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Bangsa Chamaesiphonales, 

Chamaesiphonales merupakan Alga bersel tunggal atau merupakan koloni 

berbentuk benang, mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus merupakan 

hormogonium (sel yang tidak terisi protoplas, selnya jernih dengan dinding sel yang 

jelas), yang dapat merayap dan merupakan koloni baru. (Tjitro Soepomo,1994) 

Spora terbentuk dari isi sel (endospora). Setelah keluar dari sel induknya, spora 

dapat menjadi tumbuhan baru. Untuk menghadapi kala yang buruk dapat membentuk sel-

sel awetan dengan menambah zat makanan cadangan serta mempertebal dan 

memperbesar dinding sel. Suku Chamaesiphonaceae, contohnya: Chamaesiphon 

confer-vicolus (Kimball,1987). 
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                                 ( a )                                                          ( b ) 

          Gambar II.1 : ( a ). Chamaesiphon confer-vicolus dan ( b ). Chamaesiphon sp 

 

Bangsa Chamaesiphonales dibagi menjadi 3 famili yaitu : 

1. Famili Pleurocapcaceaea 

a. Xenococcus, 

Bulatan sel dari Xenococcus menempel pada filamen alga, mereka mengalami 

pembelahan anticlinal untuk meningkatkan ukuran dari koloni. Setiap sel 

dapat memproduksi banyak endospora dan disebut baeocyt yang membedakan 

mereka dari spora bakteri. Endospora dari beberapa ganggang hijau – biru 

mungkin bersifat motil untuk periode yang singkat. Sel kurang lebih oval, 

tidak teratur, poligonal dengan sudut dibulatkan, atau di lapisan atas koloni 

sedikit pyriform, berwarna, biasanya sedikit berlapis, ketat, sarung 

mucilaginous; isi sel biru-hijau, kelabu atau kemerahan. Divisi sel yang tak 

beraturan, dalam arah yang lebih tegak lurus pada substrat, tetapi kemudian 

juga melintang (sejajar dengan substrat); sel tidak tumbuh menjadi bentuk asli 

sebelum pembagian berikutnya. Dari sel-sel di bagian atas koloni muncul 

kadang-kadang nanocytes, yang berfungsi terutama untuk reproduksi. 

Dapat juga menempel pada substrat yang berbeda (batu, alga, tanaman air) 

dalam biotop air yang berbeda, beberapa spesies dikenal dari alpine sungai, 

salah satu dari pesisir laut. Banyak spesies mungkin daerah khusus distribusi. 

Contoh Spesies : Xenococcus acervatus Setchell, Berikut contoh gambarnya: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hyella 

Cabang trikom dari Hyella tumbuh dari desmoschsis yang hidup dalam 

cangkang kalkareus atau bersama ganggang lainnya. Filamen besal mungkin 

menjadi pluriseriata. Banyak sel mungkin terbagi dalam bentuk endospora. 

Berikut gambarnya :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Famili Dermocarpaceae 

Pembelahan sel vegetatif menjadi 2 bagian sel yang sama m ungkin 

terjadi dalam anggota famili ini. Contoh spesiesnya antara 

lain :  

a. Dermocarpa Selnya berbentuk bulat hingga ramping atau pyriform dan 

tumbuh terikat pada substrat dalam kelompok. Reproduksi diselesaikan 

sendiri oleh endospora yang mungkin berkembang dalam jumlah besar 

dengan sel vegetatif 

3. Famili Chamoesiphonaceae  

Contoh spesies ini adalah : Chamaesiphon Persebarannya luas dan 

umumnya epifit. Berada pada tanaman angiospermae aquatik, lumut , dan 

ganggang khususnya Chladophora dan pada tanaman dewasa, protoplast 

pada kutub distal membentuk sebuah rantai spora yang disebut 

exospora.    
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