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 Microcosmos 
Lumea unicelularelor 

 
Cu ce fel de unicelulare ne putem întâlni în apele noastre supraterane? 
După structura celulei pot fi întâlnite trei tipuri de unicelulare, care pot fi 
studiate și cu ajutorul unor echipamente simple. Unicelularul tipic este 
euglena verde cu flagel, care este capabilă de mișcare, poate fi considerată 
plantă deoarece conține și organite celulare verzi. Pentru locomoție –după 
cum arată și denumirea- folosește un flagel. În comparație cu aceasta, 
paramecii nu au organite celulare verzi, dar sunt înveliți pe partea exterioară, 
cu mai multe șiruri de cili, cu ajutorul cărora animăluțul se mișcă. Forma 
amibilor nu poate fi definită, deoarece ele își schimbă locul cu ajutorul unor 
pseudopode, iar reziidurile de substanțe organice care constituie hrana lor, 
pur și simplu sunt fagocitate de către ei, cuprinzând de jur împrejur această 
hrană. 
 
Cum pot fi adunate aceste unicelulare? 
Pentru colectarea organismelor unicelulare, nu pot fi folosite acele plase, 
care sunt utilizate pentru capturarea peștilor mici, deoarece ochiile acestora 
dintre firi sunt prea mari. Echipamentul profesional conține un drăgnet mic 
pentru planctoni, la baza căruia se găsește o sticlă mică, în care se vor aduna 
unicelularele cu ocazia introducerii acestuia în apă. Astfel de drăgnete pot fi 
confecționate și acasă, dintr-o bucată de țesătură cu fire dense se poate 
realiza partea de sită, iar pentru partea de sticlă pentru colectare, poate fi 
utilizată o fiolă a unei medicamente. Sticluța va fi fixată pe partea inferioară 
a sitei cu ajutorul unui bucăţi de cauciuc pentru borcane. 
 
Care sunt metodele de examinare ale unicelularelor? 
Pentru examinarea organismelor unicelulare, vom avea nevoie de microscop. 
Cel mai adecvat este un microscop stereobinocular, dar vom avea parte de o 
priveliște frumoasă și în cazul în care o examinăm pe placa de examinare din 
sticlă a unui microscop cu lumină, într-o picătură de apă. Deoarece unele 
specii au o mișcare foarte rapidă, cu greu am putea urmări în picătura de apă 
–aceasta însă o putem evita prin introducerea unei cantități mici de fibre de 
vată între sticla de examinare și cea folosită pentru acoperirea materialului 
examinat. 
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 Cum putem să ținem organisme unicelulare, acasă la noi? 
Pentru a menține în viață unicelularele obținute din apa vie, este suficientă 
doar să asigurăm condițiile de viață ale acestora. Într-un borcan, pe lângă 
puțină cantitate de fân sau paie, se va înmuia puțină fructe, coajă de banane, 
bucăți de mere și punem într-un loc cu iluminare nu prea intensă, fără să 
închidem borcanul. După ce turnăm peste acest preparat, proba noastră 
luată din apa naturală, peste câteva zile vom avea o colonie proprie de 
unicelulari! 

Nevertebrate de apă 
 
Ce fel de categorii de animale nevertebrate putem găsi în apele noastre vii? 
În nămolul albiei putem găsi mai multe dintre categoriile sistematice ale 
viermilor, cele mai caracteristice dintre aceștia fiind viermii rotatori, viermii 
din ordinul turbellaria adică planariile. Dintre moluște putem găsi în număr 
mare, scoici și melci, ele fiind ”măturătorii de stradă” ale apelor vii. Însă cel 
mai variat grup din categoria nevertebratelor acvatice, este reprezentat de 
artropode. Dintre arahnide putem întâlni păianjenul de apă și mai multe 
specii de acarieni acvatici. Dintre crustacee, speciile cele mai reprezentative 
ale creveților cu zece picioare sunt, racul de fluviu și racul de baltă iar dintre 
creveții inferiori cel mai răspândit este specia Daphnia și speciile din genusul 
Orchestia. Dintre insecte sunt caracteristice speciile de ploșnițe acvatice, 
coleopterele acvatice, larve de țânțari și muște, libelule, specii de 
efemeroptere respectiv larve de trihoptere. 
 
