Mossfylogeni-Poster
Systematik och egenskaper hos mossor (Bladmossor, Levermossor, Nålfruktmossor)

Bryophyte
Phylogeny
Poster

Anakrogyn. Bl i tre rader (2 laterala, underliggande, 1 dorsal flik)
Oljekroppar spridda. Slem på undersidan
CS parenkymatisk, med Glomeromycota-svamp
Di- eller monoika. En S per gynoecium. Groddkorn i bladvinklarna till dorsala flikarna

Tracheophyte
Phylogeny
Poster

Underjordisk stam. Bl. oftast lika. Rhizoider –
CS +, celler tunnväggiga, perforerade
Di- eller monoik. Könsorgan laterala, stödblad –. Seta massiv
Basalkropp: lamellar strip och spline < 90 microtubuli, apertur på vänster sida. Flera S/gynoecium
KAP 4-flikad; väggar enkelskiktade. Elaterofor basal. Elaterer trådlika. Asex. förökn. –

skott-kalyptra +

Bål vingad ("bladlik"), 2 ventrala rader fjäll. Luftkammare –. Gametangioforer –
Ventrala "aurikler" med Nostoc. Dioik. AN dorsala, ensamma. AR dorsala, innanför skottspetsen
Basalkropp: Marchantiales-typ. KAP 4(-6)-flikad
Elaterer 2-spiralformade. Elaterofor basal, rudimentär
Groddkorns-receptakler flaskformade (unikt bland levermossor)

Angiosperm
Phylogeny
Poster
Marchantiidae

Levermossor
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seta +

Bål som rosetter eller krypande; bålaxel: vingad eller lober bladlika
Luftkammare –, slemceller –, porer –
AR och S i päronformat involukrum (dorsalt på bålen)
Rhizoider +, släta
Seta mycket kort. KAP kleistokarp. Elaterer –

med bål eller stam och blad
rhizoider +
oljekroppar +
perforerade vattenledande celler
svampsymbios med endofytiska Glomeromycota
gametangier med skyddande strukturer +
gametangieontogeni utan toppcell
basalkropp: plastid och associerad bakre
mitokondrie vid celländan
zygotens delning transversal:
epi- och hypobasala celler
KAP utan kolumella
elaterer (encelliga)
klyvöppningar –
lunularsyra
c. 5,000 spp.

M

Luftkammare +, klorofyllförande filament –
Rhizoider släta
Ventrala fjäll +, bihang –
Arkegoniofor grenad
Groddkorn

Bål differentierad. Luftkammare +. Luftporer +/–
Klorofyllförande filament +. Lagrings-parenkym +
Ventrala fjäll +. Rhizoider +, med piggar eller släta. Di- eller monoik
Anteridioforer +, arkegonioforer +. AR ventrala, involukrum +/–. Pseudoperiant vanl. –
Seta kort. Elaterer vanl. 2–3-spiralformiga. Groddkorn; ibland knölar
Pelliaceae: Bål. Förgrening pseudodikotom. Di- eller monoik
AN enskilda i täckta håligheter (dorsala). AR i distinkta grupper (dorsala). Involukrum +, kort rörformigt eller fliklikt
KAP med 4 flikar. Elateroforer basala. Asex. förökn. mycket sällsynt
Noterocladaceae: Bål bladlik. Bl underliggande. Förgrening lateroventral. AN i håligheter med öppning. AR i grupper, involukrum +
KAP sfärisk. Seta <10 cm. Sporer stora (<100 μm), "flercelliga", groning endosporisk +/–. Elateroforer basala
Bål, bladlika lober underliggande, snett infästa
Rhizoider purpurfärgade (sällan blekt bruna)
AN och AR i enkel akropetal sekvens
S skyddad av marsupium; KAP vägg 2–6-skiktad. Sporer ornamenterade
Asex. förökn. Med köttiga stammar (stoloner), underjordiska knölar, endogena groddkorn

