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Zoologia este una din prime

„ ” „ ”
„ ” „ bi”, a ne vorb

o aranjare a speciilor bazat

„

a animalelor baza criteriilor de evolu
, nicidecum o list ; în fapt fiecare specie fiind at

.

osite cu provenien
, cel care a introdus nomenclatura binara fiind Carl Linnaeus (1707-1778).

Numele numele de gen
lea, numele de specie, . O

aten “- -“ se va citi “-e-”
( – c ruleus, sau – gollius, sau - carinat ); “- -” se ca citi “-ce
” ( – dendro lum); “- -“ se va citi “-f ” ( – c nonim a); “-
se va citi “-cv ( – a

x:
– ; sau – ; sau

– .a.m.d.).

Specie putem numi acea entitate vie care se auto-
i care constituie . Cel mai adesea o specie are mai

multe popula
t o perioad

cu selectivitatea natural

. Acest scenariu se desf
dar nu neap

fiind .

le ştiinţe ce s-au născut pe Pământ pentru simplul
motiv că studiază animalele, fiinţe veşnic în contact cu viaţa oamenilor. Din punct de
vedere etimologic termenul derivă din cuvintele greceşti care înseamnă animal şi

care înseamnă a vor şadar zoologia eşte despre animalele cunoscute ce
trăiesc în prezent pe Terra. Sistematica reprezintă ă pe studii
complexe, la bază stând ştiinţe ca paleozoologia, genetica, biologia celulară şi chiar
biochimia. Obţinerea unei ordini sistematice perfecte” este încă departe chiar şi pentru
secolul nostru, numeroase genuri, familii sau chiar ordine schimbându-şi poziţia pe aceste
liste în urma cercetărilor din ce în ce mai minuţioase şi mai precise. Aşadar, ordinea
sistematică trebuie înţeleasă ca o listă ordonată pe ţie
naturală ă calitativă ât de performantă pe cât
necesită cerinţele biologice ale acesteia

În sistematică sunt fol ţă din limba latină și
greacă veche

ştiinţific se compune din două parţi, primul nume reprezintă şi se
scrie cu literă mare iar cel de-al doi- îl vom scrie cu literă mică

ţie deosebită trebuie acordată citirii numelor ştiinţifice. Astfel:

aticum). Abrevierile se pot folosi însă doar atunci când
există certitudinea că cei ce le vor utiliza sunt în cunoştinţă cu acestea (de e

ş Atunci când nu cunoaștem identitatea speciei dar putem
aprecia genul din care face parte vom scrie (de ex: ).

întreţine calitativ şi numeric
prin încrucişare între indivizi

ţii, izolate sau nu geografic, populaţii care atunci când se întâlnesc se pot
încrucişa favorabil. Dacă indivizii unei populaţii trăiesc izola ă îndelungată de
timp (sute sau mii de ani), variabilitatea genetică cuplată ă poate
determina evoluţia spre a dobândi caractere noi, populaţia în cauză izolându-se până la
urmă şi din punct de vedere reproductiv (prin încrucişarea între indivizi aparţinând la
două specii diferite rezultă descendenţi sterili), situaţie în care populaţia a dat naştere unei

ăşoară permanent în natură însă ritmul biologic al omului
nu poate să surprindă întreaga schimbare, o situaţie intermediară ărat cu
finalitate specia nouă

Centrul focal al sistematicii îl reprezintă specia,
încadrarea ei făcându-se printr-o înșiruire de categorii în care ea este inclusă
(suprataxoni): familia, ordinul, clasa, încrengătura și regnul.

e

Den.lac Hel.pom
Par.cau

Ce este specia?

e e e
ce f

cv

4



5



6

�

�

�

�



7



8



9



10



11

Regnul PROTISTA )(PROTOZOARELE

Prima descriere detaliată a protistelor a fost realizată în 1697 de către inventatorul
microscopului, naturaliztul olandez În mod tradiţional

toate organismele capabile de mişcare erau numite
le neavând însă

Pe baza informaţiilor furnizate de citologie, genetică şi biochimie, astăzi se
încearcă clasificări din ce în ce mai pretenţioase. Chiar şi în clasificarea cu cele cinci regnuri

şi încrengăturile protistelor sunt
însă suficient de mari şi complexe

Aşadar sistematica protistelor se află încă în perioada de construcţie, departe fiind
de o formă stabilă ă ă regnul
Protista în crengăturile Chrysophyta, Pyrrophyta, Cryptophyta şi
Euglenophyta) protiste (încrengătura Hyphochytridiomycota şi
Plasmodiophoromycota) şi ncrengăturile
Zoomastigina, Sarcodina, Ciliophora şi Sporozoa).

