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Suprafaþa Pãmântului este populatã de aproximativ 500 000 de
specii de plante ºi 1 500 000 de specii de animale. Nu existã regiuni
ale Globului lipsite de viaþã. Pe un anumit teritoriu convieþuiesc mai
multe specii de plante ºi animale care depind unele de altele ºi, împre-
unã, de factorii de mediu.

Clima constituie ansamblul de factori limitativi în rãspândirea
speciilor. Speciile de plante sunt mai abundente în zonele tropicale ºi
foarte rare la poli. Animalele au în general rãspândire mai largã decât
plantele.

Numãrul mai mare sau mai mic de specii se datoreazã capacitãþilor
diferite de înmulþire ºi de adaptare la mediu ale acestora.

I
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NO}IUNI
INTRODUCTIVE

În decursul secolelor, pe
mãsurã ce se acumulau noi
cunoºtinþe despre plante ºi
animale, au devenit necesa -
re pentru biologi atât clasifi-
carea organismelor vii, cât
ºi stabilirea unor denumiri
universal utilizate.

John Ray, naturalist
en glez (1628-1704), descrie
peste 18 000 de specii de
plante cunoscute pânã la el.
El stabileºte un sistem pro-
priu de clasificare ºi defi -
neºte noþiu nile de gen ºi spe -
cie. John Ray este conside -
rat ºi fondatorul ºtiinþelor
zoologice. El descrie ºi cla -
sificã insecte, peºti, pã sãri ºi
ma mi fere.

Charles Linné (1707-
1778), care s-a nãscut ºi a
trãit în Suedia, descrie toate
plantele cunoscute pânã la el
în lucrarea „Speciile pla n te -
lor”.

Lumea vie este constituitã dintr-o mulþime de indivizi biologici
care se deosebesc între ei. În cadrul acestei multitudini de indivizi,
existã grupuri care prezintã caractere de asemãnare morfologicã,
fiziologicã etc. Un asemenea grup de indivizi, care se aseamãnã între
ei ºi care au strãmoºi comuni, formeazã o specie. Oricare dintre
organismele vii face parte dintr-o specie. Fiecare specie are o denu-
mire popularã ºi o denumire ºtiinþificã. Exemple: lupul — Canis lupus;
omul — Homo sapiens; euglena verde — Euglena viridis; mãrul —
Malus pumila; prunul — Prunus domestica; grâul — Triticum aestivum.
Denumirea ºtiinþificã a speciei este în limba latinã, este universalã ºi
este compusã din douã cuvinte. Aceasta constituie nomenclatura
binarã. Primul cuvânt al denumirii ºtiinþifice se scrie întotdeauna cu
literã mare.

Mai multe specii care se aseamãnã între ele formeazã un gen. Ge -
nu rile înrudite constituie o familie. Mai multe familii care prezintã
ca ractere de asemãnare formeazã un ordin. Ordinele sunt grupate în
cla se, iar clasele în încrengãturi. Încrengãtura se mai numeºte ºi
filum. Filumurile (încrengãturile) sunt grupate în cele cinci regnuri
(fig. 1), care cuprind toate organismele vii: 

— Monera (proca riote); 
— Protista (protiste);
— Fungi (ciuperci); 
— Plantae (plante); 
— Animalia (animale).
Clasificarea în cele cinci regnuri se face în funcþie de douã criterii

esenþiale.
1. Dupã particularitãþile structurale deosebim:
a). virusurile, categorie aparte cuprinzând entitãþi infec þioa se strict

parazite, fãrã organizare celularã;
b) organisme cu structurã celularã:
Speciile de organisme vii diferã între ele prin structura celulei sau

a ce   lulelor care constituie corpul lor. Dupã structurã, se disting douã
tipuri de celule (fig. 2), respectiv douã tipuri de organisme: procariote
ºi eucariote.

— Organismele procariote sunt organisme primitive unicelu-
lare, lipsite de nucleu distinct, grupate în regnul Monera.

— Organismele eucariote, unicelulare ºi pluricelulare sunt
alcãtui te din celule cu nucleu adevãrat. Eucariotele sunt incluse în
regnurile Protista, Fungi, Plantae ºi Animalia.

