Biologie
Clasa a IX a
Semestrul al II - lea

III. DIVERSITATEA LUMII VII
Toate organismele vii s ecaracterizează prin metabolism – schimb permanent de
substanŃă, energie şi informaŃie dintre organismul viu şi mediul său de viaŃă.
1. Clasificarea organismelor vii
- Toate organismele vii sunt clasificate în diferite grupe în funcŃie de morfologie,
anatomie, fiziologie, comportament etc. Naturalistul suedez Carol Linné a introdus
nomenclatura binară, adică fiecare organism are un nume compus din două cuvinte în
limba latină. De exemplu, câinele domestic se numeşte Canis familiaris, în care Canis
reprezintă genul, iar familiaris reprezintă specia. În biologie este utilizată o serie
ierarhică de taxoni în care sunt grupaŃi îndivizii biologici: specia, genul, familia,
ordinul, clasa, filumul (încrengătura), regnul.
- În prezent, lumea vie este grupată în 5 regnuri: Monera (Procariota), Protista, Fungi,
Plante, Animale.
- În continuare vom studia fiecare regn în parte.
VIRUSURILE
- Sunt entităŃi infecŃioase de nivel subcelular, situate în afara viului; ele nu sunt
încadrate în nici un regn.
- Alcătuire: în interior prezintă un miez de acid nucleic (ADN sau ARN), şi un înveliş
proteic numit capsidă virală.
- Clasificare: în functie de tipul de acid nucleic, virusurile se clasifică în
dezoxiribovirusuri (cu ADN), şi ribovirusuri (cu ARN) .
- Virusurile sunt agenŃi patogeni care produc boli numite viroze: la om - virusul gripal,
virusul poliomielitei, virusul turbării, HIV; la plante – virusul mozaicul tutunului; la
animale – virusul turbării etc.
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ALCATUIRE
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REGNUL MONERA
- În acest regn sunt grupate următoarele organisme: Bacteriile, Cianobacteriile şi grupul
Archaea.
- Toate aceste organisme se caracterizează prin organizare celulară de tip procariot
(vezi celula procaroită).
Bacteriile
-mediu de viaŃă: bacteriile sunt întâlnite în toate mediile de viaŃă (apă, awer, sol, straturi
petroliere, în adâncul mărilor şi oceanelor, în corpul plantelor şi animalelor)
-au forme diferite: bastonaş, sferică, spiralată etc.
-dimensiunile bacteriilor sunt de ordinul micronilor şi pot fi observate doar cu ajutorul
microscopului fotonic
-nu sunt organisme pluricelulare; trăiesc izolat sau pot forma colonii
-nutriŃia bateriilor este foarte diversă, ele se hrănes atât autotrof (prin fotosinteză sau
chemosinteză în funcŃie de specie), cât şi heterotrof (saprofit sau parazit)
-respiraŃia este aerobă la majoritatea speciilor (în prezenŃa oxigenului), dar există şi specii
anaerobe (respiră în absenŃa oxigenului)
-înmulŃirea se face prin diviziunea directă a celulei, numită sciziparitate
-importanŃa bacteriilor rezultă din rolul acestora în natură; astfel sunt bacterii care
descompun resturile animale şi vegetale (bacterii saprofite), bacterii care realizează
fermantaŃiile (bacterii fermentative), bacteriile simbionte (bacterii care ajută rădăcinile
plantelor leguminoase să fixeze azotul din sol, bacteriile care trăiesc în tubul digestiv al
animalelor, etc.), bacteriile parazite care produc boli numite bacterioze la om, plante şi
animale (la om – tuberculoza, febra tifoidă, dizinteria, holera, tifosul, tetanosul,
meningita, pneumonia bacteriană etc.)
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Fig.6. Bacterii

