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ABSTRACT

Blue cheese mushrooms are saprotrophs are responsible for various systematic groups such as Mucor, Penicillium, Aspergillus, 
Fusarium. They represent a group of Aspergillus, Penicilinum, Torula and other. Are classified as class Ascomycota fungi and 
imperfect. their common feature is the ability of the distribution of blue. Occur everywhere where no other species due to the too 
high humidity, high or low temperature or the presence of toxic substances. The presence of filamentous Fungi and caused by ground 
distribution not identified is based on research and analysis of microscopic. To their development was possible need not just the right 
temperature and humidity but also material from which derive the nutrients. Sometimes their development is influenced by light. 
Develop at relative humidity of below 60%. Mold can grow on the walls of buildings, flats and appears as a result of excessive air 
humidity. It is harmful to the health of. Studies have shown the relationship between walls molding and the incidence of cancers 
arising as a result of the manufacture by the fungus mycotoxins. The presence of mycotoxins is closely connected with the formation 
and development of diseases such as cancer of the liver, esophagus, stomach or blood. diseases caused by fungi are covered by 
the name of asperglikozy. Some species and varieties of mold is used in cheese, winemaking, however, these are not pathogenic 
properties for the human body. Because numerous studies have shown the effect of temperature and humidity on the development of 
filamentous fungi is the purpose of this research because the determination of the impact of light as another factor that could affect 
the development of the mycelium vegetative or sporangium filamentous fungi.
Prepared for this purpose, the organic substrates (moist bread) and at room temperature cultured mycelium blue cheese. A variable 
in the experiment was access to the light. The first breeding attempt was carried out in complete darkness, the other with full access 
to the light. The results showed no significant effect of light on the development of the mycelium. It has been observed only time 
offset (delay) the emergence of fungal sporangiumin breeding the unlit.
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Wprowadzenie

Do grzybów saprofitycznych zalicza się liczne ga-
tunki grzybów pleśniowych. Działanie pleśni w śro-
dowisku jest typowe dla grzybni wielu gatunków i po-
lega na rozkładzie materii organicznej przez enzymy 

– egzocelulazy. Jest to grupa enzymów uwalnianych 
przez nitkowate strzępki grzyba do środowiska, w któ-
rym następuje rozkład materii organicznej, następnie 
proste związki chemiczne na drodze dyfuzji wnikają  
w głąb komórek grzyba (Danowski 2012). Związki te są 
niezbędne dla przebiegu procesów metabolicznych we-
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wnątrz strzępek. Oddziaływanie na materię organiczną 
rozpoczyna się od pokrycia rozkładanej powierzchni gę-
stą siecią komórek. Pierwszy etap jest więc silnym roz-
wojem nitkowatej grzybni przypominającej wyglądem 
strzępy waty. W kolejnym etapie wśród nitek tworzą się 
trzonki sporangialne, na szczytach których zawiązują 
się buławkowate zarodnie. Z czasem wypełniają się one 
licznymi zarodnikami. Po dojrzeniu zarodników ściana 
zarodni pęka, umożliwiając rozwój następnego pokole-
nia grzybów. Niektóre gatunki pleśni żyją w symbiozie  
z roślinami. Ten rodzaj współżycia, oparty na obopólnych 
korzyściach, określany jest mianem mikoryzy (Balerstet  
i in. 2002). Grzyby pleśniowe są reducentami, dzięki cze-
mu biorą udział w procesie samooczyszczania się zbior-
ników wodnych, powodują powstawanie próchnicy, roz-
kładają nieprzyswajalne przez rośliny związki chemiczne 
do form przyswajalnych. Są istotnym ogniwem w cyklach 
biogeochemicznych i gwarantują obiegi pierwiastków w 
przyrodzie. Wykorzystywane są w lecznictwie, w prze-
myśle spożywczym do wyrobu serów pleśniowych oraz 
jako dodatek do produktów mięsnych, poprawiający ich 
smak i aromat (Balerstet i in. 2002). Jednak wiele pleśni 
powoduje psucie się produktów spożywczych, co przyno-
si straty w magazynach z żywnością. Są także przyczyną 
zatruć pokarmowych (Baran, Zabawski 1998). Często po-
jawiają się na przetworach mleczarskich: maśle, śmietanie, 
serach, powodując jełczenie, gnicie i gorzki posmak. Po-
spolitą pleśnią rozwijającą się na produktach mleczarskich 
jest Geotrichum candidum, grzyb tworzący białawy nalot 
na powierzchni śmietany, zsiadłego mleka i twarogów oraz 
psujący kiszonki. Pleśnie powodują też psucie się piwa  
i win poprzez ich pleśnienie i śluzowacenie. Pleśnie grzy-
bów z rodzaju Aspergillus, Penicillium i Mucor, powodu-
ją pleśnienie mięsa. Rozwijają się również na pieczywie. 
Odbywa się to w wysokiej temperaturze (20–25°C) i dużej 
wilgotności, a także sprzyjających warunkach pH (ok. 3,5). 

