charakteristika oddelenia Ascomycota -  askomycéty 

 

• Najväčšia skupina tradičnej ríše húb (okolo 3 500 rodov  

 a 33 000 druhov). Veľká morfologická i ekologická rozmanitosť 

 a s tým spojená aj rozsiahla terminológia. 

• Sem patrí aj väčšina lichenizovaných húb – lišajníkov.  

• Spoločným znakom je vrecko (latinsky ascus), meiosporangium 

s tvorbou endospór, označovaných ako askospóry. 

• Charakteristická je pre veľkú časť zástupcov tejto skupiny 

prítomnosť dikaryofázy vo forme askogenných hýf. 



Schématický rez apotéciom 

parafýzy 

vrecko 
ascus 

askogenné hýfy 

askogón  

trichogýn 

anterídium 

vnútorné exipulum 

vonkajšie exipulum 



• Nepohlavná časť životního cyklu = anamorfa, pohlavná časť 

životného cyklu = teleomorfa, organizmus ako celok = 

holomorfa. 

  Morfologické, časové a lokálne rozrôznenie anamorfy a 

teleomorfy: dôvody a dôsledky.  

  Systematické zaradenie je založené na teleomorfe, t.j. 

pomenovanie holomorfy podľa mena teleomorfy. 

   

  Umelá skupina mitospórické huby (Deuteromycota, „huby 

nedokonalé“, fungi imperfecti) – rozmnožujú sa nepohlavným 

spôsobom = odpovedajúce nepohlavné štádium – anamorfa. 

[naopak meiospórická huba – rozmnožujúca sa pohlavným 

spôsobom = odpovedajúce pohlavné štádium – teleomorfa.] 

pokračovanie 



Životný cyklus ascomycétnej huby 

anteridium 



                         Systém Ascomycota 

• Systematické usporiadanie tejto veľkej skupiny húb prešlo v 

minulosti veľkými zmenami a bolo založené na kombinácii typu 

plodnice a typu vrecka. 

• V súčasnej dobe na základe predovšetkým molekulárnych a 

ultraštrukturálnych znakoch oddelenie Ascomycota členíme na 3 

pododdelenia a celkom 14 tried. Dajú sa preto očakávať ďalšie 

zmeny a spresnenia. 

• Najdôležitejšie triedy:                                                      

Pododdelenie: Taphrinomycotina                                               

 Triedy: Pneumocystidomycetes aTaphrinomycetes    

Poddodelenie: Saccharomycotina                                             

 Trieda: Saccharomycetes                                                     

Poddodelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)              

 Triedy (výber): Eurotiomycetes rad: Eurotiales, Pezizomycetes 

 rad: Pezizales, Leotiomycetes rad: Erysiphales, Lecanoro-

 mycetes rad: Lecanorales, Sordariomycetes rad: Xylariales 



Pododelenie Taphrinomycotina, trieda Pneumocystidomycetes s 

jediným rodom Pneumocystis, ktorý bol v minulosti považovaný za 

prvoka (Protozoa); nemyceliálna stielka. 
 

Parazit pľúcneho epitelu 

cicavcov vrátane človeka v 

prípade silného oslabenia (napr. 

HIV), v pokročilej fáze ochorenia 

sa šíri z pľúc i do ďalších 

orgánov, choroba - 

pneumocystóza. 

uvoľnené askospóry 

životný cyklus 



 

 

Pododelenie Taphrinomycotina, trieda Taphrinomycetes,            

rad Taphrinales  

 

Biotrófni paraziti, dimorfizmus (dikaryotické vegetatívne mycélium      

a schopnosť tvoriť i kvasinkovitú fázu). 

Symptomatológia, fytopatologický význam. 

Jediný rod Taphrina (grmaník), anamorfa Lalaria, cca 90 -100 

druhov. T. deformans – kučeravosť listov broskýň. 
T.  



      Taphrina deformans na listoch broskyne 



         

Charakteristika pododelenia Saccharomycotina 

• Jediná trieda s jediným radom Saccharomycetales, tzv. „pravé 

kvasinky“. 

• Vegetativna stielka je najčastejšie vo forme jednotlivých 

pučivých buniek, niektoré druhy vytvárajú tzv. pučivé 

pseudomycélium. 