REGNUL PROTISTA (PROTOCTISTA)
- Cuprinde organisme eucariote unicelulare, coloniale şi pluricelulare, cu nutriŃie
autotrofă sau heterotrofă
- In acest regn sunt încadrate Protozoarele, Algele
- Protistele sunt, de regulă, acvatice, trăiesc liber în apa mărilor şi oceanelor sau în
bazinele cu apă dulce (lacuri, bălŃi, râuri)
- Unele sunt parazite, provocând boli grave la plante, animale şi om
Protozoarele (protos = primul, zoon = animal)
-sunt microorganisme unicelulare, cu organizare de tip eucariot
-pot fi libere (Parameciul, Euglena), sau parazite (Giardia, Tripanosoma)
-cele libere se deplasează cu ajutorul cililor, a flagelilor, a pseudopodelor
-atât cele libere cât şi cele parazite se hrănesc heterotrof
-protozoarele se pot înmulŃi asexuat prin diviziunea longitudinală sau transversală a celulelor
sau, se pot înmulŃi sexuat prin fuziunea a două celule care au funcŃie de gameŃi
OBSERVAłIE: InmulŃirea asexuată se realizează în absenŃa gameŃilor; înmulŃirea sexuată se
realizează prin fuziunea a doi gameŃi de sex opus, fenomen numit fecundaŃie în urma căruia
rezultă zigotul sau celula-ou. La unele organisme se întâlneşte şi înmulŃirea vegetativă prin
fragmente din corp care vor da naştere la un organism nou (exemplu – prin butaşi la unele
plante).
-ImportanŃă: protozoarele reprezintă o verigă importantă în cadrul lanŃurilor trofice acvatice,
ca pradă sau consumatori; cele parazite produc boli grave
-reprezentanŃi: forme libere – Parameciul (Paramecium caudatum), Euglena (Euglena
viridis), Amiba (Amoeba proteus); forme parazite – Giardia (Giardia intestinalis – produce
giardioza), Tripanosoma (Tripanosoma gambiense – produce boala somnului).
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Fig.7. Parameciul

Fig.8. Amiba

Fig.9. Euglena

Fig.10. Noctiluca

Algele
-mediu de viaŃă: în medii acvatice marine, salmastre sau dulcicole, pe soluri umede, pe
scoarŃa arborilor, pe ziduri; unele specii trăiesc în simbioză cu fungii formând lichenii
-corpul lor se numeşte tal, şi poate fi unicelular sau pluricelular şi poate avea diferite forme
-celule care alcătuiesc talul algelor sunt de tip eucariot, prezintă un perete celular cu celuloză
-nutritia este de tip autotrof prin fotosinteză (captarea energiei solare cu ajutorul unor
pigmenŃi numiŃi clorofilieni şi transformarea acesteia în energie chimică care va transforma
dioxidul de carbon, apa şi sărurile minerale în substanŃe organice care asigură hrana
organismului respectiv)
-înmulŃirea se poate face asexuat cu ajutorul sporilor care germinează şi dau naştere la alte
taluri, vegetativ prin fragmentarea talului, sau sexuat cu ajutorul gameŃilor
-Clasificare: există mai multe încrengături de alge în funcŃie de tipul de pigmenŃi care
predomină. Astfel, există alge verzi la care predomină pigmenŃii verzi numiŃi clorofile
(mătasea broaştei – Spirogyra, salata de mare – Ulva, Chlorella, Chlamydomonas etc); alge
roşii la care predomină pigmenŃii roşii (Porphyra, Gelidium etc.); alge brune care conŃin
pigmenŃi de culoare brună (Macrocystis, Laminaria, etc.).
-ImportanŃa algelor: îmbogăŃesc apele în oxigen, produc mari cantităŃi de substanŃă organică,
formează fitoplanctonul care este sursă de hrană; algele brune sunt utilizate ca: îngrăşământ
natural, în alimentaŃie , medicină, din cenuşa lor se obŃine iod, brom , potasiu; din algele
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roşii şi verzi se obŃine geloză vegetală din care rezultă: agar – agar pentru medii de cultură,
produse de cofetărie .

