
Типове хранене при 
микроорганизмите



• Въз основа на източника на енергия всички микроорганизми се 
разделят на две групи: 

• фототрофни (използват слънчева енергия) 

• хемотрофни (нуждаят се от химични източници на енергия).

• Въз основа на природата на основния въглероден източник
микроорганизмите се разделят на: 

• автотрофни (autos, гр. - сам и trophe - храна) - микроорганизми, 
способни да използват СO2 в качеството на главен източник на С

• хетеротрофни (heteros, гр. - друг) са тези, които се нуждаят от 
органичен източник на С.

На основата на тези критерии, всички микроорганизми в зависимост
от типа на хранене се разделят на четири главни групи.



1. Фотоавтотрофни микроорганизми

•Фотоавтотрофните микроорганизми съдържат фотоактивни
пигменти и като зелените растения могат да фотосинтезират. 
Към тях се отнасят зелените и пурпурните бактерии. Те 
фиксират СО2 за сметка на енергията на слънчевата светлина, 
която превръщат в химична. За развитието си се нуждаят от 
H2S, тиосулфатни или други съединения, които служат като
донори на Н:



2. Хемоавтотрофни микроорганизми
• Хемоавтотрофните микроорганизми получават необходимата им 
енергия за усвояване на СО2 от окисляването на неорганични
съединения. Към тях се отнасят нитрифициращите бактерии от р. 
Nitrosoraonas, нитратните бактерии от р. Nitrobacter, серобактериите, 
железобактериите, водородните бактерии и др. Те растат в минерална
среда (неорганична) предимно в отсъствие на светлина. Този процес е 
известен още като хемосинтеза (литотрофно хранене).

• При нитрификацията NH3 се окисляват най-напред до NО2 — нитрити, 
които след това се окисляват до NO3 — нитрати:



• Безцветните серобактерии 
използват енергията, която се 
получава при окисляването на H2S 
до сярна киселина.

• Железобактериите се снабдяват
с необходимата им енергия при 
окисляването на ферооксида (FeO) 
във фериоксид (Fe203), а 
водородните бактерии - при 
окисляване на Н2 до вода.

Morning Glory Pool,
Yellowstone



3. Фотохетеротрофни микроорганизми
•Фотохетеротрофните микроорганизми използват слънчевата светлина 
като източник на енергия и някакво органично вещество като основен
източник на С. Тук се отнасят някои пурпурни и зелени бактерии.

Цветни дюни, Lassen Volcanic National Park, САЩ



4. Хемохетеротрофни микроорганизми
Хемохетеротрофните микроорганизми използват най-често едно и 
също органично вещество като източник на енергия и С. Тук се 
отнасят повечето бактерии, дрожди, плесени.

Хемохетеротрофните микроорганизми се подразделят на:

а) сапрофитни (метатрофни)

Сапрофитите (sapros, гр. - гнил; phyton - растение) микроорганизми
използват за храна мъртва органична материя. Към тях се отнасят
гнилостните бактерии, актиномицети, дрожди, плесени.

б) паразитни (паратрофни)

Паразитните (para, гр. - около; sitos - храна) микроорганизми се 
хранят с живите тъкани на растения и животни. Към тях спадат
различни видове патогенни микроорганизми.



Паразитите се разделят от своя страна на факултативни и 
облигатни.

• Факултативните паразити могат да се хранят и сапрофитно и 
паразитно. Те се култивират лесно на изкуствено хранителни
среди извън живия организъм. Към тях се отнасят много 
патогенни бактерии, дрожди, актиномицети и плесени.

• Облигатните паразити водят строго паразитен начин на живот и 
не се поддават на култивиране върху изкуствени хранителни
среди. При лабораторни условия могат да се отглеждат върху
тъканни култури или кокоши ембриони. Тук спадат вирусите, 
рикетсиите, някои фитопатогенни гъби и др.



Попълните таблицата:

Типове хранене Източник на енергия Източник на С

Примери

(микроорганизми
)

1.

2.

3.

4.


