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План лекції

1.  Загальна характеристика

2. Bigyra

3. Gyrista
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1. Загальна характеристика
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Мають два 

гетенроконтні джгутика 

з ретронемою в 

життєвому цциклі, 

трубчасті кристи в 

мітохондріях.
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Схема будови спермія 
Laminaria Lam.:
ма – мастигонема 
(ретронема); 
пж – передній джгутик;
м – мітохондрія;
я – ядро;
хл – хлоропласт 
(родопласт);
зж – задній джгутик. 

Джгутики гетероконтні, один гладкий, другий з пірчастою мастигонемою

спеціальної будови (ретронема), який складається з трьох частин:

базальної (яка прикріплюється до периферичного дублету

аксонемальни трубочок, 0,2-0,3 мкм), проміжної (порожній циліндр, що

складається з субодиниць, що розташовані паралельними, спірально

закрученими рядами, 0,2-2,0 мкм) та термінальної (фібріла з одного ряду

субодиниць).
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2. Bigyra
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Гетеротрофи, головним чином фаготрофи, без 

вегетативних клітинних стінок.
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***Opalozoa Cavalier-Smith 1991 em. 2006

Джгутики без тубулярних волсоскыв або выдсутны, без 

пластид, без вегетативних клітинних стінок, 

фаготрофи, рідше осмотрофи в кишковиках хребетних.
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Opalina ranarum
Мають чисельні однакові ядра та 

джгутики, статевий процес –

копуляція. Опаліни є 

коменсалами земноводних. 

Тип Opalinata

400 видів
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Bicosoeca petiola

Тип Bicosoecida

Гетероконтні 

джутиконосці, 

клітини яких 

часто 

знаходяться 

у ковпачках 

“lorica”.

Зустрічаються як

вільноіснуючі у 

морях та прісних 

водоймах.
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***Sagenista Cavalier-Smith 1995

Гетеротрофні фаготрофи і в деяких випадках осмотрофи, 

гетероконтні клітини присутні в деяких стадіях в деяких 

життєвих циклах.
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Labyryntula

Відділ Labyryntulomycota

(четвертий ранг) 
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3. Gyrista
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**Gyrista Cavalier-Smith 1998 

Клітини зі спіраллю або подвійною спіраллю / 

кільцевою системою циліарної перехідної зони.
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*** Developea Karpov et Aleoshin 2016

Вільноплаваючі, голі (без клітинних оболонок), 

гетеротрофні, має два гетероконтні джгутики, 

передній з мастигонемою. 

Develoayella, Develorapax
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Develorapax marinus

Вільноіснуючий гетеротрофний 

хижак в основі охрофітової лінії 

може розглядатися як модель для 

предка охрофіта.
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*** Hyphochytriales Sparrow 1960

Має один джгутик, пірчастий.
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Тип Hyphochytryomycota

Rhizidiomyces

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4tZ7csqrQAhUChiwKHbF2C5QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.photomacrography.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D11995%26view%3Dprevious%26sid%3Dcd9b34440627a51e17715e4fe7682308&psig=AFQjCNFn3kZpZhNyIMIiLT7ABenFZHtSdg&ust=1479286736804607
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4tZ7csqrQAhUChiwKHbF2C5QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.photomacrography.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D11995%26view%3Dprevious%26sid%3Dcd9b34440627a51e17715e4fe7682308&psig=AFQjCNFn3kZpZhNyIMIiLT7ABenFZHtSdg&ust=1479286736804607
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***Peronosporomycetes Dick 2001 [Оomycetes Winter 1897]
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Saprolegnia
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*** Pirsoniales Cavalier-Smith 1998 em. 2006

Гетероконтні паразити діатомових водоростей, які 

диференціюються на внутрішньоклітинну стадію 

живлення (trophosome) і зовнішню генеративну 

стадію (auxosome).
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Pirsonia diadema інфікує морську діатомею 

Coscinodiscus wailesii.
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***Actinophryidae Claus 1874 em. Hartman 1926

Аксоподії виходить з аморфної центросоми біля ядер;

