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Dalyko anotacija 

 Apibūdinimas: protistai ir jų bendra charakteristika. Istorinė apžvalga. Protistų ląstelės 

sandara: membranos, mikrofilamentai, mikrovamzdeliai, kaupiamosios vakuolės, ekstrosomos, 

branduoliai, formos ir matmenys. Sistematika: sistematikos raidos istorija, dabartinė protistų 

klasifikacija ir pagrindinės jų makrosistemos problemos; tipas Cryptophyta, tipas Euglenozoa (klasės 

Euglenozoa ir Kinetoplastidea), tipas Chrysophyta, tipas Haptophyta, tipas Raphidophyta, tipas 

Saprolegnia, tipas Opalina, tipas Choanomonada, tipas Polymastigota, tipas Plasmodiophora, tipas 

Mycetozoa, tipas Rhizopoda, tipas Foraminifera, tipas Apicomplexa arba Sporozoa, tipas Ciliophora, 

tipas Microsporidia, Myxozoa. Protistų evoliucija: prokaritai ir eukariotai; pagrindiniai evoliucijos 

keliai ir dėsningumai; sukcesinė hipotezė, endosimbiotinė hipotezė, giminystės ryšiai protistų tarpe. 

Formą suteikiantys ir atraminiai elementai: korteksas (išorinė danga), vidiniai atramos elementai 

arba skeletas, cistos. Tvirtinimosi struktūros: tvirtinimosi mechanizmai, stiebeliai, ekstrosomos, 

trichocistos, mukocistos. Toksocistos, rabdocistos, nematocistos. Kaupiamosios vakuolės: kaupiamųjų 

vakuolių kompleksas, spongioma, skysčių atsiskyrimas, osmoreguliacinė funkcija,  medžiagų kaupimo 

vakuolėse mechanizmas. Judėjimas: žiuželiai ir blakstienėlės, aksostilis, ameboidiniai judesiai. 

Metabolizmas. Ląstelės susitraukimas: stiebelių susitraukimas, ląstelės lankstumas ir kiti gebėjimo 

susitraukti mechanizmai. Maisto čiupimas, virškinimas, defekacija: pinocitozė ir fagocitozė, maisto 

atranka, virškinamųjų vakuolių formavimasis, virškinimas, defekacija. Morfogenezė ir dauginimasis: 

morfogenetiniai procesai protistų gyvybiniame cikle, morfogenezės eiga, morfogenezės reguliacija. 

Branduoliai ir lytinis procesas:interfazė, mitozė, mejozė, lytinis procesas. Elgsena: fototaksis, 

chemotaksis, mechanotaksis, geotaksis,  termotaksis, galvanotaksis. Ekologija: simbiontai, parazitai, 

komensalai; gyvenamoji vieta; laisvai gyvenančių protistų vaidmuo ekosistemoje; veiksniai, lemiantys 

paplitimą; protistai, vandens švaros indikatoriai. Protistų rinkimas ir kultivavimas: rinkimos vietos, 

kultivavimas. 
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