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fitos fungus zoon= =plantă = ciupercă animal
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: organism; (organism flagelat),zoon mastigos= animal = flagel
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- preparatforaminifere - fosilenumuli�i
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Spirotriche - specii care au cilii dispuşi spiralat pe suprafaţa celulei.
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platyhelmintes: plat; = vierme (viermi pla�i)platy helminthos=

Încrengătura Platyhelminthes
, având mezoderm în loc de mezoglee,

structur � . Corpul acestor
animale este turtit dorso- ,

. unistratificat con , pe l
, celule secretoare (generatoare de mucus)

intestinul ce poate fi simplu sau ramificat. Acesta poate lipsi la
speciile parazite. începe imediat de sub epiteliu, printr-o p

, . Apare
pentru prima dat etor de tip . Sistemul nervos
este reticulat, de forma unei re

, cel

ul acvatic,
. Turbellaria

.

protonefridie

Colectarea lor se face cu fileul
� . Pentru determinarea speciilor pot fi cercetate atât

exemplare vii cât și material fixat. Materialul de studiu va fi manevrat cu pensula,
deoarece majoritatea speciilor ader

. Observa�ia pe viu se face cu lupa de m ,
pentru a detremina caracteristicile morfologice, foarte deformabile. Pentru realizarea
preparatelor animalele vor fi fixate .
Fixatorul poate fi solu�ia De Beauchamp, alc � °, 3 p �

tr-un cristalizator se pun animalele
i bine întinse se t fixatorul ( ).

Urm fixarea fiec ș ș ș rea în cutii Pétri,
turn Materialul va fi l

alte 12 ore, abia ulterior putând fi pus la conservat în tuburi
speciale alcool etilic de 70°, etichetate.
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Clasa Turbellaria
Au u fiind foarte elastice datorit

.
: un epiteliu ciliat pe partea ventral cili cu ajutorul c

), mezoderm reprezentat de musculatur , aparat excretor

eceptori tactili.
ubului digestiv

ce se deschide ventral faringe musculos
)

turbelariat fiind pr
în toate tipurile de ape preferându-le pe cele bine oxigenate curate,

ferite de limina puternic . ,
fragmente mici din orice parte a organismului p regenera animalul întreg.

Ordinul Macrostomida

Ordinul Seriata

turbella = turbion, a tulbura

Dugesia gonocephala atinge dimensiuni cuprinse
între 0,7 și 2 în lungime, coloritul fiind brun
închis. Se recunoaște ușor după forma
triunghiulară a capului, cu doi ochi.

cm

Specie foarte
comună în apele curgătoare curate de munte.

Microstomum sp. este o specie dulcicolă, comună
în ape stagnante sau lent curgătoare.

faringele
este scurt și se deschide în interiorul unei mase
sinci�iale. Hrana preferată o constituie hidrele,
ale căror cnidoblaste nu se digeră, ci migrează în
stratul epitelial.

Orificiul
bucal are formă de fantă longitudinală,

preparat

habitus
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A

B

orificiu genital

masă sinci�ială

orificiu buco-anal

cnidoblaste

intestin
anterior

intestine
posterioare

parenchimparenchim

auricul

ochi

fosetă olfactivă

Figura :16

preparat

gonade
intestin anterior

�esut parenchimatic
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Clasa Trematoda
Cuprinde platelmin�i � exclusiv ecto- sau endo-parazit . Sunt animale de

dimensiuni mici, av
Tegum , format dintr-o p ,

celulele epiteliale propriuzise fiind retrase spre interiorul corpului, sub membrana bazal
, doar

afundare a celulelor epiteliale are scopul de a proteja celulele
de activitatea enzimelor ș . Stratul
muscular este tipic oric are, permi
astfel

începe cu un orificiu buco- cu un faringe musculos cu rol
în suc�iune, iar întestinul este dispus longitudinal

. Sistemul nervos este simplu,

Ciclul biologic presupune
trecerea prin mai multe faze libere sau parazite, pe gazde intermediare.

și Aspidogastrea.

Subclasa Digenea
Ordinul Echinostomida

tremat = ciuruit

Fasciola hepatica

Limnaea

(viermele-de- ) este un
biliare la oaie. A

gastropodel
� .

gălbează
parazit al căilor re 2 cm lungime şi
aspect foliaceu. Provoacă slăbirea oilor, căderea
părului şi moartea. Gazda intermediară o
reprezintă e acvatice, mai cu seamă
reprezentan i ai genului

preparat

preparat - sec�iune longitudinală
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Clasa Cestoda
G viermi pla�i exclusiv endoparazi�i, având corpul foarte puternic

aplatizat, aspect de panglic . Morfologic, corpul cestodelor are trei p –
cu rol de fixare, (strobil) – zona germinativ i –

. Tegumentul este un sac musculo-
cutaneu, asem

și facilit astfel absorb la acest nivel,
cestodele neavând un sistem digestiv. De asemenea, sistemul circulator
lipsește. Sistemul excretor protonefridial str corpul prin dou

paralele, în acestea deschizându-se protonefridiile de la scolex p la ultimul
proglot, unde se deschid la exterior prin doi pori excretori. Sistemul nervos este ca

scolexului se întâl a ganglionilor
cerebroizi. Aparatul genital este de tip hermafrodit, asem

Ultimul proglot
este l mai v ând doar organele de reproducere mature,

Eliminarea în
fazele timpurii, sau în faze avansate.

, Nephroposticophora.

scolex
gât

coracidiu
cisticerc chist hidatic

proglote

Ordinul Cyclophyllidea

Ordinul Pseudophyllidea

cestus = panglică, centură

Taenia saginata (tenia) parazitează în intestinul
subţire la om, gazda intermediară fiind porcul, în
musculatura căruia se află larvele cisticerci de
mărimea unui bob de mazăre. Adultul poate
ajunge la 800 proglote şi lungimea de 4 m.

preparat

Ligula intestinalis trăie te în faza de n
intestin la păsări ihtiofage ile e

ă oară ini ial în crustacee mici după ,
ă cu aces , ajunge digestivul peștilor.

Aici parazitul modifică comportamentul pe tilor
încât ace tia vor a ângă maluri i vor
deveni atra i de plescăituri de apă ând
astfel mai u or pradă păsărilor ihtiofage.

ș adult î
. Stadi larvar se

desf ș � care
odat tea în

ș
ș înot pe l ș

ș , ajung
ș

habitus
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nematoda: fir, a�ă (animale cu aspect de fir de a�ă)nematos =

Încrengătura Nematoda
Corpul acestor animale este în cele mai multe cazuri cilindric alungit, de unde

„ ”. Organizarea intern
intestinul

e parazite pe plante sau animale, multe dintre
ele producând o serie de boli grave.

Adenophorea și Secernentea.

Colectarea
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Clasa Secernentea
Nematelminte av

, acoperit de cuticul , pentru a proteja
animalul de a , str

, în majoritatea cazurilor, cu dimorfism
sexual accentuat.

în ape dulci sau în solul umed cu un regim trofic
detritofag sau saprofag dar foarte multe specii sunt parazite pe plante sau animale.

, având o cuticula flexibil și durabil
. Multe din speciile parazite c�ionarea celulei și

consumarea con�inutului acestora.
Majoritatea adenoforelor sunt acvatice, numai câteva specii fiind parazite pe

plante sau animale. Clasa cuprinde 11 ordine.

Ordinul Ascaridida

Clasa Adenophorea

Ordinul Enoplida

dimorfism sexual: diferen�e morfologice vizibile între masculii și femelele aceleiași specii
detritofag: consumator de materie organică aflată în descompunere mecanică
saprofag: consumator de matereie organică în descompunere avansată

Trichinella spiralis (trichinela) vierme de mici
dimensiuni parazit în celulele mucoasei
intestinale. Spre încheierea ciclului biologic se
închiste , prefer . Din
acest moment parazitul intr ,
de unde poate urma .

, în
func�ie de localizarea chisturilor putând surveni

,
, ează

ază ând celula musculară
ă în faza de aşteptare

transferul spre altă gazdă
Boala la om provoacă afecţiuni musculare

complicaţii grave.

Ascaris lumbricoides (limbricul) para
. Masculul

. Din ou
trec prin peretele intestinului ajung

în

zitează în
intestinul subţire la mamifere se
deosebeşte de femelă prin capătul posterior
răsucit ca un cârlion� ă ingerate rezultă
larve care şi

circulaţia sanguină, după care se vor stabili în
plămâni. După o perioadă de aproximativ 8 zile
vor migra prin trahee în faringe şi de aici din nou
în intestin, unde vor rămâne definitiv.preparat

preparat
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Ordinul Dorylaimida

Acest ordin are reprezentan�i ce trăiesc liber în apă, sol umed sau chiar
iarbă. Au corpul cilindric, fusiform, iar prin transparen�ă se poate observa
intestinul.

preparatpreparat
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nematomorpha: = nematod; formă (animale asemănătoare cu nematodele)nemato- morphos =

Încrengătura Nematomorpha
Nematomorfele sunt v

Lungimea diferi�ilor reprezentan�i variaz de la 1 la 100 cm ș .
P extern . Au doar muscula longitudinal rudimentar
nefunc e asemenea organe de excre�ie sau sistem circulator. Respira�ia
se face tegumentar. Reproducerea este s , de obicei sexele fiind separate. O le sunt
depuse în siraguri gelatinoase. Larvele au cârlige și �epi forma�i , utiliza în
scop de a intra în corpul se , larvele tr cavitatea
inter (celomioc ) de unde absorb nutrien�i direct prin piele.

, în apele dulc ș n perioada de reproducere
agrega�i în gheme strânse, fapt ce le-a atras numele popular de „noduri gordiene”.

L gândaci, ș.a.m.d.
, Gordioida .

Ordinul Gordea

Colectarea

Gordius aquaticus este o specie des întâlnită în
apele curgătoare colinare. Adul�ii au coloritul
cuticulei gălbui-arămiu cu pete foarte fine.
Ajunge la lungimi de peste 40 cm.

habitus
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rotifera: rotitor (animale care se rotesc)rotator =

Încrengătura Rotifera
el

ot distinge regiunile cefalic ,
. , pe partea ventral , prev

, servind .
Trunchiul este acoperit de cuticul , posterior se g

. Sunt animale microfage hr sau
cu animale mai mici, protozoare sau alge.

