Sammalten Fylogenia
MAKSA-, LEHTI- JA SARVISAMMALTEN SYSTEMATIIKKA JA OMINAISUUDET

Bryophyte
Phylogeny
Poster

Anakrogynisiä (MP syntyvät verson pintasoluista)
Lh 3 rivissä (2 alapeitteistä kylkilhriviä, 1 rivi pieniä selkäliuskoja)
Öljykappaleet hajallaan. Verson ventraalipuoli limainen
Keskijänteessä parenkyymisolukkoa. Symbioosissa keräsienten (Glomeromycota) kanssa
Di- tai autoikkisia, piste 1 PE/munapesäkkeistö. Itujyväsiä selkäliuskojen hangoissa

Tracheophyte
Phylogeny
Poster

Treubiales

Treubiaceae

Haplomitriales

Haplomitriaceae

Blasiales

Blasiaceae

Neohodgsoniales

Neohodgsoniaceae

Sphaerocarpales

Sphaerocarpaceae 		

Marchantiales

Aytoniaceae
Cleveaceae
Conocephalaceae
Corsiniaceae
Cyathodiaceae Dumortieraceae
Exormothecaceae
Lunulariaceae
Marchantiaceae Monosoleniaceae Oxymitraceae Ricciaceae Targioniaceae

Pelliales

Pelliaceae 			

Fossombroniales

Fossombroniaceae 						
Allisoniaceae 			
Calyculariaceae

Pallaviciniales

Pallavicinaceae 							
Moerckiaceae 		
Phyllothalliaceae

Pleuroziales

Pleuroziaceae

Metzgeriales

Aneuraceae

Haarat lateraaliset, syntyvät pintasoluista (eksogeeniset)
Lh yläpeitteiset, epämukaisesti 2-3 -liuskaiset,
us. vatsa- ja selkäliuska pitkälti yhtyneet vesitaskuksi
Vatsalh +/–. PE periantin ja kalyptran/varsikalyptran/varsiperigyniumin suojassa
Itäminen endosporista
Itujyväset + (harv.). Sieni-endosymbiontit –

Porellales

Varret 1-3 sulkahaaraisia. Juurtumahapsia niukasti
Lh yläpeitteiset, varteen kiinnittyminen poikittaista,
2-liuskaiset (ja edelleen liuskoittuneet); liuskat karvareunaiset
Öljykappaleita 15-40/lhsolu. Vatsalh +, 2-liuskaiset, reunat karvaiset
Dioikkisia. Sukusolupesäkkeet verson kärjessä. Periantti pullomainen, perikeetio –
PE seinä 4-7-kerroksinen. Itäminen ekso-/endosporista

Jubulaceae
Lepidolaenaceae

Ptilidiales

Ptilidiaceae

Jungermanniales

Acrobolbaceae
Calypogeiaceae 		
Geocalycaceae		
Lepidoziaceae 		
Plagiochilaceae

Verso maanalainen (maavarsi). Lh enimmäkseen samanmuotoiset. Juurtumahapset –
Keskijänne +, solut ohutseinäiset, huokoselliset
Di- tai autoikkisia. Sukusolupesäkkeet lyhyillä sivuhaaroilla, siittiö- ja munapesäkelh –. PEP tanakka, pitkä
Siiman tyvikappale: lamelliliuska ja kiila (spline) jossa < 90 mikrotubulusta, aukko vasemmalla puolella
PE monta/munapesäkkeistö, PE 4-liuskainen, seinässä 1 solukerros. Joustimenkannattimet PE pohjassa
Joustimet rihmamaiset. Suvuton lisääntyminen –

Varsikalyptra +

Angiosperm
Phylogeny
Poster

Sekovarren reuna säännöllisen pyöreäliuskainen (“lehdellinen”), suomuja 2 rivissä sekovarren alapinnalla
Yläpinnassa ilmaontelot –, pesäkkeenkannattimet – . Nostoc-sinibakteeria sisältäviä onteloita sekovarren alapinnassa
Dioikkisia. SP yksittäin sekovarren yläpinnalla, MP sekovarren yläpinnalla kärjen lähellä. Tyvikappale Marchantia-tyyppiä
PE 4(-6)-liuskainen. Joustimet 2-kierteiset, Joustimenkannattimet pesäkkeen pohjassa, surkastuneet
Itujyväset kehittyvät pullomaisissa rakenteissa (joita vain tässä ryhmässä)

