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IV. NÖVÉNYEK - Moszatok törzsei
Zöldmoszatok törzse
Sárgásmoszatok törzs
Vörösmoszatok törzse
Barnamoszatok törzse
1. testfelépítésük: - eukarióták, egysejtűek vagy többsejtűek (sejttársulás, sejtfonalas és teleptestűek) lehetnek
- sejtfal cellulózból áll
- mozgásszervecskéjük (ostor, csilló, álláb) nincs
- színanyagaik változatosak, de klorofill mindig van
2. szaporodásuk: ivartalanul (osztódással) és ivarosan (ivarsejtképzéssel) is.
3. előfordulásuk: édes- és tengervízben vagy nedves talajon
színháromszög:

Vörösmoszatok: meleg tengerekben (mélyebben is 260 m-ig is)
Barnamoszatok: hidegebb tengerekben (300 méteres barnamoszatok a Föld leghosszabb növényei)
Sárgásmoszatok: gombostűfejmoszat (egysejtű sok sejtmaggal) – Duna parton
Sargasso moszat teleptestű – Bermuda háromszög, sargasso tenger
Zöldmoszatok: központi jelentőségű csoport, őseikből fejlődtek a szárazföldi növények - mindenhol előfordulnak
harmonikamoszat
fogaskerékmoszat
békanyál-fajok
csillárkamoszat
4. jelentőségük:
a) vizekben termelő szervezetek (táplálékláncok kezdő tagjai), jelentős oxigéntermelés
b) emberi táplálékok, állati takarmányok (magas fehérjetartalom)
c) biológiai szennyvíztisztítás
d) bioindikátorok (víztisztaság - eutrofizáció)
e) kovamoszatok (sárgásmoszat) – kovaföld →dinamit (A. Nobel)
f) táptalajok (agar-agar vörösmoszatból)