Pelliidae

Bål- eller bladlevermossor, krypande, upprätt eller trädlik
CS +, celler tjockväggiga, med porer
AN/AR i grupper på bålens ryggsida
S skyddad av inre involukrum eller skott-kalyptra
Seta massiv. KAP 2–14 flikad, vägg tvåskiktad
Bladlevermossor. Apikala cellen delar sig 2-sidigt (unikt hos bladlevermossor)
Bl med två lober, mindre loben vanl. en komplex vattensäck; trigoner mycket stora
Zoofaga. Stipler –
Gametangioforer på korta laterala axillära grenar, gynoecier delvis sterila. Periant avlångt
KAP sfärisk till kort äggformig. Groning endosporisk. Epifyter (oftast)
Bål linjär, vingad; förgrening dikotom; mittnerv tydlig (Metzgeriaceae) eller bål oregelbundet eller
pargenad (Aneuraceae). CS –. Encelliga hår +/–. Oljekroppar +/– eller mycket små
Di- eller autoika. Gametangier på korta grenar från mittnerven eller reducerade laterala grenar
Skott-kalyptra +. Pseudoperiant –. KAP 4-flikad, elaterofor apikal
Elaterer med en eller ingen spiral. Asex. förökn. – eller groddkorn/adventiva bålar/avfallande grenar

Metzgeriidae

S

bål- eller bladlevermossor
Bl från 3 primära initialer

Grenar laterala, exogena
Bl överliggande, asymmetriskt 2-/3-loberade, ofta med två flikar vikta mot varandra,
lilla loben ofta uppblåst vattensäck, stipler +/–
S innesluten i ett svepe och KY eller skott-kalyptra eller stam-perigyn
Groning endosporisk. Groddkorn + (sällsynta). Svamp-endosymbionter –
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Stam 1–3 gånger pargrenig. Rhizoider sparsamma
Bl överliggande, tvärställda, med två lober (och ytterligare delade); kanten cilierad
Oljekroppar 15–40/bladcell. Stipler +, med två lober, cilierade
Dioik. Gametangioforer från skottspetsen. Periant flask-format, perigyn –
KAP vägg 4–7-skiktad. Groning exo-/endosporisk

Jungermanniidae

Grenar exo- eller endogena, ventrala eller laterala. Bl underliggande, överliggande, eller tvärställda,
odelade eller loberade, ibl. med två flikar vikta mot varandra, men då vanl. med den mindre
loben(loberna) dorsal (uppblåsta vattensäckar sällsynta); stipler +/–
S innesluten i ett svepe eller stam-perigyn. Sporgroning vanl. exosporisk
Groddkorn +/–. Svamp-endosymbionter +

bladlevermossor
Bl från 2 prim. initialer

Protonema –. Rhizoider –. Komplext skottsystem av rhizomartade skott,
upprätta stammar med blad. Perforerade vattenledande celler
Dioik. AN 1–2 i bl-vinkeln till (3-)4-loberade Bl. AR ensamma och spridda (1–4/skott)
S (bara hos T. ceratophylla, sällsynta) i skottspetsen, enstaka; klyvöppningar på S –. Seta kvarsittande
KAP vriden, öppnas med en längs-springa. KY +. Asex. repro. med avfallande Bl eller skott

Bladmossor

Mossor

NÅLFRUKTSMOSSOR
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Cycads

Ginkgo
Ephedra
Welwitschia
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Barrväxter
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Neotrichocoleaceae

Anastrophyllaceae 		
Balantiopsaceae
Cephaloziaceae
Cephaloziellaceae
Gymnomitriaceae		
Jungermanniaceae
Lophocoleaceae				
Lophoziaceae
Scapaniaceae			
Trichocoleaceae

Grimmiales

Grimmiaceae		

Dicranales

Bruchiaceae		
Calymperaceae
Catoscopiaceae
Dicranaceae		
Ditrichaceae			
Fissidentaceae
			
Leucobryaceae		
Rhabdoweisiaceae

Pottiales

Pottiaceae		

Splachnales

Meesiaceae

Hedwigiales

Hedwigiaceae		

Bartramiales

Bartramiaceae

Bryales

Bryaceae				

En del pleurokarpa. CS +
Bl celler rundat-hexagonala. Bladnerv +. Di-, aut-, eller synoik
Perichaetier basalt i rhizoidfilt. Seta kort eller lång
KAP vidast vid mynningen. PS +/–. KY huvformad
I huvuds. trop. oftast på skogsmark

