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DIVERSITATEA LUMII VII
CLASIFICAREA ORGANISMELOR

Biosfera cuprinde peste 5 milioane de specii din care
oamenii de ºtiinþã au identificat ºi descris 1,5 milioane.
Reprezentanþii biosferei de azi constituie doar un mic
procent din cele peste 10 miloane de specii care au
populat planeta timp de 3,5 x 10 9 ani de când a apãrut
viaþa pe Pãmânt. Din numãrul total de specii actuale,
75% sunt specii care aparþin artropodelor, grup cu
reprezentanþi foarte diverºi în care sunt incluºi homarii,
creveþii, crabii, racii, scorpionii, pãianjenii,
miriapodele ºi insectele, ultimele cuprinzând cele mai
numeroase specii ale grupului artropodelor. Cum sunt
clasificate, grupate pe categorii ºi sistematizate aceste
mii de specii de insecte, toate plantele ºi restul
animalelor? Rãspunsul la aceastã întrebare este
taxonomia (gr. taxis = ordine, aranjare; nomos = lege),
adicã ºtiinþa care stabileºte regulile ºi principiile
clasificãrii (lat. classis = clasã; facere = a face).
Taxonomia oferã pe de o parte, o imagine realã a
diversitãþii organismelor vii de pe pãmânt, iar pe de altã
parte asigurã informaþiile necesare construirii
filogeniei vieþii prin furnizarea datelor utile explicãrii
fenomenelor evolutive. Datele furnizate de taxonomie
sunt utilizate de sistematica biologicã, ºtiinþã care
descrie diversitatea lumii vii, aplicã un sistem ºtiinþific
ºi unitar de nomenclaturã tuturor speciilor ºi
construieºte o clasificare ierarhizatã a organismelor pe
baza relaþiilor evolutive dintre acestea. În realizarea
clasificãrii organismelor vii, taxonomia utilizeazã
diferite categorii sistematice – taxoni – care reprezintã
ranguri sau niveluri în ierarhia unei clasificãri. Taxonii
sunt termeni abstracþi, dar organismele cuprinse în
aceºtia sunt concrete. Organismele nu sunt clasificate
ca individualitãþi, ci ca grupuri. Cuvinte ca oameni,

rândunele sau mure reprezintã grupuri distincte de
vieþuitoare. Acestea sunt elementele concrete ale clasificãrii. Orice astfel de grup care se poate identifica prin
caracteristicile sale reprezintã un taxon, iar acesta poate
fi inclus într-o categorie definitã din ierarhia unei
clasificãri. Categoria sistematicã stabileºte rangul grupului în ierarhie. În ordinea rangurilor lor, taxonii sunt:
regn, încrengãturã, clasã, ordin, familie, gen ºi specie.
Regnul este cea mai mare categorie sistematicã utilizatã în clasificarea lumii vii. Deºi încã din antichitate
Aristotel a grupat vieþuitoarele în plante ºi animale,
abia în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
Karl Linné a introdus noþiunea de regn pentru
denumirea acestor grupe (Regnul Animal ºi Regnul
Vegetal). Sistemul celor douã regnuri a fost larg acceptat timp de douã secole, dar dupã descoperirile înlesnite
de microscop au apãrut dificultãþi de încadrare a
microorganismelor în unul dintre cele douã regnuri.
Aceasta a condus la separarea unui al treilea regn –
Protista, care grupeazã organisme eucariote unicelulare ºi coloniale. Ulterior, pe mãsurã ce a fost
descoperitã ultrastructura celulelor, bacteriile au fost
separate din Regnul Protista, formând Regnul
Monera (Procariota), iar fungii au fost separaþi de
Regnul Plante, devenind un regn de sine stãtãtor –
Regnul Fungi. Investigaþiile microscopice au permis
identificarea a douã tipuri de organizãri celulare:
procariot – cu nucleu neindividualizat ºi eucariot – cu
nucleu individualizat, separat prin membranã nuclearã
de restul componentelor celulare. Sistemul celor cinci
regnuri (fig. 1.1) a fost instituit în anul 1969 de
ecologistul american Robert H. Whittaker ºi a rezistat
pânã în prezent, fiind larg acceptat de lumea biologilor.

Regnul Monera

Regnul Protista

Regnul Fungi

Regnul Vegetal

Regnul Animal

– procariote unicelulare
mobile ºi imobile
– heterotrofe
ºi autotrofe
– se reproduc asexuat

– eucariote unicelulare,
coloniale
– absorb, ingerã sau produc
hrana prin autofotosintezã
– se reproduc asexuat ºi sexuat

– eucariote unicelulare,
sinciþiale ºi pluricelulare
– absorb hrana
– se reproduc asexuat
ºi sexuat

– eucariote pluricelulare
imobile
– fotoautotrofe
– se reproduc asexuat
ºi sexuat

– eucariote pluricelulare
mobile
– heterotrofe
– se reproduc asexuat
ºi sexuat

Fig. 1.1. Sistemul celor cinci regnuri
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Regnul Animal

