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Grzyby to bardzo liczna grupa organizmów, silnie zróżnicowana i jak dotąd
słabo poznana. Szacunkowe dane wskazują na co najmniej 1,5 miliona gatunków
(Hawksworth 1991), ale tylko ok. 100 tysięcy zostało opisanych do tej pory (Kirk
i in. 2008). Grzyby są całkowicie cudzożywne i do swego rozwoju potrzebują
materii organicznej – żywej lub martwej, występującej w przyrodzie w sposób naturalny lub przetworzonej. Ich relacje z innymi organizmami ewoluują od skrajnie
negatywnych poprzez komensalistyczne do mutualistycznych. Powszechnie przyjmuje się, że w środowisku pełnią rolę głównych destruentów materii organicznej.
Zasiedlane przez nie substraty są przerastane, rozkładane, a następnie wchłaniane
na drodze absorpcji. Bardzo wiele gatunków to organizmy pasożytnicze lub potencjalnie pasożytnicze, wywołujące choroby u swoich żywicieli.
Podobnie jak skomplikowane są formy i sposoby życia grzybów, wiele trudności przysparza także ich klasyfikacja. Pozycja systematyczna tej grupy zmieniała
się wielokrotnie na przestrzeni wieków i do chwili obecnej nie jest ostatecznie
ustalona. W zaproponowanym przez Linneusza dichotomicznym systemie podziału
organizmów na rośliny i zwierzęta, grzyby były zaliczane do roślin zarodnikowych
i taką klasyfikację stosowano jeszcze na początku XX wieku. Dopiero w 1938 roku
Copeland oddzielił grzyby od roślin, ale włączył je do Protista, jednego z trzech
królestw Eucaryota: Protista, Plantae i Animalia. Odrębność grzybów w sposobie odżywiania się zauważył Whittaker (1969) i jednocześnie wydzielił je jako
niezależne królestwo (Fungi, Mycota). W Protista pozostały gatunki należące do
Hyphochytridiomycota i Plasmodiophoromycota.
Pod koniec XX wieku nowe spojrzenie na klasyfikację grzybów przyniosły
dynamicznie rozwijające się badania molekularne oraz studia dotyczące ultrastruktury. Przede wszystkim na bazie sekwencji 18S rRNA wyodrębniono grupę
grzybów właściwych oraz tzw. organizmów grzybopodobnych i rozdzielono je do
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trzech różnych królestw: Fungi, Protozoa i Chromista (Kirk i in. 2008, Burns i in.
1991, 1992, Guarro i in. 1999).
Do organizmów grzybopodobnnych należy obecnie ok. 2000 gatunków (Kirk
i in 2008). Natomiast w obrębie grzybów właściwych najliczniejsze są dwie grupy
– workowce (Ascomycota, ok. 64 tys. gatunków) oraz podstawczaki (Basidiomycota, ok. 31 tys. gatunków). Pozostałe typy liczą łącznie ok. 3240 gatunków (Kirk
i in. 2008). Do grzybów właściwych należą także grzyby anamorficzne, określane
wcześniej mianem aseksualnych, a później niedoskonałych (Fungi imperfecti,
Deuteromycetes). Jest to grupa sztuczna, skupiająca gatunki uważane za stadia
anamorficzne przede wszystkim workowców i podstawczaków. W jej skład wchodzi także rodzaj Septoria, dlatego poniżej podano nieco szerszą charakterystykę
tej interesującej, a jednocześnie słabo poznanej grupy organizmów.
Najstarsze opisy i ilustracje grzybów „aseksualnych” pochodzą z XVIII wieku.