Rhizogoniales

Calomniaceae		
Cyrtopodaceae		
Mitteniaceae
Rhizogoniaceae		
Spiridentaceae

CS –. Övre bl celler rundade ibl. avlånga, tjockväggiga, vanl. papillösa
Bladnerv +. Gonio- eller kladautoik, dioik, eller med dvärghannar
KAP insänkt eller utstickande, slät eller med 8 (sällan 16) åsar, klyvöppningar ytliga eller insänkta
PS + (Orthotrichum-typ) eller reducerat. Annulus – eller rudimentärt. Lock +. KY +, ofta hårig
Gemmae +/–. På sten, bark

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

Protonema kortlivat
CS vanl. +
Bl celler ofta tjockväggiga, vågiga, glashår vanliga. Bashörnsceller +/–
Bladnerv + (Dicranum-typ eller homogen). PS vanl. + (seligerioid)
Stenlevande (de flesta)
Protonema kort- eller sällan långlivat
CS +/–
Bl celler kvadratiska, rektangulära, mer sällan avlånga
Bashörnsceller ofta differentierade
Bladnerv + (Dicranum-typ, leucobryoid, eller reducerad). PS +/–

*

Protonema kort- eller sällan långlivat
CS vanl. +. Bl celler ofta papillösa, glashår ofta +
Bashörnsceller sällan differentierade
Bladnerv + eller reducerad, Pottia-typ. PS vanl. + (pottioid) eller –
Ofta i torra och "ogästvänliga" miljöer

PS

haplolepid

CS +
Bl celler vanl. rombformade. Bladnerv +. Di- eller autoik
KAP hals ofta differentierad som en bred och färgad hypofys
PS vanl. +
På spillning (oftast), sporer flugspridda

ibl.

kladokarpa

Protonema klotformigt eller trådformigt
CS –. Bl celler ofta papillösa, färglös hårudd ofta +
PPF +. Bladnerv vanl. –. KAP insänkt eller utstickande
Annulus –. PS vanl. –. Sporgroning exo- eller endosporisk
KY huvformad, slät, kal
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Stam med rhizoidfilt, CS +. Bl ofta med stjälkomfattane bas, övre bladdel smal
Bl celler mamillösa eller papillösa. Bladnerv +. Di-, syn-, par-, eller autoik
Perigonier ibl. "splash cups". KAP klotformig ("äppelmossor")
PS av Bryum-typ +/–. Annulus –. Lock +
KY vanl. mycket liten, huvformig. Asex. förökn. med avfallande grenar och knölar

PS

diplolepid,
tänder
alternerande

PPF vanl. –
Bl celler rombformade-hexagonala. Bladnerv +
KAP ofta päronformad, hängande ("nickmossor")
PS +/– (Bryum-typ)
Asex. förökn. med groddkorn, grodd-trådar och rhizoidknölar

CS +. Bladnerv +
Aut-, par-, eller dioik, sällan heteroik
KAP upprätt till horisontell, klyvöppningar ytliga
Annulus –. Lock +. PS reducerat
KY huvformad. Axillära spridningsenheter eller rhizoid-gemmae
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Med rhizoidludd
Centralsträng +. Bl celler rundat-hexagonala, släta eller papillösa
Bladnerv +. Di- eller autoik. Perichaetier sidställda
KAP ofta strimmig till fårad. Annulus +. Lock +. KY huvformad
Pseudopodier med gemmae (Aulacomnium). I huvudsak. temp.
Skottets basala del ofta utan grenar ("dendroid")
CS +/–. PPF +, bladlika
Bladnerv +/–. Lock +. PS +/–
I huvudsak. trop.
CS –. PF +/–. Bl längsveckade/ihopvikta längs mitten,
bladskivans celler ± tjockväggiga. Bladnerv +, dubbel eller –
Dioik eller med dvärghannar. KAP klyvöppningar +/–. Annulus +/–
Sporgroning ibl. inom sporväggen. KY vanl. huvformad (eller mössformig)
Gemmae +. Trop. till sydl. temp. Vanl. epifyter

