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Tardígrados 

Son animaliños microscópicos chama-
dos osos de auga polo seu aspecto. 
Móvense moi amodiño cos seus catro 
pares de patas que rematan en uñas. 
Viven na auga pero non son nadadores. 
Aliméntanse de plantas, algas, bacte-
rias etc. Son “super-depredadores” na 
cadea alimenticia do seu microscópico 
ambiente.  

Teñen a capacidade de “parar a vi-
da” (criptobiose) cando as condicións 
son desfavorables. Isto permítelles 
sobrevivir en condicións imposibles 
como frío extremo, calor ata 150ºC, 
radiacións letais para outros seres vi-
vos, falta de osíxeno, exceso de sal e, 
mesmo, o baleiro. De feito, fixéronse 
experimentos con eles no espazo e 
poden sobrevivir e, ao chegaren de 
novo á Terra, son quen de se reprodu-
cir sen sufriren mutacións. 

 Coordinación docente e 
fotos: Natalia Fernández. 

As algas 

Constitúen un grupo moi numeroso de organismos que 
teñen en común a presenza de clorofila nas súas célu-
las. Hai distintos tipos de clorofila, pero a clorofila "a" 
aparece en todas elas. 

Hainas unicelulares, outras agrúpanse en colonias, ou-
tras son filamentosas e algunhas teñen estruturas máis 
complexas, pero unha característica de todas é a orga-
nización talofítica, é dicir, non teñen nin tecidos nin 
órganos. 

Teñen reprodución asexual: por bipartición 
(unicelulares) ou fragmentación (pluricelulares) ou se-
xual formando gametos. 

Captan a radiación solar grazas aos pigmentos fotosin-
téticos e toman da auga os nutrientes inorgánicos para 
fabricar materia orgánica na fotosíntese.  

Pero non todas as algas son fotosintéticas, hainas que 
poden consumir materia orgánica do medio para obter 
enerxía, é dicir, son heterótrofas. Ás veces, unha mes-
ma especie pode presentar as dúas estratexias segundo 
as necesidades e a dispoñibilidade de recursos. 

O fitoplacto e a eutrofización 

Neste traballo estudamos algúns dos organismos do 
fitoplancto. Son organismos microscópicos fotosintéti-
cos que flotan libremente cerca da superficie en océa-
nos e lagos. Ademais de algas, no fitoplancto tamén 
hai especies de cianobacterias. Ten moita importancia 
xa que leva a cabo a metade da fotosíntese do plane-
ta, son produtores primarios fotosintéticos, servindo 
de base ás cadeas tróficas dos ecosistemas acuáticos. 
Estes organismos do fitoplancto son moi sensibles ás 
variacións de temperatura e á contaminación. Cambios 
de poucos graos na temperatura da auga ou un aumen-
to da contaminación inflúen na súa supervivencia, polo 
tanto, en todos os organismos que están por riba na 
cadea alimenticia. 

O fitoplancto é un indicador biolóxico que se pode 
usar para coñecer o grao de eutrofización das augas de 
encoros, lagos, lagoas, brañas, etc. A eutrofización é 
unha forma de contaminación debida ao exceso de 
nutrientes, principalmente nitratos e fosfatos, o que 
fai que aumente moito a produción primaria. Isto xera 
un exceso de materia orgánica e da actividade dos 
organismos descompoñedores.  

Aínda que a eutrofización dos ecosistemas pode oco-
rrer de xeito natural, a maior parte das veces é debida 
a actividades humanas relacionadas coa agricultura e 
a gandería: uso de fertilizantes, refugos orgánicos pro-
cedentes de granxas (xurros) e piscifactorías, que pro-
porcionan un exceso de nutrientes que pode producir 
a eutrofización das masas de auga. 

Protistas unicelulares heterótrofos na súa maioría. De 
vida libre ou parasita. Desprázanse mediante flaxelos, 
cilios, pseudópodos ou por contraccións no citoplasmo. 
Algúns tipos son inmóbiles. Reprodución asexual e se-
xual. 

Nas nosas mostras atopamos protozoos Filo Ciliados e 
Filo Rizópodos. 

