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1. Загальна характеристика Discoba
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Група першого рангу, виділена на основі філогенетичного аналізу, 

включає Heterolobosea, Euglenozoa, Jakobida та Tsukubamonadida.  

Анцестор з двома джгутиками. 

Jakoba libera Naegleria gruberi Euglena gracilis Tsukubamonas globosa
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2. Jakobida
Два джгутики, широка вентральна канавка (feeding groove) в якій 

розташований задній  джгутик, вільно-існуючі види.
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Andalucia godoyi

Andalucia – група третього рангу
Вільно-існуючі, аероби з трубчастими

кристами, або анаероби з гідрогеносомами.
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Histonina – група третього рангу
Вільно-існуючі, аероби, платівчасті мітохондріальні кристи

Reclinomonas americana Histona aroides
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3. Heterolobosea

Джгутиконосці або амебоїдні організми, у багатьох видів

відсутня фаза із джгутиками або амебоїдна фаза, рідко

трапляються міксофлагелята, амеби часто з опуклими

(eruptive) псевдоподіями, ціліатні клітини з двома (рідше з 4-ма

джгутиками); мітохондріальні кристи дисковидні, платівчасті

або відсутні. Повний життєвий цикл включає цисту, амебоїдну

та джгутикову стадії.
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Pharyngomonadida – група третього рангу
Амебоїдна стадія звичайно овоїдні, з чотирма джгутиками,

використовуть канавки для подачі їжі.

Pharyngomonas kirby
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Tetramitia – група третього рангу
Амеби звичайно з циліндричними псевдоподіями, 4 джгутики.

Acrasis rosea
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4. Euglenozoa 

Euglenida – група третього рангу

Два джгутики, один з яких розташований в джгутиковому кармані;

виступаючий джгутик з гетероморфним стержнем; трубчачата глотка

асоційована з джгутиковим апаратом; одна мітохондрія з дископодібними

кристами.

Пелікула із білковими  смужками, зливається у деяких таксонів
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Heteronema acus

Rhabdomonas sp.

Euglena viridis
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Diplonemea – група третього рангу
Гетеротрофні клітини, обидві джгутики короткі, в

мітохондоіях декілька гігантських мітохондріальних крист.

Diplonema papillatum
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Symbiontida – група третього рангу
Мікроаеробні клітини, що мають епібіотичні палочкоподібні 

бактерії, оболонка без білкових смужок евгленоїдного типу.
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Bihospites bacati – симбіонтида

оточена симбіотичними

бактеріями:

1) нитчастими (rod-shaped) 

протеобактеріями (біла 

стрілка);

2) круглястими бактеріями 

(verrucobacteria).

Відкритий у 2010 році у приливно-

відливних відкладах з низьким вмістом 

кисню на пляжах Британської Колумбії 

(Канада) та Ваттового моря (Німеччина) 
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Kinetoplastida – група третього рангу
Клітини з кінетопластом, який представлений  масивною 

мітохондріальною ДНК; мітохондріальні РНК редагуються.

Leishmania tropicaTrypanosoma brucei
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5.  Інші Excavata високих рангів

Tsukumbamonas globosa
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Malawimonadidae – група першого рангу
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«СRuMS» – група першого рангу

6. Eucaria з невизначеним положенням
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Ancyromonadida - група першого рангу

Ancyromonas sigmoides
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Hemimastigophora – група першого рангу
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Meteora – група першого рангу
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Питання для самостійної роботи:

1. Підстави для виділення Discoba і місце цієї групи першого рангу серед 

Eukaria.

2. Характеристика Jakobidae, як групи рангу та положення представників

групи в класичних таксономічних системах.

3. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Andalucia 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 Histonina 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. Характеристика та обсяг Heterolobosea.

6. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Pharyngomonadida 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 Tetramitia 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. Характеристика та обсяг Euglenozoa, його місце в класичних системах.

9. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Diplonemea 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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10. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Kinetoplastida 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 Tsukumbamonadida 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. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Malawimonadidae 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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13. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного представника

СRuMS 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.

14. Коротка характеристика Hemimastigophora і іх місце в класичних системах 

органічного світу.

15. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного представника

Ancyromonadida 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.

16. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про Meteora 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.