kärn-pleurokarpider

Endast pleurokarpa
Bl celler prosenkymatiska
PS Bryum-typ

Dendroida arter med Gondwana-utbredn
Moduler: krypande stoloner, upprätta stammar med blad
Ogrenade eller grenade; fjädergrenade, solfjäderlika eller trädlika
CS vanl. +. PPF +/–. Bladnerv +, enkel
Vanl. dioik. Seta rak eller krökt, slät eller mamillös
KAP utstickande, nästan klotrund till avlångt äggrund
Klyvöppningar +. KY möss- eller huvformad

pleurokarper

med homogen nerv

* den tidiga diversifieringen inom Dicranidae gav upphov till ytterligare utvecklingslinjer, t.ex. familjer inom "Protohaplolepidae",
eller Pseudoditrichales, Scouleriales och Bryoxiphiales. Dessa inkluderas ej här eftersom deras släktskap fortfarande är oklara.

Särskilt tack till Harald Kürschner, Dietmar Quandt, Juan Carlos Villarreal, Misha Ignatov för råd och värdefulla förslag

Asex. repro.
med avfallande Bl
eller grenspetsar,
eller trådformiga gemmae

A
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Jungermanniales

Acrobolbaceae
Calypogeiaceae 		
Geocalycaceae		
Lepidoziaceae 		
Plagiochilaceae

Herzogianthaceae

Timmiaceae

• hypotetiskt utvecklingsträd baserat på molekylär fylogeni (2021)
• grenlängderna är arbiträra och reflekterar ingen tidsskala
• fördelningen av flera egenskaper på trädet är oklar
• några mindre ordningar/familjer har uteslutits
• egenskaperna återfinns inte alltid hos alla medlemmar av en gren
• fylogenier: Cox m. fl. 2010, Dong m. fl. 2021, Flores m. fl. 2018, Knoop 2010, Liu m. fl. 2019, Long m. fl. 2016,
Puttick m. fl. 2018, Shaw m. fl. 2011, Söderström m. fl. 2016, Sousa m. fl. 2018, Villarreal m. fl. 2010, 2012, 2016
• egenskaper: Crandall-Stotler m. fl. 2009, Frey m. fl. 2009, Goffinet/Shaw 2009, Ligrone m. fl. 2012
• förkortningar: G gametofyt, S sporofyt, AR arkegonier, AN anteridier, KAP kapsel, KY kalyptra,
CS centralsträng, PF parafyllier, PPF pseudoparafyllier, PS peristom (tandkransar), Bl blad
ibl. ibland, vanl. vanligen, + finns, – saknas, +/– en del med/en del utan, ± mer eller mindre

CS +/– . PF (–). PPF sällsynta
Bl celler ofta stora, i löst nät
Bladnerv +, enkel/dubbel, sällan –
Lock +
KY vanl. mössformad
CS +/–. PPF vanl. +
Bashörnsgrupper ofta +
KY huvformig
> 4200 arter
(ca. 1/3 av alla bladmossor)

AN-vägg av 4 cellskikt
Nostoc i longitudinella kanaler. Pyrenoid –
Sporer gula, släta, enkelt ärr +
Pseudoelaterer långa, vanl. encelliga
AN-vägg av 4 cellskikt
Bål ihålig med slemfyllda schizogena håligheter
Sporer mörkbruna/svartaktiga, Y-format ärr +, taggiga
Pseudoelaterer med delvis spiralformade förtjockningar

Nålfruktmossor
bål cirkulär eller bandformig, ofta i rosetter
Nostoc i schizogena slemhåligheter
(vanligen på undersidan via slemöppningar)
kloroplast vanligen 1/cell med pyrenoid
oljekroppar +
vattenledande celler –
AN 1-flera, bildas endogent
AR ensamma, insänkta i bålens ovansida
basalkropp: ”spline” av 12 microtubuli (inaperturata),
”lamellar strip” rombformad, basalkroppar 2 likstora,
bredvid varandra
zygotdelning longitudinell, treskiktat embryo
seta –
S med klorofyll, oftast lång och smal,
växer kontinuerligt från basal fot, interkalärt meristem,
kolumella väl eller otydligt definerad
klyvöppningar på S
pseudoelaterer (oftast flercelliga)
kontinuerlig sporproduktion
lignaner +, flavonoider –
ca. 200 spp

Ptilidiaceae

Lejeuneaceae
Radulaceae

Timmiales
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Ptilidiales

Frullaniaceae
Porellaceae 			

Disceliaceae		

Malvider

Lars Hedenäs, Ph.D.