Încrengãtura
Chordata

Clasa
Mammalia

Ordinul
Primates

Familia
Hominidae

Genul Homo
Specia sapiens

Fig. 1.2. Încadrarea sistematicã a speciei Homo sapiens

Încrengãtura (sau filumul) este categoria sistematicã
majorã alcãtuitã dintr-un grup de clase care au un plan
general de organizare comun.
Clasa este o categorie sistematicã inferioarã încrengãturii ºi superioarã ordinului.
Ordinul este o categorie sistematicã inferioarã clasei ºi
care reuneºte mai multe familii înrudite.
Familia cuprinde un grup de genuri înrudite.
Genul reprezintã o specie sau un grup de specii cu origine comunã, care se deosebeºte de alt taxon de acelaºi rang
prin comportament, morfologie etc.
Specia este unitatea de bazã folositã în clasificarea organismelor ºi defineºte un grup de indivizi între care se realizeazã reproducerea sexuatã, în urma cãreia rezultã descendenþi fertili.
Toate speciile au o nomenclaturã binarã. Aceasta a fost
introdusã de K. Linné în secolul al XVIII-lea ºi reprezintã un
sistem ºtiinþific de denumire a speciilor cu douã cuvinte în
limba latinã: primul reprezintã numele genului ºi este scris
cu prima literã majusculã, iar al doilea reprezintã numele
speciei ºi nu se scrie cu majusculã. Cu ajutorul nomenclaturii binare pot fi identificate cu precizie speciile din întreaga
lume. De exemplu, stejarul numit ºi gorun în România, este
„le chêne“ în Franþa, „oak“ în Anglia, dar are o singurã denumire ºtiinþificã – Quercus robur – în întreaga lume ºi dupã
aceastã denumire este identificatã specia. Încadrarea unei
specii în categoriile sistematice înseamnã atât ordonarea
cunoºtinþelor ºtiinþifice privind caracteristicile generale ºi
particulare ale acesteia, cât ºi identificarea asemãnãrilor ºi
deosebirilor dintre specia respectivã ºi alte specii (fig. 1.2).

EVALUARE
1. Care sunt contribuþiile aduse de K. Linné taxonomiei ºi sistematicii?
2. Care sunt domeniile de studiu ale taxonomiei?
3. Analizaþi figura 1.1 ºi identificaþi principalele caracteristici ale fiecãrui regn.
SUMAR
Taxonomia clasificã ºi ierarhizeazã grupuri de organisme care au caracteristici asemãnãtoare. Pentru
realizarea clasificãrii organismelor, taxonomia utilizeazã categorii sistematice sau taxoni de diferite ranguri:
regn, încrengãturã, clasã, ordin, familie, gen, specie.
În prezent, cea mai acceptatã clasificare grupeazã vieþuitoarele în cinci regnuri: Monera, Protista, Fungi,
Plante ºi Animale. Fiecare specie este denumitã cu douã cuvinte latineºti dupã sistemul de nomenclaturã
binarã introdus în secolul al XVIII-lea de suedezul Karl Linné.
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VIRUSURILE
Virusurile sunt paraziþi intracelulari obligatorii lipsiþi de metabolism propriu, motiv pentru care nu sunt
consideraþi vii. În afara unei celule gazde, virusurile
sunt particule infecþioase numite virioni, compuºi
dintr-un înveliº numit capsidã alcãtuitã din proteine ºi
un genom format din acizi nucleici: ADN sau ARN.
Capsida este responsabilã de protejarea genomului
viral, recunoaºterea ºi fixarea pe înveliºul celulei gazde specifice. Genomul viral stocheazã sub formã codificatã informaþia geneticã ce poate suferi mutaþii ºi asigurã multiplicarea. Exemple de virusuri ADN: virusul
variolei, virusul herpes, bacteriofagul T4 (fig. 1.3,c),
virusul hepatitei B; exemple de virusuri ARN: ebola,
virusul gripei, virusul turbãrii, virusul mozaicului
tutunului – VMT (fig. 1.3,a), virusul HIV (fig. 1.3,b).
Clasificarea virusurilor se face în funcþie de urmãtoarele criterii: morfologie (dimensiuni, formã),
proprietãþi fizico-chimice (masã molecularã, pH,
stabilitate ionicã), proprietãþi biologice (gazde, mod de
transmitere), tipul de proteine din compoziþie, tipul de
acid nucleic conþinut – virusurile sunt adenovirusuri
(conþin ADN) ºi ribovirusuri (conþin ARN).
ARN

capsidã
ADN

cap

capsidã
coadã

a)

c)
b)
Fig. 1.3. Structura unor virusuri
a) VMT, gazdã – celula vegetalã; b) virusul HIV,
gazdã – celula animalã; c) bacteriofagul T4

Se cunosc mai multe modalitãþi de replicare a virusurilor. În cazul unor virusuri care infecteazã bacteriile
(bacteriofagi), aceºtia invadeazã celula gazdã ºi deviazã metabolismul acesteia determinând sinteza unui
numãr mare de copii ale virusului ºi, în final, distrug
gazda eliberându-se noi virusuri – ciclul litic (fig. 1.4).
Alþi bacteriofagi, dupã ce infecteazã celula gazdã
îºi inserã propriul genom ADN în ADN bacterian ºi
convieþuiesc ca bacteriofagi în acesta – ciclul lizogen
(fig. 1.4). În acest mod se comportã virusul HIV.
EVALUARE
1. Care este structura unui virus?
2. Descrieþi modurile de multiplicare ale virusurilor?
3. Ce efecte determinã virusurile în celulele umane?

