
מחקרים פורצי דרך בעולם הפטריות

מוצפיסגולה ' פרופ

מכון למחקר יישומי בגליל והמכללה האקדמית תל חי-מיגל

עולם הפטריות-אקדמיה בכיכר
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פטריות

מייצרים את מזונם בעצמם ואינם ניידיםשאינםיצורים 

דרכי רביה ועוד, צורה מורפולוגית , צורת תזונה, מגוון עצום מבחינת מקום מחיה
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תחילת הדרך-המיקולוגיההתפתחות מדעי 

שימוש בפטריות כמזון-פריהיסטוריתתקופה 

תיאור ראשון של פטריות כובע רעילות בכתובים -(   לפני הספירה480-406)-מחזאי יווני  –אורפידס 

(על מוות של אמר ושלושת ילדיה)בפואמה –

Theophrastos
כנראה הראשון להגדיר  . נחשב לאבי הבוטניקה, (BC 371-288)פילוסוף יווני , מלסבוסתאופרסטוס

.סיסטמטיתמורפולוגית צמחים ופטריות בצורה 

Pliny the Elder
,  Trufflesהיה הראשון לתאר את הכמהין בשם ,   (AD 79–23), סופר ונטורליסט רומאי, הזקןפליניוס

.Naturalis historiaהאנציקלופדיה 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theophrastos
https://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_(Pliny)


Fungi and truffles are neither herbs, nor roots, nor flowers, nor seeds, 

but merely the superfluous moisture or earth, of trees, or rotten wood, 

and of other rotting things. This is plain from the fact that all fungi and 

truffles, especially those that are used for eating, grow most 

commonly in thundery and wet weather.

— Jerome Bock (Hieronymus Tragus), 1552 ADאבי הבוטניקה הגרמנית-

והגדרה ראשונית של הפטריותאיפיון

https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Tragus


Pier Antonio Micheli  ,

,  בוטנאי איטלקי-מיכליאנתוניופייר 

המודרניתהמיקולוגיהאבי 

Nova plantarumכתב את ה-(1729)* genera , צמחים ופטריות  לאיפיוןאנציקלופדיה

ובעזרתם זיהה מספר פטריות  , גם בפטריות כובע וגם בפטריות עובש, הראשון שגילה את נבגי פטריות*

ואחרותבוטריטיס, אספרגילוסכמו 

פטריות על הצמחים והתפתחות מחלה  ניבגיזריעת -הראשון שתיעד את התפתחות מחלות  בצמחים*

שמוצאם מפטריות עובש

(ועשבים טחביםגם של )הראשון שביסס את הטקסונומיה של הפטריות *

https://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Antonio_Micheli


Pier Andrea Saccardo

University of Padua, Italy

י  "הראשון לפרסם רשימת שמות לפטריות כובע וזיהוי פטריות כלליות ע

צורת נבגים

Sylloge- המגדיר הראשון לפטריות

(1845-1920)

סאקרדואנדראהפייר 

(Padua 1882–909כרכים

כרכים25השלמת -1931ועד 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Padua


מגלת, פוזריום

אלטרנריה

פניציליוםאספרגילוס



1836-Miles Joseph Berkeley

ברקלייוסף 'מיילס ג

,  (פיטופתולוגיה)למד את נושא מחלות צמחים  , חוקר בריטי

מיקולוגיהטבע לראשונה את המושג  

והפרדתה מעולם הבוטניקה  , הגדרת ממלכת הפטריות-1967

פטריות-הממלכה החמישית

אמריקאי, אקולוג של צמחים,  Robert Whittaker



“I did not invent 
penicillin. Nature 

did that. I only 
discovered it by 

accident.”

Alexander Fleming (1881–1955): 
Discoverer of penicillin

“I did not invent penicillin. Nature did 
that. I only discovered it by accident.”

אלכסנדר פלמינג - 1928-
תגלית הפניצילין

Howard Florey-הפניצילין איפיון1938

St. Mary’s Medical School in London

Oxford University
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Bumpus, J. A., Tien, M., Wright, D., & Aust, S. D. (1985). Oxidation of persistent 

environmental pollutants by a white rot fungus. Science, 228(4706), 1434-1436.

Phanerochaete chrysosporium

DDT

פרוק מזהמים אורגניים 



ליגנין

פרוק מזהמים אורגניים 

ליגנוצלולוז



Andrew Adamatsky , 2022

Unconventional Computing Laboratory 

at the University of the West of 

England.

תגובה לתנאי עקה

תגובת גופי ריבוי שכנים

שפת הפטריות



שפת הפטריות 

לגוף הריבויהחדרת האלקטרודות 

קורדיספס

סכיזופילום

(אנוקי)פלמולינה

Omphalotus nidiformis (ghost fungus)



.הפלמולינהפטרייתשלהפולסיםתבנית
.הקורדיספספטרייתשלהפולסיםתבנית

https://futurism.com/the-byte/scientist-mushroom-language

https://futurism.com/the-byte/scientist-mushroom-language


א "אוניברסיטת ת, יעקב גרטי' פרופ

https://www.encyclopedie-
environnement.org/en/zoom/lichens-
hybrid-organisms/

אינדיקטורים לבריאות היער

SO2עודף , עודף חנקן-אינדיקטורים לזיהום אויר

CO, מתכות כבדות

אובחן כי בערים יש פחות  –1800כבר בשנות ה

SO2אשר יוחס לעומס זיהום אויר חזזיות

לזיהום אוירכאינדקטוריםחזזיות 



פטריות, חרקים-יחסי טפילות פטריות

.בין אם חסרי או בעלי מערכת עצבים, פטריות משמשות כפרזיטיות ליצורים אחרים

-תפקיד הטפילות

תזונת הפטרייה. 1

העברת מזון לצומח בעזרת תפטיר הפטרייה2.

. החומרים בטבעלמיחזורבכלל 3.

https://link.springer.com/article/10.1007/s41348-016-0066-4

הדברה ביולוגית

אילן חת ' פרופ

Agostino Bassiאנטמולוגעי -דווח לראשונה1835

בודדה לראשונה עי  הטריכודרמה-1794

Persoon

. Persoon, C.H. Disposita methodical fungorum. 

Romers. Neues. Mag. Bot. 1794, 1, 81–128.



נמלים -קורדיספסטפילות פטריית -הזומביפטריית 

Ophiocordyceps unilateralis- carpenter ant (Camponotus sp.) פטריות מניפולטיביות

https://en.wikipedia.org/wiki/Ophiocordyceps_unilateralis

נמלת הנגר


