Bİryofİt Fİlogenİ Posterİ
Damarsız Kara Bitkilerinin (Yapraklı karayosunları, Ciğerotları, Boynuzluotlar) Sistematiği ve Karakteristikleri

Bryophyte
Phylogeny
Poster

Anakroginoz. Yapraklar 3 sıra halinde (2 yanal, sukkuboz, 1 dorsal lobül)
Yağ cisimcikleri saçılmış. Musilaj ventral kısmında
Merkezi iplik parenkimat ve glomerofikotean funguslu
İki- veya tek evcikli. Dişil yuva başına bir S. Gemmalar dorsal lobülün koltuklarında

Tracheophyte
Phylogeny
Poster

Toprak altı eksenli. Yapraklar çoğunlukla eşbiçimli. Rizoidler –
Merkezi iplik +, hücreler ince çeperli, kalburlu
İki- veya tek evcikli. Gametangiyumlar yanal, brakteler –. Seta iri
Blefaroplast: Lamellar şerit ve yiv < 90 mikrotübül, yarık sol kısımda. Dişil yuva başına çok sayıda S
CAP 4 valfli; çeperler tek hücre sıralı. Elaterofor bazal. Elaterler ipliksi. Eşeysiz üreme –

sürgün kaliptrası +

Tallus kanatlı (“yapraksı”), 2 ventral pul sırası. Havalanma odacıkları –, gametangiyoforlar –
Ventral “auriküller” Nostoc lu. İki evcikli. AN dorsal, soliter. AR dorsal, uç kısmın berisinde
Blefaroplast: marchantialean. CAP 4(-6)-valfli
Elaterler 2-helikal. Elaterofor bazal, güdük
Gemma reseptakulumları şişe-biçimli (Ciğerotlarında tek örnek)

Angiosperm
Phylogeny
Poster
Marchantiidae

Ciğerotları

seta +

Talluslar rozet veya gövdeli; temel eksenler: kanatlı veya loblar yaprak-benzeri
Hava odacıkları –, musilaj hücreler –, porlar –
AR ve S armut-biçimli involukrumlarda (dorsal tallus)
Rizoidler +, düz (pürüzsüz)
Seta çok kısa. CAP kleistokarp. Elaterler –

Talloz veya folioz. rizoidler +
Yağ cisimcikleri +
Kalburlu su-ileten hücreler
Endofitik Glomeromycota’lı mikotallus
Gametangiyumu koruyucu yapılar +
Apikal hücresiz gametangial ontogeni
Blefaroplast: plastid ve ona eşlik eden mitokondriyum
hücre sonunda konumlanmış
Zigot bölünmesi transversal:
Epi- ve hipobazal hücreler
CAP kolumellasız
Elaterler (tek hücreli)
Stomalar –
Lunularik asit
Yaklaşık 5,000 tür
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Hava odacıkları +, klorofilli iplikçikler –
Rizoidler düz (pürüzsüz)
Ventral pullar +, uzantılar (appendages) –
Arkegoniyoforlar dallanmış
Gemma (lar)

Tallus farklılaşmış. Hava odacıkları +. Hava delikleri (por) +/-. Klorofilloz iplikçikler +
Depo parenkiması +. Ventral pullar +. Rizoidler +, dişli veya düz (pürüzsüz)
İki- veya tek evcikli. Anteridiyoforlar +, arkegoniyoforlar +
AR involukrum +/-. Pseudoperiant gen. –. Seta kısa
Elaterler gen. 2-3 helikal veya –. Gemmalar seyrek olarak yumrulu
Pelliaceae: Tallus. Pseudodikotom dallanma. İki- veya tek evcikli
AN kapalı odacıklarda (dorsal) bireysel. AR belirgin gruplar halinde (dorsal). İnvolukrum +, kısa-tüpsü veya kanatçık benzeri
CAP 4 valfli. Elateroforlar bazal. Eşeysiz üreme çok nadir
Noterocladaceae: Tallus yapraklı. Yapraklar sukkuboz. Dallanma lateroventral. AN ostiolat odacıklarda. AR dallı, involukrum +
CAP küremsi. Seta +, <10 cm. Sporlar iri (<100 μm), “çok hücreli”, çimlenme endosporik +/-. Elateroforlar bazal
Talloz, yapraksı loblar sukkuboz, yatık yerleşimli
Rizoidler menekşemsi renkte (nadiren açık kahverengi)
AN ve AR basit akropetal dizilimde
S kaulokaliks tarafından korunur; CAP çeperi 2-6 hücre sıralı. Sporlar oyuntulu
Eşeysiz üreme etli gövdeler (stolonlar), toprak altı yumrular, endogenik gemmalarla