,

, iar din sol

ea se face în alcool 70°.

preparatpreparat
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mollusca: moale (animale cu corp moale)mollus =

Încrengătura Mollusca
Cuprinde animale ce au corpul nesegmentat și moale, de

– . Structural, corpul este alc ,
. � se numește (sau

manta), fiind are de producerea cochiliei.
,

numit .
Cele trei p

ește la unele grupe, la altele fiind redus „ ”. Atunci c
, .

Periostracum-ul este stratul superficial, purt
palium-ul , iar

ostracum-ul aflat la mijloc d rezisten
, faringe, esofag, stomac, intestin mediu

un mecanism specializat pentru a r : și . Cea mai important
digestiv foarte mare și caracteristic

de stocare a substan . Sistemul respirator de tip
branhial oblig acvatic . Totuși moluștele sunt
primele animale ce au cucerit uscatul prin speciile la care peretele �

. Sistemul circulator sunt ceva
mai complexe, sistemul nervos

cu cele ale vertebratelor. Majoritatea molu ,
exist

, foarte multe în mediul marin, altele
dulcicol, iar unele grupe se g

phora, Monoplacophora,
Aplacophora, Gastropoda, Scaphopoda, Bivalvia phalopoda.

cochilia cap picior
palium

cavitate paleala

periostracum ostracum hipostracum

radula odontoforul

masă
viscerală
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Clasa Gastropoda

.

optic dispuse pe
tentacule sau la baza acestora. Orficiul bucal este dotat cu o � �

ș n aparat eficient pentru � hrana. este musculos și bine
dezvoltat, cu aspect de talp , având t

un
ca urmare a dezvolt

de cochilie. Palium-ul ,
. Tot aici se deschide ul excretor și anal. La unele specii, partea

dorsal , ș
terial c cochilia c rol de a închide .

palium. Aceasta, pe l
ere importante in determinarea speciei. Astfel, analizând o cochilie

putem vorbi despre deschiderea acesteia numit , marginea aperturii
purtând numele de .

Partea terminal . Spirele ce se
desf mai numesc și , cavitatea intern a cochiliei
desf spiral, p , în jurul unei care nu este altceva de cât axul
cochiliei. Columela este vizibil numele de

. Dup
, descriem cochilii – c – cu

apertura vizibil elelalt se
nume , iar când spirele e vorbim de cochilie . Unele
grupe de gastropode au sexele separate, cum sunt prozobranchiatele,

, ou
cu rol

Clas

Piciorul

opercul

peristom
apex

anfracte
columele

ombilic
dextre senestre

apertură

sifon

involută evolută

gastropoda: = stomac; = picior (animale cu stomac în picior)
ovovivipar: animal ce poartă ouăle într-o forma�iune specială pentru incubare, eliminând la

exterior pui vii, dând falsa impresie a procesului de naștere

gastron podos
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Figura :17

anfracte

apex

columelă

apertură

linie de sutură

peristom

ultimul anfract

ombilic

cochilie senestră cochilie dextră
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Ordinul Patellogastropoda

Ordinul Sorbeoconcha

Ordinul Caenogastropoda

Ordinul Archeogastropoda

Patella ponticatarentina Patella(sinonim )
ă în formă

ţit
largă ât baza cochiliei

şi turtit Specie
acvatică mediteraneană ăieşte şi în Marea
Neagră unde stă zona
litorală

are
cochilia conic , de scut, cu numeroase
coaste radiare fine. Apexul este ascu în timp ce
apertura este foarte , c .
Piciorul animalului este lat .

, tr
bine fixat pe stâncile din

.

Gibbula divaricata are cochilia turt
cu anfracte de culoare olivaceu-cenu
roșii . Interiorul cochiliei este
sidefat.
și are un aspect robust. Speci este

it-conoidală
şie cu linii

orizontale paralele
Diametrul cochiliei ajunge până la 14 mm

e acvatică,
comună în infralitoralul românesc al Mării
Negre, în special în sud.

Murex trunculus este o neană
ăzută cu ţepi puternici de-a lungul

anfractelor, dându-i un aspect deosebit.
Peristomul prezintă un sifon lung. Specie
prădătoare, vorace, se hrăneşte cu alte moluște. A
fost colectat intens pentru extragerea purpurei,
astăzi este o specie protejată. Nu trăiește în
Marea Neagră.

specie meditera cu
cochilia prev

preparat

preparat

preparat

preparat



54

Ordinul Mesogastropoda

Ordinul Neogastropoda

Cyclope neritea Nana neritea(sinonim ) are
cochilia mic , turtit- , cu apex scurt. Platoul
aperturii este aplatizat, iar peristomul un
dinte pe marginea intern . Coloritul cochiliilor
este foarte variat, de la albicios p -
închis. ste foarte comun pe

desea cochiliile acestei
specii folosite pe .

ă conică
prezintă

ă
ână la cenuşiu

Specie acvatică, e
litoralul Mării Negre. A

sunt post de mărgele

Rapana venosa Rapana thomasiana(sinonim )
are cochilia masiv cu apex ascu�it și cu anfracte

numeroși cu coaste
transversale.

Melc invaziv, a ajuns în
lipit de

ambarca�iuni.

ă
ce prezintă noduli intercalaţi

Peristomul este zim�at pe latura
externă. Marea Neagră
din mările Extremului Orient

Trăiește acvatic fiind mare,
consumator de midii.

Nassarius reticulatus Nassa reticulata)(sinonim
prezint dar rigid ,

, cu numeroase coaste. Apex este
iar apertura mare cu un mic sifon vizibil

în apropierea ombilicului. Culoare
alb-galbui, cenu s. Foarte
numeros pe l , cochilia este
adesea folosit în scopuri ornamentale.

ă o cochilie mică ă de formă
conică ul uşor
rotunjit,

a variază de la
şie până la brun-negricio

itoralul Mării Negre
ă

Pomatias rivularis este un melc de culoare galbui-
cafenie. Cochilia evolut are apexul ascu�it în
timp ce ultimul anfract este ușor evazat din
spirala cochiliei. Apertura este ș

.
terestru � de la câmpie

.

ă

circulară i în stare
vie este dotată cu opercul permanent Trăieşte

în vegeta ia ierboasă, până
în zona submontană

preparat

preparat

preparat
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Ordinul Vetigastropoda

Ordinul Neotaenioglossa

Ordinul Neritopsina

Haliotis tuberculata este un melc cu cochilia
foarte aplatizată, de formă asemănătoare unei
scoici. Apexul este scund iar apertura foarte largă.
Pe marginea ultimei spire prezintă 5 până la 10
orificii. Este o specie acvatică ce trăiește în
Oceanul Atlantic și Marea Mediterană,
hrănindu-se cu alge.

Theodoxus pallasi are cochilie mică, rotundă, cu
apex scund și apertură aproape ovală. Marginea
columelară a aperturii este albă. Culoarea de fond
a cochiliei este alb-gălbui, aceasta fiind brăzdată
cu linii dese în zig-zag, de culoare brună sau
verzuie. Este o specie de apă salmastră, întâlnit
fiind în Dunăre la gurile de vărsare în Marea
Neagră, dar și în Lacul Sinoe, pe substrat nisipos.

Theodoxus danubialis are cochilie mică și
rotundă, cu apexul scund. Culoarea de fond a
cochiliei este gălbui, fiind brăzdată cu linii în zig-
zag mai rare, de culoare brun-negricios. Trăiește
în apele dulci curgătoare mari, pe substrat pietros
și lemnos, în zonele fără vegeta�ie submersă.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Planorbis carinatus
Planorbis

planorbis

are cochilia senestră foarte
plată, asemănătoare cu a speciei

ei
care la această specie este dispusă marginea
laterală a i nu pe cea dorsală
i prin lă imea anfractelor,

Trăieşte în
tătătoare sau lent curgătoare.

,

. Se poate deosebi prin pozi�ia caren
pe

anfractelor ș , precum
ș � fiecare mai lat de cât
dublul celui anterior. ape limpezi,
s

Planorbarius corneus este o specie face
parte din grupul gastropodelor cu cochilia

și aplatizat datorit în plan.
Poate fi ușor confundat, mai ales în perioada
t . Caracterele importante sunt apertura,
care la cie are , dar și

care sunt mai adânci.

senestră ce

involută ă ă spiralării

ânără
această spe formă circulară

liniile de sutură Este
frecvent în ape stătătoare sau lin curgătoare.

Planorbis planorbis

Planorbis carinatus

are cochilia
, senestr , , foarte

asem cu . S
prin caren care la aceast

s pe marginea , dar
și prin anfracte , fiecare apro dub

. în ape
cu fund mâlos Ii plante.

puternic
aplatizată ă cu apertură ovală

ănătoare însă e
deosebeşte pozi�ia ei ă
specie e află dorsală a cochiliei

lă�imea lor ape lu
fa�ă de cel precedent Trăieşte stătătoare
sau lent curgătoare

Ordinul Pulmonata

Viviparus viviparus are cochilie mare cu anfracte
curbate, având câte 2-3 dungi longitudinale
maronii. Apertura este oval

, este comun
.

ă şi în stare vie
prezintă un opercul cornos permanent. Specie
dulcicolă ă în lacuri, bălţi şi ape
curgătoare. Specia este ovovivipară

Ordinul Architaenioglossa

preparat

preparat

preparat

preparat
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Lymnaea stagnalis cochilie
și n ,

. Apexul este
foarte apertur . Este foarte
uș

, deasupra
apei.

prezintă voluminoasă
etedă de culoare albicioasă dar adesea

acoperită cu un strat brun de alge
ascuţit, a este ovală

or de găsit în ape stagnante dar şi lin
curgătoare. Rezistă mult pe plante

Ancylus fluviatilis este un melc mic, cu cochilia
s de aspect conic, având apexul dispus
median și Anfractele
sunt foarte greu de observat, apertura este
foarte . Specia este ș t ș în
pâraiele din regiunea ș .

enestră
uşor recurbat posterior.

