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Această serie de manuale cuprinde conţinutul
disciplinei de biologie pentru licee în trei volu-
me. 

Pentru o înţelegere cât mai uşoară a textelor
din manuale, acestea au fost completate cu
figuri. În manual se fac numeroase referiri la uti-
lizarea volumelor Növényismeret (Atlas bota-
nic) și Állatismeret (Atlas zoologic) – culegeri
destinate învățământului mediu. Aceste notări se
referă în cazul identificării plantelor, la numărul
tabelului, pentru identificarea animalelor la
numărul paginii. Aceste referiri sunt prezente în
text în formatul prezentat mai jos: 

notarea figurilor din manual (Fig. 61) 

referire la atlasul botanic (N. 32.)

referire la atlasul zoologic (A. 56.)

Textele din manual sunt tipărite cu litere de
format normal. Pentru identificarea şi reţinerea
cât mai uşoară a noţiunilor importante, acestea
sunt tipărite cu litere îngroşate sau cursive. 

Aliniatele cu litere mărunte marcate la început cu
un pătrat verde cuprind informaţii suplimentare ale
temei prezentate şi în aceste părţi vom găsi noţiuni
accentuate cu litere îngroşate sau cursive. Aceste
materiale suplimentare completează elementele capi-
tolului respectiv cu noi noţiuni sau alte abordări ale
temei respective, uneori prezentând elemente practice
legate de subiect sau completări de natură istorică. 

Cele două teme majore ale materiei sunt pre-
zentate pe parcursul a opt capitole. La subsolul
fiecărei pagini din manual este trecută denumi-
rea capitolului, ajutând astfel orientarea în
conţinutul materiei. Capitolele sunt divizate în
subunităţi mai mici. Aceste unităţi didactice se
termină cu întrebări. Încheierea unităţilor mai
mari se face printr-un rezumat, care este util
pentru studiul individual prin faptul că oferă o
retrospectivă prescurtată a elementelor principa-
le prezentate în capitolul respectiv. La sfârşitul
manualului principalele noţiuni sunt cuprinse
într-un index, în care sunt marcate cu asterisc (*)
noţiunile care sunt incluse în materia de baca-
laureat. 

INTRODUCERE
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Bazele încadrării taxonomice

În decursul asimilării cunoştinţelor de fizică şi
chimie am întâlnit numeroase forme de existenţă
şi transformare ale materiei. Asemănător fizicii
şi chimiei şi biologia este o disciplină din cadrul
ştiinţelor naturale care se ocupă de formele de
existenţă ale lumii materiale, de transformările
şi evoluţia acestora. Termenul de biologie este
un acronim de origine grecească, în traducere
exactă însemnând ştiinţa vieţii. În accepţia
actuală, denumirea este atribuită domeniului şti-
inţific care întruneşte toate ştiinţele ce studiază
organismele vii. 

În biologie, baza metodei de studiu a ştiinţelor
naturii este observarea sistematică a sistemelor vii şi
a fenomenelor ce se desfăşoară la nivelul acestora,
colectarea datelor obţinute şi stabilirea valorilor lor
numerice prin măsurători. Pe baza acestor rezultate se
poate deduce explicaţia prezumtivă a fenomenelor,
care însă nu poate fi considerată o explicaţie dovedită,
deci este o ipoteză. Ipoteza cuprinde, pe lângă con-
statările directe făcute prin observaţie şi legăturile

mai profunde dintre fonomene, formulate prin gândi-
re. Apoi, prin experimente ştiinţifice planificate, ipo-
teza va fi confirmată sau infirmată. În cadrul experi-
mentelor, fenomenele studiate sunt reproduse în
condiţii artificiale controlate, astfel ca desfăşurarea
lor să poată fi urmărită cu exactitate. Avantajul expe-
rimentului ştiinţific este că poate fi repetat în mod dis-
creţionar, având astfel valoare probatorie ridicată.
Ipoteza confirmată prin experimente ne poate condu-
ce apoi la formularea, descrierea unei teorii aparţi -
nând unui anumit domeniu ştiinţific. Pentru explicarea
şi descrierea sistemelor complexe, având elemente de
detaliu necunoscute, se aplică modele ştiinţifice.
Acestea reproduc numai caracteristicile principale ale
sistemului real studiat, într-o formă simplificată. Unul
din procedeele de modelare este cel al simulării de
modele, în cadrul căreia modelul presupus de funcţio-
nare al sistemului cercetat se studiază pe un model
realizat pe calculator. Generarea de modele ajută la
formularea unor noi concluzii şi ipoteze, implicit o
cunoaştere mai profundă a sistemului cercetat. 

