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ДЕРЕВО ЖИТТЯ

Супергрупи:

• Екскавати

• Амебозої

• Опістоконти

• Зелені рослини (архепластиди)

• САР (страменопіли, альвеоляти, 

різарії)



ЕКСКАВАТИ

Екскавати (Excavata Cavalier-Smith, 2002) – це позасистемна таксономічна одиниця введена для

означення групи найдревніших одноклітинних батіжкових евкаріотів. До екскаватів належать такі

широко відомі представники одноклітинних організмів як евґлени (Euglena Ehrenberg, 1830),

трипанозоми (Trypanosoma Gruby, 1843), лямблії (Giardia Künstler, 1882), трихомонади

(Trichomonas Donné, 1836) і багато інших.

Euglena Trypanosoma Trichomonas



ЕКСКАВАТИ



АМЕБОЗОЇ

Амебозої (Amoebozoa Luhe, 1913) об'єднує одноклітинні організми, які не мають постійної

форми, і пересуваються по субстрату за допомогою перетікання цитоплазми у тимчасові

випини клітини, що отримали назву псевдоподії. Амебозої утворюють велику монофілетичну

групу, яка мала спільного предка із супергрупою опістоконтів, що існував уже після розходження

еволюційних ліній тварин і рослин

Sapocribrum Physarum Difflugia



АМЕБОЗОЇ



ОПІСТОКОНТИ

Задньобатіжкові або опістоконти (Opisthokonta Cavalier-Smith 1987) є філоґенетичною

позасистемною таксономічною одиницею, у якої немає рагу. Ця одиниця введена для

означення спільного походження тварин та грибів і їхніх одноклітинних сестринських ліній.

Ключовою промінентною рисою опістоконтів є їх єдиний батіжок, який розміщується на

задньому кінці клітини і "штовхає" її уперед.

Salpingoeca rosetta Boletus edulis Panthera tigris



ОПІСТОКОНТИ



ГРИБИ

Гриби (Fungi Whittaker, 1959) – монофілетична група евкаріотичних гетеротрофних організмів із

абсортивним (піноцитоз) способом живлення, що розмножуються за допомогою спор. Це одна

із найрізноманітніших філ евкаріотів, яка формалізована до рангу царства.

Rozella allomycis Fibrillanosema crangonycis Amanita muscaria



ГРИБИ



ТВАРИНИ

Animalia (Linnaeus, 1758) - це монофілетична група виключно багатоклітинні евкаріотів, що

живляться гетеротрофно за допомогою фагоцитозу. У життєвому циклі тварин характерна

стадія бластули, з якої розвивається індивід.

Lampea pancerina Mantis religiosa Homo sapiens



ТВАРИНИ



ЗЕЛЕНІ РОСЛИНИ

Зелені рослини (Viridiplantae) – монофілетична група евкаріотичних фотосинтетичних

організмів, ключовою ознакою яких є двомембранові пластиди (хлоропласти) із зібраними у

ламели та ґрани тилакоїдами. Для зелених рослин притаманні целюлозно-пектинові клітинні

оболонки, гладенькі батіжки, запасання крохмалю у піреноїді, та наявність хлорофілів А та В у

фотосистемах хлоропластів.

Chlamidomonas Riccia fluitans Magnolia grandiflora



ЗЕЛЕНІ 
РОСЛИНИ



ЗЕЛЕНІ РОСЛИНИ



ЗЕЛЕНІ РОСЛИНИ



САР

САР – позасистемна, таксономічно не формалізована, велика монофілетична група одно- та

багатоклітинних евкаріотів, яка об'єднує три філи: страменопілів, альвеолятів та різарій. Назва

групи є абревіатурою з перших літер назв: Страменопіли, Альвеоляти, Різарії. Усі три філи САР

суттєво відрізняються за морфологією, анатомією, фізіологією та цитологією, проте, їх

спорідненість проявляється на молекулярному, ґенетичному рівні.

Fucus vesiculosus Paramecium caudatum Anthocyrtium hispidum



САР



Допоки ми балакали, система органічного світу змінилася…



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