încadrarea sistematică a protozoarelor vom evita
folosirea termenilor sistematici

la dispoziţie o singură celulă ce trebuie să
îndeplinească funcţiile vi ănire, apărare şi reproducere ţii care dacă la animale
sunt îndeplinite de organe speciale, în cazul protozoarelor fiecare organit celular capătă
însemnătate de prin
diviziune binară ât şi

Ca mod de viaţă ăspândire largă în natură
însă de mediul ă un număr important de specii parazite

o componentă importantă în mediu având în vedere
larga lor răspândire, biomasa mare pe care o constituie

ăsim exemple care dovedesc unitatea şi originea comună a
lumii vii.

Antony van Leeuwenhoek. , în
biologia secolului VII, în timp
ce organismele fotosintetizante , protozoare locul potrivit au fost
numite .

( ) multe dintre
pentru a putea fi considerate drept regnuri diferite.

. O abordare mai practic din punct de vedere didactic separ
protiste (în

,
protiste – sau Protozoare – (î

Din motive didactice, pentru
, utilizând termenul mai general de .

Structural, protozoarul are
tale: hr , func

organ (figura 1). Reproducerea protozoarelor se face atât (
a celulei) c (prin conjugarea a doi indivizi).

, protozoarele sunt animale cu r , legate
fiind acvatic. Exist la plante sau
animale. Protozoarele constituie

, sau efectul speciilor parazite. Din
punct de vedere teoretic aici g

Monera Protista Fungi Plante Animale

fito

fungo

zoo

asexuat

sexuat

1
fitos fungus zoon= =plantă = ciupercă animal
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a unui protozoar
(dup , 1994)

Analogiile dintre organite şi organe:

→

→

→

,

l

ul

gura şi faringele

centrul informaţional, aparat reproducător

glandele

flagelii cilii pseudopodele

kinetoplastul

stigma
citostomul citofaringele

nucleu
mitocondriile

→

→

→

→

→

→

cito ul → anusul

membrana
celulară

flageli

kinetoplastul

stigma

citostomul

citofaringele

vacuole digestive

vacuolă pulsatilă în diastolă

vacuolă pulsatilă în sistolă

citoproctul

mitocondrii

nucleul

aparatul
Golgi
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preparat

preparat
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: organism; (organism flagelat),zoon mastigos= animal = flagel
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preparat

preparat

preparat
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anterior

posterior

anterior

posterior

anterior

posterior

anterior

posterior

nepatogenă nepatogenă

nepatogenă patogenă
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preparat

preparat
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e

Sunt a

, din
aceast

mibe cu sau fără înveliş protector capabile să emită pseudopode de tip
lobopod, filopod sau reticulopod. Ţeasta poate avea una sau mai multe încăperi

Grupează amibele lipsite de înveliş protector
ă cauză nu au o formă definită a corpului (figura 6). Trăiesc în toate tipurile de ape

(dulci, salmastre sau sărate), în sol umed sau parazit.

Amoebine (amibe nude)

1histolytic: �esut; = distrugătorhystos lytic=
2pseudostom: a s; = gurăpseudos stoma= f l

Amoeba proteus este o specie mare, cu un singur
nucleu de aspect discoidal. Poate emite simultan
mai multe pseudopode de tip lobopod. Este

, fiind o specie
pr
comună în apele dulci stătătoare

ădătoare.

Entamoeba histolytica p
, ficat sau chiar creier. P

dizenterie pentru c distruge

. Identificarea speciei este
imposibil prin microscopie optic , diagnosticul
cert poate fi pus doar prin teste biochimice.

arazitează în intestinul
gros, duoden rovoacă o
formă gravă de ă
ţesutul şi se hrăneşte cu hematii. Poarta de intrare
este prin ingestia de chişti din apa sau hrana
contaminată

ă ă

1

Testacee (amibe tecate)

pseudostom

Cuprinde rizopode ce au corpul acoperit de o ţeastă cornoasă sau gelatinoasă cu o
singură cavitate şi

Ţeasta are diverse forme şi
ornamentaţii fiecărei specii. Trăiesc în apele dulci curate, turbării şi chiar sol
umed

un orificiu larg numit , acesta fiind singurul loc pe unde
animalul poate emite pseudopodele de tip lobopod .

, caracteristice
. Nu se cunosc specii parazite.