Wiele pleśni wytwarza toksyny. Gatunki wytwarzające 
mykotoksyny to m.in.: Aspergillus, Penicillium, Mucor, 
Fusarium, Alternaria, Rhizopus, Geotrichum, Monillia. 
Proces ich tworzenia zachodzi w odpowiednich warun-
kach, które są różne dla różnych gatunków i szczepów ple-
śni. Ważna jest obecność wody, odpowiednia temperatura  
i skład podłoża. Aspergillus flavus produkuje najwięcej 
toksyn w temperaturze 20°C, a już w temperaturze 18°C 
produkcja całkowicie ustaje (Krzyściak i in. 2011). Kaspro-
wicz i Gorczyca z Zakładu Fizyki Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie badali wpływ światła monochromatycz-
nego na rozwój grzybów entomopatogennych. Badania 
wykazały, że światło o długości fali 660 nm, w przypadku 
traktowania światłem zawiesiny zarodników, negatyw-
nie wpływa na wzrost liniowy grzybni, natomiast światło  
o długościach fali 630 nm i 795 nm stymuluje wzrost liniowy 

grzybni, zaobserwowano także różnice w reakcji grzybni na 
światło monochromatyczne w przypadku wzrostu grzybni  
w ciemnościach oraz w normalnych warunkach (Kaspro-
wicz, Gorczyca 2014). Prowadzone na świecie badania oce-
niające wrażliwość grzybów owadobójczych na promienio-
wanie światła wskazują na zdecydowaną szkodliwość jedy-
nie promieniowania UV, szczególnie w zakresie UVB, któ-
re nawet dla krótkich ekspozycji istotnie ogranicza wzrost, 
zarodnikowanie i patogeniczność grzybów entomopato-
gennych (Rangel i in. 2005, 2006). W przypadku światła  
o długości fali powyżej 400 nm stwierdzono niekorzyst-
ne działanie przy długotrwałych naświetleniach. Badania 
prowadzone nad wpływem światła spolaryzowanego na 
gatunek Beauveria bassiana wskazały, że krótkie czasy na-
świetlań stymulują rozwój tego grzyba (Gorczyca, Jawor-
ska 2007).

Glebowe grzyby owadobójcze, w tym gatunek Pa-
ecilomyces fumosoroseus, charakteryzuje duża wrażli-
wość na czynniki świetlne. Obserwowano możliwość 
dezaktywacji entomopatogenów przez promieniowa-
nie słoneczne. Jednak mechanizmy odporności grzy-
bów owadobójczych na promieniowanie słoneczne, 
jak i inne rodzaje światła, nie zostały dotąd dokładnie 
zbadane (Butt i in. 2001).

Celem niniejszej pracy jest analiza warunków świetl-
nych w rozwoju grzybni pleśniowych i wskazanie wa-
runków środowiska, w których dochodzi do wytwarza-
nia strzępek sporangialnych, a w związku z tym produk-
cji zarodników rozprzestrzenianych w środowisku.