Omenirea este preocupată din timpuri
străvechi de întrebări legate de modul de alcătui-
re, funcţionare şi evoluţia terestră a organisme-
lor vii. Manifestarea diversităţii biosferei este un
proces continuu de dezvoltare, fenomen denumit
în mod concis cu termenul de origine latină
„evoluţie”. Acest termen este utilizat şi într-un
sens mai larg în ştiinţele naturii, pentru nomina-
lizarea dezvoltării permanente a lumii materiale. 

Biosfera Terrei nu se prezenta sub forma în
care o cunoaştem astăzi, starea ei actuală a fost
atinsă în mai multe miliarde de ani. Procesul de
dezvoltare a biosferei, adică evoluţia biologică a
fost precedată de evoluţia fizică şi chimică a
materiei. În urma unui proces îndelungat, ele-
mentele şi compuşii simpli au dat naştere la
compuşi organici complecşi, apoi din aceştia s-
au format macromolecule organice şi mai com-
plexe. Din această varietate de sisteme macro-
moleculare s-au dezvoltat probabil primele sis-
teme biologice simple, care prezentau funcţii
vitale primordiale, ancestrale. Apoi, în urma
unui proces lung de evoluţie, din acestea s-au
format primele organisme vii, pe care le denu-
mim cu termenul generic de procariote. Din

TAXONOMIA ORGANISMELOR VII

Fig. 1 Unităţile majore ale biosferei

PLANTE CIUPERCI ANIMALE

PROCARIOTE

EUCARIOTE UNICELULARE
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această grupă fac parte bacteriile şi cianobacte-
riile (algele albastre-verzi) de astăzi. Una din
trăsăturile specifice ale acestor organisme este
lipsa unui nucleu delimitat în cadrul celulei.
Acest fapt este reflectat şi de denumirea de ori-
gine greacă dat acestor organisme: pro/proto-
=anterior, carion=nucleu. (Fig. 1)

Un nivel superior pe scara evoluţiei este
reprezentat de apariţia eucariotelor unicelu-

lare. Denumirea lor este tot de origine greacă:
eu-=propriu-zis, adevărat, şi face referire la fap-
tul că aceste celule deţin nucleu propriu-zis,
delimitat prin membrană. Este foarte probabil că
o parte din eucariotele unicelulare de azi au o
structură asemănătoare cu cele ancestrale. 

După eucariotele unicelulare primitive au urmat
mai multe ramuri evolutive care au dat naştere la
eucariotele pluricelulare. O parte a acestora a
urmat calea evolutivă în urma căreia îşi constru-
iau propriul organism din compuşi anorganici
simpli, din aceştia s-au format plantele plurice-
lulare. Celelalte eucariote pluricelulare însă
foloseau ca elemente de construcţie al propriului
organism componente organice produse de alte
organisme vii, din acestea s-au format ciuper-

cile pluricelulare şi animalele pluricelulare. 
Desigur nici speciile existente azi nu repre-

zintă rezultatul final al evoluţiei, deoarece acest
proces se desfăşoară în continuare. Însă majori-
tatea transformărilor evolutive sunt foarte lente
raportat la dimensiunea umană, perceperea lor
nemijlocită este foarte dificilă. În prezent, pe
Terra deosebim mai multe milioane de specii de
animale şi plante. Ca să putem căpăta o privire
de ansamblu asupra diversităţii biosferei actuale,
este nevoie de o sistematizare taxonomică a
speciilor după anumite criterii. 

Până la sfârşitul secolului al XVII-lea mulţi cer-
cetători au încercat să creeze un sistem în care se pot
încadra în mod complet toate speciile cunoscute până
la acea vreme. Primul om de ştiinţă care a găsit o
rezolvare la problema sistematizării taxonomice a
organismelor a fost naturalistul suedez Carl Linné
(1707 – 1778). Lucrarea sa intitulată Systema Naturae
a fost publicată în 1735. Baza sistemului prezentat de
Linné o constituie specia, unitate în care savantul
încadrează toţi indivizii care prezintă trăsături
esenţiale identice. Speciilor le-a atribuit denumiri lati-
ne compuse din două elemente. Denumirea taxono-
mică dată de Linné speciei umane este Homo sapiens,

utilizată şi în zilele noastre. Sistemul taxonomic, logic
şi unitar, se răspândeşte în timp scurt şi reprezintă un
pas important în dezvoltarea ştiinţelor biologice. 

În secolul al XIX-lea, activitatea savantului natu-
ralist Charles Darwin (1809 – 1882) pune bazele
teoriei evoluţioniste. Lucrarea sa intitulată Originea
speciilor, publicată în 1859, pune într-o perspectivă
nouă şi taxonomia. În urma activităţii sale apare taxo-
nomia bazată pe filogenie. În timp ce sistemul artifi-
cial al lui Linné utiliza drept criteriu pentru stabilirea
înrudirii dintre specii doar asemănările dintre trăsătu-
rile externe, taxonomia filogenetică studiază înrudirea
dintre specii pe baza descendenţei. 