însă
largă acvatică i răie te

submontană i montană

Radix ovata este un gastropod cu apex mic și
ascu�it, anfracte , apertura

. Frecvent

.

puţin înalte însă fiind
foarte largă în ape stătătoare mici,
mlăştinoase, bogate în plante. Rezistă foarte bine
la secetă

Cepaea sp. G
cu cochilia n , de aspect

globulos și de culoare brun-albicioas cu 3 p
5 benzi dispuse de-a lungul anfractelor.
Identificarea speciilor se face d

enul grupează mai multe specii
terestre, u foarte înaltă

ă ână la

ificil, pe bază de
preparat genital.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Zebrina detrita are cochilia conic , cu
anfracte ce cresc succesiv

. Culoarea este albicioas
Specie ,

foarte comun
dar poate fi .

ă înaltă
în dimensiune de la

apex spre apertură ă dar
există şi exemplare dungate. terestră

ă în zona de litoral a Marii Negre
întâlnită şi în Munţii Mehedinţi

habitus

preparat

preparat
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Clasa Bivalvia
nevertebrate exclusiv acvatice, majoritatea marine, dar

a compus
, dar a necesit � reduse de deplasare,

regiunea cefalic s-a redus total, corpul fiind constituit prin urmare numai din picior
. Piciorul are form poate fi înlocuit la unele specii

. este bilobat, ceea ce de
valve, respectiv

, continu

a. Branhiile sunt
ui

, prin sifonul cloacal. Sistemul
nervos este ganglionar, de la ganglioni plecând nervi spre toate organele. Organele de sim

organe senzitive,
tactile, chemorece , iar la speciile genului se cunosc organe
fotoreceptoare, a te pe marginea . Reproducerea la unele specii este de tip
hermafrodit, în timp ce

, mai rar
cu velum ce treptat devine bivalv . La unele

bivalve forma larvar or.

mobil la nivelul printr-un ligament în
timp ce

) sunt importante
, cu rol în

articula�ia valvelor. xist
: f
: mul

: din
: dinte despicat
: un dinte foarte .

. Astfel,
la majoritatea speciilor umbonele este – orientat anterior. Exist

– . Când ambele valve sunt egale se numesc
iar c se numesc .

Clasa Bivalvia cuprinde subclase:

bissus

umbonelui

platoul cardinal

ano
-

-

prosogir
ortogir

echivalve inechivalve

muşchii adductori

dentiţia

- dontă
taxodontă

- heterodontă
- schizodontă

desmodontă

.
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Figura :18

striuri de creștere

umbone

impresiunea paleală

impresiunea mușchiului adductor
anterior

impresiunea mușchiului adductor
posterior

platou cardinal cu denti�ie

umbone
A

B

Figura :19

anterior anteriorposterior posterior

A B
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Ordinul Taxodonta

Ordinul Mytiloida

Arca noae este o scoică cu cochilie solidă, de
aspect patrulater striuri de creștere și coaste
radiare evidente. Platoul cardinal este drept și
lung cât cochilia, prevăzut cu denti�ie măruntă de
tip taxodont. Trăieşte în Marea Neagră

, fiind o specie greu de găsit.

, cu

, la mare
adâncime

Mytilus galloprovincialis (midia) are cochilie
mare, cu aspect spatulat

�it. S valvelor este
indigo-negricios. Este foarte comun

unde formeaz pe substrat dur,
stând ata cu ajutorul filamentelor de bissus.

datorită umbonelui
ascu uprafaţă netedă şi colorată

ă în zona
litorală ă colonii

şată

Mytilaster lineatus Mytilus
galloprovincialis

se aseamănă bine cu
, dar are cochilia de aspect mai

triunghiular și striuri de creștere mai evidente.
Culoarea este brun-castanie. Este mai rară de cât
specia precedentă, ocupă același habitat cu
aceasta.

preparat

preparat

preparat

preparat



Ordinul Ostreoida

Ordinul Veneroida
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Chamelea gallina (sininim )
dă

ţa valvelor cu striuri
ul

muşchilor adductori posteriori pătată
şi

4-5 dungi radiare de culoare mai
întunecată Specie caracteristică litoralului
nisipos al Mării Negre

Venus gallina are
cochilia aproape rotun , cu umbonele curbat și
suprafa de creștere bine
eviden�iate și dese. Interior este lucios, cu
impresiuea
indigo. Culoare la exterioar este cenu u-brunie
deschis, cu

.
.

Ostrea sublamellosa (stridia) este scoica cu
aspectul cel mai neregulat, având o
și inechivalv . Specia tr

. Culoarea este un alb-murdar
sau g p . În �

ș
ș ș .

cochilie solidă
ă ăieşte fixată de substrat

prin valva dreaptă
ălbui, fară sidef e faţa internă ara

noastră o găsim în Marea Neagră, dar mai trăie te
i în Oceanul Atlantic i Marea Mediterană

Corbicula fluminea are cochilie de aspect circular,
cu umbone situat median și striuri de creștere
concentrice foarte pregnante. Culoarea valvelor
este la exterior verde-muștar, iar la interior
albicioasă cu slabe nuan�e violacee. Este o scoică
de apă dulce, invazivă, originară din Asia de Sud.
La noi este foarte comună în Dunăre

Flexopecten glaber prezintă cochilie inechivalvă
ă foarte caracteristică asemănătoare

ă cu aspect
vălurit şte sub
forma unor aripioare laterale asimetrice

şcat
în Marea Neagră, dar

este extrem de rară

,
de form unui
evantai deschis. Prezint coaste radiare

, iar platoul cardinal se prelunge
.

Coloritul la exterior este brun sau ro . Este o
specie care se întâlnește

.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Hypanis plicata Adacna plicata(sinonim ) are
cochilie , de aspect oval, cu un contur
neregulat și coaste radiare inguste,

. Culoarea la exterior este
galben intens la exemplarele vii, alb-murdar la
cochiliile goale. Specie salmastricol , cu statut de
relict ponto-caspic, tr pe substrat nisipos, în
unele lacuri litorale.

fragilă
întretăiate cu

striuri de creştere

ă
ăieşte

Hypanis colorata are cochilie
, de aspect

contur regulat oaste radiare
. Culoarea

Specie salmastricol , cu statut de relict
ponto-caspic, tr pe substrat nisipos, în
unele lacuri litorale.

asemănătoare cu
specia precedentă mai circular și

. De asemenea, c le au
un profil mai aplatizat externă a
valvelor este în fișii alternante galbene cu roșcat-
violaceu. ă

ăieşte

Dreissena polymorpha cochilie cu aspect
spatulat, de form triunghiular . Valvele sunt

le ascu , deseori
exemplarele p diforme. Coloritul valvelor
este brun deschis, br
întunecate. și
ape salmastre litorale de unde ajunge și

.

prezintă
ă ă

proeminente şi umbone ţit
ărând

ăzdat în zig-zag cu dungi mai
Trăieşte fixată cu bissus, în Dunăre

în Marea
Neagră

Cerastoderma edule Cardium edule

Scapharca cornea

(sinonim ) are
aspect de evanta u specia

, de care se deosebeș
� . Este foarte f

, zona de litoral cu mâl sau nisip.

i, foarte asemănătoare c
te prin

denti ia heterodontă recventă în
Marea Neagră în

preparat

preparat

preparat

preparat
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Tellina exignus Angullus
exignus

(unghiu�a)
ă delicată

t iunghiulară ă
și ascu�it în timp ce luciuoase cu
striuri de creștere discrete. S ă,
poate fi divers colorată, de la alb până la roz sau
chiar galben. recventă în Marea
Neagră

(sinonim
) este o scoic , cu cochilia oval-

r și foarte fragil . Umbonele este mic
valvele sunt

emitransparent

Este o specie f
.

Gastrana fragilis are cochilia ovală, cu partea
posterioară mai ascu�ită. Umbonele este ascu�it
iar suprafa�a valvelor este brăzdată cu striuri de
creștere concentrice, nu foarte pregnante.
Coloritul de fond este alb-cenușiu, adesea
exemplarele fiind nuan�ate în portocaliu.
Trăiește în Marea Neagră, o găsim în zonele cu
nisip, până la adâncimi de 15 metri.

Petricola litophaga e foarte
fragilă, având formă oval-alungită un singur
dinte mic. Pe fa�a externă se observă

ştere pe un fond at ru
a- i găsi protec ie, ă

ţii acide că
apar perforate. La noi trăieşte în

Marea Neagră, în zona de spargere a valurilor.

este o specie cu cochili
cu

striuri fine
de cre color alb-cafeniu. Pent

ș � sap galerii în rocile clacaroase
cu ajutorul unei secre , astfel pietrele în
care locuiește

Loripes lucinalis este o scoică de aspect circular,
cu valve netede și umbone ascu�it dar discret.
Culoarea pe ambele fe�e este portocaliu-albicios
cu umbonele mai intens și dungi concentrice de
creștere mai deschise. Trăiește în Marea Neagră.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Irus irus

Petricola litophaga

Irus irus

Petricola litophaga

p cochilie de aspect d cu un
contur neregulat. Pe sup

rezintă iform,
rafaţa valvelor se pot

observa bine striurile de creștere ca niște lamele
concentrice. Seamănă cu atât
morfologic cât mai ales ecologic, adesea ocupând
galeriile săpate de aceasta în pietre.
prezintă câte doi din�i pe fiecare valvă, și nu unul
singur ca și . Culoarea variază
de la alb-cretă până la cenuşiu.

Spisula subtruncata are cochilia rezistentă, de
formă triunghiulară, aproape echilaterală. Pe
suprafa�a valvelor se observă bine striurile de
creștere. Culoarea variază mult, de la alb până la
negru, cu diverse nuan�e intermediare, adesea
striurile de creștere fiind mai intens colorate.
Trăiește în Marea Neagră, pe substrat nisipos.

Paphia textile are aspect oval-alungit, aproape de
două ori lungă cât înaltă. Umbonele este evident
iar suprafa�a externă a valvelor foarte netedă și
lucioasă este colorată în bej-gălbui cu stria�ii
concentrice corespunzătoare striurilor de
creștere. Trăiește în apele de adâncime Indo-
Pacifice, a fost însă înregistrată în Marea
Mediterană, fiind o specie în expansiune.

preparat

preparat

preparat

preparat



Ordinul Myoida

66

Donacilla cornea are cochilia oval-triunghiular și
umbonele mic, valvele având impresiunea
mantalei foarte
evidente. dar are
unghiul anterior ș �

� ș
cu zim�i. ș ș

ă

şi ale muşchilor adductori
Se aseamănă cu

rotunjit, lipsindu-i i nuan a
violacee de pe fa a internă a valvelor, precum i
marginea Trăie te însă în acela i habitat
cu aceasta.

