
ΝαΝα μιλήσουμεμιλήσουμε γιαγια τουςτους ΜύκητεςΜύκητες



ΟιΟι μύκητεςμύκητες είναιείναι γνωστοίγνωστοί στονστον άνθρωποάνθρωπο απόαπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα (4000 (4000 

ππ..ΧΧ.) .) 

««ΚαίεινΚαίειν δεδε τατα μενμεν σαρκώδεασαρκώδεα σιδηρίοισισιδηρίοισι, , τατα δεδε οστώδεαοστώδεα καικαι

νευρώδεανευρώδεα μύκησιμύκησι»»

((συνταγήσυνταγή τουτου πατέραπατέρα τηςτης ΙατρικήςΙατρικής ΙπποκράτηΙπποκράτη))

ΗΗ ΑγριππίναΑγριππίνα πιθανολογείταιπιθανολογείται ότιότι δηλητηρίασεδηλητηρίασε τοντον ΚλαύδιοΚλαύδιο μεμε

μανιτάριαμανιτάρια..

ΟιΟι ΣαμάνοιΣαμάνοι καικαι μάγοιμάγοι τωντων αρίωναρίων καικαι σιβηρικώνσιβηρικών λαώνλαών έκαναέκανα χρήσηχρήση

τουτου Amanita muscariaAmanita muscaria

ΠληθυσμοίΠληθυσμοί τωντων ΆνδεωνΆνδεων έκανανέκαναν χρήσηχρήση διάφορωνδιάφορων

παραισθησιογόνωνπαραισθησιογόνων



ΌροιΌροι τηςτης μυκητολογίαςμυκητολογίας

«Μυκηλιακές υφές» λεπτότατες νηματοειδείς κατασκευές.

«Μυκήλιο» το σύνολο της μάζας των μυκηλιακών υφών.

«Καρπόσωμα» αυτό που λαϊκά αποκαλούμε «μανιτάρι».

«Πιλίδιο» το καπέλλο του καρποσώματος

«Υμενοφόριο» τα ελάσματα(φυλλαράκια),οι πόροι, οι

ακανθοειδείς προεξοχές ή οι θρόμβοι.

«Στύπος» το πόδι

«Δακτύλιος» το αποκαλούμενο λαϊκά «βρακί»

«Βόλβα» το ανεστραμμένο κύπελλο, στη βάση του ποδιού



ΜυκηλιακέςΜυκηλιακές υφέςυφές



ΜυκήλιοΜυκήλιο



ΚαρπόσωμαΚαρπόσωμα ((μανιτάριμανιτάρι))



--ΑποτελούνΑποτελούν έναένα απόαπό τατα πέντεπέντε βασίλειαβασίλεια τουτου

πλανήτηπλανήτη μαςμας((Fungi)Fungi),,τοτο δεύτεροδεύτερο σεσε πληθυσμόπληθυσμό

μετάμετά τατα έντομαέντομα..

--ΑριθμόςΑριθμός καταγεγραμμένωνκαταγεγραμμένων παγκοσμίωςπαγκοσμίως::

70.00070.000--100.000100.000

--ΑριθμόςΑριθμός υπαρχόντωνυπαρχόντων κατ΄εκτίμησηκατ΄εκτίμηση:: 1,5 1,5 εκατεκατ..

ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα έχουνέχουν καταγραφείκαταγραφεί μόλιςμόλις 3000 3000 

περίπουπερίπου



ΔιακρίνονταιΔιακρίνονται σεσε δυόδυό μεγάλεςμεγάλες

κατηγορίεςκατηγορίες::

--ΜακρομύκητεςΜακρομύκητες

--ΜικρομύκητεςΜικρομύκητες



ΜακρομύκητεςΜακρομύκητες ονομάζονταιονομάζονται οιοι

ορατοίορατοί μεμε γυμνόγυμνό μάτιμάτι..

ΑποτελούνΑποτελούν τηντην πλειονότηταπλειονότητα τωντων

μυκήτωνμυκήτων..



ΜικρομύκητεςΜικρομύκητες ονομάζονταιονομάζονται οιοι ορατοίορατοί

μόνομόνο μεμε μικροσκόπιομικροσκόπιο

Sacharomyces ellipsoides-παρασκευή οίνων

Sacharomyces cerivisiae @ corlsbergensis-παρασκευή ζύθου

Penicillium (διάφοροι)-παρασκευή εκλεκτών τυριών

Penicillium chrysogenum -παρασκευή πενικιλλίνης

Candida albicans -υπεύθυνος για πρόκληση μυκητιάσεων σε

άνθρωπο-ζώα



ΟιΟι ΜακρομύκητεςΜακρομύκητες διακρίνονταιδιακρίνονται: : 

--σεσε βασιδιομύκητεςβασιδιομύκητες ((τατα σπόριασπόρια τουςτους

σχηματίζονταισχηματίζονται σταστα βασίδιαβασίδια))

--σεσε ασκομύκητεςασκομύκητες ((τατα σπόριασπόρια τουςτους περιέχονταιπεριέχονται

σεσε ασκούςασκούς))



ΕίναιΕίναι ετερότροφοιετερότροφοι οργανισμοίοργανισμοί
((μοιάζουν με τα ζώα-διαφέρουν απ΄τα φυτά)

Ζουν:

-Σαπροφυτικά

-Παρασιτικά

-Μυκορριζικά



ΣαπροφυτικοίΣαπροφυτικοί::

Με την χρήση διαφόρων ενζύμων που παράγουν, διασπούν τη

νεκρή οργανική ουσία, κυρίως φυτικής προέλευσης, για να

πάρουν την ποσότητα άνθρακα που χρειάζονται.