Cine sunt de fapt personajele din desenele animate păianjenul de apă-
păianjenul miraculos? 
Serialul de desene animate, a descris viața multor nevertebrate cu o 
exactitate surpinzătoare – doar păianjenul de apă a pățit rău, deoarece în loc 
de opt picioare, pe desen a primit doar șase. Cele trei melci, prietenii 
păianjenului în realitate sunt melci din genul Planorbarius respectiv 
Planorbis, și melci vivipari. ”Prietenul nostru cu cruce” poate să apară 
eventual pe copacii sau arbuștii regiunii dintre diguri, în forma păianjneului 
cu cruce. Se mai găsesc aici larve de trihoptere, larve de broască de lac –
adică mormoloci- raci de fluviu, cereveți inferiori și chiar și o specie ale 
neuropterelor (Myrmeleon formicarius) specie care mai degrabă este 
locuitorul ariilor acoperite cu nisip, pentru că pe solurile de aluviuni nu este 
capabilă de a realiza capcana sa în formă de pâlnie. 
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Ce fel de forme ontogenetice ale insectelor pot fi observate în apă? 
În cazul insectelor unele specii sunt locuitorii permanenți ale apelor, iar 
altele își petrec viața lor sub apă numai în perioada de larvă. Speciile de 
ploșniță au o dezvoltare directă, deci în stadiul lor de larvă seamănă cu 
exemplarele mature fără aripi, ploșnița înotătoare, ploșnița de apă, 
scorpionul de apă și ploșnița de lac în formă de băț. Larvele de țânțari și de 
muște, respectiv coleopterele, se dezvoltă prin metamorfoză completă, deci 
fără a evita stadiul de pupă. Stadiul de larvă se finalizează cu metamorfoză 
completă în cazul libelulelor, efemeropterelor și ale trihopterelor. 
 
De unde își fac rost de oxigenul necesar respirației, nevertebratele 
acvatice? 
Respirația prin stratul de tegument ale viermilor este funcțională și în apă, 
branhiile moluștelor în cazul scoicilor sunt reale, iar în cazul melcilor de apă 
dulce apar în urma involuției plămânilor, când strămoșii lor s-au întors în 
mediul acvatic. Insectele respiră din aerul atmosferic, prin orificiile aflate la 
terminația abdomenului. 
 

Nevertebratele a teritoriilor dintre diguri 
 
Cum își pot supraviețui organismele acvatice dacă ajung pe uscat? 
Acele organisme care au branhii, vor avea cele mai mari probeleme, dacă vor 
ajunge pe uscat în urma dispariției apei. Scoicile sunt capabile de a-și închide 
cochiliile pe  un interval mai scurt, în așa fel încât să poată reține umiditatea 
în interior, însă razele solare directe, au efect devastator asupra lor. Melcii 
acvatici pot rămâne în formă anabiotică chiar pe întreaga perioadă de vară, 
în solul stratului de nămol de pe fundul gropilor săpate pentru exploatarea 
pământului, închizând orificiul de intrare al cochiliei lor cu un strat fin și 
impermeabil față de aer. Viermii nu au astfel de unelte de protecție, fapt 
pentru care supraviețuirea acestora poate fi asigurată doar de solul umed, 
asemănător creveților inferiori. În formă de ouă însă aproape cu toții sunt 
capabili de a suporta pierderi extreme de apă, de exemplu pot călători în 
noroiul lipit de picioarele păsărilor acvatice de la un teritoriu cu apă, la 
celălalt. Majoritatea insectelor și-a păstrat capacitatea de zbor, datorită 
căruia în caz de nevoie, pot căuta cel mai apropiat teritoriu cu apă. 
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 Ce fel de animale pot fi observate la limita dintre cele două lumi? 
Ne putem întâlni multe specii, care utilizează tensiunea de suprafață a apei și 
în așa fel vânează insectele căzute în apă. Astfel de specie este ploșnița de 
apă, care de multe ori în mod greșit este numit și ”păianjen de apă” iar în 
cazul ei dintre cele șase picioare de fapt patru sunt acelea care asigură 
deplasarea pe suprafața apei, iar două dintre picioare s-au transformat în 
picioare de prindere a pradei. Dintre insecte aici vânează fugăii, iar dintre 
păianjeni, păianjenii vidra și păianjenii pirați, stau la pândă prin atingerea 
suprafeței apei cu cele două picioare din față, sesizând orice fel de mișcare 
ale suprafeței și agățând cu celelalte picioare, de vegetația de pe malul 
râurilor. 
Care sunt acele insecte acvatice, care ”s-au coborât” pe mal? 
Insectele care părăsesc apele la maturitatea lor, toate duc un mod de viață 
zburătoare. Astfel de insecte sunt dipterele, trihopterele care construiesc un 
tub mic în perioada lor de larvă, sau efemeropterele care în perioada lor 
matură, sunt active doar câteva ore. Libelulele se împart în două mari grupe, 
libelule cu aripi uniforme – de ex. vânătorul- și cele cu aripi inegale -ca 
speciile din familiile Libelulla, Calopteryx virgo sau specia cu cea mai mare 
dimensiune, libelula uriașă 
Care este cea mai frecventă insectă acvatică din regiunea aflată între 
diguri? 
Cea mai mare cantitate ale insectelor acvatice sunt reprezentate de diferitele 
specii de țânțari. Aceasta, din punctul de vedere al oamenilor , nu este un 
lucru care ne bucură, dar prezența lor este de importanță cheie, atât în 
reglajul conținutului de substanțe organice ale apelor, cât și din punctul de 
vedere ale prădătorilor insectivori, păsări cântătoare, libelule etc. Omul este 
deranjat doar de câteva dintre specii, prin faptul că aceștia extrag sânge prin 
înțepătură, majoritatea acestor specii nici nu sunt implicați din acest punct 
de vedere – însă dezinsectarea afectează pe toate aceste specii. 