Pelliidae

Talloz veya yapraklı, prostrat,dik veya ağaçsı
Merkezi iplik +, hücreler kalın çeperli, porlu
AN/AR tallus üzerinde dorsal olarak dallı
S iç involukrum veya sürgün kaliptrasınca korunur
Seta iri. CAP 2-14 valfli, çeper iki hücre sıralı
Yapraklı. Apikal hücre 2 kesik yüzeyli (ciğerotlarında tek örnek)
Yapraklar iki loblu, küçük yaprak lobu gen. karmaşık bir su kesesi; trigonlar oldukça iri
Zoofajinin kanıtı. Amfigastriyumlar –
Gametangiyoforlar kısa yanal-aksillar dallar üzerinde, dişil yuva kısman steril. Periant uzamış
CAP küremsi’den kısa yumurtamsıya doğru. Çimlenme endosporik. Epifitik (çoğunlukla)

Metzgeriidae

S

Talloid veya yapraklı
Yapraklar
3 prim. inisiyalden
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Tallus linear, kanatlı; dallanma dikotom; kosta belirgin (Metzgeriaceae) veya tallus düzensizce ya da
pinnat dallanmış (Aneuraceae). Merkezi iplik –. Tek hücreli tüyler +/-. Yağ cisimcikleri +/- veya çok küçük
İki evcikli- veya otoik. Gametangiyumlar kostadan kaynaklanan kısa dallar veya indirgenmiş
yanal dallar üzerinde. Sürgün kaliptrası +. Pseudoperiant –. CAP 4 valfli, elaterofor apikal
Elater 1- veya değil helikal. Eşeysiz üreme – veya gemmalar/adventif talluslar/dökülücü dalcıklar
Dallar yanal, ekzogenik
Yapraklar inkuboz, eşit olmayan 2-/3 loblu,
sıklıkla konduplikat iki loblu, lobüller sıklıkla şişkin su keseleri
Amfigastriyumlar +/-. S bir periant tarafından sarılı ve CY veya sürgün kaliptrası ya da periginyum
Çimlenme endosporik. Gemmalar + (nadir). Fungal endosimbiyontlar –
Gövdemsi 1-3 pinnat. Rizoidler seyrek
Yapraklar inkuboz, transvers yerleşimli, iki loblu (daha da alt bölmelenmeli); kenarlar silli
Yağ cisimcikleri 15-40/yaprak hücresi. Amfigastriya +, iki loblu, silli
İki evcikli. Gametangiyoforlar sürgün ucunda. Periant şişe-şekilli, periginyum –
CAP çeperi 4-7 tabakalı. Çimlenme ekzo-/endosporik

Jungermanniidae

Dallar ekzo- veya endogenik, ventral veya yanal. Yapraklar sukkuboz, inkuboz veya transvers,
bölünmemiş veya çeşitli düzeylerde loblu, bazen konduplikat iki loblu,
fakat gen. daha küçük lob ve lobüllü, dorsal (şişkin su kesecikleri nadir); amfigastriyumlar +/S bir periant ya da gövde periginyumunca sarılmış. Spor çimlenmesi gen. ekzosporik
Gemmalar +/-. Fungal endosimbiyontlar +

Yapraklı
Yapraklar
2 prim. inisiyalden

Protonema –. Rizoidler –. Rizoidli eksenlerin karmaşık sürgün sistemi, dik – yapraklı sürgünler
Kalburlu su ileten hücreler
İki evcikli. AN 1-2 (3) 4 loblu yaprakların yaprak koltuklarında
S (sadece T. ceratophylla’da nadiren rastlanır) uçtta, tek; S üzerinde stomata –. Seta kalımlı
CAP kıvrılmış, tek bir yarıkla açılır. CY+. Eşeysiz üreme dökülücü yaprak veya sürgünlerle
Kladokarp. Ana gövdeler kapitilumlu: merkezi parenkima, iç silindir, korteks
Dallar demet halinde, nadiren –; retort hücreler +/-. Yapraklar hiyalosist ve klorosistli
İki evcikli bazen otoik. AN tek, subgloboze, yaprak koltuklarında uzun-saplı
AR kapitulumun kısa dallarının ucunda. Spor kesesi kubbe-biçimli
Sporlar tetradlar halinde, trilet marka +. CY+. düz bataklıklar ve yosun turbalıkları gibi bataklıklarda yaygınlar: turba yapraklı karayosunları