ADN
bacterian

capsidã
ADN viral

}

Ciclul litic

}

Ciclul lizogen

profag
(ADN viral)
Fig. 1.4. Replicarea virusurilor

În ciclul lizogen, profagul poate urma una dintre cele
douã posibilitãþi: fie supravieþuieºte ca parte integratã în
materialul genetic al gazdei (stare de infecþie latentã), fie
sub acþiunea unor factori externi, profagul este activat ºi
foloseºte celula gazdã pentru producerea de noi virusuri.
Adesea, prin desprindere, profagul poate lua un fragment
din genomul gazdei pe care la o urmãtoare infectare îl
insereazã într-o altã celulã gazdã, fenomen de transfer
genetic numit transducþie.
Virusurile provoacã o mare varietate de boli la toate
grupele de vieþuitoare. Bolile produse de aceºtia se numesc viroze, cum ar fi: gripa, rãceala, herpesul, encefalita, varicela. Împotriva virusurilor nu sunt eficiente
antibioticele, iar vaccinarea este utilã înainte de
îmbolnãvire.
În genomul gazdei, profagul poate exprima o parte
din propriul genom. De exemplu, gena care codificã
informaþia geneticã necesarã sintezei toxinei specifice
difteriei este a unui profag ºi nu a bacilului Corynebacterium diphteriae responsabil de declanºarea bolii.
Virusurile sunt specifice tipurilor de celule pe care le
infecteazã. Astfel, adenovirusul simian 40 determinã
infecþie liti-cã în rinichii maimuþei ºi infecþie latentã în
celulele de ºoarece ºi în cele umane. Virusul Papiloma
în infecþii litice formeazã negii genitali, în timp ce în
infecþia latentã determinã apariþia cancerului de col
uterin.
Viroizii ºi prionii sunt cele mai simple particule infecþioase. Viroizii sunt compuºi numai din acid nucleic,
iar prionii numai din proteine.

SUMAR
Virusurile sunt particule infecþioase acelulare lipsite de metabolism. Se multiplicã într-o celulã gazdã. Virusul
este compus dintr-o capsidã proteicã ºi un acid nucleic.
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REGNUL MONERA
Regnul Monera cuprinde cele mai mici organisme
procariote cu organizare celularã, cu dimensiuni
cuprinse, în general, între 0,1 ºi 10 mm, motiv pentru
care sunt incluse în grupa microorganismelor.
Mediul de viaþã al procariotelor este foarte variat;
sunt rãspândite în sol, apã, aer, în corpul plantelor ºi animalelor, pot trãi ºi în condiþii extreme cum ar fi apele termale cu temperaturi de peste 100°C sau gheþurile veºnice cu temperaturi sub – 120°C, în soluri extrem de sãrate
sau extrem de alcaline, ca ºi în lipsã totalã de oxigen.
Modul de viaþã: procariotele sunt solitare ºi mai rar
coloniale, libere, dar ºi parazite.
Caractere generale: cele mai numeroase specii
de procariote sunt bacteriile (gr. bacterion = bastonaº).
Existã mai multe forme fundamentale de bacterii: coci
(sferici), bacili (bastonaºe), spirili (spirale) (fig. 1.5).

a)

b)
Fig. 1.5. Forma bacteriilor
a) bacili; b) coci; c) spirili

c)

Bacteriile sunt alcãtuite din membranã plasmaticã,
citoplasmã, ADN – materialul genetic, ribozomi cu rol
în sinteza proteinelor ºi substanþe de rezervã (fig. 1.6).
Alãturi de acestea, multe specii de bacterii prezintã ºi:
· perete celular rigid care le conferã forma specificã;
· capsulã cu rol protector;
· fimbrile – filamente fine mai scurte decât flagelii
ºi mai rigide, cu rol în ataºarea de substrat sau de alte
bacterii în formarea coloniilor;
· pili – filamente mai lungi cu rol în reproducerea
sexuatã;
· flageli – organite cu rol în miºcare;
· pigmenþi asimilatori asociaþi cu membrana la
bacteriile fotosintetizante.
perete celular
ADN
ribozomi

flagel

pil
membranã
Fig. 1.6. Alcãtuirea unei bacterii

Bacteriile se hrãnesc atât autotrof – prin chemosintezã ºi fotosintezã, cât ºi heterotrof – saprofit ºi parazit; unele dintre bacteriile saprofite (Lactobacillus
lactis) produc fermentaþia lacticã
ºi sunt folosite în industria lapteFig. 1.7. Lactobacillus lactis lui pentru prepararea brânze(lactobacil)
turilor, iaurturilor (fig. 1.7).
Respiraþia bacteriilor este atât aerobã (Bacillus
subtilis – rãspândit în sol, Lactobacillus lactis), cât ºi
anaerobã (Clostridium botulinum – se dezvoltã în legume ca fasolea sau în ciuperci conservate incorect ºi
provoacã botulism, boalã fatalã declanºatã de toxina sa
– botulinã; boala este evitatã dacã legumele conservate
sunt fierte 10 minute la 100°C). Bacteriile se înmulþesc
asexuat prin diviziune directã. În condiþii neprielnice
diferenþiazã spori de rezistenþã. Nu s-a identificat un
proces de formare a gameþilor sau de unire între
celule, ci mecanisme specifice prin export de copii
ale materialului genetic,
sau schimb de material
genetic între douã bacterii Fig. 1.8. Schimb de material
genetic între douã bacterii.
(fig. 1.8).
Clasificare: existã mai multe sisteme de clasificare a procariotelor, în funcþie de criteriul utilizat.
Dupã biologul Herbert Copeland (1938), regnul
Monera sau Procariota reuneºte organisme unicelulare, fãrã nucleu individualizat. În acest regn sunt
incluse toate bacteriile, iar din anul 1970 au fost incluse ºi cianobacteriile. Începând din anul 1990, regnul
Monera se considerã compus din trei subregnuri:
*1. Archaebacteria: cuprinde bacterii exclusiv anaerobe (organisme care nu necesitã oxigen), primitive, care
populeazã habitate restrânse cu condiþii extreme cum
sunt apele termale, zona arcticã, solurile sãrãturoase ºi
acide (bacteriile metanogene – Methanobacterium sp.).
2. Eubacteria: cuprinde bacterii poropriu-zise care
populeazã o gamã largã de habitate aerobe ºi anaerobe
(Vibrio cholerae, Escherichia coli).
* 3. Cyanobacteria:
cuprinde procariote cunoscute ºi sub numele de
alge albastre-verzi, fotoautotrofe, cu însuºiri fizice asemãnãtoare bacteriilor (fig. 1.9).
Fig. 1.9. Nostoc commune
(cleiul pãmântului)