Examinări microscopice 
 

Care este principiul de bază a funcționării microscopului? 
Microscoapele prin mărirea foarte mare a imaginii, cu ajutorul unor sisteme 
de lentile lustruite, fac posibile examinarea vizuală a părților fine din mediul 
nostru înconjurător, care nu pot fi observate cu ochiul liber. Microscoapele 
stereobinoculare, realizează imagini reale, cu efect de vedere în spațiu prin 
obiectivele lor, iar microscoapele cu lumină, iluminează obiectele examinate 
din jos în sus, fapt pentru care cu ajutorul acestora, pot fi examinate 
preparate prin care poate să treacă lumina parțial, sau în totalitate, iar în 
cazul țesuturilor care nu pot fi transluminate, trebuie să obținem disecții 
suficient de subțiri pentru ca aceștia să poate să fie examinabile. 
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Cum se mișcă unicelularele în apă? 
Cea mai simplă formă de locomoție este reprezentată de mișcarea amibilor 
cu ajutorul pseudopodelor.  Aceste animăluțe se mișcă în apă, prin 
excrescențele laterale ale celulelor, alungind câte un pseudopod în direcția 
adecvată, până când întreaga cantitate de lichid din interiorul celulei, va 
curge în pseudopodul crescut. Cu ocazia nutriției lor acestea practic îl 
înconjoară fragmentele organice, care urmează a fi consumate. La nivelul 
părții terminale al euglenei cu flagel, flagelul este legat de celulă printr-un 
segment scurt, care este deosebit de mobil, pe lângă mișcările de bătăi și 
mișcări de canotaj, poate asigura mișcare și în direcție în formă de filetare. 
Paramecii în comparație cu aceștia poartă multe coroane mici formate din 
cili, iar mișcarea este transmisă prin acestea sub forma unor unde, adică cilii 
prezintă mișcare coordonată.  
 
Ce fel de componente, invizibile cu ochiul liber, pot fi descoperite sub 
microscop? 
Merită să observăm de exemplu suprafața corpului insectelor acvatice; pe 
acest nivel, unele specii încearcă să mențină un strat de aer după coborârea 
sub suprafața apei, iar acest strat va funcționa pentru ei, ca un fel de 
scafandru. De asemenea este interesantă acea suprafață specială ,care 
asigură impermeabilitatea suprafeței frunzelor plutitoare ale plantelor 
acvatice, respectiv poziționarea pe partea lor laterală, ale stomelor pentru 
schimbul de gaze la plantele acvatice. 
 