Marchantiidae

Maksasammalet

Pesäkeperä +

G ruusukemainen tai varrellinen; verson reunat liuskaiset, liuskat joskus lehtimäiset
Ilmaontelot –, limasolut –, ilmaraot –
MP ja PE päärynänmuotoisessa naarassuojuksessa (sekovarren yläpinnalla)
Juurtumahapset +, sileät
PEP hyvin lyhyt. PE hajoaa kypsyessä. Joustimet –

Sekovarrellisia tai lehdellisiä
Juurtumahapset +
Öljykappaleet +
Keskijänteen solut huokoselliset
Sekovarressa endofyyttisiä keräsieniä (Glomeromycota)
Sukusolupesäkkeitä suojaavat rakenteet +
Sukusolupesäkkeet eivät kehity kärkikasvusoluista
Siiman tyvikappaleessa plastidi ja siihen liittyvä
posteriorinen mitokondrio
Hedelmöitynyt munasolu jakautuu poikittain:
epi- ja hypobasaaliset solut
PE keskipatsas –
Joustimet yksisoluiset
Ilmaraot –
Lunulaarihappo +
N. 5 000 lajia
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(Yläpinnassa) ilmaontelot +, viherhiukkaselliset rihmat –
Juurtumahapset sileät
Vatsasuomut +, vatsasuomujen lisäke –
Munapesäkkeenkannattimet haaroittuvat
Itujyväset +

Sekovarren rakenne monimutkainen, kerroksellinen. Ilmaraot +.
Ilmaontelot +, viherhiukkaselliset rihmat +. Varastoparenkyymi +
Vatsasuomut +, juurtumahapset +, nystyiset tai sileät
Di- tai autoikkisia. SP kannattimet +, MP kannattimet +. MP suojus tav. +/–
Suomuista tai suomusarjoista muodostunut MP suojus (valeperiantti) usein –
PEP lyhyt. Joustimet tav. 2-3 -kierteiset. Itujyväset +, joskus juurtumahapsissa
Pelliaceae: Sekovarsi levymäinen, Haarautuminen valehalkihaaraista. Di- tai autoikkisia
SP yksittäin sekovarren kuopissa (selkäpuolella). MP ryhminä sekovarren selkäpuolella suojuksen sisällä
MP suojus +, lyhyt putkimainen tai läppämäinen. PE 4-liuskainen. Joustimenkannattimet PE pohjassa. Suvuton lis. hyvin harvinaista
Noterocladaceae: Sekovarsi varreksi ja lehdiksi erilaistunut. Lh alapeitteiset. Haaroittuminen lh tyvenpuoleisen reunan
vatsapuolella sijaitsevista lateraalisista aiheista. SP huokosellisessa ontelossa. MP ryhminä, MP suojus +
PE pyöreä. PEP <10 cm. Itiöt isot (<100 μm), “monisoluiset”, endosporinen itäminen +/–. Joustimenkannattimet PE pohjassa
Sekovarsi levymäinen, lehtimäiset sekovarren liuskat alapeitteiset, varteen vinosti kiinnittyneet
Juurtumahapset purppuranpunaiset (harv. vaaleanruskeat)
SP ja MP sekovarren dorsaalipuolella kärkihakuisesti
PE suomusta erilaistuneiden valeperianttien suojassa; seinä 2-6 -kerroksinen
Itiöiden pinta vahvasti harjuinen/uurteinen/verkkokuvioinen
Suvutonta lis. rönsyillä/maanalaisilla jyväsillä/sisäsyntyisillä jyväsillä