Protozoos 

Grans de pole do xénero 
Pinus, cos seus flotadores 
para facilitar a dispersión 
polo vento 

Daphnia (Pulga de auga). Os cladó-
ceros son moi característicos do 
plancto. 

Copépodo. Crustáceos do zooplancto, 
moi abundantes. Serven de alimento 
ás larvas acuáticas. 

Ademais de organismos 
do Reino Protista, nas 
mostras estudadas 
atopamos gran 
cantidade de bacterias, 
grans de pole do 
xénero Pinus, 
cladóceros ou pulgas de 
auga, tardígrados, 
copépodos, rotíferos, 
nematodos (vermes de 
corpo pequeno 
transparente e liso), 
algas filamentosas, 
restos minerais e 
restos de follas, 
tricomas e outros 
vexetais. 

Son animais de formas curiosas e rechamantes. O 
máis característico é a rexión anterior do corpo, á que deben o seu nome, 
xa que presenta unha dobre coroa ciliada que moven moi rápido e que 
recorda ao movemento de dúas rodas. Estes movementos sérvenlles para 
nadaren e xeraren correntes alimenticias cara á boca. Son transparentes 
o que permite ver o seu tubo dixestivo. Teñen un pé posterior móbil que 
remata en dous dediños e que utiliza para fixarse a un substrato, para 
saltar ou como temón cando nadan. 

Rattulus cylindricus (rotífero) Philodina rosela (rotífero) 

Rotíferos  

Grans de pole  Daphnia  Copépodo 

Cantas veces non 
contemplamos a biblioteca 
como un porto desde onde 
embarcar para territorios 
inimaxinables ou unha 
plataforma desde a que 
despegar para universos 
insólitos? 

Desde a biblioteca activamos 
as naves da imaxinación e, 
grazas a elas, tivemos 
relación con criaturas das 
máis diversas formas e 
condicións. Seres que non 
foramos quen de imaxinar. 

Por iso non podiamos ser 
indiferentes a esta aventura 
da tripulación de 1º BAC de 
Bioloxía. 

Dixéronnos que se dirixían 
ao extraordinario e 
recóndito Reino Protista. 
Con eles: guías, micros-
copios, computadoras e, 
sobre todo, un afán voraz 
de descubrir o ignoto. 

Deixáronnos acompañalos e 
aquí recollemos algunhas 
das súas notas. 



 

 

O reino protista comprende gran 
variedade de organismos eucariotas. 
Todos son acuáticos ou viven en 
ambientes moi húmidos.  

Segundo a súa nutrición poden ser: 
heterótrofos, autótrofos fotosintéticos, 
e algúns combinan ambos os tipos de 
nutrición. 

A maioría son unicelulares (excepto as 
algas pluricelulares), pero moi 
complexos. 

Este reino inclúe tres grupos: 

 Algas 

 Protozoos 

 Protistas con carácter fúnxico: 
mixomicetos e ficomicetos. (Estes 
non os estudamos aquí) 

 As amebas non pecan, reprodúcense por división celular (Ray Bradbury)  A marela tarabela  

A marela tarabela IES “Ramón Mª Aller Ulloa” - Lalín 
O reino protista A marela tarabela 

As amebas son protozoos con movemento ameboide 
mediante pseudópodos, unhas prolongacións do 
citoplasma que utilizan na locomoción e para 
capturar alimento: con eles rodean o alimento ata 
pechalo nunha vacúolo medinte fagocitose. Viven 
libres na auga ou en terra. Son heterótrofos 
alimentándose de organismos máis pequenos ou de 
partículas en descomposición. Cando as condicións 
do medio son desfavorables poden formar quistes, 
nos que a ameba se pecha nunha bóla segregando 
unha parede protectora. A reprodución é asexual 
por fisión binaria. 

Filo Ciliados (protozoos) 

Son as cianobacterias ou algas verdeazuis. Son 
organismos procariotas que pertencen ao Reino 
Moneras, pero posúen clorofila "a" presente en algas 
eucariotas e plantas superiores, mentres que as 
bacterias fotosintéticas conteñen bacterioclorofila. 
Outra diferenza coas bacterias é que a fotosíntese 
bacteriana é anosixénica (non desprende osíxeno),  
pero as cianofíceas producen osíxeno no proceso.  