• Bunková stena je (ultraštrukturálne) jednovrstvová, tvorená 

polysacharidmi typu β-glukany a β-manan. 

• Nepohlavné rozmnožovanie – tvorba dcérskych buniek (ako 

blastospóry, ale sú to v podstate konídie) pučaním (holoblastická 

konidiogenéza). Po odpadnutí dcérskych blastospór zostávajú 

na povrchu materskej  bunky zreteľné jazvy. Pri nepohlavnom 

rozmnožovaní môže dochádzať i k jednoduchému deleniu 

buniek. 



Saccharomyces cerevisiae – nepohlavné rozmnožovanie 

   jazvy po odpadnutých konídiách pučivé bunky 



• Pohlavné rozmnožovanie – 

najčastejšie somatogamia, t.j. 

kopulácia dvoch vegetatívnych 

buniek, ktoré sa správajú ako 

gamety. Vznikne diploidná 

zygota, ktorá sa (väčšinou) 

mení priamo vo vrecko. 
 

pokračovanie 

haplo-diplobiontný životný cyklus 

Saccharomyces cerevisiae 



 

 

• Celkom vyše 70 rodov a okolo 300 druhov 

• Výskyt a význam: prevažujú saprotrófne druhy na častiach 

rastlín s vysokým obsahom cukrov (plody, nectária, miazgotoky), 

ale i na dreve a v pôde. Schopnosť skvasiť cukor sa využíva v 

potravinárskom priemysle (výroba piva, vína); vzhľadom k 

rôznym biosyntetickým vlastnostiam i vo farmaceutickom a 

chemickom priemysle. 

• Najdôležitejší je rod Saccharomyces  s najznámejším druhom   

S. cerevisiae (kvasinka pivná), ktorá skvašuje cukry na alkohol;  

S. ellipsoideus (kvasinka vinná) sa používa pri výrobe vína. Ide  

o pomerne vysoko vyšľachtený druh, pôvodne izolovaný z 

plodov a kvetov viniča. S. fragilis sa používa pri skvašovaní 

mliečnych výrobkov. 
 

pokračovanie 



                         
 
Rekapitulácia systému Ascomycota 
 

Najdôležitejšie triedy:                                                      

Pododdelenie: Taphrinomycotina                                               

 Triedy: Pneumocystidomycetes a Taphrinomycetes    

Poddodelenie: Saccharomycotina                                             

 Trieda: Saccharomycetes                                                      

 

   Poddodelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)                

 Triedy (výber): Eurotiomycetes rad: Eurotiales,              

                          Pezizomycetes rad: Pezizales               

            Leotiomycetes rad: Erysiphales                            

                         Lecanoromycetes rad: Lecanorales        

                         Sordariomycetes rad: Xylariales 



           Charakteristika pododdelenia Pezizomycotina 

 

• Predchádzajúce dve pododdelenia sa vyznačovali:                              

 1) relatívne primitívnymi vreckami s jednoduchou stenou a 

  absenciou zložitejšieho otvárajúceho aparátu. Hoci tu boli 

  špecializované sporangia, tie však vznikali celkom  

  jednoducho a iným spôsobom; 

     2) dikaryofáza buď vôbec nebola prítomná, alebo mala inú 

  podobu; 

  3) veľká väčšina zástupcov vôbec netvorila plodnice. 

 

• Naproti tomu pri pododdelení Pezizomycotina:                           
   



. Typy vreciek 

• Vrecko (ascus) je vysoko špecializované sporangium, z 

genetického pohľadu je to meiosporangium. V mladom vrecku 

dochádza ku karyogamii; mladé vrecko je teda zygota, jediná 

diploidná bunka v životnom cykle. 

• Ihneď dochádza k meióze, následne mitóze a výsledkom je 8 

haploidných jadier, po vytvorení bunkovej steny 8 endogénnych 

spór, tzv. askospóry. Sú to teda endogénne meiospóry. 

• Ultraštrukturálne je stena vrecka viacvrstvová, funkčne (t.j. podľa 

spôsobu otvárania) rozlišujeme vrecká prototunikátne, 

unitunikátne alebo bitunikátne. 

• Sterilnými elementmi medzi vreckami je tzv. hamatécium, 

najčastejším typom sú parafýzy. 