Micheli w swym dziele Nova Plantarum Genera zamieścił charakterystykę dwóch
rodzajów: Aspergillus i Botrytis (Kendrick1981). Natomiast Fuckel w 1869 roku
podzielił grzyby na dwie grupy: doskonałe (Fungi Perfecti) i niedoskonałe (Fungi
Imperfecti). Te ostatnie określano również mianem Deuteromycotina (Deuteromycota, Deuteromycetes). Autorem nazwy „Deuteromycetae” jest Saccardo (Saccardo
i Sydow, Syll. Fung. 16: 825. 1902), a pochodzi ona od greckiego słowa deuteros,
co znaczy wtórny, drugorzędny. Saccardo zajmował się również klasyfikacją, a rodzaje, rodziny, rzędy i klasy wyróżniał na podstawie budowy konidiów, ich kształtu, zabarwienia i miejsca powstawania. Deuteromycetae podzielił na trzy grupy:
Hyphomycetes, Melanconieae, Sphaeropsideae (późniejsze rzędy: Moniliales, Melanconiales i Sphaeropsidales). Uporządkował w ten sposób dane i choć stworzył
sztuczny system, był on na tyle praktyczny i łatwy w użyciu, że przetrwał wiele
lat. W podręcznikach stosowano go jeszcze w 2003 roku (Marcinkowska 2003).
W swoim dziele Sylloge Fungorum (1884, 1886) zaadoptował też funkcjonujące
już wcześniej nazwy, mianowicie: „Hyphomycetes” wprowadzoną przez Martius’a
w 1817 roku, „Melanconiae” przez Berkeleya w 1860 oraz „Sphaeropsidae” przez
Léveillé w 1846 roku (Kendrick 1981). Nazwa „Coelomycetes” pojawiła się nieco
później – podał ją Grove (1919, 1935), który połączył w ten sposób gatunki produkujące zarodniki w acerwulusach i pyknidiach. W tym układzie rodzaj Septoria
wchodził w skład klasy Coelomycetes i rzędu Sphaeropsidales. Z kolei Sutton
(1980) zaproponował podział Deuteromycotina na podstawie konidiogenezy, budowy konidiów i konidiom. W tym przypadku rodzaj Septoria włączono do klasy
Blastodeuteromycetes, rzędu Blastales, podrzędu Blastopyknidiinae.
Określenie „grzyby anamorficzne” powstało dzięki badaniom dotyczącym
rozwoju tych organizmów. Termin „anamorfa” wprowadzili do mykologii Hennebert i Weresub (1977), jako modyfikację nazwy „anamorphosis” zaproponowanej
przez Donka (1960). Oznaczała ona grzyby w stadium mitozy, w odróżnieniu
od teleomorfy, czyli fazy mejotycznej. Anamorfa i teleomorfa tworzą łącznie
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tzw. holomorfę, czyli cały organizm we wszystkich stadiach rozwojowych. Zastąpienie podgromady Deuteromycotina nazwą „grzyby anamorficzne” (Fungi Anamorphici) jako pierwszy zaproponował Kendrick (1989), zauważając, że błędem
jest stosowanie hierarchii taksonomicznej dla nieformalnej, sztucznie stworzonej
grupy. W chwili obecnej w zasadzie nie obowiązuje wewnętrzna klasyfikacja w obrębie grzybów anamorficznych i od kilkunastu lat są one podawane w porządku
alfabetycznym (Kirk i in. 2008).
W Polsce powstało wiele (ok. 30) taksonomicznych opracowań grzybów publikowanych w formie monografii, przy czym najwięcej dotyczyło macromycetes,
głównie podstawczaków (Basidiomycota), znacznie rzadziej workowców (Ascomycota). Wśród grzybów mikroskopijnych opracowano znane grupy pasożytów roślin
ważne z ekonomicznego punktu widzenia, a więc wroślikowe (Peronosporales),
rdzawnikowe (Uredinales), głowniowe (Ustilaginales), mączniakowe (Erysiphales),
a ostatnio także grzyby pasożytujące na owadach, tzw. owadorośla (Laboulbeniales) (Kochman i Majewski 1970, 1973, Majewski 1977, 1979, 1994, Sałata 1985).
Zdecydowana większość tych prac opublikowana została w ramach znanej serii
wydawniczej pt. Flora Roślin Zarodnikowych Polski i Ziem Ościennych (24 tomy).