Metodyka pracy

Hodowlę grzybni pleśniowej prowadzono w dwóch 
zróżnicowanych warunkach środowiska. Do badań uży-
to 2 kromek tego samego rodzaju chleba sklepowego tej 
samej wielkości (szer. 12 cm i dł. 6,5 cm). Przygotowa-
ne 2 pojemniki (fot. 1) ustawiono na parapecie okien-
nym oświetlonym w ciągu całego dnia. Jeden pojemnik 
z pieczywem osłonięto czarnym kartonem. W każdym 
pojemniku badawczym kontrolowano wilgotność za po-
mocą higrometru, utrzymując ją na poziomie 65–70%. 
Doświadczenie przebiegało w temperaturze pokojowej 
ok. 22–25°C. Odczyt wyników doświadczenia, pole-
gający na notowaniu zmian zachodzących w każdej 
hodowli, odbywał się w cyklu dwudniowym. Wyniki  
z terminów i zmian w nich zachodzących zestawiono  
w tabeli porównawczej według wzoru:

Termin  
obserwacji

Hodowla  
doświetlona

Hodowla  
osłonięta

22.09.2017 r.
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Przebieg doświadczenia dokumentowano fotogra-
ficznie, porównując zmiany w tych samych terminach 
hodowli.

Opis obiektu badań

Grzyby sprzężniowce (Zygomycota Moreau)

U grzybów tych zachodzi rozmnażanie płciowe na 
drodze gametangiogami w wyniku procesu kopulacji 
różnojądrowych i zróżnicowanych morfologicznie ga-
metangiów. Po procesie gametangiogami tworzy się gru-
bościenna zygospora o przetrwalnikowym charakterze. 
Kiełkowanie zygospory kończy się wytworzeniem kuli-

Fot. 1. Próby badawcze (fot. N. Góralska)
Photo 1. Test samples (photo. N. Góralska)

Ryc. 1. Grzybnia wegetatywna rozłożka czerniejącego (Rhizopus nigricans) (https://www.google.pl/search?q=zarodnie+i+grzy
bnia+ple%C5%9Bniaka+obrazy&hl)
Fig. 1. Mushroom vegetative Rhizopus nigicans (https://www.google.pl/search?q=zarodnie+i+grzybnia+ple%C5%9Bniaka+o
brazy&hl)

stej zarodni. Grzyby te nie wytwarzają owocników. Roz-
mnażanie bezpłciowe polega na wytwarzaniu sporangial-
nych zarodników, które powstają w zarodniach. Są one 
zwykle rozsiewane przez wiatr, bardzo rzadko aktywnie 
dzięki mechanizmom wyrzutowym (Trząski 2000). 

Grzybnia wegetatywna zbudowana jest z wieloją-
drowych strzępek. Strzępki podzielone są przegrodami 
poprzecznymi. Ściana komórkowa strzępek zbudowa-
na jest z polisacharydu chityny, usztywniającej i chro-
niącej komórki grzybni. Są to grzyby odżywiające się 
saprotroficznie na drodze rozkładu materii organicznej 
zdeponowanej w podłożu. Większość to gatunki roz-
powszechnione na lądzie, a tylko nieliczne występują 
w wodzie.

Wyniki

Pierwsze strzępki grzybni rozłożka czerniejącego  
w hodowli doświetlonej pojawiły się po upływie czterech 
dni od jej założenia, podczas gdy w hodowli pozbawio-
nej dostępu do światła grzybnia rozwinęła się w szóstym 
dniu od momentu rozpoczęcia obserwacji. Rozwój grzyb-
ni sporangialnej w hodowli doświetlonej rozpoczął się od 
momentu wykształcania się małych, przezroczystych za-
rodni, tj. w 10. dniu rozwoju grzybni, a w hodowli bez do-
stępu światła pierwsze zaobserwowane zarodnie stwier-
dzono w 12. dniu trwania eksperymentu. Dojrzewanie 
zarodni i wysypywanie zarodników w hodowli doświe-
tlonej rozpoczęło się już dwa tygodnie po pojawieniu się 
pierwszych strzępek. Proces ten w hodowli osłoniętej był 
2–3 dni opóźniony.
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Tabela 1 Wyniki hodowli rozłożka czerniejącego (Rhizopus nigricans) w warunkach dostępu i bez dostępu światła
Table 1. Breeding results Rhizopus nigricans in terms of access and without access to light

Termin obserwacji Hodowla doświetlona Hodowla osłonięta
22.09.2017. Termin założenia hodowli Termin założenia hodowli
24.09.2017 Brak zmian Brak zmian

26.09.2017
Pojawienie się pierwszych strzępek na pieczy-
wie, biały nalot grzybni w pojedynczych miej-
scach układający się punktowo na pieczywie