2. Dupã modurile de nutriþie, se grupeazã în:
a) organisme autotrofe, producãtoare de substanþe orga nice din

substanþe minerale, utilizând energia luminoasã (fotosintetizante) sau
energia chimicã (chimiosintetizante).
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Linné denumeºte peste
15 000 de plante, genera li -
zând utilizarea nomencla-
turii binare. De aceea, în de -
terminatoare, dupã denu-
mirea ºtiinþificã a unei specii
de plante, apare frecvent
iniþiala L. de la Linné (ex.
Poa pratensis L, — firuþã).
Linné stabileºte, de asemenea,
uni tãþile sistematice: clasã,
ordin, gen, specie ºi varieta te.

Exemple de clasific\ri:
Regnul: Plantae
Filum: Anthophyta
Clasa: Dicotiledoneae
Ordinul: Rosales
Familia: Rosaceae
Genul: Prunus
Specia: Prunus domestica

Regnul: Animal
Filum: Cordate
Clasa: Mamifere
Ordinul: Primate
Familia: Hominide
Genul: Homo
Specia: Homo sapiens

Caracteristicile esenþiale ale celor cinci regnuri:

REGNUL

MONERA

PROTISTA

FUNGI

PLANTAE

ANIMALIA

TIP DE 
CELULÃ
procariotã

eucariotã

eucariotã

eucariotã

eucariotã

MEMBRANA 
NUCLEARÃ
absentã

prezentã

prezentã

prezentã

prezentã

MITO-
CONDRII
absente

prezente

prezente

prezente

prezente

CLORO-
PLASTE
absente

prezente
(la unele)

absente

prezente

absente

PERETE
CELULAR
necelulozic

prezent la
unele

necelulozic 
- chitinos

celulozic  

absent

Fig. 1 Sistemul celor cinci reg-
nuri
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Din exemplele anterioare se poate deduce faptul cã primul cuvânt
al denumirii ºtiinþifice binare reprezintã genul, iar al doilea specia.

Ramura biologiei care studiazã grupele de organisme din
punct de vedere al complexitãþii structurale, al relaþiilor de în  -
rudire ºi al clasificãrii evolutive a speciilor, se numeºte taxo -
nomie. Unitãþile de clasificare ale organismelor, descrise mai sus,
se constituie prin urmare în taxoni.

b) organisme heterotrofe, consumatoare de substanþe organice:
— erbivore, consumatoare de hranã de origine vegetalã;
— carnivore, consumatoare de hranã de origine animalã;
— parazite consumatoare de substanþe organice din corpul

organismelor vii (gazde);
— saprofite, consumatoare de substanþe organice în descom-

punere.
c) organisme mixotrofe, cu nutriþie dublã, autotrofã ºi he terotrofã

(euglenoficee, plante semiparazite ºi plante carnivore.
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VIRUSURILE
Virusurile sunt o categorie cu totul aparte de agenþi infecþioºi, vi -

zibili numai la microscopul electronic, deosebiþi faþã de toate orga -
nismele cunoscute. 

Majoritatea oamenilor de ºtiinþã nu considerã virusurile drept
organisme vii. Unii, puþini, le considerã totuºi ca forme primitive de
viaþã ºi le încadreazã în regnul Monera ca proca riote acelulare. 

Virusurile sunt entitãþi infecþioase submicroscopice, strict parazite
intracelular. Ele sunt lipsite de organizare celularã, nu au metabolism
propriu ºi nici enzime care sã le asigure producerea de energie nece-
sarã proceselor vitale. Nu au capacitate de creºtere ºi nici de divi -
ziune. Ele pot exista numai în celulele diferitelor organisme, pe care
le paraziteazã. Totuºi, din punct de vedere chimic, virusurile sunt con-
stituite din acizi nucleici ºi proteine, componente caracteristice
materiei vii.

Virusurile pot avea formã sfericã (virusul gripal), cilindricã
(virusul mozaicului tutunului), paralelipipedicã (virusul variolei),
cireaºã cu coadã (unii bacteriofagi), poliedricã etc.

Dimensiunile lor se înscriu între 10 - 400 nm.
Un virus se poate afla în trei stãri.
Starea de virion sau virus infecþios matur reprezintã unitatea

structuralã ºi funcþionalã a unui virus. Virionul este constituit dintr-o
moleculã de acid nucleic, ADN sau ARN (niciodatã împreunã) care
constituie genomul viral ºi un înveliº proteic, alcãtuit din unitãþi
numite capsomere, constituite, dintr-un numãr mic de proteine cu rol
structural, care formeazã capsida. El este liber, în afara unei celule vii,
ºi inactiv (fig. 1).