Yapraklı

Karayosunları

Merkezi iplik –. Yaprak hücreleri (dairesel) karemsi. Kosta +/- homojen veya –
Otoik, nadiren sin- veya iki evcikli. AN özelleşmiş bir başçık içermez. Seta –
CAP bir pseudopodyum ile yükseltilmiş; valfler 4-10 uca bağlı
Spor kesesi kubbe-biçimli. Çimlenme endosporik. CY küçük gen. bistratoz
Çoğunlukla soğuk-ılıman ve tropikal-dağlık; saksikol

B

Merkezi iplik –. Yaprak hücreleri (dairesel) karemsi. Kosta +
İki evcikli. Periketiyumlar döllenmeden sonra gelişir. AN özelleşmiş bir başçık içermez
Seta kısa, iri. CAP valfleri düzensiz 4-8, bazen uçta ayrık
Spor kesesi kubbe-biçimli
Çimlenme endosporik. CY CAP’ı tamamen örter
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Protonema talloz, filamentoz kloronemadan oluşur. Belirsiz açık yeşil çimsiler arasındaki seyrek bitkiler. Merkezi iplik –. Aksillar tüyler çubuksu
Yapraklar obovat-spatulat’dan orbikulere kadar, taban kısımda kenarlar uzun-siliat. Kosta tek, geniş, homojen
Oto- veya sinoik. Seta düz, etli
CAP dik, simetrik; apofiz uzun-daralıcı, şişkin, rugoz; stoma çok sayıda. Operkulum konik. Annulus ve PS –. CY kukullat
Eşeysiz üreme çok hücreli aksillar gemmalarla
Merkezi iplik +/-.Yaprak hücreleri parenkimat. Kosta +, homojen
Otoik. CAP dik, simetrik, silindirik, stoma +/-. Annulus –
Operkulum +. PS 4 dişli. CY küçük, mitrat, glabroz. Gemma + (Tetraphis)
Çoğunlukla kuzey-ılıman, nemli ortamlarda çeşitli substratlar üzerinde

Protonema talloz, bitki yapraklı
Yaprak hücreleri parenkimat
Rizoidler çok hücreli
Mikoriza –
Gametangiyal ontogeni apikal hücrelerle
Blefaroplast: plastid ve posterior mitokondriyum
ile birlikte iç çekirdek yüzeyi boyunca yerleşimli
Serbest mikrotübüller var
CAP PS ve kolumellalı
Elaterler –
Stomalar S üzerinde
Yaklaşık 13,000 tür

Protonema kısa-ömürlü veya kalımlı. Toprak altı kök-benzeri “rizomluˮ. Hidroid ve leptoidli merkezi iplik
Kosta kompleks (Polytrichum tip), çoklukla geniş, adaksiyal lamelli
İki evcikli, nairen otoik. Perigoniyumlar çoğunlukla belirgin (açık kupamsı)
CAP dik veya horzontal, dairesel veya 2-4 köşeli; stoma +. PS 32 veya 64 dişli veya çıkıntı demetleri halinde. CAP epifragmalı
Sporlar küçük (60x 106/CAP a kadar). CY mitrat veya kukullat, tüylü veya glabroz çoklukla CAP’ı örter. İri karasal yapraklı karayosunları

akrocarp

PS

(nematodont)

Protonema kalımlı. G indirgenmiş; tek bir AN yi saran bir yaprağın ♂
Yapraklar kostasız. İki evcikli
CAP gen. asimetrik, üst tarafta basık. Annulus +. Operkulum +
PS Buxbaumia tip; ekzostom + (kısa dişler 1-4 halkada); endostom +(zarsı); parastom +
CY küçük, mitrat veya kukullat

hydroidler
protonema

Buxbaumiidae

filamentoz
kloro- ve
kaulonema

Protonema kısa-ömürlü, huni-biçimli. Merkezi iplik –
Yapraklar 2(3)-stratoz. Kosta +. İki evcikli. Periketiyal yapraklar uçta silli,kosta uzun-çıkık
Seta oldukça kısa. CAP asimetrik, stoma faneropor. Annulus +. Operkulum +
PS Buxbaumia tip (ekzostom – veya güdük, endostom +, parastom –)
CY küçük, mitrat