2

(figura 7)

Arcella vulgaris este o s
semitransparent , de culoare

. Pseudostomul aflat
ventral este locul

pecie cu ţeastă chitinoasă,
ă galben-brunie, în

formă de pălărie de ciupercă
, pe unde ies pseudopodele.

Trăieşte în bălţi, iazuri, printre plante acvatice.
Este uşor de găsit în preparate datorită ţestei.

preparat

preparat

preparat



20

Figura :6

Figura :7

pseudopode

pseudopod

pseudopod
pseudopod

pseudopod

vedere dorsală

vedere laterală
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- preparatforaminifere - fosilenumuli�i
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Spirotriche - specii care au cilii dispuşi spiralat pe suprafaţa celulei.

preparat

preparat

preparat
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preparat

preparat

preparat
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Telosporide1

Cuprinde sporozoare la care sporii se formează numai la sfârşitul ciclului de viaţă
şi aparent

împărţită în mai multe porţiuni
şi paraziteaza numai intracelular în interiorul organelor.

.
sunt forme ovale sau alungite, la care celula este relativ mare

, parazitând intracavitar, în timp ce sunt
mult mai mici

Gregarinomorfele

coccidiomorfele

1
telos = capăt

Toxoplasma gondii este un protozoar
coccidiomorf

μ) ce paraziteaz
.

Boala este deosebit de periculoas

a de

de dimensiuni foarte reduse (între
4 până la 8 ă în celulele sistemului
reticulo-endotelial provocând toxoplasmoză

ă pentru că la
gravide poate provoca avort spontan sau
malformaţii congenitale. Principal sursă
infecţie o reprezintă pisica și rozătoarele.

Plasmodium vivax p

, parazitul consumând
astfel

, iar pentru c i
e celule s e febra se repet . Dac

va prelua
,

fazei sporogonice
care se vor localiza în glandele salivare ale

de unde vor putea ajunge la o
.

rovoacă malaria, boală
transmisă de ţânţarul anofel. În om se petrece
faza schizogonică şi
distrugând eritrocitele (foto) determină
simptomul de febră ă nvadează apoi
alt ănătoas ă ă un
ţânţar se hrăneşte cu sânge infestat,
paraziţii opriţi în faza gamogonică în �ân�ar ciclul
c până la sporozoizii

acestuia, uşor altă
persoană sănătoasă printr-o nouă în�epare

ontinuând

preparat

preparat



27



28



29

= =2

Include spongierii, cunoscuţi şi sub denumirea de bureţi apă Morfologic,
corpul unui individ are aspect de sac sau butoiaș. Se fixează cu zona bazală iar

orpului există numeroși prin care apa pătrunde pasiv in cavitatea internă
numită . este un orificiu mai mare, prin care este eliminată
(figura 9). În peretele corpului la aceste animale există formaţiuni dure

numite (figura 8) în ărar ă Există trei tipuri de organizare a
peretelui corpului: ascon, sycon și leucon (figura 9).

La toate cele trei tipuri c intr-o pătură de celule plate
cu rol protector numite şi o pătură internă de celule cu con şi flagel
(asemănătoare chaonoflagelatelor)

(fibre de spongină printre car plutesc şi ) Din loc în loc
peretele este străpuns de celule tubulare numite ărui rol este de a asigura
prezenţa porilor în corpul animalului.

Majoritatea sunt specii coloniale, de apă sărată sau dulce, coloniile având un
aspect neregulat. Iernează î ţiune numită , un mugure

ăvara următoare un nou spongier și respectiv o nouă colonie.
Încrengătura cuprinde o singură subîncrengătură, Cellularia, cu o singură clasă,

Demospongiae.

-de- .
, la nivelul

c
apa

din calcar sau
siliciu , cu rol ap e pasiv .

orpul este format la exterior d

numite , între acestea aflându-se
elastice e celule .

, al c

ntr-o forma care va genera
prim

pori inhalanţi
cavitate paragastrală O lu

gemulă

scu l

spiculi

pinacocite

coanocite

porocite

curate din punct de vedere chimic. Tr
.

toamna, c

, pentru se noteze
aspectul coloniei atât (not

, mirosul) precum , urm
(sclerelor ). Pentru aceasta se macereaz

, se usuc

Spongierii de apă dulce din România trăiesc în apele colinare sau de şes,
stătătoare sau lin curgătoare şi ăiesc fixaţi de obicei
pe un suport ferm (tulpini submerse, stâlpi de poduri etc) Colectarea lor este
recomandată ând se gasesc în colonii şi gemulele, acestea fiind elemente
importante în identificare. Se conservă în alcool 70% sau prin uscare.