Dintre adepţii taxonomiei, în Ungaria se remarcă
savantul naturalist Kitaibel Pál (1757 – 1817), un
pionier al botanicii autohtone, care a descoperit în jur
de 150 specii de plante. Şi-a desfăşurat activitatea şi
ca zoolog, fiind primul care a descris numeroase spe-
cii de animale din fauna autohtonă. Botanistul
Diószegi Sámuel, originar din Debrecen, împreună
cu Fazekas Mihály, cumnatul său, cel care a scris
povestea lui Lúdas Matyi, sunt coautorii lucrării inti-
tulate Magyar Füvész Könyv / Cartea de Botanică a
Ungariei, publicată în 1807 (Fig. 2), care este de fapt
o transpunere în limba maghiară a taxonomiei lui
Linné. Lucrarea este importantă pentru rolul avut în
formarea limbajului de specialitate botanic şi medical. 

Pentru încadrarea taxonomică a organismelor
vii urmărim procesul evolutiv, dezvoltarea pe
regnuri a speciilor de vieţuitoare. Esenţa acestui
lucru constă în aceea că stabilirea înrudirii dintre
diferitele specii se face în primul rând pe baza
originii lor, a legăturilor de descendenţă comună
cu alte specii. Din această cauză, această înca-
drare a fost denumită filogenetică. (Fig. 3 şi 4). 

Fig. 2 Coperta lucrării Magyar Füvész Könyv /
Cartea de Botanică a Ungariei
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Fig. 3 Dezvoltarea filogenetică a regnului vegetal şi a ciupercilor
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Fig. 4 Dezvoltarea filogenetică a regnului animal
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Unitatea fundamentală a sistematicii taxono-
mice biologice este specia. Aceasta cuprinde
totalitatea organismelor care au descendenţă
comună, au toate trăsăturile interioare şi exte-
rioare identice şi în natură formează grupuri de
reproducere. Anumite specii pot avea anumite
trăsături comune, dar au şi trăsături diferite. De
regulă cu cât numărul trăsăturilor comune, iden-
tice este mai mare, cu atât gradul de înrudire din-
tre specii este mai apropiat. Speciile aparţinând
aceluiaşi grup de înrudire provin dintr-un stră-
moş comun şi pentru o perioadă de timp au par-

curs un traseu evolutiv comun. În decursul clasi-
ficării, speciile înrudite sunt încadrate în acelaşi
gen, genurile în familii, familiile înrudite în ordi-
ne, apoi în clase, iar clasele sunt încadrate în
încrengături (Fig. 5). 

Pentru o nominalizare internaţională clară,
speciilor li s-au atribuit denumiri latine formate
din două părţi. De exemplu, în denumirea ursu-
lui brun (Ursus arctos) şi a ursului negru (Ursus
americanus), primul cuvânt desemnează genul
comun (Ursus), iar al doilea cuvânt desemnează
specia din cadrul genului, care este diferită. 

În limbajul de zi cu zi se face adesea confuzie între
noţiunile de specie şi rasă. Definiţia speciei a fost 
prezentată anterior. În cadrul speciei deosebim gru-
puri de indivizi care prezintă trăsături comune şi mai
accentuate şi ocupă un anumit areal. Subunitatea taxo-
nomică a speciei este subspecia. Un exemplu în acest
sens îl reprezintă subspecia ursului brun de dimen-
siuni mai mari, răspândită în Alaska, denumită ursul
Kodiak (Ursus arctos beringianus). 

Noţiunea de rasă/soi se utilizează mai ales la spe-
ciile cultivate în agricultură. În cazul speciilor de
plante cultivate şi a animalelor crescute artificial,
soiul – la plante- şi rasa – la animale- nu desemnează
numai o subunitate taxonomică a speciei, ci se referă
şi la potenţialul productiv al soiului/rasei respective
(perioada de vegetaţie, rezistenţa la boli, sensibilitatea
faţă de sol, etc.). Pe aceste criterii putem diferenţia de
exemplu, soiuri de fasole, cum ar fi fasolea pestriţă de
Buda sau fasolea fragedă timpurie. 