Notã: conþinuturile marcate cu asterisc reprezintã curriculum diferenþiat.
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Importanþa procariotelor: procariotele joacã
roluri importante în viaþa noastrã de zi cu zi.
Cianobacteriile contribuie prin fotosintezã la menþinerea concentraþiei atmosferice a oxigenului, asigurã
compuºii cu azot necesari plantelor prin fixarea
azotului atmosferic (fig. 1.10) ºi constituie componentele fundamentale ale ecosistemelor acvatice. Din
pãcate, numãrul speciilor de cianobacterii este în
scãdere datoritã acþiunii radiaþiilor ultraviolete care
penetreazã din ce în ce mai mult atmosfera, ca rezultat
al reducerii stratului de ozon.
Alte procariote asigurã reciclarea carbonului,
azotului, fosforului ºi a altor elemente. Multe
procariote au importanþã economicã ºi medicalã
pentru om. Astfel, eubacteriile patogene au afectat
istoria omenirii prin producerea unor boli ca
tuberculoza, gonoreea, ciuma, pneumonia, sifilisul
ºi botulismul (fig. 1.11). Unele bacterii (Escherichia
coli) sunt utilizate de ingineria geneticã
pentru producerea industrialã a unor vitamine,
enzime, medicamente.
Arhebacteriile constituie hranã pentru alte
organisme în ecosisteme ca apele termale sau zonele
cu gheþari veºnici. Bacteriile metanogene sunt larg
utilizate în curãþarea apelor reziduale. Sub acþiunea
bacteriilor metanogene, plantele ºi algele care se
dezvoltã în noroiul format în apele reziduale sunt
descompuse cu producere de metan.

a)

b)

c)

d)

Fig. 1.11 Bacterii patogene
a) Diplococcus pneumoniae (pneumococ); b) Corynebacterium
diphteriae (bacilul difteric); c) Salmonella typh (bacilul tific);
d) Mycobacterium tuberculosis (bacilul tuberculozei)

Aplicaþie practicã
Evoluþia unei populaþii de bacterii
Dacã plasãm o singurã bacterie într-un mediu cu
condiþii optime pentru creºtere, aceasta ºi descendenþii
ei se divid timp de o orã ºi jumãtate la intervale de
20 de minute.
1. Calculaþi numãrul de bacterii care vor popula
mediul de culturã dupã o orã ºi jumãtate ºi completaþi
tabelul de mai jos cu datele determinate:
Timpul 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 202 240 260 280 300
în minute
Numãr
256 256 220 140 80 20 10 0
de bacterii

a)

b)

c)

d)

Fig. 1.10. Rhizobium leguminosarum (bacterie fixatoare de azot)
a) bacterii izolate; b) celulã vegetalã populatã de bacterii;
c) nodozitate în rãdãcina plantei; d) secþiune prin nodozitate

2. Construiþi un grafic utilizând toate datele din
tabel, astfel încât intervalele de timp sã fie trecute pe
axa orizontalã, iar cifrele corespunzãtoare numãrului
de celulele bacteriene sã fie trecute pe axa verticalã.
a) Ce formã are graficul?
b) Care ar putea fi cauzele morþii bacteriilor dupã
300 de minute ?
c) Ce puteþi spune despre creºterea bacteriilor?

EVALUARE
1. Precizaþi care este principala caracteristicã discriminatorie a celulelor procariote ?
2. Prin ce modalitãþi evitãm îmbolnãvirile bacteriene?
3. Ce aplicaþii practice utilizeazã efectele activitãþii bacteriene?
SUMAR
Regnul Monera cuprinde bacteriile care sunt cele mai vechi ºi mai simple organisme unicelulare de pe
Pãmânt. Toate bacteriile sunt procariote ºi nu au nucleul individualizat. Bacteriile sunt autotrofe ºi heterotrofe
(predominã); se înmulþesc prin diviziune directã. Au o deosebitã importanþã în circuitul materiei în naturã, dar
ºi datoritã efectelor patogene asupra omului ºi speciilor de interes economic.
Capitolul 1
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REGNUL PROTISTA
Regnul Protista este un grup extrem de divers care
cuprinde cele mai simple eucariote.
Mediul de viaþã: datoritã modului de hrãnire,
precum ºi incapacitãþii de deplasare în medii lipsite de
apã, protistele sunt, în general, acvatice.
Modul de viaþã: protistele sunt specii libere, solitare ºi coloniale. Un singur grup de protiste (algele)
sunt fotoautotrofe, iar celelalte sunt heterotrofe,
hrãnindu-se cu bacterii, cu alte celule din categoria
protistelor sau cu resturi organice suspendate în apã.
Caractere generale: cele mai multe specii sunt
unicelulare, altele sunt coloniale. Fiind eucariote,
celulele protistelor au nucleu individualizat alãturi de
care existã numeroase organite celulare (fig. 1.12).