Základné typy vreciek  

prototunikátne operkulátne 

unitunikátne 
inoperkulátne 

unitunikátne 

bitunikátne 



inoperkulátne vrecká 

operkulátne vrecká     

(s viečkom) 



  
 
Charakteristika pododdelenia Pezizomycotina - pokračovanie  

 

    Dikaryotická fáza je prítomná vo forme askogénnych hýf s 

konjugovanými mitózami, askogénne hýfy rastú zo samičieho 

gametangia (askogónu) do oblasti výtrusorodnej  vrstvy 

(hyménia, técia), životný cyklus je haplodikaryotický.  



Schématický rez apotéciom 

parafýzy 

vrecko 

askogenné hýfy 

askogón  

trichogýn 

anterídium 

vnútorné exipulum 

vonkajšie exipulum 



Životný cyklus ascomycétnej huby 

anteridium 



vrecká 

vrecká 

kleistotécium 

apotécium 

peritécium 

Typy plodníc 

Plodnice (askomata, askokarpy) sú tvorené nepravými 

pletivami, ktoré uzatvárajú pohlavné orgány, askogénne hýfy a 

vrecká. 



Kleistotécium  s nepravidelne rozptýlenými prototunikátnymi 

vreckami. Skupina s týmito znakmi sa predtým nazývala 

„Plectomycetes“ 

vrecká 



Apotécium - otvorená plodnica s výtrusorodou vrstvou 

(hyménium) a unitunikátnymi operkulátnymi alebo 

inoperkulátnými vreckami. Skupina s týmito znakmi sa predtým  

nazývala „Discomycetes“ 
 

parafýzy 

vrecko 

askogenné hýfy 

askogón  

trichogýn 

anterídium 

vnútorné exipulum 

vonkajšie exipulum 



Peritécium - fľaškovitá plodnica s malým, determinovaným 

otvorom (ostiolum), vrecká unitunikátne, inoperkulátne, uložené 

bazálne alebo periferálne. Skupina s takouto kombináciou 

znakov sa predtým nazývala „Pyrenomycetes“. 
 

ostiolum 

ostiolárny kanálik 

parafýzy 

stena peritécia 

stróma (ak je askoma 

uložená v stóme) 

askoapikálny aparát 

parafýzy 

vrecko 

askospóry 



Typy plodníc askomycét 

vrecká gymnotécium 

apotécium 

peritécium 

stromatizované 

apotécium 

modifikované 

apotécium 

askostróma 

myriotécium      

(primitívna skostróma) 



Charakteristika pododdelenia Pezizomycotina - pokračovanie 

• Životný cyklus je haplo-    

 dikaryotický, haploidné je 

 vegetatívne mycélium a 

 plodnica, dikaryotické sú      

 iba askogénne hýfy. 

• Pohlavný proces je 

 najčastejšie 

 gametangiogamia alebo 

 gameto-gametangiogamia     

 vo forme deuterogamia,       

 keď donorom samčieho jadra 

 je nepohlavne vzniknutá 

 konídia. 



•  Nepohlavné rozmnožovanie je pri väčšine rodov hojné a  

 nepohlavné rozmnožovacie častice sa nazývajú konídie. 

 Dôležitým znakom je spôsob vzniku konídií (konídiogenéza).         

 V zásade rozoznávame dva typy konídiogenézy:                      

 (1) konídiogenézu blastickú a (2) konídiogenézu thalickú. 

(1) (2) hýfa 

konídie vznikajúce 

 nanovo 
konídie vznikajúce z 

pôvodnej časti hýfy 



Vnútorné členenie tejto veľkej skupiny je doposiaľ neustálené. 

• V minulosti sa jej zástupcovia členili na základe znakov 

 vreciek a výsledného typu plodnice na praktické skupiny 

 - Plectomycetes (prototunikátne vrecká, kleistotécium) 

 - Discomycetes (unitunikátne vrecká, apotécium) 

 - Pyrenomycetes (unitunikátne vrecká, peritécium). 

•V súčasnej dobe na základe molekulárnych znakov a 

 integrácii anamorf je skupina členená na zhruba 9 -12 tried              

 s desiatkami radov, z ktorých najreprezentatívnejšie sú  

 nasledovné tri rady: Eurotiales, Pezizales a Lecanorales         

 (lichenizované askomycéty, lišajníky). 