Brak zmian

28.09.2017 Rozwój strzępek wegetatywnych, rozwój grzyb-
ni na całej powierzchni próbki 

Pojawienie się pierwszych, nielicznych strzępek na 
pieczywie 

30.09.2017
Dalszy rozwój strzępek wegetatywnych pokry-
wających powierzchnię podłoża

Rozwój strzępek wegetatywnych, pojawienie się nie-
wielkiej ilości białego nalotu grzybni układającego 
się punktowo 

2.10.2018 Ciąg dalszy rozwoju pleśni, pojawienie się prze-
zroczystych, jasnych zarodni

Ciąg dalszy rozwoju pleśni, rozwój grzybni na 1/3 
powierzchni podłoża 

4.10.2018

Grzybnia przerasta całą powierzchnię pieczywa 
wykształcają się liczne, młode zarodnie w wielu 
punktach podłoża, powstają strzępki sporangialne 
zakończone ciemnymi, dojrzałymi zarodniami 

Pojawienie się przezroczystych, jasnych zarodni

6.10.2018
Rozwój grzybi wegetatywnej następuje poza 
podłożem, grzybnia rozwija się w całym pojem-
niku 

Grzybnia rozwija się na całej powierzchni podłoża 
badawczego

8.10.2018
Bardzo szybki rozwój pleśni, grzybnia zaczer-
niała, wiele prawidłowo wykształconych czar-
nych zarodni

Powolny rozwój grzybni,strzępki sporangialne za-
kończone ciemnymi, dojrzałymi zarodniami ; rozwój 
grzybni wegetatywnej następuje poza podłożem

10.10.2018 W obrazie mikroskopowym widoczne zarodnie 
z pękniętymi ścianami

Pełny rozwój grzybni, widoczny stopniowy rozwój, 
pojawienie się nowych kolonii odmiennych gatunkowo

12.10.2018
Dojrzewanie i rozwój kolejnych zarodni Rozwój nowego gatunku na powierzchni pieczywa, 

powstanie kolonii o sinoniebieskim i białym zabar-
wieniu 

Fot. 2, 3. Rozwój grzybni w hodowli doświetlonej (fot. N. Gó-
ralska)
Photo 2, 3. Make the fungus in the lighting farm (photo.  
N. Góralska)
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Podsumowanie 

Grzyby pleśniowe występują powszechnie i odgry-
wają w przyrodzie bardzo ważną rolę. Spotykane są 
na martwych szczątkach organicznych roślinnych lub 
zwierzęcych i rozkładają materię organiczną. Występu-
ją w ściółce leśnej, zapobiegając w ten sposób groma-

Fot. 4, 5, 6. Rozwój grzybni w hodowli osłoniętej (fot. N. Góralska)
Photo 4, 5, 6. Fungal development in sheltered culture (photo. N. Góralska)

Fot. 7, 8, 9. Rozwój różnych gatunków grzybów pleśniowych w hodowli 
osłoniętej
Photo 7, 8, 9. Development of different species of moulds in sheltered 
culture 
Źródło/Source:

dzeniu się detrytusu. Sprzyja to procesom glebotwór-
czym i przyczynia się do wzbogacania i użyźniania 
gleby. Liczna grupa grzybów saprofitycznych rozkłada 
martwe drzewa, powodując cykliczny obieg pierwiast-
ków i mobilność cykli biogeochemicznych. Odgrywa-
ją zatem rolę reducentów w przyrodzie (Manka 2005) 
oraz aktywnie uczestniczą w detrytofagicznym łańcu-
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chu pokarmowym. Są pokarmem dla wielu leśnych 
zwierząt – jeleni, saren, dzików, wiewiórek. Oddzia-
ływania międzygatunkowe można podzielić na kilka 
typów. Rozwijają się na różnego rodzaju podłożach. 
Do rozwoju wystarczy im dostęp do materii organicz-
nej i wilgoć. Wykazują dużą odporność na chemiczne 
toksyny środowiskowe. Hodowla w warunkach labora-
toryjnych musi zatem zapewniać podłoże organiczne, 
dużą wilgotność i temperaturę zbliżoną do warunków 
naturalnych. 