*Filum Sarcodina: cuprinde amoebele. Acestea
se deplaseazã cu ajutorul pseudopodelor (picioare
false) care sunt expansiuni citoplasmatice formate la
periferia citoplasmei.

pseudopode

Fig. 1.13. Amoeba proteus (amoeba)
organit
fotosensibil

flagel

corpuscul
bazal
vacuolã
contractilã

nucleu

cromatofor
membranã

Fig. 1.12. Euglena viridis (euglena verde)

Miºcarea este realizatã cu ajutorul flagelilor ºi cililor prezenþi pe membrana plasmaticã, aceste organite
având totodatã ºi rol de receptori pentru diverºii stimuli
din mediul extern. Flagelii protistelor au aceeaºi structurã internã cu a flagelilor celulelor tuturor organismelor eucariote, fapt ce demonstreazã unitatea structuralã
a lumii vii. Respiraþia celularã este anaerobã la formele
primitive, dar predominant aerobã la majoritatea
speciilor. Reproducerea este asexuatã prin diviziune,
dar ºi sexuatã, înregistrându-se procese de cariokinezã
(mitozã ºi meiozã) (vezi capitolul 2).
Clasificare: Regnul Protista cuprinde organisme
extrem de diverse, pe care biologii le grupeazã în trei
mari categorii: protiste cu caractere de animal
(protozoare), protiste cu caracter de plante (alge) ºi
protiste cu caracter de fungi (mixomicete ºi oomicete)
Grupa protistelor cu caractere de animal sau
grupa protozoarelor cuprinde patru filumuri:
Sarcodina, Zoomastigina, Ciliophora ºi Sporozoa.
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Existã numeroase specii de amoebe: Amoeba
proteus (fig. 1.13) care populeazã apele dulci,
hrãnindu-se cu alte protozoare ºi bacterii; radiolarii ºi
foraminiferii constituie un grup de amoebe marine.
Acestea se disting prin prezenþa unei capsule rigide
formatã din siliciu, în care este închis conþinutul
celulei. Naegleria fowleri este prima amoebã
incriminatã în producerea meningoencefalitelor;
Entamoeba histolytica este o amoebã parazitã care
provoacã afecþiuni gastrointestinale la om, dar poate
ataca ºi alte organe (plãmânii ºi ficatul).
*Filum Zoomastigina: cuprinde protozoare care
au ataºaþi la suprafaþa celulei unul sau mai mulþi flageli
– organite care le asigurã mobilitatea. Propulsarea
celulei este rezultatul miºcãrilor de pendulare sau de
biciuire a apei executate de flageli. Dintre flagelate,
cele mai studiate sunt: zoomastiginele (care includ
genurile Trypanosoma ºi Giardia) ºi euglenofitele.
Trypanosoma este un gen cu reprezentanþi exclusiv
paraziþi – Trypanosoma gambiense provoacã boala
somnului ºi este transmisã prin musca þeþe (fig. 1.14).
Giardia intestinalis paraziteazã intestinul multor animale, printre care ºi omul. Este lipsitã de mitocondrii,
motiv pentru care este consideratã protozoar primitiv.
Euglena este un eucariot acvatic, dulcicol, cu nutriþie
mixtã (fotoautorofã ºi heterotrofã).

Fig. 1.14. Trypanosoma gambiense

Biologie

Filum Ciliophora: cuprinde protozoare heterotrofe care au ca organite de miºcare cilii, prezenþi
pe toatã suprafaþa membranei. În cadrul acestui grup
reproducerea sexuatã se realizeazã prin conjugare,
proces prin care are loc un schimb de material nuclear
între doi indivizi uniþi prin intermediul unei punþi citoplasmatice. Exemple de ciliate: genul Paramoecium
include ciliate reniforme, cu ºiruri de cili dispuºi în
spiralã ºi care le conferã vitezã mare de deplasare.
Specia Paramoecium bursaria (fig. 1.15) realizeazã
endosimbioze cu algele verzi, relaþie care susþine
originea cloroplastelor din alge. Vorticella este un
ciliat în formã de pâlnie, care nu îºi foloseºte cilii
pentru deplasare, ci pentru a-ºi „sorbi“ hrana.

vacuolã
de
endosimbiozã
macronucleu

a) stare de sinciþiu

Fig. 1.16. Physarium (mucegai mucilaginos)

citostomã

Filum Oomycetes: cuprinde oomicetele, numite ºi
mucegaiuri de apã; spre deosebire de mixomicete, formeazã agregate celulare cu aspect de filamente. Celulele sunt uninucleate ºi prezintã perete celular celulozic. Se înmulþesc sexuat diferenþiind gameþi flagelaþi
ºi din acest motiv necesitã un mediu acvatic pentru
dispersie. Reprezentanþi ai acestui grup sunt genurile
Saprolegnia – mucegaiul apelor ºi Phytophora – adaptatã la viaþa parazitarã ºi care provoacã mana cartofului.
Grupa protistelor cu caracter de plante (alge):
cuprinde organisme unicelulare, acvatice ºi, în general, fotoautotrofe. Clasificarea acestui grup a fost ºi
este un subiect controversat între specialiºti care l-au
inclus fie în regnul Protista, fie în regnul Plante
datoritã caracteristicilor lor biochimice. În conformitate cu actuala programã ºcolarã, algele unicelulare
sunt incluse în regnul Protista, iar algele pluricelulare
sunt incluse în regnul Plante. Criteriile de clasificare a
algelor sunt: natura peretelui celular, pigmenþii
fotosintetizanþi ºi substanþele de rezervã. În figura 1.17
sunt reunite principalele filumuri ale grupului alge cu
reprezentanþi ºi caracteristici ale acestora.