T A X O N O M I A  O R G A N I S M E L O R  V I I

Fig. 5. Unităţile taxonomice

ÎNCRENGĂTURA

Clasa

ORDINUL

FAMILIA

SPECIA

GENUL

arctos

Ursus

vertebrate

mamifere

răpitoare

ursidae

urs

ursul brun

1. Ce înseamnă termenul „evoluţie"?
2. Care este diferenţa dintre procariote şi eucari-

ote?
3. Care este explicaţia fundamentală a dezvoltării

filogenetice a regnului vegetal, a ciupercilor şi a
regnului animal?
4. Ce înţelegem prin sistemul dezvoltării filogene -

tice?
5. Care sunt trăsăturile comune ale organismelor

aparţinând aceleiaşi specii?
6. Care este diferenţa esenţială dintre grupare şi

sistematizarea ştiinţifică?
7. Comparaţi sistemul de încadrare artificială cu

sistemul de încadrare filogenetică.
8. Cu care dintre sistemele menţionate se

aseamănă mai mult sistemul utilizat azi?
9. Încadraţi câinele domestic în sistemul de

încadrare taxonomică. 
10. Care este diferenţa dintre specie şi rasă/soi?
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Virusurile

Virusurile sunt organisme a căror sistematizare
filogenetică este dificilă, atât din punctul de
vedere al constituţiei, cât şi din punctul de vede-
re al modului de viaţă. Dimensiunile lor sunt de
ordinul nanometrilor, din care cauză examinarea
lor este posibilă numai în urma măririlor de ordi-
nul zecilor de mii, realizate prin electromicrosco-

pie (Fig. 6). Principalele elemente constitutive

ale organismului viral sunt materialul genetic
numit genomul viral şi capsula proteică -capsi-
da- din jurul acestuia. Majoritatea virusurilor nu
mai au alte elemente componente. Referitor la
originea virusurilor există mai multe ipoteze.
Cea mai plauzibilă dintre acestea este cea care
consideră că virusurile sunt constituite din mate-
rialul genetic desprins din diferite celule care, în

Fig. 6. Compararea dimensiunilor
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decursul evoluţiei, au dobândit un anumit grad
de independenţă. Deci structura simplă nu repre-
zintă o stare anterioară apariţiei organizării celu-
lare, ci dimpotrivă, presupune existenţa celulelor
procariote sau eucariote (Fig. 7). 

Această presupunere este confirmată şi de
modul de viaţă al virusurilor. Condiţia 
funcţionării lor este existenţa unei celule gazdă,
pe care pot să o paraziteze. Genomul viral
pătrunde în celula gazdă şi reorganizează
funcţionarea acesteia: obligă celula ca din ele-
mentele structurale proprii să producă noi orga-
nisme virale, identice cu virusul care a atacat
celula. Astfel, în scurt timp se produce un număr
foarte mare de replici exacte ale virusului care a
declanşat procesul. Deci, virusurile nu se repro-
duc din materialele structurale proprii, ci pentru
replicare utilizează materialele structurale ale
celulei gazdă (Fig. 8).

După terminarea replicării, virusul intră în
perioada de repaus. Aceasta este forma în care
virusul se eliberează din celula gazdă şi se 
răspândeşte în mediu, dobândind din nou
potenţial patogen. Pentru declanşarea unei noi
infecţii, virusul trebuie să pătrundă într-o nouă
celulă gazdă, lucru nu chiar simplu, dacă ţinem
cont de faptul că virusul nu se poate deplasa
independent. Pentru deplasare, virusurile se
folosesc de alte organisme care să le transporte
până la următoarea gazdă, sau se grefează pe
descendenţii organismului gazdă, sau se folo-
sesc de mişcarea elementelor din mediul încon-

jurător. În această perioadă, sub acţiunea facto-
rilor de mediu (de exemplu căldura, prezenţa
unor substanţe chimice) un număr mare de viru-
suri mor, dar cei care supravieţuiesc prezintă
potenţial infecţios. 

Primul om de ştiinţă care a descoperit existenţa
virusurilor a fost biologul rus Dimitri Ivanovschi
(1864 – 1920). În decursul experienţelor efectuate,
Ivanovschi a colectat seva din plante afectate de
boală, a filtrat-o prin filtru bacterian, apoi cu lichidul
filtrat a infectat alte plante sănătoase. Astfel a realizat
că există agenţi cauzatori de boală –agenţi etiologici-
mai mici decât bacteriile. Aceşti agenţi etiologici fil-
traţi i-a denumit virusuri. Sensul exact al termenului
„virus” este „otravă”.

Virusurile provoacă îmbolnăviri şi la animale şi
oameni, nu numai la plante. Pentru ca să provoace
îmbolnăvirea acestor organisme, virusurile trebuie să
ajungă la celulele receptive. Pătrunderea virusurilor în
organisme se face prin aşa-numitele porţi de intrare,
cele mai frecvente fiind tegumentul, căile respiratorii
şi digestive. De aici, virusurile se deplasează prin flu-
xul sanguin sau pe traiectele nervilor, şi se răspândesc
în întreg organismul. De exemplu, virusul gripei se
transmite prin aerosoli, pătrunzând prin căile respira-
torii, iar virusul hepatitei pătrunde prin cavitatea
bucală, în urma ingerării de alimente contaminate, şi
produce infecţie hepatică însoţită de icter. 