Starea de virus vegetativ. Aceasta este reprezentatã de genomul
viral pãtruns într-o celulã vie. Genomul, eliberat de capsidã, rezistã
mecanismelor de apãrare ale gazdei, intrã în competiþie cu aceasta ºi
utilizeazã componentele structurale, enzimele ºi metabolismul aces-
teia pentru sinteza de constituenþi virali. În aceastã stare este infecþios.
Celula infectatã produce virusuri pânã la distrugerea sa.

Starea de provirus este reprezentatã de genomul viral care se
poate ataºa la un cromozom al unei celule gazdã, rãmânând în aceastã
stare o perioadã de timp nedefinitã. Dacã o asemenea celulã se divide,
toate celulele nou formate vor moºteni ºi copia genomului viral.
Asemenea celule devin purtãtoare pânã la desprinderea acidului
nucleic viral, moment în care se face trecerea de la starea de provirus
la cea de virus vegetativ infecþios. 

SIDA — sindromul imu -
nodeficienþei dobândite —
este declanºatã de virusul
HIV, care acþioneazã asu pra
sistemului imunitar (de apã -
rare) al organismului, redu -
cându-l pânã la anihilarea
lui totalã. Virusul se poate
transmite prin contact sexu-
al neprotejat, prin injec þii
efectuate cu ace ºi seringi
neste rile, prin transfuzii cu
sânge infectat ºi de la mama
infectatã la copil. SIDA
poate fi prevenitã prin evita -
rea contactelor sexuale în -
tâm plãtoare ºi neprotejate,
prin folosirea instrumenta -
ru lui medical de unicã folo -
sinþã ºi prin testarea anti-
HIV a sângelui utilizat pen-
tru transfuzii.

Fig. 1 Schema unui virus
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Fig. 2 Reprezentarea schema -
tic\ a unui bacteriofag

Fig. 4 Virusul febrei
aftoase

Fig. 3 Virusul mo -
zaicului tutunului
(VMT)

Clasificarea virusurilor.
Dupã acidul nucleic prezent în genom, virusurile se împart în: ade-

novirusuri ºi ribovirusuri.
1. Adenovirusurile (dezoxiribovirusurile) au genomul format dintr-o

singurã macromoleculã de ADN. Dintre acestea fac parte: virusul her-
pesului, virusul variolei ºi majoritatea bacteriofagilor (virusuri care
paraziteazã celulele bacteriene - fig.2).

2. Ribovirusurile au genomul constituit din ARN. Dintre acestea
fac parte: virusul mozaicului tutunului (fig.3), virusul gripal, virusul
HIV (fig. 5), virusul turbãrii, virusul encefalitei, al poliomielitei etc.

Multiplicarea virusurilor.
Procesul de multiplicare a unui virus în celulele vii parazitate

implicã parcurgerea urmãtoarelor etape: 
-fixarea virusului pe celulã;
-decapsidarea ºi pãtrunderea virionului în celula gazdã;
-devierea de la funcþionarea normalã a constituenþilor celulari ºi

devierea metabolismului celulei gazdã în sensul produ cerii de mate rial
viral, acid nucleic ºi proteine virale;

-asamblarea de noi virioni de cãtre celula gazdã dupã mo delul
furnizat de informaþia geneticã inclusã în genomul viral;

-eliberarea virusului, însoþitã, de obicei, de distrugerea celulei
gazdã;

-invadarea altor celule.
Bolile produse de virusuri se numesc viroze.
Dupã natura celulelor parazitate, deosebim:
-viroze la plante: mozaicul tutunului, al porumbului, bãºicarea

frunzelor la piersic, viroza cepei etc.;
-viroze la animale: turbarea, febra aftoasã (fig. 4), pesta etc.;
-viroze la om: gripa, poliomielita, varicela, parotidita epidemicã

(oreionul), hepatita epidemicã, SIDA, zona Zoster.

Fig. 5 Virusul HIV
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Bacteriile
Bacteriile sunt organisme procariote, microscopice, cu structurã

celularã simplã.
Sunt rãspândite în sol, apã, aer, în organismele animale ºi vegetale.
Structura internã a celulei bacteriene. Celula bacterianã este

delimitatã la exterior de un perete celular rigid care, la unele specii,
poate fi acoperit de o capsulã. Unele specii au cili cu ajutorul cãrora se
pot deplasa în lichide.