citoproct
vacuolã contractilã
Fig. 1.15. Paramoecium bursaria (pantofiorul)

Filum Sporozoa: cuprinde protiste imobile, care se
înmulþesc prin spori ºi sunt exclusiv parazite. În
aceastã încrengãturã este inclus Plasmodium, gen
cuprinzând câteva specii care provoacã malaria. Boala
se manifestã prin frisoane ºi febrã; este transmisã de
þânþarul anofel ºi provoacã distrugerea globulelor roºii.
*Grupa protistelor cu caracter de fungi: cuprinde organisme unicelulare care trãiesc în soluri umede,
pe substraturi organice aflate în descompunere, fiind
saprofite; unele sunt parazite pe plantele de culturã.
Multã vreme aceste grupe de organisme au fost considerate ca fãcând parte din Regnul Fungi, însã descifra-

Actinocylus sp.
– cuprinde alge aurii ºi diatomee
– depoziteazã grãsimi
– conþin clorofilã a, c ºi carotenoizi
– diatomeele au perete celular cu siliciu

b) diferenþierea sporangilor

vacuolã digestivã

micronucleu

Filum Chrysophyta

rea ciclului lor de viaþã ºi a variatelor tipuri morfologice a condus la încadrarea lor în Regnul Protista.
Filum Myxomycetes: cuprinde mixomicetele,
numite ºi mucegaiuri mucilaginoase; provin din celule
flagelate care fuzioneazã formând un sinciþiu – masã
citoplasmaticã în care se aflã mai mulþi nuclei –
Physarium (fig. 1.16). În condiþii neprielnice, cum este
diminuarea hranei, din aceastã formaþiune se diferenþiazã sporangi din care sunt eliberaþi în mediu spori.
Din aceºtia se formeazã mici celule ameboidale care
vor fuziona refãcând sinciþii.

Filum Pyrrophyta

Peredinium sp.
– cuprinde alge cu flageli
– depoziteazã amidon
– unele sunt heterotrofe
– conþin clorofilã a, c, carotenoizi ºi peridininã
– perete celular cu platoºe frumos ornamentate

Filum Chlorophyta

Halopshaera minor
– cuprinde alge cu flageli
– depoziteazã amidon
– perete celular celulozic
– conþin clorofilã a ºi b
– au vacuolã contractilã

Fig. 1.17. Protiste – alge

Capitolul 1
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Importanþa protistelor: protistele participã la
întreþinerea ciclurilor biogeochimice ca producãtori,
consumatori ºi descompunãtori, au rol de filtre ale
mediului înconjurãtor (mai ales acvatic) ºi sunt
fertilizatori pentru sol.
Protistele intrã în alcãtuirea planctonului,
constituind hranã pentru alte vieþuitoare acvatice.
Protistele fotoautotrofe contribuie la oxigenarea
mediului ºi constituie producãtorii primari
fundamentali în ecosistemele acvatice.
Importanþa economicã implicã atât efecte negative prin suprapopulaþie sau produºi toxici eliminaþi în
mediu, cât ºi efecte pozitive cum sunt utilizarea
speciilor ca materii prime pentru industria celulozei
ºi hârtiei, obþinerea mediilor de culturã pentru
laborator (agar), principii active pentru medicamente
ºi produse cosmetice.
„Cadavrele“ diatomeelor formeazã roca numitã
diatomitã, care este utilizatã în fabricarea vopselelor,
a filtrelor ºi ca adaos în compoziþia pastei de dinþi.

Aplicaþie practicã
Observaþii microscopice asupra unor protiste
Materiale necesare:
Microscoape, lame ºi lamele, pipete, fire fine de
bumbac ºi o probã de apã extrasã dintr-un lac (baltã) în
anotimpuri calde sau, în lipsa acesteia, o infuzie de fân.
Mod de lucru:
1. Pe o lamã de microscop curatã plasaþi 4 – 5
picãturi din proba de apã.
2. Adãugaþi câteva fire fine de bumbac – acestea
vor liniºti agitaþia protistelor, fãcându-le astfel mai
uºor observabile.
3. Acoperiþi lichidul cu o lamelã ºi observaþi-l la
microscop.
4. Desenaþi celulele observate, comparaþi desenele
cu imaginile reprezentanþilor Regnului Protista din
manual ºi identificaþi genurile din probã.
Rezultate:
– au fost identificate protiste în celulele cãrora s-au
observat organitele: membranã, nucleu, cloroplast etc.