Jubulaceae
Lepidolaenaceae

Metzgeriaceae

Funariales

CS +. Bl i 8 rader, stjälkomfattande bas
Bl celler i stjälkomfattande del linjära, i övre bladet kvadratiska till hexagonala, mamillösa. Bladnerv +
Di- eller autoik. KAP lutande till hängande, klyvöppningar ytliga
Annulus +. Lock +
PS +, exostom av 16 stora tänder, endostom av 64 filament från basalmembranen. KY huvformad, ofta kvarsittande

pleurokarpider

Porellales

			

Gigaspermaceae

Protonema kortlivat (sällan långlivat). CS +. Bl celler rektangulära till hexagonala. Bladnerv + (sällan –)
Aut- eller paroik, sällan syn- eller polyoik
KAP ibland insänkt; symmetrisk eller asymmetrisk, med lock eller sällan kleistokarp
Annulus +/–. PS av Funaria-typ eller –
KY stor, huv- eller mössformad, vanligen loberad (möss-klockformad hos Encalyptaceae)

Campanulider

Aneuraceae

Gigaspermales

Gigaspermidae

Fabider

Asterider

Metzgeriales

Diphysciaceae

Protonema kortlivat. Korta stammar med blad från underjordiska skott. CS –
Kladokarp. Bl celler vanl. kollenkymatiska. Nerv + (hos Gigaspermum –). Par- eller synoik
KAP ibland insänkt; utan peristom eller kleistokarp.
Klyvöppningar med 2 slutceller
Sporer stora. KY liten, mössformad, kortlivad. Groddkorn +

Lamider

Pleuroziaceae

Diphysciales

Monokot

Rosider

Pleuroziales

Hymenophytaceae
Sandeothallaceae

Buxbaumiaceae

LUMMERVÄXTER
Kärlväxter

Pallavicinaceae 							
Moerckiaceae 		
Phyllothalliaceae

Buxbaumiales

D

Setaphyta

Pallaviciniales

Petalophyllaceae
Makinoaceae

Polytrichaceae

(av cellväggar)

Levermossor

Fossombroniales

Fossombroniaceae 						
Allisoniaceae 			
Calyculariaceae

Noterocladaceae

Polytrichales

artrodont
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Pelliaceae 			

Tetraphidaceae

Diphysciidae

Timmiidae

Pelliales

Riellaceae

Tetraphidales

Protonema kortlivat, med trattformiga flikar. CS –
Bl 2(-3)-skiktade. Nerv +. Dioik. Perichaetialbl i övre delen cilierade, nerv långt utlöpande
Seta mycket kort. KAP asymmetrisk, klyvöppningar ytliga. Annulus +. Lock +
PS av Buxbaumia-typ (exostom – eller rudimentärt, endostom +, parastom –)
KY liten, mössformad

Funariidae

Marchantiales

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

Monocarpaceae			

Oedipodiaceae

plastid och associerad bakre mitokondrie längs den inre kärnytan

förekomst av spridda tubuli
KAP med PS och kolumella
elaterer –
klyvöppningar på S
ca. 13,000 spp.