Estes organismos aparecen en ambientes diversos, 
soportan condicións extremas. Os afloramentos de 
cianofíceas son un bo indicador de eutrofia. 

Poden ser 
unicelulares ou 
formar colonias 
filamentosas. As 
células son de 
gran tamaño e 
teñen outros 
pigmentos, de 
cor vermella e 
azul, ademais 
da clorofila, 
que participan 
captando a luz, 
ampliando o 
espectro de 
absorción, o 
que lles 
permite vivir 
en ambientes 
pouco 
iluminados. 

Algunhas 
especies de cianofíceas teñen vacúolos de gas que 
facilitan e regulan a súa flotación. 

Cianofíceas (algas) 

Euglenófitas (algas) 

Son algas unicelulares flaxeladas. Moitas especies 
deste grupo son heterótrofas e outras son 
fotosintéticas. Abundan nas augas cheas de materia 
orgánica e son bos indicadores de contaminación. A 
maioría son de auga doce. 

Móvense mediante flaxelos regulados por unha 
estrutura sensible á luz, e polo "estigma” ou 
"mancha ocular" situado preto dos flaxelos onde se 
pode ver como unha mancha vermella ou laranxa 
debido aos pigmentos que contén. É un órgano 
fotosensorial que activa o movemento da célula en 
función da luz.  

Ameba radiosa 

Filo Rizópodos (protozoos) 

Protozoo recuberto de cilios, aliméntase de 
bacterias, de pequenos microorganismos e de 
partículas de materia orgánica. Abunda en augas 
estancadas con materia orgánica en descomposición,  
rica en sustancias nutritivas. O movemento dos cilios 
xera correntes alimenticias que dirixen ás partículas 
cara á cavidade bucal (citostoma) e aí son 
introducidas en vacúolos dixestivos que entran no 
citoplasma. O alimento é dixerido e os restos non 
dixeridos, contidos nas vacúolos, son eliminados polo 
poro anal. O interior do paramecio é hipertónico 
respecto ao ambiente no que vive, polo que a auga 
tende a entrar por osmose no seu interior. Se entrase 
moita auga podería diluír en exceso o contido 
celular, afectando ás funcións biolóxicas, incluso 
podería facer estoupar a célula. Para evitar isto, ten 
un orgánulo especializado, o vacúolo pulsátil que 
recolle auga de distintas partes da célula e a bombea 
ao exterior con contraccións rítmicas e gasto 
enerxético a través dun pequeno poro na membrana.  

Paramecium 
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Ten forma de campá invertida. Posúe un pedúnculo contráctil que lle permite encollerse como 
protección. Son sésiles, viven fixos a algas filamentosas de charcas e estanques. Presentan 
ringleiras de cilios ao redor do citostoma que se moven arrastrando as partículas alimenticias.  

Amebas 

Lynn Margulis e a teoría da 
endosimbiose 

Hoxe crese que as primeiras células 

eucariotas se orixinaron hai 1500 millóns de 
anos por evolución de células procariotas.  

Segundo a teoría da endosimbiose, proposta 

por Lynn Margulis, cando a atmosfera primitiva 

xa contiña osíxeno suficiente debido á 
actividade das cianobacterias, algunhas células 
procariotas comezaron a utilizar ese osíxeno 
para obter enerxía, e foron fagocitadas por 

células máis grandes que, en lugar de dixerilas, 

estableceron unha relación endosimbiótica con 
elas. Así xurdiron as mitocondrias. De xeito 
parecido, procariotas fotosintéticos 
(cianobacterias) foron fagocitados por células 
non fotosintéticas de maior tamaño e mediante 
a endosimbiose convertéronse nos cloroplastos. 

Así aparecerían na terra os Protistas e, a partir 

deles, xurdiron os demais organismos 
eucariotas. 

