Prótaistigh - tasc litearthachta
Tá rangú cúig ríocht i bhfeidhm ag Bitheolaí chun orgánaigh a chuir i ngrupaí.
Ba é an chéad duine chun cur síos a dhéanamh ar prótaisteach ná Antoni van Leeuwenhoek,
eolaí Ísiltíris a dhíol éadaí mar phost. (1632–1723). D’éirigh sé an-mhaith ag cur lionsaí le chéile
agus d’úsáid sé iad chun mionscrúdú a dhéanamh ar an éadach a cheannaigh sé. Chuir sé
micreascóip le chéile comh maith agus chonaic sé orgánach aon cill a bhí ag bogadh. Bhronn sé
an t-ainm ‘animalcules’ air. Ciallaíonn sé animhí an-bheag.
Inniu cuirimid na ‘animacules’ sa ríog Prótaisteach. Tá alán orgánach difriúla sa ríog seo – ón algae
is lú (0.01 mm i bhfad) go dtí feamainn móra (suas go dtí 65m i bhfad). Rangaítear na orgánach
seo mar prótaistigh mar nach raibh na tréithe ceart acu i gcóir na ríoga eile. Cosúil le plandaí,
fungais agus ainmhithe, tá nuilcéís ins na cealla, ach difriúl ó na grupaí seo ní thagann na cealla le
chéile chun fíocháin a chruthú.Tá na cealla go léir mar an gcéanna.
Tá alán prótaistigh aoncheallach. Sampla amhain na Euglena. Tá tréithe a bhithfeá ag súil le ó
cealla ainmhí agus cealla plandaí le feiscint.
Cill balla
Folúisín
Canáil - tagann an bia
isteach anseo
Spota súile - braithtear
dathanna anseo
Lascghéagán Úsáidtear é chun a
bhogadh. Cruthaítear é I
slí difriúla ó bactéír

Stór carnaihíodráit cosúil le
stáírse
Núicleas
Cill scannán
Clóraplast
Citeaplasma

Ceisteanna
a) Cé a bhreathnaigh na chéad prótaistigh?
b) Cén fath gur thug sé an t-ainm ‘animacules’ orthu in ionad ‘planticules’?
a) Ainmnigh prótaisteach aoncheallach amháin.
b) Cad a cheapann tú go ciallaíonn an focal ilcheallach?
c) Ainmnigh prótaistigh ilcheallach amháin.
a) Scríobh síos difríocht amháin idir prótaistigh aoncheallach agus baictéir.
b) Scríobh síos difríocht amháin idir aon protaistigh agus planda nó ainmhí.
Liostaigh na tréithe atá ag Euglena:
a) Atá mar an gcéanna i gcealla bplandaí agus ainmhí.
b) Atá mar an gcéanna le cealla phlandaí
c) Atá mar an gcéanna mar ainmhí iomlán (e.g. coinín).
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Go dtí 1862 rangaítear gach organach mar ainmhí nó plandaí. Ansin d’athraigh Ernst Haeckel
(1834 – 1919) an córas. Cén fath go gceapann tú go rinne sé é seo?
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