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Σχέσεις και Χαρακτηριστικά

• Υποθετικό δέντρο βασισμένο σε μοριακά φυλογενετικά δεδομένα (2021)
• Μήκη κλάδων σκόπιμα, δεν αποτελούν έκφραση της πραγματικής κλίμακας του χρόνου
• Oι αριθμοί των ειδών (με γκρίζο χρώμα) είναι κατά προσέγγιση
Αναφορές
APG IV 2016, Judd et al. 2016, Kubitzki 1998 ff, Li HT et al. 2019,
Simpson 2020, Soltis et al. 2011/2014/2018, Stevens 2020 (APweb)

Κωνοφόρα

+ Ephedra, Welwitschia, Gnetum
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ΒΑΘΜΙΔΑ

> 350.000

Αγγειόσπερμα
άνθη διγενή
καρποί
(σπερματικές βλάστες
περικλυόμενες από καρπόφυλλα)
απώλεια σπερματοζωϊδίων
γυρεοσωλήνας διεισδυτικός
στίγμα/στύλος/σπερματικός
πυρήνας/συνεργίδες
(πλήρης σιφωνογαμία)
αγγεία
γυρεόσακκοι
κυρίως ζωόφιλα
διπλή γονιμοποίηση: τριπλοειδές
ενδοσπέρμιο

βενζυλισοκινολίνες
αλκαλοειδή +
ανάπτυξη
τριπλοειδές
ενδοσπέρμιο

ποώδη, πολυετή, ριζωματώδη, ανάπτυξη συμποδιακή
βλαστός με πρωτογενή κατά πάχος μεριστωματικού ιστού +
αγγειώδης ανάπτυξη σε δύο κατευθύνσεις, δεσμίδες διάσπαρτες, αγειώδες κάμβιο
ριζίδιο όχι παραμένων, πολυάριθμες ρίζες από τα κατώτερα τμήματα του βλαστού
γυρεόκοκκοι μονοαυλακωτοί

Ευδικότυλα

Aςtepιδες

Μαγνολιιδες

Monokotyλa
Φabιδες

Ροζιδες

στόματα
ανομοιοκυτικά
σέπαλα: εξωτερικά
ταυτόχρονη
επιδερμίδα με ειδικά
μικροσποριογένεση βλεννώδη κύτταρα
γυρεόκοκκοι με τρεις
κόλπους

ANA

Maλbιδες
φύλλα αντίθετα
άνθη υπόγυνα
όψιμη συμπεταλία
Σ καταβολές διακριτές
φύλλα κατ’εναλλαγήν
άνθη επίγυνα
πρώιμη συμπεταλία
ενδοσπέρμιο άφθονο
μυρικετίνη –
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Σπερματόφυτα
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απώλεια σπερματοζωϊδίων
σπερματική σιφωνογαμία
φύλλα μορφολογικά ποικίλα

Γυμνόσπερμα

Κυκαδικά + Γκινγκόφυτα

10.000

μεγάφυλλα
σπερματοζωίδιο με
πολλά μαστίγια

δίοικα
ζωοειδογαμία

60.000

αγγειώδης ιστός: τραχεϊδες + ηθμώδη κύτταρα
σποριόφυτο κυρίαρχο, με χλωροφύλλη
σποριάγγεια πολυάριθμα
αρχεγόνια ενσωματωμένα / βυθισμένα

Πτέριδες

(συμπεριλαμβανομένων Equisetaceae)

50.000

Αγγειώδη Φυτά

Λυκόφυτα

13.000

φύλλα με ένα μη διακλαδισμένο κεντρικό νεύρο («μικρόφυλλα»)
ρίζα διχοποδιακή
σποριάγγεια νεφροειδή, ραχιαιοκοιλιακά και εγκάρσια διαρρηγνυόμενα, 1 ανά φύλλο

Ανθοκερωτά

30.000

άσπερμα
μη-αγγειώδη
στόματα
σπόρια ως
μονάδες
διασποράς

~20.000

Φυλλόβρυα

Λamiιδες

50.000

έμβρυο >
σποριόφυτο
διπλοειδές
σε θηλυκό
γαμετάγγειο
εναλλαγή
γενεών

θαλλός δισκοειδής ή ταινιοειδής, συχνά ρόδακες; αποικίες Nostoc σε σχιζογενείς βλεννώδεις κοιλότητες (κυρίως κοιλιακά μέσω βλεννωδών σχισμών)
χλωροπλάστης συνήθως 1/κύτταρο με πυρηνοειδές; σταγονίδια ελαίων +; αγωγά κύτταρα –; ανθηρίδια 1-πολλά, ενδογενούς προέλευσης
αρχεγόνια μονήρη, βυθισμένα ή ραχιαία στην επιφάνεια του θαλλού; πολυκύτταρος μίσχος ώριμου σποριόφυτου –
σποριόφυτο σαν κέρατο, με φωτοσυνθετικά κύτταρα, αναπτύσσεται από τη βάση του πόδα με απροσδιόριστη, παρεμβόλιμη μεριστωματική δραστηριότητα, κεντρική στήλη καλά ή μερικώς προσδιορισμένη
στόματα στο σποριόφυτο; ψευδο-ελατήρες (κυρίως πολυκύτταροι); συνεχής παραγωγή σπορίων; λιγνάνες +, φλαβονοειδή –

Kamπanoyλιδες

35.000

Bpyoφyta

πρωτόνημα; κύτταρα φύλλων παρεγχυματικά
ριζοειδή πολυκύτταρα; μυκόρριζα –
κάψα με περιστόμιο και κεντρική στήλη
ελατήρες –; στόματα στο σποριόφυτο

σέτα
(μίσχος σποριόφυτου)

300

Σetaφyta

Ηπατικά βρυα

700

θαλλοειδή ή φυλλοειδή; ριζοειδή +, ελαιοσώματα +; διάτρητα κύτταρα αγωγής νερού
μυκοθαλλός με ενδοφυτικούς Glomeromycota
προστατευτικές δομές στα γαμετάγγεια; οντογένεση γαμεταγγείων χωρίς ακραία κύτταρα
κάψα χωρίς κεντρική στήλη; ελατήρες (μονοκύτταροι); στόματα –; λουνουλαρικό οξύ

8000

Σχέσεις και Χαρακτηριστικά