Pelliidae

Sekovarsi levymäinen tai varreksi ja lehdiksi erilaistunut,
alustanmyötäinen, pysty tai puumaisesti haaroittunut
Keskijänne +, solut paksuseinäiset, huokoselliset
SP/MP ryhmissä sekovarren selkäpuolella
S sisempien suojuslehtien tai tuppimaisen suojuksen (varsikalyptra) suojassa
PEP tanakka. PE 2-14-liuskainen, seinä 2-kerroksinen
Lehdellisiä. Kärkikasvusoluissa 2 jakautuvaa pintaa (joita vain lihdellisessa maksasammalissa ryhmässä)
Lh 2-liuskaiset, pienempi kylkilhliuska tav. pussimainen;
lhsoluissa isot nurkkapaksunnokset. Ainakin osaksi ”lihansyöjiä”. Vatsalh –
Pesäkkeenkannattimet lyhyillä aksillaarisilla sivuhaaroilla, MP osin steriilejä. Periantit pitkulaiset
PE pyöreä-soikea. Itäminen endosporista. Tav. epifyyttisiä
Sekovarsi nauhamainen, kapealiuskainen; haarautuminen halkihaaraista; KS selvä (Metzgeriaceae)
tai sekovarret epäsäännöllisesti haaraisia tai sulkahaaraisia (Aneuraceae)
Keskijänne –. Yksisoluiset karvat +/–. Öljykappaleet +/– tai hyvin pienet
Di- tai autoikkisia. Sukusolupesäkkeet surkastuneilla sivuhaaroilla tai keskisuoneen kehittyvillä lyhyillä haaroilla
Varsikalyptra +. Valeperiantti –. PE 4-liuskainen, joustimenkannattimet PE kärjessä
Joustimet 1-kierteiset tai kierteettömät. Suvuton lis. – tai itujyväsistä/sekovarren laitasoluista/irtoavista haaroista

Metzgeriidae

S

Sekovartisia
tai lehdellisiä

Lh kehittyvät 3 initiaalista
(kärkikasvusolu
3-tahoinen)

e
t
a
p
h
y
t
a

Jungermanniidae

Haarat syntyvät pinta- tai sisäsoluista, vatsapuolisia tai lateraalisia
Lh alapeitteiset, yläpeitteiset, tai varteen kiinnittyminen poikittaista,
ehyet tai vaihtelevasti liuskoittuneet, kylkilh tav. 2-osaiset,
selkäliuska vatsaliuskaa pienempi (vesitaskut harv.); vatsalh +/–
PE periantin tai varsiperigyniumin suojassa
Itäminen tav. eksosporista. Itujyväset +. Sieni-endosymbiontit +

Lehdellisiä

Lh kehittyvät 2 initiaalista
(kärkikasvusolu
2-tahoinen)

Alkeisrihma –. Juurtumahapset –
G:ssä suikertava varsi ja pystyt lehdelliset haarat. Vettä johtavat solut huokosellisia
Dioikkisia. SP 1-2, (3-)4-liuskaisten lehtien hangoissa. MP 1-4/verso, yksittäin
S (vain Takakia ceratophylla, harvinainen) terminaalinen, yksittäinen, ilmaraot –. PEP pitkäikäinen
PE kiertynyt, avautuu yhdellä raolla. Huntu +
Suvutonta lis. irtoavista lehdistä tai versoista
Haarapesäkkeisiä
Varren kärjessä tiheässä haaroja (capitulum), keskellä kuorisolukon ympäröimää tylppysolukkoa
Haarat kimppuina, harv. –; retorttisoluja +/–. Lehdissä rahkasoluja ja viherhiukkasellisia soluja
Dioikkisia, joskus autoikkisia. SP yksittäin lehtihangoissa, pyöreähköt, pitkäperäiset
MP päätteisiä lyhyillä haaroilla varren kärjessä. Itiösolukko kupolimainen
Itiöt tetradeina, trileettiset. HU +. Soilla ja kosteikoissa

Lehtisammalet

Keskijänne –. Lhsolut (pyöreät-)neliömäiset. KS +/– homogeeninen tai –
Tav. autoikkisia. PEP –. PE valeperän päässä; liuskoja 4-10, kärjet yhtyneet
Itiösolukko kupolimainen. Itäminen endosporista
HU pieni, tavallisesti 2-kerroksinen
Lähinnä temperaattisia, tropiikissa vuorilla; kivillä