Diphysciidae

Protonema kısa-ömürlü
Yapraklı gövdeler toprak altı eksenlerden gelir ve kısa. Merkezi iplik –
Kladokarp. Yaprak hücreleri gen. kollenkimat. Kosta + (Gigaspermum’da –)
Par- veya sinoik. CAP bazılarında gömük; gimnostomoz veya kleistokarp. Stoma 2 bekçi hücreli
Sporlar iri. CY küçük, mitrat, ömürsüz. Gemma +

artrodontik

Gigaspermidae

Funariidae

Protonema kısa-ömürlü (nadiren kalımlı)
Merkezi iplik +. Yaprak lamina hücreleri dikdörtgen den hegzagonale. Kosta + (nadiren –)
Oto- veya paroik, nadiren sin- veya polioik
CAP bazılarında gömük, simetrik veya asimetrik, operkulat veya nadiren kleistokarp. Annulus +/-. PS Funaria tip veya –
CY iri, kukullat veya mitrat, tipik olarak loblu (Encalyptaceae’de mitrat-kampanulat)
Merkezi iplik +. Yapraklar 8 sıra halinde, tabanları kınlı
Yaprak hücreleri kın kısmında linear, kenarlarda karemsi’den hegzagonale, mamilloz. Kosta +
İki evcikli – veya otoik. CAP eğikten horizontale kadar, stoma faneropor
Annulus +. Operkulum +
PS +, ekzostom 16 iri dişli,endostom bazal membrandan gelen 64 filamentli. CY kukullat, sıklıkla kalımlı

Timmiidae

Protonema kısa-ömürlü
Merkezi iplik gen. +
Yaprak hücreleri çoklukla kalın, sinuoz, şeffaf tüy yaygın. Alar hücreler +/Kosta + (Dicranum tip veya homojen). PS gen. +
Saksikol (çoğunlukla)
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Cİğerotlari
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Karayosunlari

PS

Protonema kısa-ömürlü veya nadiren kalımlı
Merkezi iplik +/Yaprak hücreleri karemsi, dikdörtgen veya daha nadiren uzun
Alar hücreler çoklukla farklılaşmış
Kosta + (Dicranum tip, leucobryoid veya indirgenmiş) PS +/-

*

Protonema kısa-ömürlü veya nadiren kalımlı
Merkezi iplik gen. +. Yaprak hücreleri sıklıkla papillalı, şeffaf tüyler sıklıkla +
Alar hücreler nadiren farklılaşmış
Kosta + veya güdük, Pottia tip. PS gen. + (pottioid) veya –
Çoğunlukla “sert çevrelerin” kserofitleri

haplolepid

Merkezi iplik +
Yaprak hücreleri gen. rombik. Kosta +. İki evcikli veya otoik
CAP boynu çoğunlukla geniş ve renkli hipofize farklılaşmış
PS gen. +
Koprofitler (çoğunlukla), sporlar sinekle yayılır

Boynuzluotlar

Kİbrİtotlari

bazıları
kladokarp

Eğreltİler

damarlı
bİtkİler

Protonema globuler veya ipliksi
Merkezi iplik –. Yaprak hücreleri sıklıkla papilloz, şeffa tüyler sıklıkla +
PPP +. Kosta gen. –. CAP gömük veya çıkık
Annulus –. PS gen. –. Spor çimlenmesi ekzo- veya endosporik
CY kukullat, düz, glabroz

(ATKUYRUKLARI dahil)

Palmİye-Eğreltİler

B

Ginkgo

tohumlu
bİtkİler

ANA basamağı
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Magnolİdler

PS

Ephedra
Welwitschia
Gnetum
Kozalaklilar

açik

Tohumlular
kapali
Tohumlular

Monokotlar

Gövde tomentoz, merkezi iplik +. Yapraklar sıklıkla kınlı, kenar sırası dar
Yaprak hücreleri mamilloz veya papilloz. Kosta +, sin- veya otoik
Perigonyum seyrek olarak açık kupamsı. Seta +. CAP globoz (“elma yosunları”)
PS Bryum tip +/-. Annulus –. Operkulum +. CY gen. minik, kukullat
Eşeysiz üreme dökülücü dalcık ve soğancıklarla

diplolepid
alternat

PPP gen. –
Yaprak hücreleri rombik-hegzagonal
CAP çoğunlukla armutsu, sarkık (“armut yosunu”)
PS +/- (Bryum tip)
Eşeysiz üreme soğancıklar, ipliksi gemmalar ve rizoidal yumrularla