Stentor Colpoda 

Abunda en augas estancadas ricas en bacterias 
descompoñedoras de materia orgánica. Chaman a 
atención os círculos perfectos, que corresponden 
aos macronúcleos e aos vacúolos pulsátiles  

Ten forma de trompeta. Ante perturbacións do 
medio contráese e convértese nunha bóla.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57073 
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Diatomeas (algas)  
Son algas unicelulares ou coloniais con ampla distribución no mar e en augas continen-
tais. Teñen plastos con clorofila, carotenos, xantofilas e -moi abundante- a fucoxanti-
na que lle confire unha cor parda ou amarela. A súa característica máis salientable é 
que a célula está recuberta dunha cuncha silícea, o frústulo, formada por dúas partes 
que encaixan unha enriba da outra como as partes dunha caixa. A parte superior chá-

mase epiteca e a inferior hipoteca  

A parte superior da epiteca e a infe-
rior da hipoteca chámanse valvas, e 
presentan poros, estrías, costelas. 
espiñas, etc o que permite a entrada 
de luz e nutrientes ao interior celu-
lar, ademais de facilitar a flotación 
nos medios acuáticos nos que viven. 
Estas ornamentacións teñen valor 
taxonómico na clasificación das es-
pecies. 

Son de peso elevado debido á cuncha 
de sílice, o que condiciona as espe-
cies planctónicas, pois necesitan cer-
to movemento da auga para manter-
se en suspensión.  

Teñen reprodución asexual: as dúas 
tecas sepáranse e cada unha delas actúa de epiteca, xerán-
dose unha metade nova dentro da antiga. Nas seguintes divi-
sións, as células van devecendo ata que -ao chegaren a cer-
tas dimensións- se reproducen sexualmente para recupera-
ren o tamaño orixinal.  

As diatomeas apareceron hai 200 millóns de anos, no perío-
do Xurásico. Mentres os dinosauros se extinguían, elas so-
breviviron adaptándose ás rexións polares onde se multipli-
caron. Como son moi sensibles ás condicións ambientais 
úsanse con frecuencia para estudar o clima, a temperatura, 
salinidade ou contaminación da auga tanto de épocas pasa-
das como no presente. 

 
Colonias de diatomeas. 

Gomphonema 

Navicula 
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Clorofíceas (algas). 
Son as algas verdes, o grupo máis diverso, con máis de 7000 especies. Poden ser unicelu-
lares, con ou sen flaxelos, coloniais, etc. Hainas mariñas de augas doces. Tamén viven 
en ambientes terrestres (rochas, lodos, troncos de árbores), algunhas poden vivir en am-
bientes extremos. Os pigmentos fotosintéticos son clorofilas tipo “a” e”b” e carotenoi-
des. Son de cor verde, teñen parede celular de celulosa e almacenan amidón como sus-
tancia de reserva enerxética. Nas augas doces, as clorofíceas son moi abundantes no 
plancto eutrófico en augas pouco profundas. 

Dende o punto de vista evolutivo, son moi importantes xa que algúns grupos colonizaron 
o medio terrestre e foron os antepasados dos briófitos e das plantas vasculares. 

Nas 
nosas 
mostras 
atopa-
mos 
espe-
cies 
unice-
lulares, 
con e 
sen 
flaxe-
los, 
fila-
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Cosmarium é unha alga unicelular globosa cunha constrición profunda que a 
divide en dúas hemicélulas con forma oval ou piramidal. A superficie celular 
está cuberta por verrugas ou gránulos de tamaño uniforme.  

Chorella Closterium 

Clorofícea que destaca pola capacida-
de para eliminar nutrientes da auga. 
Esférica, con clorofila “a “ e “b”.  

O núcleo está no centro. Os dous clo-
roplastos repártense entre as dúas me-
tades . Nos extremos presenta dúas 
burbullas esféricas cargadas de peque-

Crisofíceas (algas)  
Estas algas poden formar esporas latentes no outono, 
que xerminan na primavera. Isto é importante para a 
supervivencia de especies que viven en estanques e 
augas superficiais que se conxelan no inverno, pois  
as esporas caen ao fondo quedando na lama durante 
os meses de inverno.  

Synura 
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