Membrana celularã delimiteazã citoplasma, în interiorul cãreia se
gãseºte nucleoidul (materialul nuclear), ribozomi, incluziuni ºi va -
cuole. Nucleoidul se prezintã ca o zonã mai clarã situatã central, spre
deosebire de citoplasma mai densã care îl înconjoarã. Nu prezintã
nucleol.

Bacteriile sunt încadrate în trei grupe: arhebacterii, eubacterii ºi
cianobacterii.

Arhebacteriile sunt un grup restrâns de bacterii care trã iesc în
medii lipsite de oxigen (anaerobe). Cele mai cunoscute sunt bacteriile
metanogene (producãtoare de gaz metan), bacteriile halofile  (care trã -
iesc în medii bogate în sãruri) ºi bacteriile din apele termale.

Eubacteriile (fig. 1, 2, 3, 4, 5) trãiesc în toate mediile de viaþã:
apã, aer, sol ºi în organisme vii. Ele pot avea formã sfericã (coci),
formã de bastonaº (bacili), de virgulã (vibrioni), spiralatã (spiri li) etc.
Pot trãi izolat sau pot forma colonii.

Dupã modul de nutriþie, acestea sunt:
— bacterii heterotrofe saprofite, care descompun substanþele orga -

nice din mediu pânã la produºi simpli pe care îi utilizeazã în metabo-
lismul propriu. Unele determinã fermentaþii (de exemplu: fermentaþia
lacticã — Lactobacillus bulgaricus);

— bacterii heterotrofe parazite pe plante ºi animale sau patogene,
care utilizeazã în nutriþie substanþele organice din corpul gazdei ºi care
produc boli (tetanosul, tuberculoza, febra tifoidã, ciuma, holera etc.);

— bacterii autotrofe fotosintetizante, care au pigmenþi asimilatori ºi
care utilizeazã energia solarã pentru producerea de substanþe organice;

— bacterii autotrofe chimiosintetizante, care utilizeazã energia chi -
micã pentru producerea de substanþe organice;

— bacterii fixatoare de azot, care trãiesc în simbiozã cu rãdãcinile
plantelor leguminoase.

REGNUL
MONERA
PROCARIOTE

Datoritã impactului pe care
îl au bacteriile patogene asu -
pra sãnãtãþii, studiul lor s-a
constituit într-o ºtiinþã apar -
te, bacteriologia. Nume de
referinþã în bacteriologie
sunt: L. Pasteur, R. Koch,
I. Cantacuzino, V. Babeº.

Fig. 1 Câmp microscopic cu
coci, spirochete ºi bacili

Fig. 2 Vibrionul holerei

Fig. 3 Bacilul tific
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Cianobacteriile, numite multã vreme alge albastre-verzi, sunt
organisme microscopice procariote, unicelulare, izolate sau reunite în
colonii. Sunt autotrofe. Pigmentul asimilator ca racteristic este fico-
cianina (kianós — albastru), care predominã faþã de clorofilã. În cito-
plasma celulelor se disting douã zone: una centralã — nucleoplasma ºi
una pe rifericã — cromatoplasma, cu pigmenþii. Sunt rãspândite în
apele dulci sau marine. Multe trãiesc pe sol umed.

Cele mai cunoscute sunt: Chroococcus, Rivularia, Nostoc com-
mune — cleiul pãmântului (fig. 6).

Respiraþia la bacterii. Dupã modul de respiraþie, bacteriile se
împart în douã grupe:

— bacterii aerobe, care utilizeazã în respiraþie oxigenul molecular
din aer sau apã pentru producerea de energie necesarã proceselor
vitale;

— bacterii anaerobe, care, în absenþa unor enzime respiratorii, nu
pot utiliza oxigenul molecular, respiraþia (oxidarea celularã) fiind
incompletã ºi soldatã cu producerea unei cantitãþi mici de energie.

Reproducerea. Bacteriile se înmulþesc prin diviziune directã. Ea
constã în scindarea unei celule bacteriene în douã celule fiice. Viteza
de multiplicare este extrem de mare, dar în naturã o serie de factori au
efect bactericid: temperatura ridicatã sau scãzutã, lumina solarã, ra -
dia þiile ultraviolete. În condiþii nefavorabile de mediu, bacteriile se
înmulþesc prin spori.

Procariotele se considerã a fi primele organisme apãrute pe
Pãmânt.