Fabİdler
Rozİdler
Asterİdler

Malvİdler

Bazıları pleurokarp. Merkezi iplik +
Yaprak hücreleri dairesel-hegzagonal. Kosta +, oto- veya sinoik
Periketiyum tabanda tomentum içinde. Seta kısa veya uzun
CAP ağız kısmında en geniş. PS +/-. CY kukullat
Öncelikle trop. çoğunlukla orman tabanında

Lamİdler
Kampanulİdler

Merkezi iplik –. Yaprak üst hücreleri dairesel bazen uzamış, kalın çeperli, gen. papilloz
Kosta +. Gonio- veya kladotoik, iki evcikli veya fillodioik
CAP gömük veya çıkık, düz veya 8- (nadiren 16) yivli, toma faneropor veya kriptopor
PS + (Orthotrichum tip) veya indirgenmiş. Annulus – veya güdük. Operkulum +. CY +, sıklıkla tüylü
Gemma +/-. Saksikol, kortikol
pleurokarplar

Theodor C. H. Cole, Dipl. Biol.
Prof. Dr. Hartmut H. Hilger
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Storrs CT, 06269-3043, USA
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Merkezi iplik +. Kosta +
Oto-, par- veya iki evcikli, nadiren heteroik
CAP dik’ten horizontale, sıklıkla oyuklu, stoma faneropor
Annulus –. Operkulum +. PS indirgenmiş, siller –
CY kukullat. Aksiller propagüller veya rizoidal gemmalar
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Bitki tomentoz
Merkezi iplik +. Yaprak hücreleri dairesel-hegzagonal, düz veya papilloz
Kosta +. İki evcikli veya otoik. Periketiyumlar yanal
CAP sıklıkla striat-sulkat. Annulus +. Operkulum +. CY kukullat
Gemma taşıyan pseudopodyumlar (Aulocomnium). Öncelikle ılıman

Prof. Dr. Adnan Erdağ

Bitki sıklıkla stipitat (“dendroidlerˮ)
Merkezi iplik +/-. PPP +, yapraksı
Kosta +/-. Operkulum +. PS +/Öncelikle trop.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
09010 Aydın
TÜRKİYE

Merkezi iplik –. PP +/-. Yapraklar plikat/konduplikat,
laminal hücreler ± kalın. Kosta +, çift veya –
İki evcikli veya fillodioik. CAP stoma +/-. Annulus +/Spor çimlenmesi bzn. erkenci. CY gen. kukullat (veya mitrat)
Gemmalar +. Trop. den güney ılıman zona. Gen.epifitik

COLE TCH, HILGER HH, GOFFINET B, ERDAĞ A (2021) BİRYOFİT FİLOGENİ POSTERİ
• moleküler filogenetik veriler temelinde hipotetik soyağacı (2021)
• dal uzunlukları uyarlanmıştır, gerçek zaman ölçeğini yansıtmaz
• soy ağacı üzerindeki bir çok karakterin konumu belirsizdir
• bazı küçük takımlar/aileler hariç tutulmuştur
• sıralanan karakterler özgün bir kladın tüm üyelerine zorunlu olarak uygulanamaz
• filogeniler: Cox et al. 2010, Dong et al. 2021, Flores et al. 2018, Knoop 2010, Liu et al. 2019, Long et al. 2016,
Puttick et al. 2018, Shaw et al. 2011, Söderström et al. 2016, Sousa et al. 2018, Villarreal et al. 2010, 2012, 2016
• karakterler: Crandall-Stotler et al. 2009, Frey et al. 2009, Goffinet/Shaw 2009, Ligrone et al. 2012
• kısaltmalar: G gametofit, S sporofit, AR arkegonyumlar, AN anteridyumlar, C kapsül, CY kaliptra,
PP parafiller, PPP pseudoparafiller, PS peristom, lvs yapraklar,
bzn. bazen, gen. genellikle, + var, – yok, +/- bazen var bazen yok, ± az-çok

ana

Sadece pleurokarplar
Yaprak hücreleri prozenkimat
PS Bryum tip

homokostat
pleurokarplar

* Dicranidae’nin erken çeşitlenmesi informal Protohaplolepidae veya Pseudoditrichales, Scouleriales ve Bryoxiphiales gruplarındaki
aileler gibi diğer hatları vermiştir. Bu hatların aralarındaki ilişkiler hala belirsizliğini koruduğundan burada yer almamışlardır.