 

 

Pododdelenie Pezizomycotina – systém 



Pododdelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)    

Trieda: Eurotiomycetes 

reprezentatívny rad: Eurotiales 

• Plodnice typu gymnotécium (perídium je tvorené iba nesúvislou 

sieťou vetvených hýf, napr. r.Talaromyces) alebo kleistotécium 

(perídium pseudoparenchymatické, jedno- či viacvrstevnaté, 

napr. r. Eurotium. Hamatécium (elementy vo vnútri vrecka) 

chýba.  

• Nepohlavné rozmnožovanie v životnom cykle prevláda, 

konídiogenéza najčastejšie blastická (fialidická), konídie 

jednobunkové, hyalinné alebo farebné (zelené, žlté, čierne), 

suché, hydrofóbne a rozširujú sa vzduchom. Najdôležitejšie 

anamorfné rody sú napr. Penicillium a Aspergillus. 



pokračovanie 

 

• Ekológia a význam. Hojný výskyt s globálnym rozšírením, - 

deštruenti rastlinných aj živočíšnych substrátov, produkcia 

sekundárnych metabolitov (toxínov).  

• Využitie v potravinárskom priemysle a v medicíne (produkcia 

antibiotík ale i nebezpečných toxínov, pôsobenie konídií ako 

alergénov - tzv. mykoalergózy), ekonomický význam pri rozklade 

uskladnených produktov, potravín a krmív. 

•  Nejdôležitejšie rody:                                                                 

Eurotium (papleseň) [anamorfa Aspergillus (aspergil)] - asi 24 

druhov. Výskyt: sušené potraviny a krmivá, pôdne druhy.           

Eupenicillium [anamorfa Penicillium (penicil)] - asi 44 druhov. 

Výskyt: pôdne druhy. 



Eurotium amstelodami 

kleistotécia s vreckami a askospórami 

vrecká 

perídium 

kleistotécium 

askospóry a vrecko 



Aspergillus – konídiogenná hlavica 

konídie 

(fialospóry) 

fialidy 

metuly 

mechúrik (vesiculus) 



Aspergillus niger 

Výskyt: zaplesnené potraviny  

Využitie: výroba kys. citrónovej , 

producent enzýmov pri výrobe piva  

kolónia na 

agarovom médiu 



Aspergillus flavus 

Výskyt: zaplesnené 

potraviny (napr. arašidy) a 

krmivá 

kolónia na 

agarovom médiu 

 

konídiofory 

Mykotoxíny:                

- karcinogenný       

 aflatoxín B1                   

- kys. cyklopiazonová 



Penicillium  - konídiofory 

konídie 

(fialospóry)      
fialidy 

konídiofory 

metuly 

ramy 



Penicillium roqueforti 

konídiofor 

kolónia na agarovom médiu 



  Penicillium roqueforti  a Penicillium  camemberti 

    Využitie: výroba syrov typu Niva a Hermelín 



Penicillium chrysogenum 

    kolónia na agarovom médiu 

Výskyt: ovzdušie, potraviny, zaplesnené byty 

Využitie: produkcia antibiotika penicilínu 

konídiofory 



• Saprotrófne operkulátne diskomycety, vrecká funkčne 

unitunikátne, otvárajú sa spôsobom, pripomínajúcim viečko; 

prevažne nelichenizované druhy.                                 

•  Morfológia: plodnice (askomaty) pomerne veľké, prisadnuté i 

stopkaté apotécia, často výrazne modifikované.                                  

• Vrecká valcovité, operkulátne, J+ aj J-, askospóry jednobunkové 

hladké i ornamentované, medzi vreckami sterilné parafýzy. 

• Nepohlavné rozmnožovanie menej rozšírené než pri ostatných 

skupinách askomycét, prípadne vôbec nie je známe. 

• Ekológia, rozšírenie a význam: druhy saprotrófne pôdne (často 

mykorízne), koprofilné, na rastlinnom opade. Rozšírenie 

kozmopolitné. Význam majú predovšetkým druhy s jedlými 

plodnicami (napr. r.Tuber, r.Morchella). 

Pododdelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)      

Trieda: Pezizomycetes                                               

reprezentatívny rad: Pezizales (čiaškotvaré) 



Peziza (čiaška)  

Apotécia dosahujú veľkosť 5-10 cm.       

Rastú na dreve alebo na zemi v kontakte s 

rozkladajúcim sa drevom. 

rez výtrusorodnou vrstvou 

(hyméniom) zrelého apotécia 

hypotécium 

stopky 

vreciek 

palisáda 

vreciek a 

parafýz 

mladé 

apotécium 

           zrelé apotécia 



Scutellinia scutellata 



Peziza succosa 



Helvella villosa Morchella conica 



Tuber malenconii 



Pododdelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)              

Trieda: Leotiomycetes                                               

reprezentatívny rad: Erysiphales (múčnatkotvaré) 

 

• Biotrófni paraziti cievnatých rastlín, tvoria belasé povlaky na  

 listoch (extramatrikálne mycélium), haustória do 

 epidermálnych buniek hostiteľa. 

• Časté nepohlavné rozmnožovanie – konídie. 

• Pohlavné rozmnožovanie                                                                

 - vznik guľovitých plodníc                                                                                   

 podobných kleistotéciám                                                                      

 s prívesnými vláknami. 



Uncinula necator  špirálovka viničová 

Dlho známa len vo forme 

anamorfy Oidium tuckeri, 

infikuje listy a bobule 

Symptom – belasé povlaky  

na listoch a plodoch 



 
ríša: OPISTHOKONTA  – huby 
 oddelenie: Chytridiomycota – bunkovky 
 oddelenie: Microsporidiomycota – mikrosporídie                       
 oddelenie: Zygomycota – plesne 
 oddelenie:  Ascomycota – vreckaté huby, askomycéty 
      pododdelenie: Taphrinomycotina                                               
       trieda: Pneumocystidomycetes  
  trieda:Taphrinomycetes     
      poddodelenie: Saccharomycotina                                             
  trieda: Saccharomycetes                                                     
      poddodelenie: Pezizomycotina (syn.  Ascomycotina)              
  trieda: Eurotiomycetes  
  trieda: Pezizomycetes   
  trieda: Leotiomycetes  
  trieda: Lecanoromycetes  
  trieda: Sordariomycetes  
 oddlenie: Basidiomycota – bazídiové huby, bazídiomycéty 
  trieda: Urediniomycetes (syn. Teliomycetes) – hrdze 
  trieda: Utilaginomycetes (syn. Ustomycetes) – snete 
  trieda: Agaricomycetes (syn. Basidiomycetes) 
       podtrieda: Tremellomycetidae 
       podtrieda: Agaricomycetidae 
 pomocné oddelenie: Deuteromycota (syn. Fungi imperfecti)             
                                      – huby nedokonalé, konídialne huby, 
      mitospórické huby 
 
 
 



Pododdelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)                   

Trieda: Lecanoromyctes                                        

reprezentatívny rad: Lecanorales (lekanorotvaré)         

ako príklad lichenizovanej skupiny, lišajníkov 

 
 

• Princíp lišajníkovej 

symbiózy:            

fotobiont + mykobiont.        

Fotobiont: riasa alebo 

cyanobaktéria/sinica.          

Mykobiont: huby 

vreckaté Ascomycota 

alebo bazídiové 
Basidiomycota. 

Na Slovensku máme okolo        

1 500 druhov lišajníkov.  



• Vegetatívna stielka:                                                               

Habituálne (makromorfologicky) kríčkovitá, lupenitá alebo 

kôrovitá. Dimorfné stielky (thalus horizontalis a thalus verticalis). 

Mikromorfologicky stielka môže byť homeomerická alebo 

heteromerická.  

 

pokračovanie 

kríčkovitá        lupenitá        kôrovitá 

r. Neuropogon r. Placopsis r. Mastodia 



Rez homeomerickou stielkou lišajníka          

(fotobiont i mykobiont                                      

sú nepravidelne rozložení) 

typ Collema bez kôrovej vrstvy 

typ Leptogium s kôrovou 

vrstvou hubového pôvodu 

     hýfy mykobionta  

       bunky fotobionta 



vrchná kôrová vrstva (mykobiont) 

gonídiová vrstva                     

(styk mykobionta a fotobionta) 

dreňová vrstva (mykobiont) 

spodná kôra (mykobiont) 

Rez heteromerickou 

stielkou lišajníka s 

jednotlivými vrstvami 



• Pohlavné rozmnožovanie: iba mykobiont, základné typy plodníc: 

apotécia a peritécia (pri bazídiolišajníkoch je ale príslušný typ 

plodnice lichenizovanej bazídiovej huby). 