Alge verzi:

Fig.11. Volvox

Fig.12. Chlamydomonas

Fig 14. Chlorella

Fig.15. Ulva lactuca

Alge roşii:
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Fig.13. Chladophora

Fig.16.Alge verzi

Fig.17. Porphyra

Fig,18.Microcladia

Fig. 19.Phormidium Fig.20.Gelidium

Alge brune:

Fig.21. Laminaria
Fig.22.Sargasum
Fig.23. Fucus
REGNUL FUNGI
- In acest regn sunt grupate ciupercile adevărate
- Aparatul vegetativ este un miceliu format din filamente delicate, incolore, ramificate,
denumite hife
- Celula fungică este o celulă eucariotă al cărei perete celular conŃine chitină
- NutriŃia este heterotrofă saprofită şi parazită
- InmulŃirea se realizeză pe cale vegetativă, asexuată şi sexuată
- Clasificare:
-Mixomicetele (mucegaiuri mucilaginoase): Physarum este întâlnit pe lemne putrede
-Oomicete (pseudofungi): Plasmopara viticola (mana viŃei de vie), Phytophtora infestans
(mana cartofului)
-Zigomicete (mucegaiuri): Mucor mucedo (mucegaiul alb), Rhizopus nigricans (mucegaiul
negru)
-Ascomicete: Saccharomyces cerevisiae (drojdia de bere), Penicillium (mucegaiul verdealbăstrui), Monilinia fructigena (putregaiul fructelor), Claviceps purpurea (cornul secarei)
-Bazidiomicete: Agaricus campestris (ciuperca de câmp), Pleurotus, Amanita muscaria
(pălăria şarpelui), etc.
- ImportanŃa fungilor: unele specii constituie o sursă importantă de hrană şi vitamine
pentru oameni; drojdiile au o largă utilizare în fermentaŃii; dinunele mucegaiuri inferioare se
obŃin antibiotice; ciupercile saprofite contribuie alături de bacteriile sprofite la curăŃarea
pământului de cadavre asigurând astfel circuitul materiei în natură; ciupercile parazite produc
boli numite micoze la om, plante şi animale; ciupercile otrăvitoare pot produce intoxicaŃii
grave şi chiar moartea la om şi la animale.
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Fig.24. Ciuperca de câmp