EVALUARE
1. Care sunt principalele deosebiri dintre protiste ºi procariote?
2. Care este grupul de protiste lipsit de reprezentanþi paraziþi?
3. Descrieþi rolul protistelor în naturã.
SUMAR
Regnul Protista cuprinde organisme eucariote grupate în: alge unicelulare fotoautotrofe, protozoare
predominant heterotrofe ºi mucegaiuri heterotrofe saprofite ºi parazite. Algele sunt exclusiv acvatice ºi cuprind
mai multe tipuri de pigmenþi asimilatori, dupã care se grupeazã în: alge verzi, galben-aurii, dinoflagelate etc.
Protozoarele sunt unicelulare mobile ºi cuprind Sarcodinele, Zoomastiginele, Ciliophorele ºi Sporozoarele.
Mixomicetele ºi oomicetele sunt imobile ºi produc spori; se aseamãnã cu alte protiste prin stadiile ameboidale.

REGNUL FUNGI
Regnul Fungi cuprinde eucariote imobile, heterotrofe, organisme cu roluri ecologice fundamentale în
asigurarea circuitului substanþelor în naturã (fig. 1.18).

Fig. 1.18. Psalliota campestris (ciuperca de câmp)

Mediul de viaþã: apã, sol, arbori în descompunere, orice substrat organic dacã acesta nu este total lipsit de apã.
Modul de viaþã: în general, fungii sunt imobili;
existã puþine specii cu faze mobile în cadrul ciclului lor
de viaþã. Toate speciile sunt parazite sau saprofite.
10

Caractere generale: reprezentanþii regnului fungi
sunt eucariote cu corpul format fie dintr-o celulã sfericã sau ovalã (drojdiile), fie dintr-una sau mai multe
celule filamentoase ramificate numite hife care se
împletesc formând o masã compactã numitã miceliu.
Dupã structura materialului nuclear, hifele pot fi
haploide, dicariotice (doi nuclei în celulã) ºi diploide,
unicelulare cu structurã de sinciþiu sau multicelulare.
Celulele fungilor au pereþi celulari, dar aceºtia nu
conþin celulozã, ci chitinã ºi ergosterol (substanþã specificã). Fiind heterotrofi, fungii se dezvoltã pe substraturi care conþin substanþe organice. Hrana este iniþial
digeratã în exterior sub acþiunea enzimelor digestive ºi
ulterior moleculele organice de dimensiuni mici sunt
absorbite prin peretele celular ºi membranã. Acest mod
de hrãnire este uºor de realizat deoarece hifele se
dezvoltã stãpungând substratul cu care se hrãnesc.
Biologie

Substanþa de rezervã depusã în celule este glicogenul, ca ºi în celulele animale. Celula fungilor prezintã asemãnãri cu celula animalã.
Fungii se reproduc asexuat ºi sexuat. Reproducerea
asexuatã se poate realiza prin fragmentare, prin diviziune directã sau prin spori asexuaþi. Reproducerea
sexuatã se realizeazã prin spori sexuaþi rezultaþi prin
diviziune cariokineticã de tip meiozã. Adesea, acelaºi
individ produce atât spori asexuaþi, cât ºi sexuaþi.
Organul în care se diferenþiazã sporii sexuaþi este sporangele, dupã a cãrui formã sunt identificate speciile.
Clasificare: Regnul Fungi cuprinde patru filumuri
majore delimitate prin modul în care se formeazã
sporii: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota,
Bazidiomycota.
Filum Chytridiomycota: cuprinde reprezentanþi predominant acvatici care se reproduc prin spori asexuaþi ºi
sexuaþi, prevãzuþi cu flageli. În peretele celular conþin chitinã ºi celulozã. Ca reprezentant – Synchytrium
endobioticum – parazit care provoacã negii cartofului (fig. 1.19).

gite, endocardite ºi diverse infecþii ale urechilor, unghiilor, ochilor ºi organelor genitale. Acestea sunt greu
de tratat deoarece ascomicetele sunt eucariote ºi sunt
greu de obþinut antibiotice care sã aibã efect numai
asupra fungilor. Alte specii sunt extrem de valoroase ºi
utile: Saccharomyces cerevisiae, folositã pentru
obþinerea alcoolului (fig. 1.21) sau Penicillium sp.,
folositã pentru obþinerea antibioticelor.

Fig. 1.21. Saccharomyces cerevisiae (drojdia de bere)

Filum Bazidiomycota: cuprinde fungii cei mai
avansaþi din punct de vedere evolutiv, cu micelii
formate din hife multicelulare, care se înmulþesc
prin spori produºi în bazidie – formaþiune cubicã.
Acest grup este bine cunoscut pentru speciile
de ciuperci comestibile pe care le consumãm, cum
sunt: Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Boletus
edulis (fig.1. 22).

Fig. 1.19. Synchytrium endobioticum (râia neagrã a cartofului)

*Filum Zygomycota: cuprinde fungi tereºtri care
nu elibereazã spori decât în atmosferã umedã. Hifele
lor sunt de tip sinciþii. În condiþii de uscãciune
formeazã spori de rezistenþã numiþi zigospori. Cea mai
rãspânditã specie este Rhizopus stolonifer (fig. 1.20).