аксонемальні мікротрубочки у подвійних замикаючих

котушках; єдине центральне ядро або кілька периферичних

ядер; трубчасті мітохондріальні кристи; два типи екструсом

для захоплення здобичі вздовж аксоподії; цисти вкриті

кремнієвими елементами; поділ клітин з напіввідкритим

ортомітозом; джгутики ніколи не утворюються (вторинно

втрачені); прісноводні та морські.
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Actinophrys sol (43 mkm)

За https://www.arcella.nl/actinophrys-sol/
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***Ochrophyta Cavalier-Smith 1986

З вторинно-симбіотичними родопластами, містять хлорофіл а і с.
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****Chrysista Cavalier-Smith 1986

Містить: 

Chrysophyta,

Eustigmatophyta, 

Phaeophyta,

Raphidophyta,

Xanthophyta
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Відділ Chrysophyta (5 ранг)
800 видів

1.    Клітинні покриви: лусочки (органічні 
або кремнеземові), панцир 
(кремнеземовий), будиночки 
(органічні або мінералізовані),
клітинна оболонка (пектинова), або 
вкриті лише плазмалемою.

2. Характерна особливість -
наявність у життєвому циклі стадії 
ендогенних кремнеземових цист. 

3. Фукоксантин, запасаюча речовина -
хризоламінарін (в цитоплазмі). 

4.    Еджективні органоїди:
дискоболоцити.

5.    Псевдоподії, ризоподії, щупальці.

6.    Морфологічні типи: амебоїдна, 
кокоїдна, нитчаста.

Chrysamoeba 

tenera Matv.

Gephyrocapsa sp.
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Кремнеземова цистаMallomonas

(Фото І.Ю. Костікова)
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Chrysamoeba

За https://www.arcella.nl/chrysamoeba/
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Відділ Eustigmatophyta (5 ранг)

1. Клітинна оболонка пектинова.

2. Мітоз закритий, центріолі відсутні, є 
ризопласт.

3. Наявність у монадних стадій 
унікального фоторецепторного 
апарату (стигми), розташованого у 
цитоплазмі біля основи джгутиків. 
Вона складається з осміофільних 
глобул, які не оточені мембраною. 

4. В зооспорах ЕПС хлоропласта в 
ядерну оболонку не переходить.

5. Запасаюча речовина –
хризоламінарін (в цитоплазмі).

6. Кокоїдний морфологічний тип 
(одноклітинні або колоніальні).

20 видів

Chlorobotris regularis 

Vischeria stellata 
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Фоторецепторний

апарат 

евстигматофітових 

водоростей

Vischeria

Eustigmatos (Фото І.Ю. Костікова)
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Відділ Phaeophyta (5 ранг)

1. Клітинна оболонка целюлозно-

пектинова з альгінатами.

2. Джгутики латеральні, в зооспорах та 

гаметах.

3. Мітоз напіввідкритий, центріолі 

присутні.

4. Стигма в пластиді.

5. Пігменти: хлорофіл a + c, 

фукоксантин, запасаюча речовина –

ламінарін (в цитоплазмі).

6. Морфологічні типи: 

гетеротрихальний, паренхіматозний.

1500 видів

Ectocarpus siliculosus

Fucus vesiculosus
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Laminaria Macrocystis
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Відділ Raphidophyta (5 ранг)

50 видів

1. Клітини вкриті тільки плазмалемою.

2. Наявність глотки.

3. Джгутики субапікальні, виходять з 

глотки.

4. Тип мітозу закритий, центріолі відсутні, 

полярними структурами веретена 

поділу є базальні тіла джгутиків.

5. Тип пластид: вторинно симбіотичні 

родопласти з 4 мембранами та 

родопластною ЕПС, що не 

переходить у ядерну оболонку.

6. Запасаюча речовина – олія.

7. Еджективні органоїди: мукоцисти, 

трихоцисти.

8. Монадний морфологічний тип. 