Donax trunculus

Donax trunculus are cochilia oval-alungit , cu
partea anterioar ș .
Umbonele este mic iar suprafa valvelor

, cu striuri de cre .
Interiorul este mat, de culoare violacee.
Marginea ventral . Este o
specie ce prefer ,

în apele litorale omânești.

ă
ă te ită în unghi aproape drept

ţă
lucioasă ştere foarte fine

ă a valvelor este zimţată
ă să trăiască îngropată în nisip din

ce în ce mai rară r

preparat

preparat

preparat

preparat
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Ordinul Unionida

Unio sp. reprezintă
ătoare având cochilia formată din

valve
ă

ulaţii bogate

genul scoicilor de ape dulci,
curg , acestea

dure, de aspect alungit eliptic, cu
periostracum-ul închis la culoare, adesea cu tent
verzui-maronie. Pop se întâlnesc în
ape nepoluate, cu fund nisipos sau mâlos.

(scoica-de-lac) are cochilia format
valve , mai

fragile de cât cele ale scoicilor de râu (din genul
) , de

care se deosebește prin marginea ventral
ș platou cardinal mai pu�in prelungit. ste

f în lacuri mari,
e atinge dimensiuni

Unio Anodonta woodiana

are cochilie ușor mai de cât
, cu un contur rotund,

Umbonele
, de aspect triunghiular. Culoarea la exterior

este brun-cafenie, cu numeroase benzi întunecate
dispuse radiar. O ,

la începutul anilor `60
. În prezent tr ș în

aproape toate apele lacurilor și râurilor mari.

Anodonta cygnea

Pseudanodonta complanata
Anodonta

are cochilia foarte
asemănătoare cu speciile din genul , dar
mult mai plată și cu marginea ventrală mai
dreaptă. Coloritul exterior este brun-verzui cu
struri mai întunecate. Se întâlnește mai cu seamă
în apele lent curgătoare de la câmpie și deal, dar și
în lacuri.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Clasa Cephalopoda
Cuprinde moluşte acvatice ce trăiesc cu structură i via ă complexă

şate capului şi un (tub) care
folose te la deplasarea de urgen ă ţă de masa
viscerală n jurul orificiului bucal se află tentaculele cu sau fără ventuze şi doi ochi mari
complex alcătuiţi asemănător cu ai vertebratelor). Masa viscerală este voluminoasă şi
acoperită de structură responsabilă de formarea fel de guler care,
conectat la sifon, conferă propulsie animalului în situa ii de urgen ă

tea paleală se află branhiile şi orificiile excretoare, genital şi anal.
Pe părţile laterale ale masei viscerale, la unele specii, există câte un pliu constituind

în deplasarea curentă în direc ia îna
ă datorită diverselor posibilită i de apărare (camuflaj, viteză de

deplasare, for a bra elor redus şi internalizat în masa viscerală sub forma unui
os sepial (sau ) ărut complet

Din punct de vedere al structurii interne cefalopodele sunt alcătuite predominant din
muşchi şi ţesut conjunctiv (de aici marea lor valoare gastronomică

ă interesantă le transparente se află un ţesut
conjunctiv bogat în îşi pot schimba dimensiunea şi poziţia ând astfel
diferite combinaţii cromatice şi

t în mijlocul tentaculelor şi mărginit de buze musculoase
ă cu faringele musculos în care se găsesc două formaţiuni chitinoide asemănătoare cu

un cioc de papagal în sfâşierea prăzii şi o radulă cu rol în fărâmi are
continuă cu esofagul şi cu un stomac musculos, intestinul cu rectul ce se deschide prin

orificiul anal în cavitatea paleală ă digestivă şi
la acest grup de moluşte. La nivelul rectului se deschide şi ţiile
acesteia fiind eliberate de animal în caz de pericol

ă ganglioni cerebroizi organizaţi asemănător protejat de o
capsula cartilaginoasă xistă ganglioni pentru fiecare braţ tentacular între aceştia
conective nervoase. Organele de simţ sunt de la unele specii care
trăiesc la adâncimi mari ţi ale
corpului. Sexele sunt separate, fecundaţia este fie externă fie are loc în cavitatea paleală ăle

cavită i, adesea păzite de
către femelă

Ca mod de viaţă ădătoare ă vierm
ând mările cu salinitate mare şi oceanele planetei.

Unele specii sunt ă zonele ână la adâncimi de
5000 de metri. La rândul lor sunt consumate de diferite animale .

Clasa grupează mai multe ordine, fără reprezentan�i în fauna �ării noastre.

exclusiv marin, ș � .
Piciorul la aceste animale s-a transformat în ata

ș � . Capul cefalopodelor este bine individualizat fa
, iar î ( )

(
palium, , un

� � , în direc�ie înapoi. În
cavita , tot acolo deschzându-se

cu rol , � inte. La majoritatea cefalopodelor
cochilia ne mai fiind necesar �

� � ș.a.m.d.) fie s-a
„ ” , fie a disp .

). Tegumentul are o
caracteristic , și anume sub celulele epitelia

cromatofori care , rezult
, utile atât în homeocromie cât în comportament. Sistemul

digestiv începe cu orificiul bucal afla ,
continu

ce au rol , precum � . Faringele
se

. Ca gland , hepatopancreasul este foarte dezvoltat
, secre

. Sistemul nervos este foarte bine dezvoltat,
exist creierului vertebratelor,

. E , iar
asemenea bine specializate,

se cunosc organe bioluminiscente dispuse pe diferite par
. Ou

con�in mult vitelus, fiind depuse sub forma unui ciorchine în diferite �
.

, cefalopodele sunt animale pr ce consum i,
gastropode, bivalve, crustacee ș.a.m.d, popul

pelagice , dar cele mai multe populeaz bentice p
marine

ă ii

înotătoarele

cu cerneală

cephalopoda: = cap, = picior (animale cu picor la cap)
cromatofori: = colorat, = purtător
pelagic = organism ce trăiește în masa unui corp de apă și nu pe fundul sau la suprafa�a acesteia
bentic = organism ce trăiește pe fundul unui corp de apă

cephalos podos

cromatos forein
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Ordinul Ammonitida

.

Nautilus pompilius este una din s de
cefalopode cu cochilie descpoerite în Oceanul
Pacific și Indian la adâncimi mai mari de 100 de
metri. Are ăr mare de tentacule

ă
, ează Cochilia este

gălbuie cu striuri de culoare brun-violacee.
răiește slab înotător.

peciile

un num lipsite de
ventuze, cele de pe partea dorsal fiind
concrescute form un lob.

T bentonic, fiind

Sepia o ficinalisf (sepia)

.

are masa visecrală oval-
alungită, de aspectul unui sac turtit dorso-
ventral. De-a lungul masei viscerale se observă
bine cele două înotătoare laterale. Este o foarte
bună înotătoare. Trăieşte în aproape toate mările
lumii, exceptând Marea Neagră

Ordinul Nautilida

grup fosil al
dar are cochilie. U

reprezentan

Ordinul Sepiida
cefalopod ce a cochili , dar redus

paliumului. sunt mai lungi ș
C

fosilă

habitus

fosilă

habitus
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Loligo vulgaris (calmarul european) are corpul
sub ajung 5 cm.

rezent și în Marea
Mediteran

ţire şi alungit, ând până la 1
Trăieşte în mările calde, fiind p

ă în cârduri numeroase ce urmăresc
bancurile de peşti. Specia este în declin datorită
pescuitului excesiv în scop alimentar.

Ordinul Teuthida

u aspect triunghiular

Ordinul Octopoda

Octopus vulgaris ( ) are corpul

ajung lungime.

rezent și în Marea Mediteran

caracati�a
voluminos datorită tentaculelor puternice ce pot

e până la un metru Trăieşte la
adâncimi mari, din Marea Nordului până în sudul
Africii fiind p ă ă.

habitus

habitus
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Figura : sec�iune transversală printr-un segment somatic de anelid
oligochet (A), polichet(B)

Figura : morfologia externă la un anelid oligochet adult

A

B



Clasa Oligochaeta1

Cuprinde anelide caracterizate prin prezenţa unui număr redus de peri, situa i pe
partea ventrală La în treimea anterioară există o
formaţiune cu rol secretor numită ă în împerechere

de la un capăt la altul, orificiul bucal fiind situat ventral

terioară a corpului. rea are două etape, prima fiind
reprezentată de schimbul de lichid spermatic între doi indivizi ata a i prin intermediul
clitellum-ului

lalt indivir. După câteva zile, clitellum-ul secretă iarăşi
muc întări i va rezulta un man on. Acesta va fi î

ăle nefecundate împreună
cu acestea va fi eliberată sperma i astfel va
avea loc fecundaţia. Animalul părăse te complet man onul ouăle rămân închise în acel
manşon până

ăni cu celelalte ouă sau embrioni
Sunt animale terestre dar şi acvatice dulcicole sau salmastre. Se hrănesc cu

materie organică în descompunere pe care o înghit odată cu solul.

clitellum

cocon
adelofagie

73

1oligochaeta: � ; peri, �epi (animale cu peri pu�ini)

ele reprezintă e
, cu inelare evidentă și clitellum

la maturitate. C a variază de la u
până la le speciilor variază
mult, ajungând c Pot fi
observate ușor ,
având

habitus

este un anelid oligochet ușor
de recunoscut după prezen�a unor prelungiri cu
rol de branhii, vizibile pe laturile fiecărui
segment. Adul�ii prezintă clitellus situat pe
segmentele 10-12. Trăiește înfiptă cu zona
cefalică în mâl, fluturându-și în bătaia apei
por�iunea caudală mai bogată în filamente
branhiale.

preparat
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Clasa Polychaeta1

u morfologie ceva mai complexă ând
şi palpi (organe tactile) alcătuit din segmente purtătoare de

şi ăsesc smocuri de peri
l este lipsit de parapode însă are doi ţi

trăind în tuburi săpate în mâl
sau secretate de propriul corp trăiesc ectoparazit pe corpul

Grupează reprezentan�i ce se caracterizează printr-un număr constant de 17
segmente. Reprezintă un grup asemănător lipitorilor (clasa Hirudinea) dar cu o linie
evolutivă separată. Prezintă ventuză bucală și ventuză posterioară, segmentele corpului
fiind total lipsite de che�i. Spre deosebire de lipitori, la aceste anelide numărul de inele
corespunde numărului se segmente.