Fig.27. Sbârciogul

Fig.25.Ghebele

Fig.28. Pălăria şarpelui

Fig.26.Hribul

Fig.29. Tăciunele porumbului

REGNUL PLANTE
1. Muşchii
Mediul de viaŃă: terestru, în locuri umede, umbroase, fixaŃi pe substraturi diferite:pe stânci,
pe sol, pe copaci, etc., formează covoraşe verzi
Caractere generale:
• corp numit TAL, pluricelular
• lipsesc vasele conducătoare (se numesc şi plante avasculare)
• corp este un cormoid diferenŃiat în rizoizi, tulpiniŃă, frunzişoare
InmulŃirea:
• Asexuată prin spori
• Sexuată prin gameŃi
ImportanŃa:
• Împiedică eroziunea solului
• Habitat şi sursă de hrană pentru animale mici
• Indicatori ai poluării în ecosisteme
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• MenŃin umiditatea solului
• Pionieri ai vegetaŃiei pe stâncării, contribuie la formarea solului
ReprezentanŃi:
- fierea pământului, muşchiul de pământ
2. Ferigile
Mediu de viaŃă: terestre, secundar acvatice, în locuri umbroase dar şi însorite, frecvente în
pădurile tropicale
Caractere generale:
- corpul se numeşte CORM şi este alcătuit din: rădăcină, tulpină - rizom subteran,
frunze – mari penat-compuse
- sunt prezente Ńesuturile adevărate
- apar vasele conducătoare liberiene şi lemnoase, vasele lemnoase sunt imperfecte şi se
numesc traheide
- nu formează flori nici seminŃe
- se înmulŃesc prin spori, prin rizomi
ImportanŃa:
- din pădurile de ferigi fosile s-au format cărbunii superiori
- plante ornamentale în grădini , parcuri , sere
- întrebuinŃări medicale: vermifug, antihemoragic, expectorant
ReprezentanŃi:
- coada calului, feriga comună, feriguŃa
3. Gimnospermele
Caractere generale:
- sunt plante exclusiv lemnoase, arbori sau arbuşti
- frunzele sunt variate ca formă şi mărime: aciculare şi uninerve, solziforme, bilobate sau în
formă de evantai, etc.
- vasele lemnoase sunt imperfecte (traheide)
-se mai numesc răşinoase deoarece au canale rezinifere prin care etse secretată răşina
- la Gimnosperme se diferenŃiază pentru prima dată florile, dar acestea au numai organe de
reproducere (stamine şi carpele), fără periant (petale şi stamine)
- sunt plante cu flori exclusiv unisexuate, monoice sau dioice. La plantele monoice florile
masculine si feminine sunt dispuse pe aceeasi plantă, iar la cele dioice florile de sexe diferite
sunt dispuse pe plante diferite.
- la cele mai multe gimnosperme florile sunt grupate în conuri alcătuite dintr-un ax pe care
sunt dispuse sporofilele (solzi staminali şi, respectiv, solzi carpelari). Gimnospermele cu
florile grupate în conuri se mai numesc şi conifere
- conul feminin este o inflorescenŃă deoarece fiecare macrosporofilă (solz carpelar) este
însoŃită de o bractee (solz bracteal), deci este o floare bracteata. Deoarece pe axul conului
sunt mai multe astfel de flori, conul feminin este considerat inflorescenŃă. Fiecare
macrosporofilă poartă câte două ovule nude, neînchise în ovar.
- conul masculin este o floare. Microsporofilele (solzi staminali) nu sunt bracteate; de aceea
conul masculin arată ca o floare nudă, cu receptacul alungit şi numeroase stamine dispuse
spiralat. Fiecare microsporofilă poartă câte doi saci polinici, în care se formează granulele de
polen.
- gametofitul este foarte redus, dependent şi inclus în sporofit: cel masculin, la nivelul
granulului de polen, iar cel feminin, la nivelul ovulului.
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- gameŃii sunt neflagelaŃi, deci imobili la cele mai multe gimnosperme; cei masculini se
numesc spermatii şi cei feminini, oosfere.
- fecundaŃia (contopirea gameŃilor) are loc prin intermediul tubului polinic format la
germinarea granulei de polen. In urma fecundaŃiei, din ovul se formează sămânŃa.
- SeminŃele nu sunt închise în fruct, deoarece nici ovulul nu este închis în ovar.
ReprezentanŃi:
- bradul, pinul, molidul, tisa, tuia, jneapănul

4. Angiospermele
Caractere generale:
- domină în habitatele terestre.
- sunt autotrofe, uneori carnivore, semiparazite, rar heterotrofe (saprofite sau parazite).
- sunt erbacee ( anuale, bienale sau perene ) sau lemnoase ( arbori, arbuşti, liane ).
- cormul este foarte variat, cu o mare adaptabilitate
- vasele lemnoase sunt complete şi se numesc trahei
- gametofitul este redus, dependent şi inclus în sporofit.
- floarea atinge nivelul maxim de evoluŃie, apare pentru prima dată învelişul floral cu sepale
şi petale
- ovulele sunt închise în ovar, seminŃele sunt închise în fruct
- fructul se formează din ovar, iar seminŃele din ovule

Clasificare:
A. Monocotiledonate
- au embrion cu un singur cotiledon.
- plante exclusiv erbacee, lipsite de meristeme secundare.
- frunze simple, nestiplate, ce nervaŃie paralelă sau arcuată şi teacă evidentă.
- flori pe tipul 3, rar 4, niciodata 5, (adică cu ¾ petale, sepale, stamine).
- rădăcini principale cu viaŃă scurtă, înlocuite de rădăcini adventive
ReprezentanŃi:
- grâu, porumb, secară, orz, orez, etc.
B. Dicotiledonate
- au embrion cu două cotiledoane.
- au frunze polimorfe cu nervaŃie penată, palmată sau reticulată.
- flori pe tipul 5 sau 4.
- sunt plante erbacee şi lemnoase, cu meristeme secundare ce asigură creşterea în grosime a
rădăcinii şi tulpinii
- au rădăcini pivotante sau rămuroase.
ReprezentanŃi:
- magnolia, fasolea, cartoful, salcâmul, laleaua, mărul, cireşul, măceşul, piciorul
cocoşului, viŃa de vie, etc.