Determinarea speciilor este dificilă aceasta este bine să
în stare proaspătă ând dimensiunile osculilor şi dispoziţia

acestora şi în preparat microscopic ărind forma şi dimensiunile
spiculilor ă în acid sulfuric sau clorhidric bucăţi
mici de spongier, se spală în apă distilată ă şi se ard într-o picătură de alcool
absolut pe o lamă pentru a îndepărta orice urmă de ţesut. Peste reziduul rămas se pune
balsam de Canada şi se observă la microscop. Gemulele odată fixate în alcool şi
transparentizate în glicerină pot fi studiate ca atare sau sfărâmate prin presare între lamă
şi lamelă pentru a dispersa spiculii.

2
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amfiox

amfistrongil

spatulat

amfidisc

monaxon poliaxon

tetraxon triaxon

Figura : tipuri de spiculi (sclere) la spongieri
(indiferent de tip = spiculi mari, = spiculi mici)macrosclere microsclere

Figura : tipuri de organizare a peretelui corpului
la spongieri

tipul ascon
tipul sycon

tipul leucon

pori dermali și canale
inhalante

oscul

coșule�e
vibratile

oscul

strat celular dermal

strat celular gastral

mezoglee

por inhalant

canal inhalant
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spiculi - preparat

habitus

spiculi - preparat

habitus
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c

2

este o specie reprezentată doar prin
polip. Aesta are mici dimensiuni, ând apele
foarte curate, stătătoare sau lin curgătoare unde stă
fixată ,
etc Este destul de rar întâlnită atât datorită
poluării apelor stătătoare cât și datorită discre�iei
acestui animal.

este o specie colonială ce
dimensiuni de 3 , fiind alcătuită din

indivizi specializa�i, lega�i între ei prin
intermediul stolonului. M sale

, având
şi un manubriu scurt. Este comună în apele
litoralului Mării Negre, pe substrat dur.

preparat

habitus

cnidoblaste

preparat

mic trompă2
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Clasa Scyphomedusa

ropalii

strobilaţie

Ordinul

Ordinul Samaeostomeae

Rhizostomeae

meduza de apă rece clopotul
meduzei translucid, turtit cu diametrul de 10

ă în 8 lobi separaţi între ei de
câte o ropalie. Manubriul este scurt, cu 4
tentacule lungi şi franjurate. Pe marginea
umbrelei se găsesc sute de tentacule scurte şi
filamentoase, iar central 4 gonade cu aspect
lăptos. Populează apele Mării Negre în număr
mare în sezonul rece.

meduza de apă caldă

şi 8 ropalii. Tentaculele bucale
sunt concrescute şi formează un manubriu lung
şi voluminos, franjurat pe margini, astfel că
lungimea axiala a unui exemplar poate ajumge la
50 Este o s ă
întâlnim în Marea Neagră doar în sezonul cald,
adusă de curenţi de apă caldă

habitus

habitus
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Figura : scifopolipul,
sec�iune longitudinală (A) și transversală (B)

orificiu buco-anal

A B

sept

cavitate gastrală

ectoderm

mezoglee

endoderm

fibre musculare

canal intratentacular

Figura : scifomeduza (la ) - vedere ventrală

canal radiar (8)

canal adradiar (8)

canal circular (1)

buzunar gastral (4)

gonadă (4)

ropalie (8)

manubriu,
cu orificiul buco-anal

lob umbrelar (8)
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mezenter

cenosteum Cenosarcul2

coral

Subclasa Octocoralia

Subclasa Hexacoralia

anthozoa: floare (animal „floare”) cenosteum: comun; = os2

2 în diametru și este viu
colorată de la brun, roşu până . Are

ânduri
concentrice. Specia este vivipară ăieşte în
Marea Neagră cu precădere în zona de spargere a
valurilor.

mărgeanul specie
mediteraneană şi atlantică de mare adâncime cu
cenosarcul de culoare roşie iar polipii albi sau
verzi.

habitus

habitus
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antopolipi

cenosarc

tabule

cenosteum

gonadă

sept

mezenter

sifonoglif

faringe

septe imperfecte

sept imperfect
farion
sept perfect
sifonoglif
faringe

mezentere
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CONCLUZII CNIDARI
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Încrengătura Platyhelminthes
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preparat

habitus
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orificiu genital

masă sinci�ială

orificiu buco-anal

cnidoblaste

intestin
anterior

intestine
posterioare

parenchimparenchim

auricul

ochi

fosetă olfactivă

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.