Există anumite boli care sunt cauzate de agenţi
etiologici cu o structură şi mai simplă decât cea a
virusurilor, de proteine cu proprietăţi patogene, care
poartă denumirea de prioni. Aceste proteine cu struc-
tură micromoleculară se înşiră sub formă de lanţuri şi
se acumulează în celulele nervoase ale organismului
animal sau uman afectat, ele fiind lipsite de material

T A X O N O M I A  O R G A N I S M E L O R  V I I

genom viral genom viral

capsidă

capsidăcapsidă

a) Virusul mozaicului tutunului b) Virusul gripei c) Virus bacteriofag

Fig. 7 Structura diferitelor tipuri de virusuri
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genetic. Replicarea lor este determinată de o anumită
secvenţă a materialului genetic propriu al celulei afec-
tate. Un exemplu în acest sens este encefalopatia
spongiformă bovină, denumită şi boala vacii nebune,
care determină degenerarea spongiformă a encefalului
la bovine şi se termină întotdeauna cu moartea anima-
lelor afectate. 

Numeroase maladii ale organismelor vii sunt
de origine virală. Bacteriofagele sunt virusurile
care distrug bacteriile (Fig. 9). Virusurile care
provoacă degenerări în formă de mozaic pe frun-
zele plantelor constituie grupa virusurilor mozaic.
Boli ale animalelor, ca febra aftoasă a bovinelor
sau turbarea câinilor, sunt cauzate tot de virusuri.
Dintre virusurile care provoacă îmbolnăviri la om,
mai cunoscute sunt virusul gripei, virusul pojaru-
lui sau virusul HIV, care cauzează SIDA. 

T A X O N O M I A  O R G A N I S M E L O R  V I I

1. De ce este dificilă încadrarea taxonomică a
virusurilor? 
2. Cum sunt alcătuite şi cum se înmulţesc virusu-

rile? 
3. Enumeraţi câteva virusuri mai cunoscute.
4. Faceţi comparaţie între virus şi prion. 
5. Documentaţi-vă! Ce este contaminarea, ce este

epidemia?
6. Formulaţi sfaturi pentru tratamentul bolilor

virale. 

Fig. 8 Replicarea virusurilor în bacterii-gazdă

virus

genom viral

bacterie

Fig. 9 Bacteriofage în timpul activităţii
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O R G A N I S M E L E  U N I C E L U L A R E

Bacteriile

Organismele procariote ancestrale s-au format
probabil în urma evoluţiei celor mai simple celu-
le bacteriene ancestrale. Descendenţii lor sunt şi
bacteriile din zilele noastre. Bacteriile sunt orga-
nismele cele mai răspândite de pe Terra. De
exemplu, într-un singur gram de pământ se
găsesc mai multe milioane de bacterii.
Răspândirea lor foarte extinsă se datorează
înmulţirii rapide şi capacităţii lor ridicate de
adaptare. Majoritatea se caracterizează prin
dimensiuni de ordinul micrometrilor. După
formă deosebim bacterii sferice, în formă de
bastonaşe şi spiralate (Fig. 10).

Descoperirea şi cercetarea bacteriilor este strâns
legată de istoria microscopului. Cercetarea sistema-
tică la microscop a devenit posibilă numai în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, în urma descoperiri-
lor făcute de naturalistul olandez Antony
Leeuwenhoek (1632 – 1723). Acesta construieşte din
lentile de fabricaţie proprie un microscop performant,
cu o capacitate de mărire de peste două sute de ori.
Omul de ştiinţă englez Robert Hooke (1635 – 1703),
naturalist, a publicat în 1665 un album ilustrat cu 
desene despre cercetările sale efectuate la microscop,
lucrare care a fost considerată pentru multă vreme
manualul de bază pentru cercetările biologice 
efectuate la microscop. El a introdus şi termenul de
„celulă”. 

Studiul ştiinţific al bacteriilor începe însă numai în
secolul al XIX-lea. Medicul şi biologul german
Robert Koch (1843 – 1910) a elaborat metoda
izolării culturilor pure de bacterii şi metodele de colo-
rare necesare pentru izolarea lor. De numele lui se
leagă descoperirea a numeroase bacterii patogene,
inclusiv al agentului patogen al tuberculozei. Un nou
pas crucial pentru cercetarea virusurilor şi bacteriilor
a fost realizarea în 1931 a microscopului electronic şi
elaborarea microtehnicii aferente. Prin această teh-
nică, organisme cu dimensiuni nanometrice devin
vizibile. 