Αποσυνθέτοντας, σε συνεργασία με τα βακτήρια, τα νεκρά

φύλλα και ξύλα των δασών, συμβάλουν στην ανακύκλωση του

άνθρακα στη Φύση (απελευθέρωση CO2 στην ατμόσφαιρα, 

αποδέσμευση ανοργάνων στοιχείων στο έδαφος).

«Εξαφανίζεται» έτσι ο τεράστιος όγκος των φύλλων και των

ξερών ξύλων, τα οποία θα «έπνιγαν» κυριολεκτικά τον

πλανήτη.









ΠαρασιτικοίΠαρασιτικοί::

Εγκαθίστανται στο σώμα ζωντανών οργανισμών-

ακόμη και στα καρποσώματα άλλων μυκήτων- από

τους οποίους και αντλούν τις απαραίτητες για τη

διατροφή τους θρεπτικές ουσίες.  

Προκαλούν τις περισσότερες ζημιές στο βασίλειο των

φυτικών οργανισμών.

Είναι υπεύθυνοι για πολλές ασθένειες (μυκητιάσεις) 

των ανθρώπων και των ζώων.









ΜυκορριζικοίΜυκορριζικοί
(είναι οι περισσότεροι των οποίων συλλέγουμε τα

καρποσώματα στα δάση)

Δημιουργούν «συμβιωτική σχέση» με κάποιο φυτό

την αποκαλούμενη «μυκορριζική συμβίωση»

Τα ριζίδια του φυτού έρχονται σε επαφή με τις

μυκηλιακές υφές και έτσι, οι μεν μύκητες απομυζούν

από το φυτό τις αναγκαίες γι΄αυτούς ουσίες, το δε

φυτό «χρησιμοποιεί» το μυκήλιο, για να αντλήσει

θρεπτικά στοιχεία και νερό από το έδαφος.

Τα φυτά που «φιλοξενούν» αυτούς τους μύκητες, τα

αποκαλούμε «ξενιστές»



•







Οι μύκητες αναπαράγονται με

σπόρια

Εκτιμάται, ότι σε ένα κυβικό μέτρο ατμοσφαιρικού αέρα

περιέχονται πάνω από 10.000 σπόρια.

Όταν αυτά βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες, μικρός αριθμός

από αυτά βλατσάνει και δημιουργούνται τα αρχικά μυκήλια.  

Στη συνέχεια δημιουργούνται τα δευτερεύοντα μυκήλια, τα

οποία και καρποφορούν, όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, 

δίνοντας τα μανιτάρια.



ΠουΠου αναπτύσσονταιαναπτύσσονται::

-στο έδαφος

-σε σάπια φυτικά υπολείμματα

-σε κορμούς δένδρων(ζωντανών και σάπιων)

-σε καρπούς δένδρων

-ακόμη και σε πτώματα ζώων



……καικαι τώρατώρα τατα μανιτάριαμανιτάρια



ΣχήματαΣχήματα καρποσωμάτωνκαρποσωμάτων

((μανιταριώνμανιταριών))



--ομπρέλλαςομπρέλλας









χωνιούχωνιού



κοραλλιούκοραλλιού



σφαίραςσφαίρας



βολβούβολβού,,πατάταςπατάτας



αστεριούαστεριού



ροπάλουροπάλου



ζελατίναςζελατίνας



μεμε κυψέλεςκυψέλες



δίσκουδίσκου



διχτιούδιχτιού



κυπέλλουκυπέλλου



ΜέρηΜέρη τουτου καρποσώματοςκαρποσώματος



ΠιλίδιοΠιλίδιο ((καπέλλοκαπέλλο))













ΚάτωΚάτω επιφάνειαεπιφάνεια

((ΥμενιοφόροςΥμενιοφόρος))













ΣάρκαΣάρκα

-Χρώμα

-Οσμή

-Γεύση

-Σύσταση

-Μεταχρωματισμός



ΜεταχρωματισμόςΜεταχρωματισμός σάρκαςσάρκας







ΣτύποςΣτύπος ((πόδιπόδι))
-Τρόπος σύνδεσης με πιλίδιο

-Συγκρότηση (εύθραυστος-στερεός-εύκαμπτος-

κυρτός κ.ά.)