Lucrare practicã. Observaþii microscopice asupra structurii celulei
procariote.

Materiale necesare: fân, vas cu apã, ac spatulat, lame, lamele, micro-
scop.

Modul de lucru. Se preparã o infuzie de fân într-un vas care se lasã
descoperit 48 de ore, pânã când la suprafaþa apei se formeazã o pojghiþã. Cu
un ac spatulat se recolteazã o porþiune din pojghiþa care se formeazã la
suprafaþa lichidului din vas ºi se aºazã pe lama de sticlã într-o picãturã din
apa de infuzie. Dupã omogenizare se acoperã cu lamela. Se obþine astfel un
preparat microscopic proaspãt care se analizeazã cu obiectivul 40X.

În câmpul microscopic, pe lângã alte microorganisme, se observã celule
ciliate, mobile, în formã de bastonaº. Este bacilul fânului (Bacillus subtilis).
Acest bacil, foarte rãspândit, nu este patogen, deci poate fi utilizat în labora-
tor fãrã restricþii.

Fig. 6 Nostoc commune

Fig. 5 Streptococi

Fig. 4 Spirili

4

5
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REGNUL
PROTISTA
PROTISTE

Caracterizare generalã
Regnul Protista cuprinde organisme eucariote, unicelulare,

solitare sau coloniale, ºi pluricelulare, care nu prezintã organe.
Cele mai multe trãiesc în mediul acvatic, dar sunt ºi unele protiste

care trãiesc în mediul terestru, în locuri umede. Altele sunt parazite.
La protiste apare reproducerea sexuatã, prin gameþi, alãturi de

reproducerea asexuatã, prin spori. 
Clasificare
Dupã modul de nutriþie, deosebim protiste autotrofe ºi protiste

heterotrofe.
A. Protistele autotrofe cu caracter de plante sunt algele ºi

euglenoficeele.

Filum Rhodophyta — Alge roºii  
Algele roºii (rhodos = roºu) sunt în majoritate forme acva tice,

pluricelulare, care trãiesc fixate pe substrat. Sunt mai numeroase în
mãrile ºi oceanele calde, la adâncimi cuprinse între 100 ºi 200 m. Rar
depãºesc 0,5 m lungime.

Numele lor vine de la pigmentul asimilator roºu, ficoeritrina, care
mascheazã clorofila în cromatofori. În absenþa organelor, se evidenþi-
azã o specializare a celulelor cu rol în susþinere, în nutriþie ºi în depo -
zitarea substanþelor de rezervã.

În Marea Neagrã trãieºte Ceramium rubrum, algã roºie filamen-
toasã, ramificatã. Alte alge roºii sunt Porphyra, Gigartina,
Delesseria. Din algele roºii se extrage agar — agarul sau geloza,
folositã ca mediu de culturã în laboratoare.

Filum Phaeophyta — Alge brune
Numele acestora este dat de pigmentul brun, fucoxantina, care

predominã în cromatofori. Algele brune populeazã apele  reci ºi tem-
perate. Sunt alge pluricelulare de dimensiuni mari, care prezintã o
diferenþiere morfologicã: rizoizi, comparabili cu rãdãcina, cauloid
comparabil cu tulpina, ºi filoid, partea lãþitã comparabilã cu frunza.
Acestea nu sunt organe adevãrate, dar conþin celule specializate.

Cele mai cunoscute alge brune sunt Fucus, Cystoseira, Laminaria
ºi Sargassum. Unele alge brune sunt utilizate în industria farmaceu-
ticã sau în alimentaþie. Din altele se extrage iod ºi brom.

Filum Chlorophyta — Alge verzi
Algele verzi (chloros = verde) sunt protiste unicelulare sau pluri -

celulare acvatice sau terestre. Cele mai multe (90%) trã iesc în ape
dulci. Cele unicelulare pot fi libere sau formeazã colonii. În apele
dulci ºi salmastre, ele intrã în constituþia planctonului. Algele verzi
pluricelulare sunt de obicei fixate la adân cimi mici.