Vacuolaria viridis
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Vacuolaria Goniostomum

(Фото І.Ю. Костікова)

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.pmf.unsa.ba/biologija/talofiti/raphidophyceae2.jpg&imgrefurl=http://www.pmf.unsa.ba/biologija/talofiti/Raphidophyceae.htm&h=438&w=388&prev=/images%3Fq%3DGoniostomum%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26safe%3Dactive%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.pmf.unsa.ba/biologija/talofiti/raphidophyceae2.jpg&imgrefurl=http://www.pmf.unsa.ba/biologija/talofiti/Raphidophyceae.htm&h=438&w=388&prev=/images%3Fq%3DGoniostomum%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26safe%3Dactive%26sa%3DG
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Відділ Xanthophyta (5 ранг)

1. Клітинна оболонка пектинова, 
целюлозно-пектинова, часто 
насичена солями заліза, марганцю, 
кремнеземом. 

2. Мітоз закритий, є центріолі, є 
ризопласт.

3. Стигма в пластидах.

4. Характерна особливість -
відсутність жовтого ксантофілу 
фукоксантину.

5. Запасаюча речовина –
хризоламінарін ( в цитоплазмі).

6. Морфологічні типи: монадний, 
гемімонадний, кокоїдний, 
амебоїдний, сарциноідний, 
трихальний, гетеротрихальний, 
сифональний.

Botrydium granulatum 

Mischococcus 

confervicola

600 видів
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Botrydiopsis Characiopsis Tribonema

(Фото І.Ю. Костікова)
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****Diatomista Derelle et al. 2016 em. 
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Відділ Bacillariophyta

1. Клітинні покриви представлені 

кремнеземовим панциром, якій 

складається з гіпотеки та епітеки.

2. Джгутик один (другий редукований), 

апікальний, нерухомий, аксонема 

описується формулою 9 + 0, 

зустрічається в гаметах.

3. Мітоз відкритий, центріолі відсутні.

4. Пігменти: хлорофіл a + c, 

фукоксантин, запасаюча речовина –

хризоламінарін (в цитоплазмі).

5. Кокоїдний морфологічний тип 

(одноклітинні або колоніальні).

Cyclotella operculata

10 000 видів
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CaloneisRhopalodiaHantzschia

(кремнеземовий панцир)

(Фото І.Ю. Костікова)
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Відділ Dictyochophyta

1. Покрови з слизової капсули та 
кремнеземового скелету (полі 
трубки) над плазмалемою, рідше 
органічні лусочки.

2. Джгутики апікальні ( на відміну від 
всіх інших хромофітових водоростей, 
у диктиохофіт відсутні джгутикові 
корені. Базальні тіла джгутиків 
асоційовані безпосередньо з 
ядерною мембраною.

3. Аксоподії.

4. Фукоксантин, запасаюча речовина –
хризоламінарин.

5. Морфологічні типи: монадний (є 
також гетеротрофи, що втратили 
фотосинтезуючий апарат).

40 видів

Dictiocha fibula
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Dictyocha
Кремнеземовий скелетЖива клітина

(Фото І.Ю. Костікова)
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Pelagococcus subviridis

(за Potter et al., 1997)



13.05.2020 46За: http://roscoff-culture-collection.org/rcc-strain-details/503

Phaeomonas sp.
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Питання для самостійної роботи:

1. Характеристика Stramenopiles, як групи першого рангу та положення

представників групи в класичних таксономічних системах.

2. Сучасні погляди та обсяг групи другого рангу Bigyra

3. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Opalozoa на основі публікацій з урахуванням 

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: 

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, 

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.

4. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Sagenista на основі публікацій з урахуванням 

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: 

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, 

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.
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5. Обсяг групи другого рангу Gyrista.

6. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Developea на основі публікацій з урахуванням 

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: 

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, 

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне 

використання.

7. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Hyphochytriales на основі публікацій з урахуванням 

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: 

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, 

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне 

використання.

8. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Peronosporomycetes на основі публікацій з урахуванням 

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: 

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, 

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне 

використання.
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9. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Pirsoniales на основі публікацій з урахуванням молекулярних

даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: морфологічний тип,

специфічні морфологічні або біохімічні особливості, екологічні

особливості, місце в системі та реальне або ймовірне використання.

10. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Actinophryidae на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості,

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.

11. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Ochrophyta на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості,

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.

12. Співставити класичні підходи до виділення відділів гетероконтних

водоростей та обсяги та ранги відповідних груп у філогенетичній системі

Adl et al. 2019.