Toate speciile acestei clase duc o via�ă ectoparazitară, trăind pe branhii sau
tegument la crustacee decapode dulcicole (raci). Branchiobdelidele sunt animale
hermafrodite, fecunda�ia este internă, oul fiind eliminat într-un cocon ce va sta atașat de
exoscheletul gazdei până la eclozare.

parapode
notopod neuropod

ciri anali

Clasa Branchiobdellea

prevăzut cu parapode
specie bentonică

prădătoare, în apă
Trăieşte în Marea Neagră n galerii săp

habitus

corpul fusiform,
format din 17 inele. Orificiul bucal este prevăzut
cu forma�iuni chitinoase de aspect pentagonal iar
ventuza posterioară ușor mai lă�ită de cât
ultimele segmente. Trăiește pe speciile de raci
prezente în apele curgătoare repezi, atașată de
crusta acestora mai ales la nivelul articula�iilor.

habitus

1polychaeta: ; peri, �epi (animale cu peri mul�i)
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Clasa Hirudinea
Cuprinde anelide numite popular lipitori. Au un număr constant de segmente

ţi. Trebuie men�ionat că la hirudinee segmenta�ia nu
corespunde cu inela�ia, mai multe inele apar�inând unui segment, în func�ie de specie. La
capătul anterior există o ventuză permanentă în timp ce la capătul posterior ventuza este
temporară În mijlocul ventuzei anterioare se găseşte orificiul bucal. Tubul digestiv este
drept dar prevăzut , în care se pot acumula
cantităţi rană

există şi specii marine sau terestre. Multe
duc viaţă temporar parazitară consumând sângele sau ţesuturile

sau măslinie, stropită cu puncte negre i adesea
bandată de două linii

Trăie te în ape stagnante sau lent
curgătoare, în mâlul de pe fund sau ata ată de
vegeta ia submersă e hrăne te cu animale moi
ca molu te, larve

habitus

ste cea mai cunoscută specie
de lipitoare utilizată în medicină. Ajunge la 20 cm
lungime, având un colorit brun-verzui cu tonuri
mai întunecate pe partea dorsală și mai deschise
pe partea ventrală. Trăiește în băl�i sau ape lent
curgătoare cu multă vegeta�ie.

habitus
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preparatpreparat
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Figura : imagine de microscopie electronică a unui tardigrad
(după Crowe și Cooper, 1971)
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1arthropoda: articula�ie; picior (animale cu picioare articulate)

1

Reprezintă ând peste două treimi din
speciile lumii vii. Înrudite cu anelidele, cu care se aseamănă în unele privinţe, artropodele
au ajuns la adaptări specifice ce le-au permis cucerirea tuturor mediilor de viaţă

i acoperit de o crustă dură ă
egmentele nu mai sunt

asemănătoare între ele că fiecare aparţine unei regiuni bine definite.
şi numele încrengăturii.

ă provenită din fuzionarea segmentelor cefalice cu unul
sau două oartă apendic ţ

ţiată adesea în şi
ăr de segmente articulate între ele. Ultimul segment al

corpului se numeşt şi este un segment lipsit de apendice, pe care se
deschide orificiul anal.

ă ă
şi două părţi laterale numite

în
cavităţi ă şi sternum. În funcţie de grupul din care fac parte sau
chiar de specie, apendic ă ca formă în limite foarte largi.

ciile acvatice respiră prin
înfundături tegumentare ână

în general separate, fecundaţia este în general internă
ă se produce deobicei cu diferite faze larvare specifice.

Încrengătura Arthropoda are în fauna actuală încrengături:
Subîncrengătura Trilobitomorpha cuprinde numai

specii fosi

exoschelet articula�iilor

capul

Soma torace abdomen

pigidiu telson

tergum sternum
pleure

branhii trahei

Datorită marii diversită�i de specii, implicit și metodele de colectare și
identificare sunt foarte variate, fiind prezentate la fiecare subîncrengătură.
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chelicerata: clește
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Clasa Arachnida
Este singura clasă de chelicerate ce trăie te în România Corpul lor prezintă

principalele caracteristici ale subîncrengăturii
ărginit de două buze şi ând o cameră prebucală în care se elimină

sucuri digestive şi unde are loc o digestie parţială a prazii, lichidul rezultat fiind apoi supt
prin acţiunea muşchilor faringelui care
produc substanţe ce se întăresc ând fire mătăsoase

ă şi Sexele sunt separate şi adesea există
dimorfism sexua

Clasa cuprinde mai multe grupe, din care în fauna noastră trăiesc scorpionidele,
araneidele şi acarienii.

Este reprezentat arahnide cu corpul oval și picioare foarte lungi. Corpul este
format din prosomă și opistosomă. Trăiesc în frunzar sau tufișuri, pe sub pietre sau butuci,
fiind animale prădătoare.

glande secretoare sericigene

împărţită în şi
ă se află telsonul ăzut cu un ţep purtător al glandei cu venin

Dorsal, pe prosoma există o pereche de ochi mediani şi 2-3 perechi de ochi laterali. Ventral
se găsesc chelicerele scurt şi mai dezvoltate
apendice, prevăzute cu o chelă ă îndeplinesc astfel atât func ie tactilă cât i de
apucare sunt în număr de patru ă cu gheare.
Mezosoma este mai dilatată ătuită din 7 îngustă i curbată

Scorpionii trăiesc în special în biotopuri uscate în
frunzarul pădurilor sau sub pietre. Sunt animale prădătoare

mezosom
metasom

ţara noastră
ăşesc 3-4 cm, femela

Trăieşte în sudul Banatului
ând ascunzători sub pietre

ș

habitus
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unoscute popular sub denumirea de păianjeni. Corpul este
alcătuit din prosoma şi opistosoma, la ambele segmentele corpului fiind total contopite.
Pe prosoma se găsesc dorsal ochii, două perechi mediani şi două perechi laterali

ipalpii şi cele patru perechi de picioare. În chelicere se găseşte câte
o glandă cu venin. Picioarele se termină cu gheare pentru agăţat şi pentru ţesutul
plasei. Ante ă se găseşte orificiul genital al.
În treimea posterioară ă care sunt de fapt apendici modificaţi
cuplaţi la o ce secretă mătasea din care ţesută pânza

unt animale prădătoare
şi-au dezvoltat diverse strategii pentru capturarea prăzii. Consumă

filierele

cribellum

habitus

habitus

habitus

păianjenul cu cruce este o
specie comună trăi în apropierea
locuinţelor, în locuri mai puţin umblate.

pe opistosomă în formă
de cruce.

habitus

habitus
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Infraclasa Acari
Grupează arahnide de talie mică şi foarte mică

ţă de celelalte grupe. Prezintă ă rezultată
ătoare de chelicere şi pedipalpi numită şi

tată ă din fuzionarea celorlalte segmente ale prosomei cu întreaga
opistosomă ă elastică i în momentul
când animalul se hrăne te. Ciclul de via ă al acarienilor este foarte complex, fiind legat de

e gazde intermediare pe care ectoparazitează ând cu stadii libere ce trăiesc
acvatic sau terestru.

gnatosom

idiosom

căpuşa
atinge 8-11 mm după ce

rănit cu ează
temporar pe câini, oi, vite, ocazional şi om. De
obicei stă la pândă pe o ramură ă să
cadă în momentul în care tre

habitus

este un acarian de culoare roșie
catifelată. Adultul trăiește pe sol consumând
insecte mici, în timp ce larva parazitează pe
diverse artropode, vizibile sub forma unor mici
picături rășii-portocalii. Specia nu parazitează pe
om.

habitus
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Subîncrengătura Crustacea
e

ăruri de calciu, formând o unele grupe mai dură
ă crustă este schimbată periodic, odată cu

reşter năpârlire ă
este alcătuit din ă umită ică şi

ă ă şi ltima piesă a corpului ător al orificiului
anal Cefalonul este alcătuit din 6 segmente contopite, rtă ă
perechi de antene ( şi şi tre

şi două perechi de ăr variat de segmente
urtând însă

având rol în preluarea şi mărunţirea hranei alături de maxile şi
mandibule. Restul apendicelor au rol locomotor şi se numesc

ăr de 6 segmente şi poartă apendic
înot, respiraţie, reţinerea pontei ste lă it i foloseşte ca paletă de
înot. Aparatul digestiv este simplu, începe cu orificiul bucal, continuă cu faringele,
esofagul şi un stomac . Intestinul are rol de absorbţie şi se termină pe telson. Respiraţia,
branhială la majoritatea crustaceelor, poate fi tegumentară la speciile mici sau traheală

ţii tubulare de la nivelul pleonului). Organele de simţ sunt bine
dezvoltate, ca urmare a vieţii active pe care o duc aceste nevertebrate.

înmulţirea vipară ând ouăle La unele grupe
înmulţirea poate fi și partenogenetică din ouă nefecundate.

Crustaceele sunt animale de mare importanţă ecologică
ă detritivor sunt astfel principalii ecarisatori ai bazinelor acvatice. Pe de altă parte
ărul , ă o sursă trofică importantă pentru co

în fauna europeană subîncrengătura cuprinde 4
clase:

exuvie
cefalon pereion

pleon

antenule antene
mandibule maxile

maxilipede
pereiopode

saci incubatori

1detritivor consumă substan�e organice în descompunere ecarisator cură�ător

Pentru a studia crustaceele este nevoie de metode adecvate de colectare sau
capturare. Numeroasele grupel taxonomice foarte diferite din punct de vedere ecologic,
presupun diferite metode de colectare. Astfrel, pentru speciile acvatice mici se folosesc
filee bentonice sau planctonice, în func�ie de grupul vizat. Speciile acvatice mari pot fi
capturate fie utilizând capcane speciale, fie activ, cu mâna.