• Apotécia sú lekanorového alebo lecideového typu podľa toho, či  

majú alebo nemajú stielkový lem.  

• Nepohlavné rozmnožovanie: fragmentácia stielky, sorédie, izídie. 

 

pokračovanie  



Apotécium lekanorového typu, 

kde vlastná plodnica je 

obklopená heteromerickou 

stielkou a má tzv. stielkový lem. 

Apotécium lecideového typu, 

kde plodnica nie je obklopená 

heteromerickou stielkou a nemá 

tzv. stielkový lem. 

vrstva kôrová vrstva konídiová 



Rez lekanorovým typom apotécia 

stielkový lem 



Sorédie sú asi najbežnejším typom nepohlavného rozmnožovania 

lišajníkov. Tvoria sa v gonídiovej vrstve stielky a predstavujú 

niekoľko buniek fotobionta a fragmenty hýf mykobionta. Miesto 

tvorby sorédií na lišajníkovej stielke označujeme ako sorál. 

Sorédie sa ľahko šíria vzduchom, nevýhodou je ich pomerne 

krátka životnosť. 

sorál 



Izídie sú drobné výrastky rôzneho tvaru na povrchu stielky, ktoré 

obsahujú základné vrstvy heteromerickej stielky (kôru, gonídie i 

dreň). Spôsob šírenia a dlhšia životnosť. 

základné tvary izídií 

izídie 



Rhizocarpon geographicum - bežný lišajník s kôrovitou      

stielkou a čiernymi apotéciami lecideového typu. 



Lecidea tesselata - kôrovitý lišajník s (samozrejme) 

lecideovými apotéciami a svetlo šedou, rozpukanou stielkou. 



Candelariella vitellina - ďalší príklad bežného lišajníka     

s kôrovitou stielkou, apotécia lecanorového typu. 



Baeomyces rufus - kôrovitá, ale ľahko rozpadavá stielka, 

stopkaté apotécia lecideového typu; u nás bežný druh. 



Parmelia conspersa - bežný druh s lupenitou stielkou a veľkými 

apotéciami lekonarového typu, izídie na povrchu stielky. 



Lobaria pulmonaria - náš najväčší lupenitý lišajník, stromový 

epifyt, citlivý na znečistené ovzdušie. 



Colemma nigrescens - terestrický lišajník s lupenitou, 

homeomerickou stielkou (fotobiont je sinica z rodu Nostoc) 



Lecanora muralis - lupenitá stielka s apotéciami 



Cladonia macilenta - valcovité podécia nesúce červené apotécia            

lecideového typu. 



Cladonia chlorophaea dimorfná 

stielka - lupenité (šupinovité) a 

vzpriamené lievikovité podécia. 

Usnea longissima - kríčkovitá 

stielka, vytvárajúca dlhé po-

vrazce, bioindikačné vlastnosti. 



Cladonia borealis  v Antarktíde 



Pododdelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)              

Trieda: Sordariomycetes                                               

reprezentatívny rad: Xylariales (drevnatcotvaré) 

Strómaticke tvrdohuby (pyrenomycety), vo vnútri stróm plodnice 

typu peritécia; rastú často na dreve, napr. Xylaria polymorpha 

          čierne kyjovité strómy na          

   drevenných pňoch 

priečny rez                  

strómou                                 

a  tmavé                     

peritécia                           

pod povrchom 



Pododdelenie: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)               

Trieda: Sordariomycetes  

ešte rad navyše: Hypocleales (ponorencotvaré) 

Claviceps purpurea kyjanička purpurová – výrova liečiv proti 

krvácaniu, sklerócium (námeľ) na raži. 

C. paspali – v trópoch, ziskávanie kys. lysergovej na výrobu LSD  

zo sklerócia      

na jar vyrastú 

stopkaté strómy 