B

Keskijänne –. Lhsolut (pyöreät-)neliömäiset. KS +
Dioikkisia. Perikeetiot kehittyvät hedelmöityksen jälkeen
PEP lyhyt, paksu. PE liuskat epäsäännölliset 4-8, eivät kärjestä yhtyneet
Itiösolukko kupolimainen. Itäminen endosporista
HU peittää koko pesäkkeen

r
y
o
p
h
y
t
a

Alkeisrihma sekovarsimainen, kehittyy rihmamaisesta kloroneemasta
Versot yksittäin tai löyhinä, vaaleanvihreinä kasvustoina. Keskijänne –. Hankakarvat nuijamaiset
Lh vastapuikeat–pyöreät, tyvellä pitkiä ripsiä. KS haaraton, leveä, homogeeninen
Autoikkisia. PEP pysty, paksu. PE pysty, symmetrinen; apofyysi ylöspäin levenevä, paksu, ryppyinen; ilmarakoja paljon
Kansi kartiomainen. RS ja SV –. HU 1-rakoinen
Suvutonta lisääntymistä monisoluisilla, lhhankaisilla itujyväsillä
Keskijänne +/–. Lhsolut parenkymaattiset. KS +, homogeeninen
Autoikkisia. PE pysty, symmetrinen, lieriömäinen, ilmaraot +/–
RS –. Kansi +. SV 4-hampainen
HU pieni, sileä, monirakoinen. Itujyväset + (Tetraphis)
Lähinnä pohjois-temperaattisia, erilaisilla alustoilla kosteissa paikoissa

Alkeisrihma sekovarsimainen
versot lehdelliset
Lhsolut parenkymaattiset
Juurtumahapset monisoluiset
Mykorritsa –
Sukusolupesäkkeet syntyvät
kärkisoluista
Tyvikappaleessa plastidi ja
posteriorinen mitokondrio
tuman pinnalla
Irrallisia mikrotubuluksia
PE:ssä SV ja keskipatsas
Joustimet –
S:ssä ilmarakoja
N. 13 000 lajia

Alkeisrihma lyhyt- tai pitkäikäinen. Suikertava “maavarsi”. Keskijänteessä hydroideja ja leptoideja
KS:ssa erilaistuneita solukoita (Polytrichum-tyyppi), usein leveä, päällä lamelleja
Tav. dioikkisia. Perigoniot us. silmiinpistäviä “roiskekuppeja”. PEP +
PE pysty–vaakasuora, poikkileikkauksessa pyöreä tai 2-4 -särmäinen; ilmaraot +; SVkalvo (epifragmi) +
SV 32- tai 64- hampainen tai karvoista muodostunut ja pensselimäinen. Itiöt pieniä (jopa 60 x 106/pesäke
HU 1- tai monirakoinen, karvainen tai sileä, usein peittää koko pesäkkeen. Suurimpia kuivan maan sammalia

Kärkipesäkkeiset
SV
(rihmahampainen)
hydroidit
Alkeisrihma

(kloro- ja
kauloneema)
aina
rihmamainen

Alkeisrihma pitkäikäinen. G surkastunut; koiraassa 1 SP, jota ympäröi 1 lh. Lh keskisuonettomat
Dioikkisia. PE tav. epäsymmetrinen, yläpuoli litistynyt. RS +. Kansi +
SV Buxbaumia-tyyppiä; ulompi + (lyhyet hampaat 1-4 kehässä); sisempi + (kalvomainen)
SV:n ulkopuolella parastomi
HU pieni, 1- tai monirakoinen

Buxbaumiidae

Alkeisrihma lyhytikäinen, suppilomainen. Keskijänne +
Lh 2(-3)kerroksiset. KS +. MPlh yläosassa ripsiä, KS pitkälti yli lehtilavan kärjen ulottuva
PEP hyvin lyhyt. PE epäsymmetrinen, ilmaraot pinnalliset. RS +. Kansi +
SV Buxbaumia-tyyppiä (ulompi – tai surkastunut, sisempi +, parastomi –)
HU pieni, monirakoinen