Cum s-a adaptat anatomia plantelor acvatice, la modul de viață plutitoare? 
Dintre plantele acvatice, merită studiate acele specii care plutesc pe 
suprafața apei în vederea descoperirii strategiilor de adaptare. Stabilitatea și 
poziția fixată din apă, este asigurată pentru ei, de forța de ridicare a aerului 
aflat în structura țesuturilor. Examinând disecțiile obținute din tulpina sau 
frunzele nufărului putem să observăm structura dublă al aceluia, iar în 
structura pețiolului și a tulpinii pot fi observate, săculețele de aer dintre 
fibrele țesuturilor de conducere. 
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 1. Să examinăm structura corpului organismelor unicelulare! 
Analizând organismele unicelulare cu ajotorul microscopului, putem observa, 
că corpul acestora este format doar dintr-o singură celulă, în interiorul 
celulei se găsesc organite și mai mici. Realizați o schiță despre cele văzute în 
microscop și încercați să le identificați rolul organitelor, cu ajutorul 
profesorului vostru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Efectul luminii și a căldurii asupra unicelularelor 
Diferitele specii, reacționează în mod diferit sub efectul schimbării factorilor 
de mediu. Efectuați experimente cu unicelularele aflate pe plăcile de 
observare din sticlă! Ce fel de reacție vor avea, dacă le poziționăm pe 
pervazul geamului, sub efectul direct ale razelor solare? Cum se vor 
comporta în cazul schimbării temperaturii? 
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 3. Efectul poluării asupra organsimelor unicelulalre 
Reacția tipică ale unicelularelor, sub efectul stimurilor chimice este așa 
numita chemotaxie. Pentru a observa acest fenomen, puneți pe placa de 
observare din sticlă a microscopului picături de apă în care se află parameci 
sau euglene verzi. Cu ajutorul unui ac, să luăm o picătură dintr-o soluție 
foarte dizolvată a sucului de lămâie sau a oțetului alimentar! Ce observăm? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Să realizăm statistici! 
Cu ocazia drumețiilor tematice, adunați din sol, cochilia a mai multor specii 
de melci acvatice! Desenați-le! Să căutăm în materialul adunat de grup, 
cochilii care au orientarea helicei spre partea dreaptă și nu spre stânga! Ce 
credeți, care ar putea fi cauza fenomenului? 
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 5. Viețuitori în gropile folosite pentru extragere de pământ 
Cu ocazia drumețiilor tematice, alegem o asemenea groapă în care după 
urme, se vede că nu demult era încă apă. Realizăm o secțiune din fundul 
gropii. Din diferitele adâncimi ale gropii, ce fel de viețuitoare vor ieși la 
suprafață? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Adaptarea la mediul cu valori scăzute de oxigen 
Viețuitoarele care se retrag în nămol, pot rezista mult timp fără oxigen prin 
încetarea ritmului metabolic al organismului. De asemenea scoicii ajunși la 
uscat, prin închiderea celor două părți ale cochiliilor, iar melcii prin 
sintetizarea unui strat de închidere, în fața orificiului cochiliei, pot rezista 
mult timp fără aer. Voi cât timp rezistați fără aer? Printr-o succesiune de 
măsurători simple puteți să stabiliți, care dintre voi, cât timp ar rezista într-
un mediu străin. Efectuați o experiență: cum se schimbă aceea durată de 
timp, dacă în timpul măsurătorii mai depuneți și efort fizic, ca de exemplu 
genoflexiuni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
scoici ajunși pe uscat:  3 zile 
amfibieni ascunși în sol:  3-4 luni 
melci acvatici „zidiți”:  6 luni 
 
timp de rezistență proprie:   …… minute   …… secunde 
în timpul genoflexiunii:  …… minute   …… secunde 
 
valoarea medie a grupului:   …… minute   …… secunde 
cel mai bun rezultat:   …… minute   …… secunde 
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 7. Transformări 
Majoritatea larvelor de insecte care trăiesc în apă, la terminarea fazei de 
viață de larvă se cațără pe vegetația de pe malul apelor, iar metamorfoza va 
avea loc în afara apei, eclozarea exuviului, respectiv apariția insectei 
dezvoltate, capabilă de zbor. Să căutăm astfel de exuvii părăsite! Care sunt 
acele grupe de insecte ale căror exuvii pot fi găsite? Care sunt caracteristicile 
acestora? Determinați-le, cu ajutorul profesorului vostru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Adaptarea la forma de viață plutitoare 
Căutați plante ale căror frunze plutesc pe suprafața apei! Realizați disecții 
atât din petiolul cât și din limbul frunzei! Care sunt caracteristicile 
structurale, care pot fi observate? 
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