Structura bacteriilor se aseamănă cu cea a
celulei procariote. Acestea nu au nucleu, iar
materialul genetic bacterian, numit nucleoid, de
formă rotundă se află în citoplasmă, care este
înconjurată de membrana celulară. Membrana
este strâns legată de peretele celular, care încon-
joară celula bacteriană la exterior. Peretele celu-
lar al bacteriilor este format în mare parte din
compuşi de tipul proteinelor şi hidraţilor de car-
bon. Peretele celular este o formaţiune rigidă şi
groasă, datorită căreia celula bacteriană îşi
păstrează forma. La numeroase specii de bacte-
rii, peretele celular este învelit într-o capsulă sau
o masă de consistenţă mucoasă. Multe din spe-
ciile bacteriene se pot deplasa cu ajutorul unor
formaţiuni denumite cili, care pot fi în număr şi
de mărime variabilă (Fig. 11).

Majoritatea bacteriilor se multiplică prin diviziu-
ne. În condiţii optime, după o jumătate de oră celu-

ORGANISMELE UNICELULARE

bacterii sferice  

bacterii în formă de bastonaşe

bacterii spiralate

Fig. 10 Formele tipice ale bacteriilor

bacterii în formă de bas-
tonaşe curbate (virgulă)
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O R G A N I S M E L E  U N I C E L U L A R E

lele nou formate intră într-o nouă diviziune (Fig.
12). Alte specii bacteriene se pot multiplica sexuat. 

Referitor la fiziologia bacteriană, majorita-
tea bacteriilor se hrănesc cu compuşi organici
stabili, pe care îi transformă în constituenţi pro-
prii. Foarte multe specii folosesc în acest scop
materie organică moartă, utilizată. Aceasta este
cauza pentru care bacteriile au o importanţă
deosebită în descompunerea resturilor de origine
vegetală şi animală ajunse în sol. Grupul de
organisme care folosesc materii organice stabile
(de exemplu proteine, hidraţi de carbon,
grăsimi) pentru a-şi construi propriul organism –
deci cu rol plastic – au fost denumite cu terme-
nul generic de organisme heterotrofe. Dintre
bacteriile heterotrofe, pe lângă cele care produc
putrefacţia şi fermentarea materiei organice, un
rol important îl au şi cele care afectează celelal-
te organisme. De acest grup aparţin şi bacteriile
care cauzează diferite îmbolnăviri la om, cum ar
fi agenţii patogeni ai dizenteriei sau tuberculo-
zei. 

Anumite specii de bacterii folosesc pentru
construirea şi funcţionarea propriului organism
materia şi energia din anumiţi compuşi anorga-
nici simpli. Acestea au fost denumite cu termenul

generic de organisme autotrofe. De exemplu,
bacteriile nitrificatoare intră în categoria bacte-
riilor autotrofe. Acestea determină oxidarea
compuşilor anorganici cu conţinut de nitrogen şi
energia chimică rezultată astfel o utilizează pen-
tru fixarea dioxidului de carbon. Acest tip de uti-
lizare a energiei a fost denumită chemosinteză. 

Din numărul mare de specii de bacterii existente,
doar o mică parte sunt specii patogene, dar acestea au
importanţă însemnată pentru sănătatea omului. Pentru
a da câteva exemple, menţionăm bacteriile purulente,
sau bacteriile cauzatoare de boli infecţioase, cum ar fi
scarlatina, difteria sau tusea convulsivă. 

Consumarea alimentelor contaminate cu bacterii
din genul Salmonella cauzează tulburări intestinale
grave. În mod asemănător, bacteria cauzatoare a hole-
rei atacă tractul intestinal şi produce în scurt timp
pierderea unei însemnate cantităţi de apă din orga-
nism. 

În acelaşi timp, omul utilizează numeroase specii
de bacterii pentru a realiza diferite produse. De exem-
plu, este cunoscut pe scară largă rolul bacteriilor lac-
tice în conservarea pentru iarnă a varzei sau castra-
veţilor acri, sau în producerea laptelui acru, a iaurtu-
lui sau chefirului. Dar bacterii sunt folosite şi la fabri-
carea oţetului, la producerea a diferiţi compuşi orga-
nici sau în producţia de medicamente. 

Fig. 11 Schiţa structurii celulei bacteriene

mezozom
perete celular 

cil/flagel

material 
genetic/nucleoid

citoplasmă

perete
celular

capsulă

Fig. 12 Bacterii în formă de bastonaş (bacili)
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Cianobacteriile