preparat

preparat - sec�iune longitudinală
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preparat

habitus
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Încrengătura Nematoda
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N

preparat

preparat
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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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Încrengătura Nematomorpha

habitus
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Încrengătura Rotifera

preparatpreparat
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Încrengătura Mollusca



54



55

anfracte

apex

columelă

apertură

linie de sutură

peristom

ultimul anfract

ombilic

cochilie senestră cochilie dextră



56

Ordinul Patellogastropoda

Ordinul Sorbeoconcha

Ordinul Caenogastropoda

Ordinul Archeogastropoda

Patella pontica 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

specie meditera cu
cochilia prev

Cypraea tigris are cochilia ovală, involută, cu apertură
îngustă și peristomul zim�at. Are aspect frumos
datorită consisten�ei foarte netede și coloritului alb-
curat pătat cu brun. În stare vie cochilia este
acoperită integral de palium-ul franjurat, ceea ce-i
conferă un aspect de arici-de-mare. Arealul acestei
specii este Oceanul Pacific de Vest şi de Nord, și
Oceanul Indian, trăind la adâncimi de 10 până la 40
de metri. Popular este numit „ghioc”.

preparat

preparat

preparat

preparat
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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 .

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. ,
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.

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

.

preparat

preparat

preparat
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Ordinul Vetigastropoda

Ordinul Neotaenioglossa

Ordinul Neritopsina

a prezintă cochilie mică
perpendiculară

ână la brun închis. Specia trăiește
stră în ţea (lângă

Oradea) care oferă temperatura constantă
elict terţiar

ă

cu
sutura dintre anfracte , având
coaste și tuberculi mici. Culoare poate fi galben-
brun p în �ara
noa doar habitatul de la Lacul Pe

de 34-
42°C. Aceasta specie este un r ,
declarat monument al naturii.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Planorbis carinatus

Planorbis

planorbis

,

. 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.

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.

Ordinul Pulmonata

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

, este comun
.

Ordinul Architaenioglossa

preparat

preparat

preparat

preparat
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Lymnaea stagnalis cochilie
și n ,

. Apexul este
foarte apertur . Este foarte
uș

, deasupra
apei.

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 .

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

. Frecvent

.

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

preparat

preparat

preparat

preparat
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preparate
. , cu apex moderat

ș . Coloritul este variabil, de la
cenu , cu trei benzi mai întunecate în
lungul anfractelor. Mai cunoscut este

(melcul-de- ), s ,
habitatul preferat fiind reprezientat de vegeta�

.

Limax cinereoniger Limax. Genul reprezintă
ără

În partea dreaptă a
mantalei se poate observa orificiul respirator
(pneumostomul)

Specii terestre, p ă locurile umbroase,
racoroase şi umede, apărându-se de prădători prin
intermediul mucusului

speciile f cochilie, la care mantaua este singura
protec�ie a masei viscerale.

. Unele exemplare ajung la 15-
18 cm. refer

foarte vâscos și aderent.

Zebrina detrita are cochilia conic , cu
anfracte ce cresc succesiv

. Culoarea este albicioas
Specie ,

foarte comun
dar poate fi .

habitus

preparat

preparat
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Această clasă grupează şi
dulcicole. Corpul lor este comprimat lateral şi în totalitate acoperit de cochili ă
din două valve. Ca urmare a modului static de viaţă şi ă ii

ă şi
masă viscerală ă de lamă de topor, dar
printr-o structură filamentoasă numită Pallium-ul termină
formarea celor două valve. Masa viscerală este cuprinsă între cele două
între cei doi lobi ai pallium-ului. Aparatul digestiv dar şi respirator începe la nivelul
sifonului branhial, sifon ce permite patrunderea apei în cavitatea internă ă cu un
esofag şi un stomac şi se deschide la exterior în sifonul cloacal. Hepatopancreasul este bine
dezvoltat şi asigură digesti situate de o parte şi de alta a piciorului.
Circulatorul este reprezentat de inima tricamerală şi vase sang ne. Produşii de excreţie
sunt eliminaţi în cavitatea paleală şi de aici afară odată cu apa

ţ
sunt slab reprezentate ca urmare a modului de viaţă sedentar. Există

ptoare şi statocişti
şeza pallium-ului

la altele sexele sunt separate. Fecundaţia se realizează după
eliminarea gameţilor în apă în interiorul cavităţii paleale. Dezvoltarea începe de la
stadiul de larvă ciliată și evoluează spre o larvă ă