Diphysciidae

Alkeisrihma lyhytikäinen. Versot lyhyet, kasvavat maavarsimaisesta osasta; keskijänne –
Haarapesäkkeisiä. Lhsoluissa yleensä nurkkapaksunnokset. KS + (Gigaspermum –)
Autoikkisia (paroikkisia tai synoikkisia)
PE tav. suojuslehtien sisällä, avautumaton tai SV puuttuu. Ilmaraoissa 2 huulisolua. Itiöt kookkaat
HU pieni, varhain variseva, tyvi monirakoinen. Itujyväset +

SV (nivelhampainen)

Gigaspermidae

Alkeisrihma tav. lyhytikäinen. Keskijänne +
Lhsolut suorakulmaiset–kuusikulmaiset. KS + (harv. –). Autoikkisia (paroikkisia, harv. syn- tai polyoikkisia)
PE symmetrinen tai epäsymmetrinen, kannellinen, harv. avautumaton
RS +/–. Kansi +. SV Funaria-tyyppiä tai –
HU iso, 1- tai monirakoinen, usein liuskoittunut

Funariidae

Keskijänne +
Lh 8 rivissä, tyvi tuppimainen; tyven solut pitkulaiset, ylempänä neliömäiset–kuusikulmaiset, mamilliset. KS +
Di- tai autoikkisia. PEP +. PE vino–riippuva; ilmaraot pinnalliset. RS +. Kansi +
SV +, ulommassa 16 isoa hammasta, sisemmässä 64 rihmaa ja tyvikalvo
HU 1-rakoinen, usein varisematon

Timmiidae

SV
haplolepidinen

Maksasammalet

Setaphyta

Alkeisrihma lyhytikäinen. Keskijänne tav. +
Lhsolut tav. paksuseinäiset, mutkaiset, lehdissä us. karvakärki
Tyvinurkkasolut +/–. KS + (Dicranum-tyyppi tai homogeeninen)
SV tav. +
Tav. kivialustalla
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Alkeisrihma lyhytikäinen, harv. pitkäikäinen. Keskijänne +/–
Lhsolut neliömäiset, suorakulmaiset tai joskus pitkulaiset
Tyvinurkkasolut tav. erilaistuneet
KS + (Dicranum-tyyppi, leukobryoidinen, tai surkastunut)
SV +/–

*

Alkeisrihma lyhytikäinen, harv. pitkäikäinen. Keskijänne tav. +
Lhsolut us. papilliset, lehdissä us. karvakärki
Tyvinurkkasolut harv. erilaistuneet. KS + tai surkastunut (Pottia-tyyppi)
SV tav. + (pottioidinen) tai –
Us. kuivilla paikoilla (kserofyyttejä)
Keskijänne +
Lhsolut tav. vinoneliömäiset. KS +
Di- tai autoikkisia
Apofyysi us. erilaistunut, leveä, värikäs (hypofyysi). SV tav. +
Us. koprofyyttejä, itiöt kärpäslevintäisiä

Jotkin
haarapesäkkeisiä

Lehtisammalet

Sammalet

Sarvisammalet

B

Liekomaiset
Saniaiset

Putkilokasvit

(sis. kortteet)

Käpypalmut

Ginkgo

Siemen-

Alkeisrihma pallomainen tai rihmamainen. Keskijänne –
Lhsolut us. papilliset, lh us. karvakärki. PPF +. KS tav. –
PE munapesäkelehtien suojassa tai yläpuolella
RS –. SV tav. –. Itäminen ekso- tai endosporista
HU 1-lovinen, kalju

SV
diplolepidinen,
vuorottainen
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Varrella juurtumahapsinukkaa. Keskijänne +
Lh usein tyvituppi, yläosa kapea. Lhsolut mamilliset tai papilliset. KS +
Di- tai autoikkisia (synoikkisia tai paroikkisia). Siittiöpesäkkeistöt joskus “roiskekuppeja”
PE pyöreähkö. SV Bryum-tyyppiä tai –. RS –. Kansi +. HU tav. pieni, 1-lovinen
Suvut. lis. irtoavilla haaroilla ja itujyväsillä