Fig. 1.20. Rhizopus stolonifer (mucegaiul negru de pâine)

Filum Ascomycota: cuprinde cele mai rãspândite
ºi mai numeroase specii de fungi (75%). Caracteristicã
este prezenþa hifelor septate ºi a sporangelui în formã
de sac numit ascã. Acest filum cuprinde numeroase
genuri parazite atât la plante cât ºi la animale, cum sunt
Aspergillus ºi Candida, care provoacã la om meninCapitolul 1

Fig. 1.22. Boletus edulis (hrib sau mãnãtârcã)

Importanþa fungilor: speciile saprofite din
regnul fungi sunt un grup extrem de important
de descompunãtori care asigurã circuitul materiei
în naturã.
Multe specii saprofite au o mare importanþã
economicã fiind sursã directã de hranã sau sunt
utilizate pentru producerea de antibiotice, alcool,
vitamine, tonice, citostatice, imunostimulatoare etc.
Alte saprofite, cum sunt genuri ale filumului
Chytridiomycota, care trãiesc în tubul digestiv al unor
mamifere, contribuie la realizarea procesului de digestie.
Speciile parazite sunt cauza diminuãrii producþiilor agricole, a multor boli la plante ºi animale sau
declanºatori de reacþii alergice la om.
Ascomicetele ºi bazidiomicetele formeazã cu rãdãcinile plantelor superioare simbioze (asocieri) nu11

mite micorize. Fungii, cu abilitatea lor de a absorbi
apa ºi nutrimentele de pe o suprafaþã mare, aprovizioneazã plantele cu apã ºi sãruri minerale din sol, iar
acestea în schimb furnizeazã glucidele bogate în energie pe care le produc prin fotosintezã. Genuri de fungi
care realizeazã micorize sunt: Auricularia ºi Tuber.
În cazul plantelor din Familia Orchidaceae, plantulele nu se pot dezvolta decât cu ajutorul fungilor.
Micorize realizeazã multe grupe de plante ca: muºchii
de pãmânt, ferigile, coniferele ºi plantele cu flori.
Deoarece micorizele sunt atât de rãspândite, unii
biologi considerã cã aceastã simbiozã a reprezentat un
element esenþial în trecerea plantelor din mediul
acvatic la cel terestru.

a)

b)

*LICHENII
Lichenii nu constituie un regn ci, mai curând, o
combinaþie între douã regnuri: Fungi ºi Protista.
Mediul de viaþã: lichenii trãiesc aproape oriunde
pe glob, la poli ºi în zonele ecuatoriale, pe sol, stânci,
pe scoarþa copacilor, dacã existã un minim substrat pe
care sã se fixeze. Reuºesc sã populeze cele mai aride
zone fiind adaptaþi sã suporte foarte bine uscãciunea.
Modul de viaþã: pe stânci golaºe ºi în pãduri unde pot
fi vãzuþi pe trunchiurile copacilor, însã fãrã a fi paraziþi.
Caractere generale: spre deosebire de fungi,
lichenii sunt asociaþii simbiotice între fungi ºi alge.
Fungii din licheni sunt fie o specie de ascomicete sau
de bazidiomicete, iar alga este, de obicei, o specie de
clorofitã sau de cianobacterie. Adesea, cei doi
parteneri din aceastã simbiozã pot fi întâlniþi ºi
separat, însã, în anumite medii, partenerul heterotrof
(ciuperca) este incapabil sã supravieþuiascã fãrã cel
autotrof (alga). Dupã morfologie se deosebesc licheni
frunzoºi, crustoºi ºi tufoºi (fig. 1.23).
Înmulþirea lichenilor se face prin fragmentare sau
prin structuri specializate numite izidii ºi soredii,
formaþiuni care cuprind ambii parteneri ai simbiozei.
Importanþa lichenilor: fixaþi pe stânci, lichenii le
erodeazã contribuind la formarea solului creând astfel
condiþii pentru instalarea altor organisme, fiind numiþi
ºi „pionierii vegetaþiei“. Lichenii reacþioneazã vizibil
la poluanþi, fiind excelenþi bioindicatori.

c)
Fig. 1.23. Tipuri de licheni
a) lichen frunzos; b) lichen crustos; c) lichen tufos

Aplicaþie practicã
Obþinerea unei culturi de drojdie de bere ºi
observarea microscopicã a acesteia.
Materiale necesare:
Eprubete, lame, lamele, pense, soluþie de gucozã
1%, drojdie de bere.
Mod de lucru:
1. Se toarnã în eprubete soluþia de glucozã, se pune
un dop de vatã în tifon, dupã care se sterilizeazã prin
fierbere la bain-marie 30 de minute.
2. Se adaugã puþinã drojdie proaspãtã în eprubetele
rãcite la temperatura camerei.
3. Se observã dupã 20 de minute.
4. Se fac preparate între lamã ºi lamele cu picãturi
din culturi.
5. Se observã la microscop ºi se reprezintã prin
desen observaþiile.
Rezultate:
– în mediul de culturã sunt identificate bule de gaz
care demonstreazã desfãºurarea fermentaþiei;
– în mediu sunt celule de drojdie de bere, unele
dintre ele sunt în curs de înmugurire.

EVALUARE
1. Care sunt argumentele pentru separarea fungilor de plante?
2. Prin ce însuºiri se aseamãnã fungii cu organismele Regnului Protista?
3. Ce rol ecologic au lichenii?
SUMAR
Fungii sunt organisme exclusiv heterotrofe ºi imobile. În peretele celular este prezentã chitina, depoziteazã
glicogen. Copul este un tal compus din filamente împletite numite hife care împreunã constituie un miceliu.
Se înmulþesc asexuat prin înmugurire ºi spori, iar sexuat prin gameþi. Specii de fungi formeazã simbioze cu
alge sau cu cianobacterii numite licheni.
12
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