Fig. 1 Chlorella: 
a — perete celular; 
b — citoplasmã; 
c — cromatofor; 
d — nucleu

a

b

c

d

Fig. 2 Chlamydomonas: 
a - perete celular;
b - citoplasmã;
c - cromatofor;
d - nucleu; 
e - flageli

ac
b

de

În mediile acvatice, pro-
tistele autotrofe, în mod deo -
sebit cele care intrã în consti-
tuþia fitoplanctonului, sunt
principalele producãtoare de
substanþe organice. Ele stau
la baza tuturor lanþurilor
trofice din aceste medii.
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Predominã clorofila, iar ca substanþã de rezervã au amidon.
Grupele de alge verzi prezintã diferite trepte de organizare,

pornind de la cele mai simple la cele mai complexe:
a) unicelulare libere:
— cu formã sfericã — Chlorella (fig. 1), Pleurococcus - verzeala

zidurilor;
— cu formã ovoidã — Chlamydomonas (fig. 2).
b) unicelulare coloniale: Volvox aureus (fig. 3).
c) pluricelulare:
— filamentoase neramificate — Ulothrix, Spirogyra (fig. 4);
— filamentoase ramificate — Cladophora - lâna-broaºtei;
— lamelare — Ulva lactuca - salata de mare;
— ramificate cu aspect de plantã — Chara.
Algele au luat naºtere din procariote fotosintetizante ºi au evoluat în

direcþii diferite. Dintre alge, clorofitele reprezintã o importantã linie evo-
lutivã din care s-au diferenþiat plantele terestre.

Filum Euglenophyta — Euglenoficee. Fitoflagelate
Euglenoficeele sunt protiste unicelulare cu flagel. Sunt rãspândite

cu preponderenþã în apele dulci, bogate în materii organice. Sunt
puþine speciile care trãiesc în ape marine ºi salmastre.

Reprezentantul cel mai cunoscut este Euglena viridis — euglena
verde (fig. 5). Cromatoforii euglenoficeelor, de forme diferite, conþin
clorofilã, deci ele sunt organisme fotoautotrofe. Organitul celular
fotosensibil, stigma, de culoare roºie, are rol în orientarea euglenei
spre luminã. În condiþii de întuneric, pot pierde clorofila, trãind în
conti nuare saprofit. Astfel de orga nisme, care în funcþie de variaþia
factorilor de mediu se hrãnesc atât autotrof, cât ºi heterotrof, se
numesc mixotrofe. Alte euglenoficee sunt Phacus ºi Ascoglena.
Datoritã nutriþiei mixotrofe, euglena verde poate fi consideratã ca
formã de trecere între fito flagelate ºi zooflagelate.

Lucrare practicã. Identificarea unor specii de protiste autotrofe.
Materiale necesare: fragment de scoarþã verzuie de copac, apã de baltã

pãstratã la luminã, bisturiu, lame, lamele, microscop.
Mod de lucru.
a. Se rade cu bisturiul scoarþa în locul unde este verde. Cu materialul

recoltat se realizeazã un preparat microscopic. Se analizeazã cu obiectivul
40X. Se observã numeroase celule sferice verzi, cu nucleu, un cromatofor
mare scobit ºi citoplasmã, uneori unite mai multe în asociaþii (cenobii). Este
verzeala zidurilor.

b. Se analizeazã la microscop un preparat din apã de baltã. Se observã
miºcarea cu ajutorul flagelilor a unor organisme alungite. La o privire mai
atentã, se pot identifica nucleul, stigma portocalie la baza flagelului ºi unul
sau mai mulþi cromatofori verzi. Este euglena verde.

Fig. 3 Fragment dintr-o colonie
de Volvox aureus

Fig. 4 Spirogyra (mãtasea
broaºtei)

Fig. 5 Euglena viridis (euglena
verde):
a - flagel; b - stigmã; c - vacuo -
lã pulsatilã; d - nucleu; e - cro-
matofori
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B. Protiste heterotrofe cu caracter de fungi 
Filum Oomycota — Oomicete
Oomicetele sunt protiste în majoritate parazite obligatoriu. Ele

atacã plante, cãrora le produc pagube mari. Cea mai cunoscutã specie
este Plasmopara viticola (fig. 6) care atacã frunzele, boabele ºi lãs-
tarii tineri ai viþei ºi produce mana viþei de vie. Aceastã specie este
unice lularã, plu rinucleatã ºi ramificatã, parazitã intercelular (fig. 7).
Se hrãneºte din celulele învecinate prin haustori. Frunzele atacate se
necrozeazã. Vara, în timpul ploilor,  se înmulþeºte rapid prin spori fla-
gelaþi, iar toamna se reproduce sexuat, rezultând spori de rezistenþã
peste iarnã.

Alte oomicete cunoscute sunt cele care produc putregaiul
rãsadurilor ºi mana cartofului.