Ephedra
Welwitschia
Gnetum
Havupuut

Paljassiemeniset

kasvit

PPF tav. –. Lhsolut vinoneliömäiset–kuusikulmaiset. KS +
PE usein päärynänmuotoinen, riippuva
SV Bryum-tyyppiä tai –
Suvut. lis. versoihin tai juurtumahapsiin muodostuvilla itujyväsillä tai -rihmoilla

ANA-ryhmä
Koppisiemeniset

Magnolidit
Yksisirkkaiset

Jotkin kylkipesäkkeisiä. Keskijänne +
Lhsolut pyöreät–kuusikulmaiset. KS +
Di- tai autoikkisia (josk. synoikkisia)
Munapesäkkeistöt tyvellä nukan seassa.
PEP lyhyt tai pitkä

Fabidit
Rosidit

Malvidit

Asteridit

Keskijänne –. Lhlavan yläosan solut pyöreät, joskus pitkulaiset, paksuseinäiset, tav. papilliset. KS +
Di- tai autoikkisia (gonio- tai kladoautoikkisia, tai fyllodioikkisia)
PE munapesäkelehtien suojassa tai yläpuolella, sileä tai 8- (harv. 16-)harjuinen,
ilmaraot pinnallisia tai vajonneita
SV + (Orthotrichum-tyyppi) tai surkastunut. RS – tai surkastunut. Kansi +
HU +, us. karvainen. Itujyväset +/–. Kivillä, kaarnalla

Lamidit
Campanulidit

Kylkipesäkkeiset
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Keskijänne +. KS +
Di- tai autoikkisia (paroikkisia), harv. polyoikkisia
PE pysty–vaakasuora, us. uurteinen, ilmaraot pinnalliset. RS –. Kansi +
SV surkastunut, ripset –. Itiöt ± papilliset. HU 1-lovinen
Itujyväsiä lhhangoista tai juurtumahapsista
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Varrella juurtumahapsinukkaa. Keskijänne +
Lhsolut pyöreät–kuusikulmaiset, sileät tai papilliset. KS +
Di- tai autoikkisia. Munapesäkkeistöt lateraaliset. PE us. uurteinen
RS + Kansi +. HU 1-lovinen. Us. itujyväsellisiä valeperiä (Aulacomnium)
Läh. temperaattisia
Varren alaosa us. haaraton,
yläosa haaroittunut (“puumaisia”)
Keskijänne +/–. PPF +, lehtimäisiä
KS +/–. Kansi +. SV +/–
Läh. trooppisia

COLE TCH, HILGER HH, GOFFINET B, ENROTH J, HE X (2021) SAMMALTEN FYLOGENIA
				

Bryophyte Phylogeny Poster (BPP)

Keskijänne –. PF +/–. Lh pitkittäispoimuiset/puoliskot toisiaan
vastaan painuneet. Lhsolut ± paksuseinäiset
KS +, 2-haarainen tai –. Dioikkisia tai fyllodioikkisia
Ilmaraot pesäkkeessä +/–. RS +/–. Itiöt itävät joskus pesäkkeessä
HU tav. 1-lovinen (tai monilovinen). Itujyväset +
Troopp. tai lämmin-temp., tav. epifyyttejä

• molekyyliaineistoon (2021) perustuva hypoteettinen sukupuu
• haarojen pituudet eivät kuvaa evolutiivista aikaskaalaa
• monien ominaisuuksien sijainti puussa epävarma
• jotkin pienet lahkot/heimot puuttuvat
• ominaisuudet eivät välttämättä esiinny kaikissa ryhmien edustajissa
• fylogeniat: Cox ym. 2010, Dong et al. 2021, Flores ym. 2018, Knoop 2010, Liu ym. 2019, Long ym. 2016,
Puttick ym. 2018, Shaw ym. 2011, Söderström ym. 2016, Sousa ym. 2018, Villarreal ym. 2010, 2012, 2016
• ominaisuudet: Crandall-Stotler ym. 2009, Frey ym. 2009, Goffinet/Shaw 2009, Ligrone ym. 2012
• lyhenteet: G gametofyytti, S sporofyytti, KS keskisuoni, MP munapesäke (arkegonio), SP siittiöpesäke (anteridio),
PEP (itiö)pesäkeperä, PE (itiö)pesäke, SV suuvarus, RS rengassolukko, HU huntu, PF parafylli, PPF pseudoparafylli,
lh lehti, tav. tavallisesti, us. usein, harv. harvoin,
+ ominaisuus on, – ominaisuus puuttuu, +/– ominaisuus on tai puuttuu, ± jonkin verran