ă se numeşte glochidium şi parazitează pe branhiile peştil
Cochilia este alcătuită din cele trei straturi caracteristice: periostracum, ostracum

şi hipostracum. Valvele sunt articulate
anteriori şi posteriori sunt responsabili de închiderea şi

deschiderea acestora. Impresiunea muşchilor şi impresiunea lăsată de pallium (vizibile pe
faţa internă în determinarea speciilor. În zona umbonelui se găseşte

unde se află sub formă de proeminenţe şi fosete
E ă mai multe tipuri caracteristice de dentiţie:

ără dinţi,
ţi dinţi alternând cu tot atâtea fosete pe fiecare valvă,

ţi de dimensiuni diferite şi fosete corespunzătoare,
un ,

lat căruia îi corespunde o fosetă largă
După poziţia umbonelui se poate stabili cărei părţi îi aparţine fiecare valvă

ă specii la care
umbonele este orientat median

ând una este mai mare de cât cealaltă
șase Palaeotaxodonta, Cryptodonta,

Pteriomorphia, Paleoheterodonta, Heterodonta și Anomalodesmata

muşchii adductori

dentiţia

- dontă

taxodontă

- heterodontă

- schizodontă

desmodontă

.



63

18 morfologia cochiliei la bivalve,
vedere externă (A), vedere internă (B)

A

B

19 pozi�ionarea cochiliei la bivalve conform direc�iei de mers,
valvă stângă (A), valvă dreaptă (B)

A B



64

Ordinul Taxodonta

Ordinul Mytiloida

, cu

, la mare
adâncime

Scapharca cornea

erastoderma

are

. Se deosebește de aceasta prin
platoul cardinal drept și înzestrat de tip
taxodont. C este alb umbre mai

Este o
specie

ș , unde o g

forma valvelor cu aspect de
evantai, foarte asemănătoare cu cea a speciei

cu dentiţie
uloarea de bază ă cu

închise de-a lungul striurilor de creştere.
originară din mările Extremului Orient,

aclimatizată i în Marea Neagră ăsim în
număr foarte mare.

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.

preparat

preparat

preparat

preparat



Ordinul Ostreoida

Ordinul Veneroida
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Chamelea 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 .

Flexopecten glaber ,
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.

Hypanis 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.

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

.

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.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Tellina exignus Angullus

exignus

(sinonim
) este o scoic , cu cochilia oval-

r și foarte fragil . Umbonele este mic
valvele sunt

emitransparent

Este o specie f
.

Gastrana fragilis

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

preparat

preparat

preparat

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

Solen vagina p cochile,
aceasta fiind și lung , cu marginile
paralele ușor curbate

. Platoul cardinal este alungit iar
umbonele este situat în col�ul marginii concave.
Culoarea este , ucio s . ș

unde sa în substratul nisipos
galerii verticale, ajung 1-2 m adâncime.

rezintă cea mai atipică
cilindrică ă

şi cu capetele retezate
trunchiat

gălbui-brunie l a ă Trăie te în
Marea Neagră pă

ând până la

preparat

preparat

preparat

preparat



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

� ș
cu zim�i. ș ș

Donax trunculus

Corbula mediterranea C.
ă ă

lară ă
rotunjită i Culoritul este alb-
murdar, fără dungi

ştere
Trăie te în Marea Neagră este pe cale
de dispariţie ca urmare a invaziei speciei

hiar și adul�ii acestei
specii au cochila foarte mic , alungit-oval ,
aporoape triunghiu , cu marginea ventral

ș umbonele evident.
colorate, doar cu striuri

discrete de cre . Interiorul este lucios.
ș , în prezent

.

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.

preparat

preparat

preparat

preparat
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Ordinul Unionida

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.

Anodonta anatina (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

ă din două cu numeroase striuri de
creștere

. Seamănă cu specia

ă ceva mai dreaptă i l
E recventă le în

regiunile de şes, pe fund mâlos sau nisipos. Poat
de până la 20 cm.

Unio Anodonta

woodiana

Anodonta woodiana înaltă
mai degrabă

este prevăzut cu o prelungire posterioară
lamelară

riginară din Asia de Est a fost
introdusă în scopul cultivării
pentru consum alimentar ăie te

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 cygnaea

preparat

preparat

preparat

preparat
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fosilă

habitus

fosilă

habitus
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habitus

habitus
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