REGNUL ANIMALE
I.
ANIMALE NEVERTEBRATE
1. Spongierii
Caractere generale:
- sunt animale solitare sau coloniale, libere sau fixate
- corpul are formă de cupă, au simetrie radiară, nu posedă organe
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-

peretele corpului este format din două straturi celulare: ectoderm-la exterior şi
endoderm-la interior, deci sunt animale diploblastice
- între cele două straturi se găseşte o substanŃă gelatinoasă care conŃine spongină cu
spiculi silicioşi
- apa intră în interiorul coloniei prin mai mulŃi pori şi este eliminată printr-un por mare
numit oscul; particulele nutritive din apă sunt reŃinute şi constituie hrana spongierilor
- se înmulŃesc asexuat prin înmugurire şi fragmentare, iar sexuat prin fecundaŃie; sunt
hermafrodiŃi majoritatea (ambele sexe sunt pe acelaşi individ)
ReprezentanŃi:
- buretele de apă dulce
2. Celenterate
Caractere generale:
- sunt animale acvatice, marine în marea lor majoritate (hidre şi meduze)
- peretele corpului este format din două straturi: stratul extern este alcătuit din celule
musculare, celule nervoase şi celule urzicătoare . În special pe tentacule sunt mai
multe celule urzicătoare. Ele produc un lichid ce imobilizează prada, având un efect
paralizant. Celulele urzicătoare au şi un rol de apărare; stratul intern căptuşeşte
cavitatea digestivă.Este alcătuit din celule flagelate ce pot emite pseudopode şi
celule glandulare ( produc sucuri digestive )
- în partea anterioară a corpului prezintă orificiul buco – anal; orificiul este înconjurat
de 6 – 10 tentacule, care se pot alungi sau scurta.
- hidra este foarte sensibilă la condiŃiile de mediu; la cea mai mică atingere, hidra îşi
contractă tentaculele şi corpul. Poate ajunge astfel la dimensiunea unei gămălii de ac.
- Cu ajutorul tentaculelor urzicătoare, hidra capturează hrana şi o introduce prin
orificiul buco –anal în cavitatea digestivă. O parte din hrană este digerată cu ajutorul
sucurilor digestive secretate de celulele glandulare ale stratului intern. Ceea ce rămâne
este prins de pseudopodele celulelor flagelate; digestia se finalizează în vacuolele
digestive ale acestora. Restul de hrană nedigerată se elimină prin orificiul buco-anal.
- RespiraŃia şi excreŃia se face la nivelul celulelor din peretele corpului.
- În condiŃii favorabile, vara pe corpul hidrei apar muguri care cresc treptat şi se
transformă în noi hidre. Acest mod de înmulŃire se numeşte înmugurire. Când
temperatura apei scade, hidra se înmulŃeşte prin ou. Oul rezultă din contopirea unui
ovul cu un spermatozoid. Oul cade la fundul apei, rezistând astfel până primăvara,
când se formează nouă hidră.
ReprezentanŃi:
- hidra de apă dulce, meduza, actinia, coralii
3.
-

Viermi
începând cu viermii toate celelalte animale sunt tridermice
sunt împărŃiŃi în 3 grupe: laŃi, cilindrici, inelaŃi
viermii laŃi au corpul turtit dorso-ventral; majoritatea sunt paraziŃi: virmele de
gălbează, tenia
viermii cilindrici au corp cilindric, ascuŃit la ambele capete, au corpul acoperit cu o
cuticulă; unele specii sunt libere, altele sunt parasite (limbricul, trichina)
viermii inelaŃi au corpul format din mai multe inele: râma, lipitoarea