Gondwana-levinneisyys, puumaisia
Modulit: suikertavat rönsyt, pystyt lehdelliset varret
Haarattomia tai haaraisia (sulkamaisia, viuhkamaisia t. puumaisia)
Keskijänne tav. +. PPF +/–. KS +, haaraton. Tav. dioikkisia
PEP suora tai taipunut, sileä tai mamillinen
PE suojuslh yläpuolella, lähes pyöreä–tasasivuisen pitkulainen
Ilmaraot +. HU 1- tai monilovinen

Aitokylkipesäkkeiset
(kaikki kylkipesäkkeisiä)
Lhsolut pitkulaiset
SV Bryum-tyyppiä
Homokostaattiset
kylkipesäkkeiset

* Dicranidae alaluokan varhainen diversifikaatio synnytti muita kehityslinjoja, kuten heimoja epävirallisessa Protohaplolepidae-alaluokassa ja lahkot Pseudoditrichales,
Scouleriales ja Bryoxiphiales. Nämä ryhmät puuttuvat tästä posterista, koska niiden sukulaisuus on epävarma.
° kärkipesäkkeiset sisältää ryhmät, joissa sporofyytti on terminaalinen (ontogenia vaihtelee)

Suvut. lis.
varisevilla lehdillä
tai haarojen kärjillä,
tai pitkulaisilla,
ohuilla itujyväsillä

Erityiskiitokset Harald Kürschnerille, Dietmar Quandtille, Juan Carlos Villarrealille ja Misha Ignatoville arvokkaista kommenteista.

Keskijänne +. PF –. PPF harvinaisia
Lhsolut us. isot, ohutseinäiset
KS +, haaraton tai kaksinkertainen, harv. –
Kansi +
HU tav. monilovinen
Keskijänne +/–. PPF tav. +
Tyvinurkkasolut us. +
HU 1-lovinen
> 4200 lajia
(n. 1/3 lehtisammalista)
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SP seinässä 4 solukerrosta
Nostoc-sinibakteeria pitkittäisessa ilmaontelossa. Tärkkelysemä –
Itiöt keltaiset, sileät, monoleettiset
Valejoustimet pitkät, tav. yksisoluiset

Sarvisammalet

SP seinässä 4 solukerrosta
Sekovarren alapinnalla skitsogeenisissä ilmaonteloissa limaa ja Nostoc-sinibakteeria
Itiöt tummanruskeat/mustahkot, trileettiset, pinta piikikäs
Valejoustimissa tav. kierrepaksunnokset

Sekovarsi pyöreä tai nauhamainen, us. ruusukemainen
Sinibakteereita (Nostoc)

SP 2-8/ontelo.
S ilmaraot +/–
Itiöt keltaiset-mustahkot, trileettiset, vyömäinen kehä +
Valejoustimet tav. +

skitsogeenisessa limaontelossa sekovarren alapinnalla

Solussa tav. yksi viherhiukkanen ja siinä tärkkelysemä
Öljypisarat +
Vettä johtavat solut –
SP 1–monta, endogeenisiä
MP yksittäin, uppoutuneet sekovarren selkäpuolelle
Tyvikappale: kiilassa (spline) 12 aukotonta mikrotubulusta,
lamelliliuska vinoneliömäinen,
tyvikappaleita 2 samankokoista vierekkäin

Tsygootin jakautuminen pitkittäistä, alkio 3-kerroksinen
PEP –
S viherhiukkasellisia, tav. sarvimaisia,
kasvavat jatkuvasti tyveltä, ja välikasvusolukoista
Keskipatsas hyvin tai huonosti kehittynyt
Ilmarakoja PE seinässä
Valejoustimet + (tav. monisoluisia)
Itiöitä syntyy jatkuvasti
Lignaanit +, flavonoidit –
N. 200 lajia