În unele sisteme vechi de clasificare oomicetele sunt considerate
fungi.

C. Protiste heterotrofe cu caracter de animale 
Filum Sarcodina — Sarcodine 
Sarcodinele sunt protiste unicelulare lipsite de o adevãratã mem-

branã celularã, fiind capabile, din aceastã cauzã, sã emitã pseudopode
(picioare false). Pseudopodele sunt expansiuni ale citoplasmei cu rol
în locomoþie ºi nutriþie. Unele trãiesc libere pe fundul apelor marine
ºi dulci, altele sunt parazite.

Reprezentantul cel mai cunoscut este amiba (Amoeba proteus —
fig. 8). Aceasta se hrãneºte cu particule organice din mediu, parameci,
euglene, bacterii ºi alge (fagocitozã), iar digestia este intracelularã. În
condiþii neprielnice se închisteazã. 

Entamoeba hystolitica provoacã dizenteria tropicalã la om.
Foraminiferele (fig. 9) ºi radiolarii (fig. 10) sunt sarcodine care au

un schelet extern calcaros sau silicios. Dupã moartea lor, aceste
schelete constituie depozite pe fundul apelor marine. Aºa au luat
naºtere rocile sedimentare biogene, precum creta.

Fig. 6 Frunzã de viþã atacatã de
manã

Fig. 7 Parazitism intercelular la
Plasmopara viticola
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Fig. 8 Amiba:
a - citoplasmã;
b - nucleu;
c - pseudopode;
d - înglobarea unei particule
organice prin fagocitozã;
e - vacuole digestive;
f - vacuolã pulsatilã

Fig. 10 
Radiolar

Fig. 9 Foraminifer
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Filum Ciliophora — Ciliofore. Ciliate
Cilioforele (infuzorii) sunt protistele heterotrofe cele mai dez-

voltate. Numele acestora vine de la faptul cã au corpul acoperit cu
numeroºi cili scurþi cu ajutorul cãrora se deplaseazã rapid în mediul
acvatic.

Cel mai cunoscut reprezentant al încrengãturii este parameciul
(Paramoecium caudatum - fig. 13), care trãieºte liber în apele dulci
stãtãtoare.

Caracterele de superioritate ale ciliatelor, faþã de celelalte pro-
tiste consumatoare, sunt urmãtoarele:

— ingerarea hranei se face prin citostom (gurã celularã), compo-
nentã structuralã specializatã care apare pentru prima datã;

— eliminarea resturilor nedigerate se face printr-un por numit cito-
proct (anus celular);

— vacuolele contractile, organite cu rol excretor, se formeazã în
aceleaºi locuri în celulã;

— prezintã doi nuclei: un nucleu mare (vegetativ) ºi un nucleu mic
(cu rol în reproducerea sexuatã).

Filum Zoomastigina — Zooflagelate
Caracterele comune ale zoomastiginelor sunt: prezenþa unuia sau

mai multor flageli ºi nutriþia heterotrofã.
Tripanosoma (fig. 11) trãieºte parazit în sângele oamenilor, pro-

ducând boala somnului. Transmiþãtorul este musca þeþe.
Lamblia (Giardia) intestinalis se localizeazã în canalele ficatului

ºi în vezica biliarã, producând inflamaþii. Aceasta este rãspânditã în
þãrile calde unde paraziteazã animale, inclusiv omul, dar este frecven-
tã ºi în þara noastrã.

Mastigamoeba prezintã atât flagel, cât ºi pseudopode, îmbinând
caracterele de rizopod cu cele de zooflagelat.

Codonosiga ºi Vorticella (fig. 12) sunt zoomastigine coloniale. La
Proterospongia, în cadrul coloniei apare specializarea indivizilor: cei
flagelaþi au rol în locomoþie, iar cei neflagelaþi au rol în nutriþie.

Fig. 11 Frotiu de sânge uman
cu Tripanosoma

Fig. 13 Structura intern\ la
parameci:
a - micronucleu;
b - macronucleu;
c - vacuolã pulsatilã;
d - cili;
e - citostom;
f - vacuolã digestivã;
g - citoproct (anus celular)

Fig. 12 Zooflagelat colonial -
Vorticella
Forme coloniale precum Vorti -
cella sau Codonosiga aratã po -
sibilitatea trecerii de la for me
unicelulare de viaþã la forme
pluricelulare
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