Eşeysiz üreme dökülücü
yapraklar veya dal uçlarıyla
ya da filiform gemmalarla

Değerli öneri ve değerlendirmeleri için Harald Kürschner, Dietmar Quandt, Juan Carlos Villareal, Misha Ignatov’e özellikle teşekkür ederiz.

© Yazarlar / The Authors 2021 (CC-BY)

Merkezi iplik +/-. PP(–)
PPP nadir
Yaprak hücreleri çoklukla iri, gevşek
Kosta +, tek/çift, nadiren –
Operkulum +. CY gen. mitrat
Merkezi iplik +/-. PPP gen. +
Alar hücreler sıklıkla +
CY kukullat
4200 tür

(yapraklı karayosunlarının yaklaşık 1/3’ü)
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Gondwana dendroidleri
Moduller: yatık stolonlar, dik yapraklı gövdeler
Basit ya da dallanmış; pinnat, flabellat veya dendroid
Merkezi iplik gen. +. PPP +/-. Kosta +, tek
İki evcikli (çoğunlukla); Seta dik veya kıvrık, düz veya mamilloz
CAP çıkık, subgloboz’dan oblong-ovoide, stoma +
CY mitrat veya kukullat

pleurokarplar

AN ceketi 4 hücre sıralı
Nostoc boyuna kanallarda. Pirenoid –
Sporlar sarı, pürüzsüz, monolet marka +
Pseudoelaterler uzun, gen. tek hücreli
AN ceketi 4 hücre sıralı
Tallus musilaj dolu şizogen boşluklarla oyuklu
Spolar koyu kahverengi/siyahımsı, trilet marka +, dikenli
Pseudoelater helikal kalınlaşmaları kısmen bulunur

Boynuzluotlar
Tallus orbikular veya şerit benzeri, sıklıkla rozet
Şizogenik cıvık boşluklarda Nostoc (çoklukla musilaj yarıklar yoluyla ventral)
Kloroplast çoğunlukla 1/hücre pirenoidli
Yağ damlacıkları +
Su ileten hücreler –
AN 1-çok, endogenik kökenli
AR tek, dorsal tallus yüzeyine gömülü
Blefaroplast: 12 mikrotübül oyuklu (inaperturat),
lamellar şeritler romboidal, bazal yapılar yan yana eşit irilikte 2
Zigot bölünmesi boyuna, üç sıralı embriyo
Seta –
S klorofilloz, çoklukla boynuz biçimli,
bazal ayaktan interkalar meristem etkinliğiyle gelişir,
kolumella iyi veya zayıfça belirgin
Stoma S üzerinde
Pseudoelaterler (çoklukla çok hücreli)
Spor üretimi devamlı
Lignanlar +, flavonoidler –
Yaklaşık 200 tür

AN odacık başına 2-8
S stomalı veya stomasız
Sporlar sarı – siyahımsı, trilet marka +, ekvatoryal kuşak +
Pseudoelaterler bazen –
AN ceket
hücreleri

düzensiz
yerleşimli

AN odacık başına 1-3
Tallus dar, lingulat. Pirenoid + veya –
İki evcikli. Sporlar sarı, sonra koyulaşır
Pseudoelaterler helikal kalınlaşmasız
AN odacık başına bir
S stomalı veya stomasız
Sporlar şeffaf veya sarı
Pseudoelaterler helikal kalınlaşmalı

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

Porellales

Jubulaceae
Lepidolaenaceae

Ptilidiales

Ptilidiaceae

Jungermanniales

Acrobolbaceae
Calypogeiaceae 		
Geocalycaceae		
Lepidoziaceae 		
Plagiochilaceae

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., Sphaerosporoceros ve Folioceros dahil)

Notothyladales

Notothyladaceae (Notothylas, Mesoceros, Phaeoceros, Paraphymatoceros)

Phymatocerotales

Phymatocerotaceae (Phymatoceros)

Dendrocerotales

Dendrocerotaceae (Dendroceros, Megaceros, Nothoceros, Phaeomegaceros)
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