Cianobacteriile (Fig. 13) sunt organisme ances-
trale cu structură simplă, asemănătoare bacterii-
lor. Au structură celulară procariotă, în care se
găseşte pigmentul (Fig. 14) albastru-verzui de la
care şi-au primit denumirea. Aceşti pigmenţi sunt
compuşi care au capacitatea de a fixa energia
solară. Au nevoie de această energie luminoasă,
deoarece cu ajutorul acesteia transformă materia
anorganică simplă în elemente constituente ale
celulei proprii. Astfel, cianobacteriile sunt orga-
nisme autotrofe, care utilizează pentru desfăşura-
rea activităţilor vitale energie luminoasă. Acest
tip de utilizare a energiei a fost denumit fotosin-

teză. În urma desfăşurării acestui proces se elibe-
rează în mediu o cantitate însemnată de oxigen.
Diferitele specii de cianobacterii le întâlnim în sol
şi în apele naturale. În condiţii favorabile, ciano-
bacteriile se înmulţesc în aşa măsură, încât colo-
rează apele într-o tentă albastru-verzuie. Acest
fenomen a fost denumit „înflorirea apelor” şi ser-
veşte drept sursă de hrană pentru numeroase ani-
male acvatice. (N. 13)

O R G A N I S M E L E  U N I C E L U L A R E

1. De ce sunt considerate bacteriile şi cianobacte-
riile organisme procariote?
2. Ce tipuri de bacterii se pot diferenţia după

formă?
3. Desenaţi schiţa unei celule bacteriene, explicaţi

pe desen care sunt elementele structurale specifice
pentru celula bacteriană. Ce rol au diferitele ele-
mente constituente? 
4. De ce au capsulă bacteriile patogene?
5. Cum se hrănesc bacteriile?
6. De ce sunt importante bacteriile pentru viaţa

omului? Daţi exemple în acest sens. 
7. Enumeraţi câteva boli cauzate de bacterii.
8. Prin ce se caracterizează nutriţia cianobacterii-

lor?
9. Care este diferenţa dintre modul de hrănire hete-

rotrof şi autotrof?
10. Care este importanţa procesului de chemosinte-
ză?
11. Care este importanţa procesului de fotosinteză?
12. Care sunt elementele comune ale celor două
procese menţionate anterior?
13. Când se administrează antibiotice la om?
14. Care poate fi consecinţa administrării irespon-
sabile de antibiotice?
15. Documentaţi-vă!!! Care este diferenţa dintre
dezinfecţie şi sterilizare?

Fig. 13 Cianobacterii

Fig. 14 Imaginea la microscopul electronic a materia-
lului genetic şi pigmentului cianobacteriilor
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Unicelularele eucariote

În celulele acestor organisme apare un nucleu
bine conturat, circumscris, specific tuturor celu-
lelor eucariote. În citoplasma eucariotelor auto-
trofe apar corpusculi conţinând pigment clorofi-
lian, denumiţi cromatofori. La nivelul acestora
se desfăşoară fotosinteza, în urma căreia se pro-
duc substanţele organice ale celulei. Cele mai
mici organisme unicelulare au dimensiuni de
ordinul micrometrilor, ca şi bacteriile. Există şi
unicelulare mai mari, vizibile cu ochiul liber. În
condiţii favorabile se înmulţesc rapid, numărul
de indivizi pe mililitru (cm3) putând atinge
valori de ordinul sutelor de mii sau chiar milioa-
nelor. 

Algele unicelulare verzi au o culoare verde
identică cu a frunzelor, datorită prezenţei unui
pigment verde în celula lor. Acestea trăiesc în
ape dulci, mări, soluri umede, sub formă solita-
ră sau asociate în colonii celulare mai mici (Fig.
15). O parte a speciilor din acest grup prezintă o
mobilitate intensă datorată prezenţei unui flagel
ataşat de celulă, în schimb, alte specii nu se pot
deplasa independent. Organismele din această
grupă au un rol important în procesul de auto -
purificare a apelor şi constituie hrana diferitelor
specii de animale acvatice. (N.  13.) 

Diatomeele au în citoplasmă cromatofori cu
pigmenţi brun-gălbui. Celula este înconjurată de
un înveliş rigid cu conţinut de siliciu, format din
două părţi care se îmbină. Prin porii învelişului,
diatomeele elimină mucus cu ajutorul căruia
celulele îşi modifică locul. Cele mai multe 
trăiesc solitar, plutind în apă sau aderând la fun-
dul albiilor. După perioada de înmulţire, nume-
roase specii de diatomee se alătură într-un
înveliş comun de mucus, formând asocieri celu-
lare lejere. În apele marine aceste organisme se
află în cantităţi imense. Învelişul silicic al diato-
meelor moarte căzut pe fundul mărilor a format
în anumite locuri, în decursul a milioane de ani,
straturi de diatomit cu o grosime de mai mulţi
metri. (N. 13.)