Grzyby anamorficzne natomiast nie były przedmiotem zbyt intensywnych studiów, chociaż także wiele gatunków uważanych jest za groźne patogeny. W Polsce
powstały zaledwie cztery krytyczne opracowania monograficzne. Jako pierwsza
ukazała się praca o przedstawicielach fialokonidowych, klasyfikowanych dawniej
w obrębie rodziny Dematiaceae (Borowska 1986), a następnie monografie trzech
rodzajów: Fusarium (Kwaśnia i in. 1991), Ascochyta (Sałata 2002) oraz Ramularia
(Wołczańska 2005). Światowe monografie grzybów anamorficznych także nie są
zbyt liczne w porównaniu z opracowaniami innych gatunków. Najbardziej znane
to: Coelomycetes (Sutton 1980), A monograph of Cercosporella, Ramularia and
allied genera (phytopathogenic Hyphomycetes) (Braun 1995, 1998), Coelomycetous anamorphs with appendage-bearing conidia (Nag Raj 1993) oraz Ascochyta
(Melnik 2000).
Rodzaj Septoria ze względu na znaczenie gospodarcze oraz ogromną liczbę
gatunków był przedmiotem wielu, bardzo różnorodnych publikacji. W najstarszych, klasycznych dziełach: Sylloge Fungorum (Saccardo 1882–1931), Die Pilze
Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz (Allescher 1901), Kryptogamenflora
der Mark Brandenburg (Diedicke 1915), British steam- and leaf-fungi (Grove
1935) był jednym z wielu wykazywanych taksonów. Natomiast oddzielne monografie poświęcone w całości tylko gatunkom z tego rodzaju powstały w siedmiu
krajach: w Estonii (Marland 1948), Rumunii (Rădulescu i in. 1973), byłym Związku Radzieckim (Teterevnikova-Babayan 1987), na Litwie (Markevičius i Treigienė
2003), w Indiach (Paul i Singh 2003), Korei (Shin i Sameva 2004) i Australii (Priest
2006). Opracowania grzybów z dawnego rzędu Sphaeropsidales wykonano w Buł15
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garii (Vanev i in. 1997) i w Chinach (Bai i in. 1998), a w publikacjach z Norwegii
(Jørstad 1965, 1967) zostały zawarte także dane o gatunkach septoriopodobnych.
Nieco inny charakter miały prace poświęcone rewizjom taksonomicznym. Gatunki
infekujące żywicieli z rodziny Betulaceae były przedmiotem studiów Constantinescu (1984), grzyby na Cornus spp. i niektórych roślinach z rodziny Fabaceae
badał Farr (1991, 1992), a pasożytujące na Chrysanthemum spp. Punithalingam
i Wheeler (1965). Odrębną grupę stanowiły artykuły prezentujące wyniki badań
wybranych sekwencji DNA i ich wpływ na systematykę grzybów (Verkley i in.
2013, Quaedvlieg i in. 2011, 2013).
Obecna publikacja jest krytycznym opracowaniem rodzaju Septoria w Polsce.
Powstała w oparciu o studia zbiorów zielnikowych własnych oraz zgromadzonych
w polskich herbariach. Wykorzystano także dane z literatury fizjograficznej. Praca
składa się z dwóch działów. W części ogólnej zebrano informacje o morfologii
i biologii tej grupy grzybów oraz o ich znaczeniu w środowisku i gospodarce człowieka. Część szczegółowa zawiera opisy poszczególnych gatunków, dokumentację
ikonograficzną oraz dane o rozmieszczeniu w Polsce i na świecie. W części tej
przygotowano klucze do oznaczania grzybów według rodzin roślin żywicielskich.
Dodatkowo w formie krótkiego wykazu lub tabeli (przy dużej liczbie taksonów)
zamieszczono dane na temat innych nienotowanych dotąd w Polsce gatunków.
Poznawanie funkcjonowania grzybów w przyrodzie jest jednym z podstawowych celów badań naukowych, a ich szczególnie istotnym elementem jest
krytyczne porządkowanie dotychczasowej wiedzy, co było głównym celem pracy.
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