Sphaerocarpaceae 		

Oedipodiales

Protonema långlivat. G reducerad; ♂ av ett blad som omger ett AN
Bl nervlösa. Dioik
KAP vanl. asymmetrisk, plattad på översidan. Annulus +. Lock +
PS av Buxbaumia-typ; exostom + (korta tänder i 1– 4 ringar); endostom + (membranlikt); parastom +
KY liten, möss- eller huvformad

Buxbaumiidae

Sphaerocarpales

Andreaeobryaceae

Protonema kort- eller långlivat. Underjordiskt rot-likt "rhizom". CS av hydroider och leptoider
Nerv komplex (Polytrichum-typ), ofta bred, med lameller på ovansidan. Di- eller sällan autoik
Perigon ofta iögonfallande ("splash cups"). KAP upprätt till horisontell, rundad eller 2–4-kantig; klyvöppningar +
PS av 32 eller 64 tänder eller som ett knippe borst, KAP med epifragm. Sporer små (upp till 60 x 106/KAP)
KY möss- eller huvformad, hårig eller kal, ofta inneslutande KAP. De största terrestra bladmossorna

trådlikt,
kloro- och
kaulonema

Neohodgsoniaceae

Andreaeobryales

CS +/–. Bl celler parenkymatiska. Nerv +, homogen
Autoik. KAP upprätt, symmetrisk, cylindrisk, klyvöppningar +/–. Annulus –
Lock +. PS av 4 tänder. KY liten, mössformis, kal
Groddkorn + (Tetraphis)
Oftast nordligt tempererad, på olika substrat, fuktigt

protonema

Neohodgsoniales

Andreaeaceae

Protonema bålformat från trådformigt kloronema. Skott spridda eller i glesa, blekgröna mattor. CS –. Axillära hår klubbformade
Bl obovata-spatelformade eller runda, kanten vid basen med långa cilier. Nerv enkel, bred, homogen
Aut- eller synoik. Seta rak, suckulent
KAP upprätt, symmetrisk; apofys långt avsmalnande, uppsvullen, sträv; klyvöppningar många
Lock koniskt. Annulus och PS –. KY huvformad. Asex. fortpl. med flercelliga axillära groddkorn

hydroider

Blasiaceae

Andreaeales

CS –. Bl celler (rundade-)kvadratiska. Bladnerv +
Dioik. Perichaetier utvecklas efter befruktning. AN utan specialiserad öppning
Seta kort, massiv. KAP flikar oregelbundna 4–8, ibl. åtskilda i spetsen
Sporsäck kupolformad
Endosporisk groning. KY täcker hela KAP

PS

Blasiales

Sphagnaceae

B

(nematodont
av hela celler)

Haplomitriaceae

Sphagnales

CS –. Bl celler (rundade-)kvadratiska. Bladnerv +/– homogen eller –
Autoik, sällan syn- eller dioik. AN utan specialiserad öppning. Seta –
KAP sitter på pseudopodium; flikar 4–10, sitter ihop i spetsen
Sporsäck kupolformad. Endosporisk groning. KY liten, vanl. tvåskiktad
Vanligen i kalltempererade områden och tropiska berg; stenlevande

protonema bålformat
planta med stam och blad
bl celler parenkymatiska
rhizoider flercelliga
mykorrhiza –
gametangie-ontogeny med toppcell
basalkropp:

Haplomitriales

Takakiaceae

Bladmossor

akrokarp

Treubiaceae

Takakiales

Kladokarp. Huvudstam med toppgrenar i tätt huvud: centralt parenkym, intern cylinder, bark
Grenar i grupper, sällan –; retortceller +/–. Bl med hyalinceller och klorofyllceller
Di- eller ibl. autoik. AN ensamma, nästan kul-formiga, långstjälkade i Bl vinklar
AR terminala på korta grenar i stamhuvudet. Sporsäck kupolformad
Sporer i tetrader, Y-format ärr +. KY +. Mossar och kärr (vitmossor)
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Treubiales

AN 2–8 per kammare
S med/utan klyvöppningar
Sporer svartgula, Y-format ärr +, gördel vid mitten +
Pseudoelaterer ibland –

AN-väggens
celler
oregelbundet
ordnade

AN 1–3 per kammare
Bål smal, tungformig. Pyrenoid + eller –
Dioik. Sporer gula, senare mörknande
Pseudoelaterer utan spiralformade förtjockningar
AN en per kammare
S med eller utan klyvöppningar
Sporer genomskinliga eller gula
Pseudoelaterer med spiralformade förtjockningar

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)

Kärlväxter, se Postrar för Tracheophyt- och Angiosperm-Fylogeni

