


✓ Sil, kamçı ya da yalancı ayak gibi hareket organeli taşımayan, omurgalı ve

omurgasız hayvanların vücudunda parazit olarak yaşamını sürdüren

organizmalardır.

✓ Parazit olarak yaşadıklarından besin kofulu, tatlı sularda yaşamadıkları için

de kontraktil koful içermezler.

✓ Çoğu türünde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği karmaşık bir

hayat döngüsü mevcuttur. Bu döngüyü tamamlamak için birden fazla canlı

türüne konak olarak ihtiyaç duyarlar.

✓ Örneğin sıtma hastalığına sebep olan

Plasmodium malaria türü, eşeysiz

çoğalmasını insanda, eşeyli çoğalmasını ise

Anofel cinsi sivrisineğin dişisinde tamamlar.



Algler

Bitkilere benzer özellik gösteren, tatlı ve tuzlu sularda veya nemli bölgelerde

yayılış gösteren türleri barındıran gruptur.

Bazıları tek hücreli iken bazıları çok hücrelidir.

İçerdikleri kloroplast sayesinde fotosentez yaparak ototrof beslenirler.

Yeşil algler

✓ Tatlı ve tuzlu sularda, nemli bölgelerde yaşarlar.

✓ Hücre duvarlarının selülozdan oluşması, kloroplastlarında klorofil a ve b

bulundurmaları ve nişasta depo etme özellikleri bakımından bitkilere

benzemelerine rağmen, gerçek kök, gövde ve yaprak farklılaşmasına sahip

olmadıklarından bitkilerden ayrılırlar.



✓ Fotosentezle besin üretirler.

✓ Bazılarında hareket organeli olarak kamçı bulunur

✓ Chlamydomonas tek hücreli yeşil alglere örnek teşkil ederken, Pandorina

ve Volvox koloni halinde yaşamını devam ettirmektedir. Bunlardan başka

çok hücreli türleri de mevcuttur.

Diyatomlar

✓ Çoğunlukla tek hücreli, bazıları koloni halinde yaşayan organizmalardır.
✓ Hücre duvarlarının yapısında protein ve karbonhidratlara ilaveten büyük 

ölçüde silika mevcuttur. Bu sebeple kendilerine özgü camsı bir görünüşleri 
vardır. Diş macunu yapımında kullanılırlar.

✓ Denizdeki birçok canlının temel besin kaynağını oluşturmaktadırlar.



Kahverengi algler

✓ Tamamı çok hücreli olup denizlerde yaşayan

türlerden ibaret olan bu grup, aynı zamanda en

büyük ve en karmaşık alg grubudur.

✓ Boyları 60 metreye kadar ulaşabilir.

✓ Klorofilin yanında diğer pigmentleri de taşırlar.

Bu pigmentlerin klorofili baskılamasından ötürü

bu renkte gözlenirler.

✓ Çeşitli organizmalara besin ve barınak

sağlamalarının yanında ilaç ve gübre sanayiinde

de bu canlılardan faydalanılmaktadır.



✓ Genelde çok hücreli organizmalardır.

✓ Klorofilin yanında sahip oldukları fikoeritrin

pigmenti sayesinde kırmızı renkte

görünürler.

✓ Bu pigmentin sayesinde diğer pigmentlerin

soğuramadığı dalga boyundaki ışığı

soğurarak fotosentez yapabilirler. Bu

sayede okyanusların 260 metre

derinliklerine kadar yayılış gösterebilirler.

✓ Bazı türleri kurutularak suşi yapımında

kullanılmaktadır.



✓ Mantar hayvanlar olarak adlandırılırlar.

✓ Tamamında heterotrof beslenme görülür.

✓ Genelde saprofit beslenme tarzına sahiptirler. Çok az da

olsa parazit türleri vardır.

✓ Nemli ve organik maddelerin çok olduğu ortamlarda

yaşarlar.

✓ Tek hücreli olup amipsi hareket ederler.

✓ Hücre duvarları yoktur.

✓ Ormanların zemininde, çürümekte olan yaprak ve

dalların üzerinde bol miktarda bulunurlar.

✓ Eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler.

Cıvıkmantarlar