Conservarea materialului se face în recipien�i cu alcool etilic 70%. Trebuie
men�ionat că începând cu acest grup taxonomic colectarea se va face cu mai multă
răspundere datorită faptului că în România (și nu numai) trăiesc

(L . Studiul
acestora se va putea efectua doar cu aprobare din partea Agen�iilor de Mediu.

Identificarea speciilor se face pe criterii morfologice, la unele specii pe material
transparentizat.

13/1993, OUG 57/2007, OUG 154/2008, OMMDD 1964/2007)
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Figura : morfologia externă la malacostracee dulcicole din România
(A) amfipod, (B) izopod
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Figura : morfologia externă la malacostracee dulcicole din România
(decapod)

C
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Clasa Ostracoda

Clasa Branchiopoda

1

Reprezintă un grup primitiv de cristacee, protejate într-o crustă de aspectul unei
cochilii bivalve, bombate, ca un bob de fasole în miniatură. Corpul este puternic modificat
fa�ă de morfologia generală a unui crustaceu, având segmenta�ia discretă, vizibilă doar prin
prezen�a apendicelor. Cea mai mare parte din cavitatea cochiliei este ocupată de ccefalon,
acesta fiind prevăzut cu antenule, antene, mandibule și maxile. Pereionul poartă două
perechi de picioare, iar pleonul fiind foarte redus, are aspect de sac.

Există specii de apă sărată, salmastră și dulce, întâlnindu-se în cele mai variate
habitate. Speciile dulcicole pot fi ușor găsite în băl�i temporare cu apă nepoluată.

Cuprinde crustacee de mici dimensiuni, având drept caracter distinctiv prezenţa
de apendice toracice filiforme, pe care sunt situate branhiile. Cefalonul este bine
individualizat, pereionul bine dezvoltat poartă mai multe perechi de pereiopode filiforme
purtătoare de branhii, iar pleonul lipsit de apendice se termină cu telsonul in formă de
furcă ănesc microfag, trăiesc în ape dulci, salmastre sau sărate. În apele dulci,
asemănător ostracodelor, pot trăi în diverse băl�i temporare (urme de copite, urme de
tractor, scorburi sau chiar la baza frunzelor de Bromeliaceae).

Clasa grupează patru ordine: Diplostraca, Nostostraca, Anostraca și Sessilia.

Branhiopode purtătoare de crustă bivalvă, asemănătoare cu ostracodele, dar mai
pu�in bombate. Înoată săltat, cu ajutorul antenelor. Cele mai cunoscute specii sunt
reprezentan�ii , popular numite „purici de apă”.

habitus

1 ccochilie diplostraca: = dublu (cochilie din două piese)

preparat

preparatpreparat
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1

Este reprezentat de crustacee branhiopode acoperite aproape complet pe partea
dorsală cu o cochilie mare, de forma unui scut. Anterior, pe cochilie, prezintă un ochi
median și doi ochi compuși. Antenele sunt foarte reduse, locul lor fiind luat de prelungiri
ale primei perechi de pereiopode. Toracele poartă numeroase pereiopode foliacee
purtătoare de branhii, vizibile pe partea ventrală. Abdomenul este alcătuit din segmente
mult mai înguste ce se termină cu o furcă lungă.

Trăiesc în ape stagnante sau lent curgătoare, adesea în băl�i curate temporare.

Este reprezentat de branhiopode cu corp alungit, lipsit de orice formă de
carapace. Capul acestora este bine dezvoltat, prevâzut cu ochi mari, peduncula�i. Antenele
sunt antenule simple și antene biramate. Toracele este alcătuit din mai multe segmente,
purtătoare de apendice foliacee, purtătoare de branhii. Abdomenul este îngust și terminat
cu o furcă. La femele, la baza abdomenului se găsesc saci ovigeri.

Pot fi întâlnite în ape stagnante temporare sau permanente, adesea în băl�i curate .
Numeroase specii sunt intens colorate.

este un branhiopod cu aspect
surprinzător, fiind considerat genul cel mai vechi
ce încă trăiește încă pe Planeta noastră, estimat ca
având o vârstă de aproximativ 200 milioane de
ani. Atinge lungimea de 6 cm, având scutul dorsal
brun-cenușiu, cu o carenă mediană evidentă.
Trăiește în băl�i periodice, dar și în cele cu
caracter permanent. În multe �ări europene este
considerat o specie periclitată. habitus

1notostraca: = spate (cochilie pe spate) anostraca: = fără (fără cochilie)

reprezintă branhiopode cu
dimensiuni cuprinse între 10 - 20 mm, intens
colorate în albastru, cu furca de culoare roșu-
portocaliu. Trăiesc în ape curate, permanente sau
temporare, unde înoată pe spate. Femelele
poartă un sac oviger mare.

habitus
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Grupează branhiopode ce trăiesc în structuri fixate de substrat. Animalele stau
fixate prin intermediul cochiliei, foarte puternic impregnată cu săruri de calciu, în
interiorul căreia există o cavitate. Cefalonul, pereionul și pleonul sunt foarte puternic
compactate, iar pereiopodele lungi servesc la preluarea hranei. Toate speciile trăiesc în
mediul marin.

Este reprezentată, cu unele excep�ii, de crustacee foarte mici. Posedă maxile
pentru mărun�irea hranei. Abdomenul este lipsit de apendici. Clasa grupează în fauna
europeană mai multe subclase, din care mai cunoscute sunt:

și Thecostraca.

ămânând libere. Există un singur ochi
Pleonul

ă de salturi rapide în masa apei.
. Există specii dulcicole, salmastricole sau chiar parazite.

Clasa Maxillopoda

Subclasa Copepoda

1sesil = atașat de substrat, static

preparat

trăiește fixat pe cochilii vii sau moarte
de gastropode sau bivalve, pietre, bolovani sau
orice alte structuri submerse. Căsu�a are aspect
hexagonal, adesea mai multe exemplare
înghesuibdu-se pe același suport.

preparat preparat
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Clasa Malacostraca1

Grupează crustacee mari, alcătuite (cu unele excep�ii) din 19 segmente, din care 5
sunt cefalice, 8 toracice și 6 abdominale. Zona cefalică este prevăzută cu organe de sim�
reprezentate de ochi compuși și două perechide antene, dar și mandibule și maxile ca
organe necesare fărâmi�ării hranei. Pereionul este puternic, prevăzut cu mai multe tipuri
de apendice, primele specializate la preluarea hranei, numite maxilipede, după care
urmează pereiopodele cu rol în deplasare. La numeroase specii, prima pereche de
pereiopode este transformată în clești. Pleonul este prevăzut cu apendice numite
pleopode sau uropode, iar terminal se află telsonul cu rol de paletă înotătoare.

Clasa grupează mai multe ordine din care amintim:
ș

Este reprezentat de crustacee ce au corpul aplatizat latero-lateral și curbat, cu
segmentarea bine vizibilă. Cefalonul este fuzionat cu prinul segment toracic și prevăzut cu
antenule, antene și piese bucale. La majoritatea speciilor există o pereche de ochi.
Segmentele pereionului poartă 2 perechi de gnatopode cu rol în preluarea hranei și 5
perechi de pereiopode, primele îndreptate înainte, ultimele 3 înapoi. Pleonul este
terminat posterior cu telsonul bifid, iar ca apendice poartă trei perechi de pleopode și trei
perechi de uropode. Reprezentan�ii acestui ordin trăiesc atât în mediul marin cât și în apele
curgătoare dulci, unele chiar în pânza freatică.

având un cefalotorace mic, prevăzut cu organe de sim
format din 7 segmente relativ asemănătoare, purtătoare de pereiopode.

Majoritatea speciilor trăiesc în mediul marin.
eprezentanţi trăiesc în mediul , speriate

strângându-se ghem Se cunosc în ara noastră i câteva specii ce trăiesc în apele dulci.

1 = moale amphipoda: = ambele păr�i (picioare pe ambele păr�i)
isopoda: = la fel (picioare identice)

habitus

este singurul amfipod din �ara
noastră ce poate fi identificat fără preparat
microscopic. Se recunoaște ușor după prezen�a a
trei proeminen�e situate dorso-median pe
primele 3 segmente ale pleonului. Este o specie
ce poate fi întâlnită în apele curgătoare din zona
de deal și câmpie, unde formează popula�ii dense.
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izopod terestru)

habitus

izopod acvatic( )

habitus

Au cefalonul ătuind

fiind ,
ă și prevăzută cu ti Branhiile sunt atașate la baza picioarelor și sunt

acoperite dorso-lateral cu o prelungire a tergum-ului, numită , acoperind
totodată și pleurele acestei regiuni.
Primele 5 segmente poartă pleopode, ultimul însă este prevăzut cu o pereche de uropode
bilobate, care împreună cu tel ă înotătoare in acest motiv
deplasarea în caz de urgen ă La masculi primele două p

ă numele
trăiesc în mediul marin sau d

1decapoda: = zece (zece picioare)

sau de asemenea )
reprezintă crevetele, decapode cu exoschelet
foarte slab impregnat cu săruri minerale, dând
animalului un aspect fragil. Apendicele
cefalonului și pereionului sunt sub�iri și lungi.
Înoată bine în masa apei. Câteva specii
apar�inând acestor genuri trăiesc și în zona
litorală a Mării Negre.

habitus

Palinurus elaphas

habitus
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habitus

este o specie de crab ce
trăiește în Marea Neagră, Marea Mediterană și
par�ial în Oceanul Atlantic. Culoarea crustei este
brun-violet marmorat cu galben. Se deosebește
de celelalte specii prin cele trei proeminen�e de
pe laturile cefalotoracelui. Este foarte agil
ascunzându-se repede între stâncile printre care
trăiește.

habitus

este una din speciile de
homari ce trăiește în apropierea Europei, în
Oceanul Atlantic de Est, dar ajunge chiar și în
Marea Mediterană. Speciile de homari seamănă
mult cu racii, dar au cleștii mult mai puternici.
Din punct de vedere ecologic, homarii reprezintă
decapode exclusiv marine, în timp ce majoritatea
racilor trăiesc în apele dulci.

habitus

habitus

Austropotamobius torrentium

Astacus astacus

racul-de-lac este un rac
mare, ce poate depăși 15 cm în lungime. Poate fi
recunoscut după rostrul puternic, cu margini
paralele. Masculii au cleștii de aspect alungit.
Trăiește în ape lent curgătoare sau stătătoare, din
Delta Dunării și lacurile litorale, până în cursurile
inferioare ale râurilor mari din �ară.
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Subîncrengătura Myriapoda
ea toracică fa�ă de cea

abdominală ă fiind aproximativ cilindrică ătuit din 5
segmente total fuzionate ă o singură pereche de antene. are un
număr mar ă câte o pereche de

unde se deschide orificiul anal.
Miriapodele au un mod de viaţă foarte variat, trăiesc în locuri ascunse, sub pietre, lemne, în
frunzar, sub scoarţa copacilor, preferând în general locuri umede. Sunt prădătoare sau
detritofage.