4. Moluşte
- sunt animale cu corpul moale
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-

-

au corpul alcătuit din cap, picior şi cochilie calcaroasă, fiecare grupă având anumite
caracteristici ale acestora
în această grupă sunt încadrate gasteropodele (melcii), lamelibranhiatele (scoicile),
cefalopodele (sepia, caracatiŃa)
melcii au cap cu două perechi de antene, ochi, picior musculos, cochilie spiralată,
respiră prin manta care are rol de plămân, se hrănesc cu plante; ex: melcul de livadă,
limaxul, murexul, limnea
scoicile nu au cap, piciorul are formă de lamă de topor, cochilia este formată din două
valve calcaroase; ex: scoica de lac, midia, stridia
cefalopodele au piciorul transformat în braŃe (8 la caracatiŃă, 10 la sepia)

5. Artropode
- sunt animale care au picioare articulate
- sunt încadrate în 4 grupe: arahnide (păianjeni), crustacei (raci), insecte, miriapode
(animale cu multe picioare - urechelniŃa)
II.
ANIMALE VERTEBRATE
1. Peşti
- sunt vertebrate acvatice care au temperatura corpului variabilă (poikiloterme)
- corpul lor are forma hidrodinamică şi este acoperit de solzi
- organele de locomoŃie sunt reprezentate de înotătoare
- se înmulŃesc prin ouă
- peştii cu schelet în întregime ososse numesc peşti osoşi (crap, ştiuca, bibanul, păstrăvul,
morunul etc.), iar peştii cu schelet cartiloginos se numesc peşti cartilaginoşi (rechinii)
2. Amfibieni
- sunt vertebrate tetrapode (cu 4 membre) cu temperatura corpului variabilă
- pielea lor este subŃire şi umedă
- adulŃii respiră prin plămâni şi piele, iar mormolocii prin branhii
- partea terminală a intestinului gros este dilatată şi formează cloaca în care se mai deschid
căile genitale şi urinare
- se înmulŃesc prin ouă, iar dezvoltarea se face prin metamofoză
- reprezentanŃi: broasca de lac, brotăcelul, salamandra, etc.
3.
-

Reptile
sunt vertebrate tetrapode cu temperatura corpului variabilă
au corpul acoperit cu solzi
pentru a creşte trebuie să năpârlească
au cloacă
respiră prin plămâni
reprezentanŃi: şopârle, şerpi, crocodile, broaşte Ńestoase

4.
-

Păsări
sunt vertebrate cu corpul acoperit de pene, puf şi fulgi
au respiraŃie pulmonară
sunt animale cu temperature corpului constantă (homeoterme)
la nivelul tubului digestive apar organe diferite: cioc, guşa (dilatare a esofagului), au
un stomac triturator (pipotă) şi un stomac glandular
au cloacă
se deplasează prin mers, înot, alergat, sărit, zbor

-
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-

au oase pneumatice, pline cu aer
se înmulŃesc prin ouă
membrele anterioare s-au transformat în aripi
se clasifică după mai multe criterii: după regimul de hrană (insectivore – rândunica,
răpitoare de zi – uliul, răpitoare de noapte – bufniŃa, granivore - găina), după tipul de
deplasare (înotătoare – raŃa, picioroange - barza)

5. Mamifere
- sunt vertebrate care nasc pui vii pe care îi hrănesc cu laptele produs de mamele
- corpul este acoperit cu piele care are diferite producŃii: păr, Ńepi, unghii, copite,
coarne, plăci
- sunt homeoterme
- sunt întâlnite în toate mediile de viaŃă: acvatic, terestru, aerian (liliacul)
- se deplasează pin mers, alergat, zbor, înot, sărit
- sunt de o mare diversitate
- reprezentanŃi: carnivore (leu, lup), ierbivore (cerb, zimbru, iepure, vacă, cal),
insectivore (arici, cârtiŃa), acvatice (morsa, foca, balena, delfinul)
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