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Protože organismy, které v současnosti mají plastid, nejsou vždy
fotosyntetické, mnohdy nejsou ani výrazně zbarvené a o někte-
rých organismech se téměř nepochybuje, že plastid měly, ačkoliv
ho v současnosti postrádají, jsou v této práci všechny takovéto or-
ganismy označovány adjektivem barevný; tj. barevný organismus
je takový organismus, který je buď fotosyntetický (např. Archa-
eplastida) nebo má nějakou formu plastidu (např. Plasmodium),
případně plastid nemá, ale předpokládá se, že ho měl (např. Cryp-
tosporidium). Barevný gen (transkript) pak má původ v barev-
ném organismu. Červenou linií řas se rozumějí organismy, které
patří mezi ruduchy, nebo organismy, jejichž plastid je od ruduch
(pravděpodobně) odvozen. Patří sem tedy skupiny Rhodophyta,
Ochrophyta, Alveolata (kromě nálevníků), Cryptophyta a Hap-
tophyta. Zelenou linií řas jsou rozuměny Streptophyta, Chloro-
phyta, Chlorarachniophyta a některá krásnoočka (Euglenophyta).
Pro pořádek by měla být definována ještě modrá linie řas zahrnu-
jící Glaucophyta a organismy, ve kterých Glaucophyta hrají roli
sekundárního endosymbionta – leč – takový nejsou známy.
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