Subîncrengătura cuprinde în fauna europeană 4 clase:
.

1myriapoda: = numeros (animal cu multe picioare)

Colectarea speciilor se face fie utilizând capcane de tip Barber, fie cu fileul din
habitatul lor natural. Trebuie �inut cont că unele specii pot fi veninoase. Conservarea se
face în alcool 70%, identificarea speciilor făcându-se numai pe baza preparatelor
microscopice cu piesele din armătura genitală sau aparatul bucal.

habitus

reprezintă s i
până u

între 13 și 15 perechi de picioare, colorit castaniu,
uneori gălbui ă antene mari. Trăiesc în
locuri umbroase, pe sub bu teni, lespezi, adesea
în apropierea caselor. Sunt specii prădătoare.

habitus

gălbui brăzdat
Picioarele sunt în număr de 15

perechi i sunt Este o
specie cu areal mediteranean, ce s-a extins în
prezent în întreaga lume, fiind foarte bine
adaptată la traiu Este
prădătoare, consu ând alte artropode, în special
aranee și i
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habitus habitus
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habitus

habitus habitus



habitus habitus
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habitus habitus
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habitus habitus

habitus habitus
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habitus habitus

habitus habitus

habitus habitus
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habitus habitus

habitus habitus
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habitus habitus

habitus
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habitus habitus

habitus

habitus habitus

habitus
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habitus

habitus habitus
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habitus habitus

habitus habitus

habitus habitus
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habitus habitus

larve de afide

habitus habitus

imago
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habitus habitus

habitus habitus

Diplolepis rosae (larve) Diplolepis rosae (gale)

habitushabitus
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habitus habitus

Vespa crabro

habitus habitus

Sceliphron caementarium

habitus habitus

Dolichomitus sp.
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habitus habitus

Bombus sp.

habitus habitus

Carabus violaceus
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habitus habitus

Cybister sp.

habitus habitus

Silpha sp.

habitus habitus

Staphylinus erythropterus
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datorită unui

mecanism situat între pro- și mezo-stern.

habitus habitus

habitus habitus

Rhagonycha fulva

habitus

Agriotes sp.

habitus
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habitus habitus

Harmonia axyridis (larvă)

habitus habitus

Anthaxia salicis

habitus habitus

Clerus mutillarius
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habitus habitus

Lytta vesicatoria

habitus habitus

Lagria hirta

habitus habitus

Cleonis pigra
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habitus habitus

Chlorophorus varius

habitus habitus

Aromia moschata Pseudovadonia livida

habitus habitus
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habitus habitus

Trypocopris vernalis

habitus habitus

Sisyphus schaefferi

habitus habitus

Cassida viridis



119

habitus habitus

Amphimallon solstitiale

habitus habitus

Protaetia sp.

habitus habitus
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habitus

habitus habitus

Dermestes laniarius

habitus

Stylops melittae mascul

habitus habitus

Dorcus parallelipipedus
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habitus habitus

Libelloides macaronius

habitus habitus

Parainocellia sp.
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habitus habitus

Panorpa sp.

habitus habitus

Sialis sp. (imago)



123

habitus habitus

imago

habitus habitus

Phymatopus hecta
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habitus habitus

Euplocamus anthracinalis

habitus habitus

Adela reaumurella

habitus habitus

Pyropteron chrysidiformis



habitus habitus

Myelois circumvoluta

habitus habitus

Pterophora pentadactyla

125

habitus habitus

Zygaena filipendulae
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habitus habitus

Pseudopanthera macularia

habitus habitus

Ematurga atomaria

habitus habitus

Eurrhypara hortulata
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habitus habitus

Eucarta amethystina

habitus habitus

Diachrysia tutti

habitus habitus

Harpyia milhauseri
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habitus habitus

Euplagia quadripunctaria - specie protejată Diacrisia sannio

habitus habitus

Saturnia pavonia Saturnia pyri

habitus habitus

Euproctis similis
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habitus habitus

Deilephila porcellius Macroglossum stellatarum

habitus habitus

Iphiclides podalirius Parnassius mnemosyne

habitus habitus

Macrothylacia rubi Gastropacha quercifolia
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habitus habitus

Gonepteryx rhamni Leptidea sp.

habitus habitus

Colias sp. Pieris sp.

habitus habitus

Thymelicus sylvestris Erynnis tages
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habitus habitus

Polyommatus icarus Satyrium spini

habitus habitus

Scolitantides orion

habitus habitus

Vanessa cardui

habitus habitus

Lycaena dispar - specie protejată Lycaena virgaureae
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habitus habitus

Coenonympha arcania Aphantopus hiperantus

habitus habitus

Apatura ilia Polygonia c-album

habitus habitus

Pararge aegeria

habitus habitus

Boloria dia Brenthis daphne
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reprezintă ntenele
vărgate asemănător licenidelor. În fauna Europei trăie te o singură specie

ipterele au ca şi caracteristică aparte prezenţa

şi
scurte la cele evoluate. Aparatul bucal este adaptat pentru supt şi lins sau înţepat.
Protoracele şi metatoracele sunt slab dezvoltate, cel mai puternic fiind mezotoracele
purtător de aripi. Picioarele sunt adesea dotate cu formaţiuni adezive. Aripile anterioare

aripile posterioare sunt reduse la nişte beţişoare,
numite balansiere. Abdomenul poartă doi cerci şi doi stili. Dezvoltarea este holometabolă

Ordinul cuprinde două subordine: Nematocera şi Brachycera.

au ca și caracteristică evidentă antenele vizibil mai
lungi de cât capul. Larvele lor sunt eucefale, pupa liberă şi foarte mobilă

ăr mare de familii, identificarea speciilor fiind foarte dificilă.
grupează reprezentan i cu aspect de ţânţar mult mai mare,

însă fără fi o insectă hematofagă ilor nu se
mai hrănesc) Zboară prin locuri umbroase arvele se hrănesc cu materie vegetală

u rădăcini

Familia Riodinidae

Familia

fluturi diurni de dimensiuni medii, având a
ș .

D unui singur rând de aripi, cele
anterioare, ca urmare a reducerii perechii posterioare. Capul este prins de torace printr-un
gât ce-i permite mobilitatea. Ochii sunt mari, iar antenele lungi la formele primitive

membranoase servesc la zbor în timp ce
,

unele specii depunând direct larve (ovovivipare), iar altele folosind chiar
partenogeneza.

. Subordinul
cuprinde un num

� cu
abdomen alungit și cilindric, a (majoritatea adul�

. L , în
special c .

Ordinul ptera ( , )Di Muștele tăunii

Subordinul Nematocera

Tipulidae

.

habitus habitus

Hamearis lucina Hamearis lucina

habitus habitus

Tipula sp. Nephrotoma sp.
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reprezintă ţânţarii, diptere de talie mică

Larva lor se dezvoltă în ape stagnante sau lent curgătoare.

este foarte bine reprezentată dulţii se
deosebesc de ţânţari prin forma mai delicată a abdomenului şi antene

de aspect vermiform, reprezentând o componentă
importantă a comunită

spect de ţânţar
Femelele a numeroase specii se hrănesc cu sânge, altele cu

nectar sau chiar prădând alte insecte. pot fi găsite în zone umede sub scoar ă
âl sau plante acvatice

Familia Culicidae

Familia Chironomidae

Familia Ceratopogonidae

, cu antene
moniliforme. Aparatul bucal este pentru în�epat, masculii consumând nectar, iar femelele
sânge (pentru a se reproduce).

în România. A
le plumoase la

masculi. Larvele sunt acvatice
�ii zoobentonice mai ales în ape poluate.

are reprezentan�i foarte mici, cu a .
Masculii au antenele pectinate.

Larvele � , lemn
putred, m .

preparat habitus

larvă Culex sp. - adult

preparat habitus

larvă Chironomus sp. - adult

preparat habitus

larvă Dasyhelea sp.
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are reprezentan�i ce fi �i culicidae prin aspectul
mai robust, ce aduce mai degrabă spre form să Masculii
se hrănesc cu nectar, iar femelele cu sânge.

oarte mici ca dimensiune, numi�i şi
muştele molii ă antenelor lungi și aspectului păros al corpului i aripilor. Larvele se
dezvoltă în medii acvatice sau semi-acvatice, inclusiv în instala iile sanitare din băi

sunt diptere cu antenele scurte, alcătuite din

prădătoare sau necrofage. Larvele lor sunt eucefale sau acefale, pupa liberă ă
ă por iunea închisă

te i pe protorace. prinde un număr

grupează diptere suple, brun sau gălbui colorate.
e dezvolta i iar antenele scurte i îndreptate înainte. Trăiesc în apropierea

zonelor umede, mai ales mlă tinoase unde larvele parazitează melci. Unii fermieri le
cultivă pentru a reduce pierderile foliare cauzate de

Familia Simuliidae

Familia Psychodidae

Familia Sciomyzidae

pot deosebi de
a unei muște de culoare negricioa .

Larvele sunt acvatice preferând ape curate.

are reprezentan�i f
datorit ș

� . Adul�ii
sunt nocturni, doar la pu�ine specii femelele fiind hematofage sau parazite pe alte insecte.

cel mult 8
articole. Adul�ii se mai pot deosebi și prin comportament, majoritatea brahicerelor fiind

și sedentar .
Larva se poate deosebi de cea a nematocerelor prin faptul c � la culoare
din spatele capsulei cefalice se prelungeș ș Subordinul cu
foarte mare de familii.