-Σχήμα( ροπαλόμορφος-κυρτός-κυλινδρικός-

βαρελόμορφος)

-Διαστάσεις

-Επιφάνεια(κατάσταση-χρώμα-ύπαρξη

διακοσμητικών στοιχείων)

-Ύπαρξη δακτυλιδιού, κορτίνας ή βόλβας



διάφοραδιάφορα σχήματασχήματα στύπουστύπου









μεμε διακοσμητικάδιακοσμητικά στοιχείαστοιχεία





μεμε δακτυλίδιδακτυλίδι





μεμε βόλβαβόλβα,,ανάγλυφαανάγλυφα,,κουρτίνακουρτίνα







ΑναγνώρισηΑναγνώριση ((ταυτοποίησηταυτοποίηση))
(ποια στοιχεία εξετάζουμε)

-την εποχή

-τον βιότοπο

-τις λεπτομέρειες του καρποσώματος



ηη εποχήεποχή

--μερικοίμερικοί μύκητεςμύκητες καρποφορούνκαρποφορούν απόαπό

άνοιξηάνοιξη μέχριμέχρι φθινόπωροφθινόπωρο

--άλλοιάλλοι έχουνέχουν τηντην εποχήεποχή τουςτους



απόαπό άνοιξηάνοιξη μέχριμέχρι φθινόπωροφθινόπωρο

Agaricus  campestrisAgaricus  campestris



Cantharellus cibariusCantharellus cibarius



Boletus pinophilus     Boletus pinophilus     



μόνομόνο άνοιξηάνοιξη

Hygrophorus marzuolusHygrophorus marzuolus



Morchella deliciosaMorchella deliciosa



ΟΟ βιότοποςβιότοπος

-δάσος

-δασικές εκτάσεις (θαμνότοπους)

-λιβάδια

-αγροτικές καλλιέργειες

-άκρες δρόμων

-πάρκα

-όχθες ποταμών και λιμνών











ΚατηγορίεςΚατηγορίες μντμντ μεμε βάσηβάση τηντην εδωδιμότηταεδωδιμότητα

•• ΕδώδιμαΕδώδιμα

•• ΜηΜη εδώδιμαεδώδιμα

•• ΤοξικάΤοξικά

•• ΔηλητηριώδηΔηλητηριώδη

•• ΘανάσιμαΘανάσιμα δηλητηριώδηδηλητηριώδη



ΕίδηΕίδη δηλητηριάσεωνδηλητηριάσεων

• Ρητινοειδικό σύνδρομο

• Σύνδρομο ψιλοσιβίνης

• Σύνδρομο μουσκαρίνης

• Σύνδρομο μυκοατροπίνης

• Αιμολυτικό σύνδρομο

• Φαλλοειδικό σύνδρομο

• Σύνδρομο ορελλανίνης

• Σύνδρομο γυρομιτρίνης



ΑΑmanita phalloidesmanita phalloides



Amanita muscariaAmanita muscaria



Omphalotus oleariusOmphalotus olearius



ΣυλλογήΣυλλογή μανιταριώνμανιταριών

• Τήρηση κανόνων

• Έλλειψη νομικού πλαισίου στη Χώρα μας



ΚατανάλωσηΚατανάλωση μανιταριώνμανιταριών

• Σε καλή κατάσταση

• Το συντομότερο δυνατόν, από τον χρόνο

συλλογής των

• Όχι μεγάλες ποσότητες

• Όχι από άτομα δυσανεκτικά

• Απαραίτητα μια φορά την εβδομάδα



ΤρόποιΤρόποι συντήρησηςσυντήρησης

• Αποξηραμένα

• Κατεψυγμένα

• Σε τουρσί

• Επεξεργασμένα με τη μέθοδο της

«οξείδωσης»



ΦαρμακευτικέςΦαρμακευτικές ιδιότητεςιδιότητες μντμντ

• Αντικαρκινικές

• Αντιδιαβητικές

• Αντιφλεγμονώδεις

• Αντιυπερλιπιδαιμικές

• Διεγερτικές-τονωτικές

• Αντιγριππικές



ΔιατροφικήΔιατροφική αξίααξία εδώδιμωνεδώδιμων μντμντ

• Πρωτεϊνες

• Υδατάνθρακες

• Ανόργανα στοιχεία

• Λίπη



ΚαλλιεργούμεναΚαλλιεργούμενα είδηείδη

αγαρικάαγαρικά πλευρωτοίπλευρωτοί



Tuber  (Tuber  (τρούφεςτρούφες))



Μυκορριζικοί μύκητες οι οποίοι καρποφορούν

υπόγεια

Λόγω της σπανιότητάς τους είναι πανάκριβες

Απαιτούνται ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για

την ανεύρεσή τους

Καλλιεργούνται τεχνητά με την φύτευση

εμβολιασμένων στο ριζικό τους σύστημα

δένδρων



ΠάνταΠάντα νανα φροντίζουμεφροντίζουμε γιαγια

νανα ’’χουμεχουμε…… πάνταπάντα!!!!!!

ΜερικάΜερικά μανιτάριαμανιτάρια τρώγονταιτρώγονται……

μόνομόνο μαμα φοράφορά!!!!!!

««ΒάλτεΒάλτε»» τητη ΦύσηΦύση στηστη ζωήζωή σαςσας, , τοτο

χρωστάτεχρωστάτε στηστη…… ψυχήψυχή σαςσας!!!!!!!!