SP seinäsolukko
epäsäännöllinen

SP 1-3/ontelo
Sekovarsi kapea, nauhamainen. Tärkkelysemä +/–
Dioikkisia. Itiöt keltaiset, myöhemmin tummuvat
Valejoustimissa ei kierrepaksunnoksia
SP 1/ontelo
S ilmaraot +/–
Itiöt läpinäkyvät tai keltaiset
Valejoustimissa kierrepaksunnokset

Monocarpaceae			

Riellaceae

Noterocladaceae

			

Petalophyllaceae
Makinoaceae
Hymenophytaceae
Sandeothallaceae

Metzgeriaceae
Frullaniaceae
Porellaceae 			
Herzogianthaceae

Lejeuneaceae
Radulaceae

Neotrichocoleaceae

Anastrophyllaceae 		
Balantiopsaceae
Cephaloziaceae
Cephaloziellaceae
Gymnomitriaceae		
Jungermanniaceae
Lophocoleaceae				
Lophoziaceae
Scapaniaceae			
Trichocoleaceae

Takakiales

Takakiaceae

Sphagnales

Sphagnaceae

Andreaeales

Andreaeaceae

Andreaeobryales

Andreaeobryaceae

Oedipodiales

Oedipodiaceae

Tetraphidales

Tetraphidaceae

Polytrichales

Polytrichaceae

Buxbaumiales

Buxbaumiaceae

Diphysciales

Diphysciaceae

Gigaspermales

Gigaspermaceae

Funariales

Disceliaceae		

Timmiales

Timmiaceae

Grimmiales

Grimmiaceae		

Dicranales

Bruchiaceae		
Calymperaceae
Catoscopiaceae
Dicranaceae		
Ditrichaceae			
Fissidentaceae
			
Leucobryaceae		
Rhabdoweisiaceae

Pottiales

Pottiaceae		

Splachnales

Meesiaceae

Hedwigiales

Hedwigiaceae		

Bartramiales

Bartramiaceae

Bryales

Bryaceae				

Rhizogoniales

Calomniaceae		
Cyrtopodaceae		
Mitteniaceae
Rhizogoniaceae		
Spiridentaceae

Orthotrichales

Orthotrichaceae

Orthodontiales

Orthodontiaceae

Aulacomniales

Aulacomniaceae

Hypnodendrales

					
Hypnodendraceae

Ptychomniales

					
Ptychomniaceae

Hypopterygiales

Hypopterygiaceae

Hookeriales

Daltoniaceae		
Pilotrichaceae

Hypnales

Amblystegiaceae Anomodontaceae Brachytheciaceae Calliergonaceae
Cryphaeaceae Hypnaceae Hylocomiaceae Lembophyllaceae
Leskeaceae Meteoriaceae Miyabeaceae Neckeraceae
Plagiotheciaceae Pterobryaceae Pylaisiaceae Pylaisiadelphaceae
Sematophyllaceae Thuidiaceae Trachylomataceae

Flatbergiaceae

Ambuchananiaceae

Encalyptaceae			

Funariaceae

Seligeriaceae

Ephemeraceae
		

Splachnaceae
Helicophyllaceae

Rhacocarpaceae

Mniaceae		

Plagiomniaceae

Braithwaiteaceae
Pterobryellaceae		

Racopilaceae

Garovagliaceae
Orthorrhynchiaceae

Rhabdodontiaceae

Hookeriaceae		
Leucomiaceae
Saulomataceae
Schimperobryaceae

Leiosporocerotales

Leiosporocerotaceae (Leiosporoceros)

Anthocerotales

Anthocerotaceae (Anthoceros s.l., incl. Sphaerosporoceros and Folioceros)

Notothyladales

Notothyladaceae (Notothylas, Mesoceros, Phaeoceros, Paraphymatoceros)

Phymatocerotales

Phymatocerotaceae (Phymatoceros)

Dendrocerotales

Dendrocerotaceae (Dendroceros, Megaceros, Nothoceros, Phaeomegaceros)

Putkilokasvit, ks. Putkilokasvien ja Koppisiemenisten fylogenia-posterit