Pierwsze strzępki grzybni w prowadzonej hodow-
li pojawiły się na pieczywie nieosłoniętym w 4. dniu 
od założenia doświadczenia. Na pieczywie osłoniętym 
pierwsze strzępki pojawiły się w szóstym dniu od zało-
żenia doświadczenia, czyli 2 dni później niż na pieczy-
wie nieosłoniętym. Na pieczywie oświetlonym w 10. 
dniu obserwacji stwierdzono pojawienie się jasnych, 
niedojrzałych zarodni, a na pieczywie osłoniętym były 
one widoczne 2 dni później. Dojrzałe zarodnie na pie-
czywie oświetlonym były widoczne już 12. dnia od za-
łożenia hodowli, a na pieczywie niedoświetlonym 16. 
dnia od rozpoczęcia doświadczenia. 

Ponadto na pieczywie osłoniętym pojawiały się 
nowe kolonie innych gatunków pleśni (fot. 5, 6, 7).

Brak dostępu światła opóźnia rozwój grzybni za-
równo wegetatywnej, jak również grzybni sporan-
gialnej. Wyniki doświadczenia mogą mieć znaczenie 
praktyczne. Pakowanie produktów przeznaczonych do 
spożycia powinno się odbywać z wykorzystaniem ma-
teriałów, które nie przepuszczają światła słonecznego. 
Pozwoliłoby to przedłużyć ich przydatność spożywczą.
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STRESZCZENIE

Grzyby pleśniowe to saprofity z różnych grup sys-
tematycznych, takich jak: pleśniak, pędzlak, kropidlak, 
sierpik. Reprezentują m.in. grupy: Aspergillus, Pe-
nicilinum, Torula. Zaliczane są do klasy workowców 
i grzybów niedoskonałych. Wspólną ich cechą jest 
zdolność rozkładu pleśniowego. Występują wszędzie 
tam, gdzie brak innych gatunków ze względu na zbyt 
wysoką wilgotność, wysoką lub niską temperaturę lub 
obecność substancji toksycznych. Obecność grzybów 
pleśniowych i powodowany przez nie rozkład pod-
łoża identyfikowane są na podstawie badań i analiz 
mikroskopowych. Do rozwoju potrzebują nie tylko 
odpowiedniej temperatury i wilgotności, ale również 
materiału, z którego czerpią składniki odżywcze. Cza-
sami na ich rozwój ma wpływ światło. Rozwijają się 
już przy wilgotności względnej powietrza wynoszą-
cej poniżej 60%. Pleśń może rozwijać się również na 
ścianach budynków, w mieszkaniach i pojawia się w 
wyniku nadmiernej wilgotności powietrza. Jest szko-
dliwa dla zdrowia. Badania wykazały zależność mię-
dzy zagrzybieniem ścian budynków a częstotliwością 
występowania chorób nowotworowych pojawiających 
się w wyniku wytwarzania przez grzyby mykotoksyn. 
Obecność mykotoksyn ma ścisły związek z powsta-
niem i rozwojem chorób, takich jak: rak wątroby, prze-
łyku, żołądka czy krwi. Schorzenie powodowane przez 
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pleśnie nosi nazwę aspergilozy.
Niektóre gatunki i odmiany pleśni wykorzystuje się 

w serowarstwie, winiarstwie, jednak te nie mają wła-
ściwości chorobotwórczych dla organizmu człowieka. 

Ponieważ w licznych badaniach wykazano wpływ 
temperatury i wilgotności na rozwój grzybów pleśnio-
wych, celem niniejszych badań było określenie wpły-
wu światła jako kolejnego czynnika, który mógłby 
wpłynąć na rozwój grzybni wegetatywnej lub zarod-
nionośnej, sporangialnej grzybów pleśniowych.

Przygotowano w tym celu podłoże organiczne (wil-
gotne pieczywo) i w temperaturze pokojowej hodo-
wano grzybnie pleśniowe. Zmienną w prowadzonym 
eksperymencie był dostęp do światła. Pierwsza z prób 
hodowlanych prowadzona była w całkowitej ciemno-
ści, druga przy pełnym dostępie do światła. Uzyska-
ne wyniki nie wykazały znaczącego wpływu światła 
na rozwój grzybni. Zaobserwowano jedynie czasowe 
przesunięcie (opóźnienie) pojawienia się grzybni spo-
rangialnej w hodowli nieoświetlonej. 