Ochii sunt
foarte bin � ș

ș
melci.

Subordinul Brachycera

preparat habitus

larvă Simulium sp. - adult

habitus habitus

Clogmia sp. Clogmia sp.



ăunii ă cele mai mari diptere, cu un zbor zgomotos.
Adul ii se hrănesc cu nectar femelele însă pentru a se putea reproduce sunt obligate să
consume ă în sol umed i consumă nevertebrate

cunoscute familii de diptere.
Adul ii se hrănesc cu nectar i polen. Femela adultă depune ouăle în apropierea cuiburilor
altor insecte pe care larvele le vor prăda.

imită aspectul unor himenoptere, fără a avea însă aparat
vulnerant e hrănesc

ă ând materie organică în descompunere, altele
fiind prădătoare la afide.

Familia Tabanidae

Familia Bombyliidae

Familia Syrphidae

(t ) grupeaz
� ,

sânge. Larvele se dezvolt ș .

este una din cele mai pu�in
� ș

sau abdomen suspendat. Adul�ii s cu nectar și polen. Larvele au un
spectru larg de hran , la unele specii consum

136

habitus habitus

Bombylius discolor Hemipenthes morio

habitus habitus

Limnia sp. Tetanocera sp.

habitus habitus

Chrysops caecutiens Tabanus sp.



i ă de mu tele-de-casă având ochi
mari, antene scurte aristate ii pot fi prădători, hematofagi, saprofagi sau
consumatori de diverse lichide. Larva poate ocupa diverse habitate: vegeta ia în
descompunere, sol umed, cuiburi de insecte sau păsări

Famili Muscidaele și Sarcophagidae reprez nt „ ș ”
. Adul�

�
, carne în descompunere.
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habitus habitus

Eristalis tenax Eristalis pertinax

habitus habitus

Sphaerophoria scripta Syrphus ribesii

habitus habitus

Neomyia cornicina Sarcophaga sp.
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grupează insecte de mici dimensiuni, tere și
, numite popular „pureci”

înalt în profil. Capul are Toracele este bine dezvoltat și
nu posedă nici măcar rudimente de aripi. Picioarele cele mai dezvoltate sunt perechea a
III-a. Abdomenul este mare, cu diverse ornamentaţii ţepoase. Dezvoltarea este
holometabolă. L ă micelii de ciuperci, având corpul
vermiform și lipsit de picioare. Adulţii devin paraziţi, putând însă aştepta o perioadă foarte
lungă fără hrană, până la găsirea unei gazde. Parazitează diferite specii de mamifere şi
păsări, fără a fi strict specializaţi, astfel că pot fi responsabili de transmiterea a numeroase
boli infecţioase.

ză

Ordinul Siphonaptera ap
ectoparazite . Corpul lor este foarte aplatizat latero-lateral, dar

aparat bucal adaptat pentru supt.

arvele nu sunt parazite, consum

Ordinul grupea familiile: Ceratophyllidae, Ischnopsyllidae, Coptopsyllidae,
Ctenophthalmidae, Hystrichopsyllidae, Pulicidae și Vermipsyllidae.

preparat habitus

Hystricopsylla talpae Ctenocephalides felis
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1echinodermata: = placă (animal cu plăci scheletice în derm)echinos

Încrengătura Echinodermata1

Grupează animale ce trăiesc Caracteristica acestui
grup o reprezintă scheletul care devine mai profund de cât la artropode, acesta fiind
înglobat în stratul dermic al tegumentului. Pe de altă parte, echinodermele su

simetrie radiară
ca arici de mare, stele de mare, crini de mare, castraveţi de mare etc.

Sunt animale celomate, cu corp unitar, la care nu se poate identifica o zonă cefalică
distinctă are o structură pentameră bra�e

ă faţa
corpului ţepi tari, fixaţi pe plăci

Organizarea internă a echinodermelor este relativ simplă
căreia se găseşte conjunctivă în care se

dezvoltă ăci calcaroase, ce proemină
ă

ă ă două sisteme de tuburi şi canale şi
şi

şi canale ce
înconjură organele interne , şi în
respiraţie, şi se compune dintr-un aşezat în jurul

câte unul pentru fiecare braţ
picior

ă ă
ia veziculei se realizează Între cele cinci

canale radiare se află un număr de cinci
stem, lichid care este de

fapt apă de mare pătrunsă prin şi ajunsă în sistemul ambulacrar
prin sunt conecta�i la inelul central al
sistemului ambulacrar și con�in celule fagocitare cu rol în re�inerea corpilor străini
(bacteriilor) din apă. dispoziţie verticală

ându-se pe partea ventrală în timp ce orificiul anal se află pe partea dorsală a
animalului. Întrucât majoritatea speciilor sunt prădătoare, echinodermele folosesc,
asemeni turbelariatelor, faringele exertil pentru a imobiliza i digera prăzi mai mari de
cât orificiul bucal. Echinodermele au sexele separate însă fără dimorfism sexual. Nu
există ţie, fecundaţia fiind externă

Încrengătura grupează
şi Holot

exclusiv în mediul marin.

nt
singurele animale care folosesc mecanica fluidelor pentru deplasare. Corpul are

, cu aspect stelat, globulos sau cilindric, fapt ce le-a atras diferite
denumiri populare

. Corpul (format din cinci numite )
situat împrejurul axului oral-anal al corpului. Toate echinodermele au pe supra

le dermice calcaroase.
. La exterior se

distinge , sub stratul ,
elementele scheletice sub forma unor pl la

exterior și dau aspect rugos tegumentului. Partea intern a corpului este o cavitate
celomic . Exist , unul cu rol circulator unul cu rol
locomotor; este vorba de respectiv

. Sistemul paraambulacrar este constituit din vezicule
. Sistemul ambulacrar are rol în deplasare dar

intestinului, de la care
pornesc cinci , iar de pe acesta se desprind

, fiecare purtând în vârf câte un ( ). Un
asemenea picior ambulacrar este constituit dintr-o ventuz și o vezicul . Prin
contrac� prinderea sau desprinderea ventuzei.

, cu rol important în
managementul presiunii lichidului din interiorul întregului si

.

Sistemul digestiv are , orificiul bucal
deschiz ,

ș

organe de copula .
mai multe clase, din care amintim: Crinoidea,

Ophiuroidea,Asteroidea, Echinoidea huroidea.

antimere

epiderma derma

sistemul paraambulacrar sistemul
ambulacrar

inel central
canale radiare

canalele transversale ambulacr

vezicule Poli

canalul hidrofor

u

placa madreporică
Corpusculii Tiedemann

de pe fundul mării prin âncimi cuprinse între 25
i 150 metri. Materialul colectat se triază sub apă în anestezie cu uretan pentru a evita

autotomia. Conservarea se face în alcool 80% evitând formolul care înmoaie plăcile
dermice. Mai pot fi colec ionate i exemplare uscate

Colectarea se face dragare la ad
ș

� ș .
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Figura :29 schema sistemului ambulacrar la steaua-de-mare

Figura :30 sec�iune transversală prin bra� la steaua-de-mare
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Cuprinde echinoderme cunoscute sub numele de crini de mare ce trăiesc fixat
temporar printr- , ţe e divizat

Se pot desprinde și înota prin mișcări de unduire. ăiesc la adâncimi cuprinse între
100 şi 1000 de metri adâncime în mările şi oceanele calde. Nu trăiesc în Marea Neagră

ă şi cinci braţe
radiare raţe sunt cilindrice, asemănător cozilor de arpe, de unde i numele dat acestui
grup e găsesc aproape în toate mările lumii 5 specii trăiesc n Marea Neagră

Grupează echinoderme ă stelată ând braţe late
ating la bază între ele, ceea ce le diferenţiază de ofiuride.

Au o largă răspândire în fauna actuală întâlnite în aproape toate mările, din zona
litorală până la adâncimi foarte mari În Marea
Neagra lipsesc din cauza salinităţii scăzute

„ ”
un peduncul din care pornesc cinci bra penat , fiecare la rândul

lui. Tr
, .

Cuprinde echinoderme ce au corpul format dintr-o parte discoidal
. B ș ș

. S , și î .

cu form , av , turtite dorso-ventral,
de aspect triunghiular. Bra�ele se

, fiind
, preferând un nivel ridicat de salinitate.

.

habitus

preparat

habitus
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de echinodermele cunoscute sub numele de arici de mare ă
corpului globulos şi prevâzut cu numeroşi ţepi foarte lungi. Pe lângă ţepi există şi

ările cu salinitate mare, trăind din zona litorală până la mari adâncimi.

Sunt echinoderme numite popular castraveţi de mare datorită
t simetria radiară datorită a ezării pe

o parte. Scheletul dermic este slab reprezentat, din acest motiv animalul având o textură
moale. ătul anterior se găseşte orificiul bucal înconjurat de tentacule ălalt

orificiul anal. Trăiesc pe fundul mărilor şi oceanelor ă plancton şi
detritus. Câteva specii trăiesc i în Marea Neagră

Cuprin „ ” datorit
structuri

mobile cu rol de prindere sau senzitiv. Echinidele sunt un grup bine reprezentat, adaptate
la m Lipsesc din
Marea Neagra.

„ ” formei alungit-
cilindrice a corpului, sunt echinoderme care au pierdu ș

La cap , iar la cel
posterior , unde consum

ș .

habitus

habitus
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1chaetognatha: = peri, �epi; = falcă (animal cu �epi în jurul gurii)chaetos gnathos

Încrengătura 1

Cuprinde aproximativ 50 de
de lance, transparente sau translucide, cu lungimi de maxim 10 cm.

�
trunchi dotat cu ș ș . . Sunt
considerate animalele care fac leg .

specii de nevertebrate marine cu forma caracteristică
Corpul acestor

animale are un cap prevăzut cu fălci epoase pentru străpungerea tegumentului prăzii, un
înotătoare asemănătoare pe tilor, i o coadă Înoată în masa apei

ătura cu vertebratele. Nu trăiesc în Marea Neagră

preparat
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