Flagelatele au celula în formă de fus. Ele se
deplasează cu ajutorul mişcărilor unui flagel
aflat în partea anterioară a celulei. Deplasarea
este influenţată de o formaţiune intracelulară de
culoare roşie intensă, denumită stigmă. Aceasta

citofaringe

stigmă

cromatofor

flagel

Fig. 16 Structura celulară a unui flagelat

Fig. 15 Asocieri celulare ale algelor verzi unicelulare

nucleu
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este sensibilă la lumină şi orientează mişcarea
organismului unicelular înspre sursa de lumină.
Cu ajutorul cromatoforului verde, flagelatele
produc fotosinteză, dar dacă ajung pentru timp
îndelungat în mediu lipsit de lumină, îşi pierd
pigmenţii şi preiau un mod de viaţă heterotrof.
În asemenea situaţii ele utilizează ca sursă de
nutrienţi materia organică din mediu, care
pătrunde în interiorul celulelor la nivelul citofa-
ringelui. O specie unicelulară de acest fel este
euglena verde (Fig. 16). 

Numeroase grupe din cadrul eucariotelor uni-
celulare sunt formate din specii care nu prezintă
cromatofore în celulă, de aceea preiau sub-
stanţele organice necesare supraviețuirii lor din
mediu, având deci o nutriţie heterotrofă. 

Rizopodele constituie o clasă de specii unice-
lulare, care au trăsătura comună de a se deplasa
prin formarea unor prelungiri de forme variabile
ale citoplasmei, numite pseudopode, în direcţia
dinspre care percep prezenţa nutrienţilor.
Conţinutul celulei lor se va deplasa în aceste
prelungiri, şi astfel forma lor se modifică per-
manent (Fig. 17). Rizopodele îşi caută hrana pe
fundul apelor sau în solurile umede, pe care o
cuprind cu pseudopodele şi o înglobează în celu-
lă. Deplasarea lor este foarte lentă, parcurg doar
câţiva milimetri pe oră. Din această grupă de
unicelulare face parte şi amiba, care trăieşte pe
funduri de apă acoperite de nămol (Fig. 18).

Trăsături comune ale protoflagelatelor sunt că se
deplasează cu ajutorul unuia sau mai multor flageli şi
au o nutriţie exclusiv heterotrofă. La speciile de fla-
gelate din ordinul Choanoflagelata, flagelul este
înconjurat la bază de un guleraş membranos, în formă
de pâlnie (choane, în greaca veche = pâlnie).
Bacteriile care constituie hrana sunt dirijate de flagel
înspre baza gulerului, de unde sunt înglobate în celu-
lă. Anumite choanoflagelate se fixează de fundul ape-
lor cu ajutorul unei tije subţiri, iar anumite specii for-
mează colonii. 

Toate speciile de sporozoare sunt parazite.
Unicelularele sporozoare care pătrund în organismul
animal sau uman se hrănesc cu lichidele din organis-
mul gazdă. Acestea sunt cauzatoare a numeroase boli
infecţioase ce afectează animalele domestice. Agentul
patogen al malariei la om este un unicelular sporozoar
(A. 8–9.).

Trăsătura comună a speciilor de ciliate este că
în celula lor se găsesc două nuclee, unul mai mic

O R G A N I S M E L E  U N I C E L U L A R E

Fig. 17 Nutriţia şi deplasarea amibei

vacuolă
digestivă

pseudopode

Fig. 18 Imaginea amibei la microscopul optic
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– micronucleu- şi unul mai mare – macronucleu.
Micronucleul are rol în înmulţirea sexuată, iar
macronucleul controlează celelalte funcţii vitale.
O specie cunoscută a acestui grup este parame-
ciul (A. 10.). În medie măsoară câteva sute de
micrometri. Celula este acoperită de cili, prin
mişcările acestora se poate deplasa rapid în apă.
Pe partea laterală a celulei se află o adâncitură în
formă de pâlnie, denumită canelură orală (Fig.
19). Prin mişcarea cililor, particulele de
nutrienţi, cum ar fi bacteriile din apă, sunt
îndreptate spre această deschizătură. Dacă s-a
adunat o cantitate suficientă de bacterii, în par-
tea de jos a canelurii orale atunci se formează 

o mică veziculă, în care acestea vor fi închise,
astfel formându-se o vacuolă digestivă ce va
pătrunde în interiorul celulei. Între speciile de
ciliate unicelulare, pe lângă bacteriofage mai
întâlnim şi specii care se hrănesc cu alte specii
de organisme unicelulare (Fig. 20). 

O R G A N I S M E L E  U N I C E L U L A R E

micro-
nucleu

vacuolă
pulsatilă

macronu-
cleu

vacuolă
digestivă

canelură
orală

cili

Fig. 19 Structura celulară a parameciului

1. Care este trăsătura comună a mai multor tipuri
de organisme unicelulare eucariote?
2. Utilizând figurile din manual, alcătuiţi un

sumar al modului de viaţă al organismelor unicelu-
lare eucariote. 
3. Enumeraţi elementele structurale identice şi

diferite, particulare ale organismelor unicelulare
eucariote heterotrofe. 

Fig. 20 Ciliat prădător din genul Lacrymaria –cu trompă- hrănindu-se cu parameci
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