Embriós növények

Szárazföldi növények – Rokonsági viszonyok és Jellemzőik

levelek általában egyetlen központi, el nem ágazó érrel (“mikrofillumok”)
gyökerek dichotómikusak
vese alakú sporangiumok, dorziventrálisak és átlósan nyílnak fel, 1/levél (színi oldalon)
sporangiumok szóruszokban
sporangium fala többnyire sokrétegű: eusporangium
plazmódiális tapétum
pszeudoendospória +
szifonosztéle

Edényes növények
Hajtásos növények
évelők (“fás szár”)
nincsenek hímnős sztrobiluszok
magkezdeményt/ magot NEM zárja
körül magház
főként szélbeporzás
pollentömlő hausztórium-szerű
primer endospermium
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• molekuláris filogenetikai adatokon alapuló törzsfa (2019)
• az ágak hosszúsága tetszőlegesen megválasztott, nem fejez ki valós időskálát
• a fajok száma (szürkével) hozzávetőleges
Irodalomjegyzék: APG IV 2016; Judd et al. 2016; Kubitzki 1998 ff; Simpson 2010;
Soltis et al. 2014, 2018; Stevens 2020 (APweb)
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Zárvatermők

benzilizokinolin
alkaloidák +
pollentömlő átnő a
termő szövetein
triploid
endospermium

hímnős virágok
termés (magkezdeményeket
körbeveszi a magház fala)
spermatozoidok elvesztése
pollentömlő áthatol a szöveteken
bibe/bibeszál/nucellusz/szinergidák
(teljes szifonogámia)
tracheák
pollenkitt
elsődlegesen állatbeporzás
kettős megtermékenyítés:
triploid endospermium

lágyszárúság, évelők, rizómásak, szimpodiális növekedésű szár
elsődleges szárvastagító merisztéma +
szállítószövet gyarapodása kétirányú, nyalábok szórtak; nyalábkambium –
gyököcske nem állandó, számos hajtáseredetű gyökér; monoszulkát pollen

csészék: színi
epidermisz speciális
nyálkatartó sejtekkel

Valódi
kétszikűek

Asteridek

Egyszikűek
Fabidok

Rosidok
anomocitikus
sztómák
szimultán
mikrosporogenezis
trikolpát pollen

Magnoliidok

Malvidok
levelek átellenesek
felső állású magház
szirmok forrtsága későbbi
szirom primordiumok különállók
levelek szórtak
alsóállású magház
korai forrtszirmúság
szirom primordiumok gyűrű alakúak
miricetin –

10,000

eusztéle
másodlagos vastagodás
magkezdemények /
magvak
heterospória
pollen
pollentömlő mindegyik
2 ivarsejttel
terjedés egysége: mag
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spermatozoidok elvesztése
nucelláris szifonogámia
levelek morfológiailag változatosak

Nyitvatermők

(és zsurlók)

50,000

makrofillumok
sokcsillós hímivarsejt

kétlakiság
zooidogámia

Páfrányok

30,000

szállítószövet: tracheidák + rostasejtek
sporofiton dominál, klorofilltartalmú
sporangiumok száma sok
archegóniumok beágyazódva/besüppedve

Korpafüvek

Lamiidek

50,000

mag nélküliek
nem edényesek
sztómák
spórák a terjedés
egységei

Becősmohák

1300

embrió > sporofiton
2n a női ivarszervben
nemzedékváltakozás

13,000

teleptest kör alakú vagy szalagszerű, gyakran rozetták; Nostoc a szkizogén nyálkaüregekben (ált. hasi oldal felől a “nyálka hasadékokon” keresztül); ált. 1 kloroplasztisz/sejt, pirenoidokkal; olajcseppek +
vízszállító sejtek –; 1-sok aterídium, endogén eredetűek; 1 archegónium, a teleptest színi oldalába ágyazódva
széta –; sporofiton klorofillt tartalmaz, ált. szarvszerű, a talpból interkaláris merisztématikus aktivitás révén folytonos növekedésű, columella jól vagy gyengén fejlett
sztómák a sporofitonon; pszeudoelatérák (többnyire soksejtesek); folyamatos spóratermelés; lignánok +, flavonoidok –

Lombosmohák

Campanulidok

35,000

' Bryophyta'

fonalas előtelep; levelesek; levélkék sejtjei parenchyma-szerűek
rhizoidok soksejtesek; mikorrhiza –
spóratartó tok perisztómium fogakkal és columellával
elatérák –; sztómák a sporofitonon

széta +

300

Setaphyta

Májmohák

700

teleptestes vagy leveles fajok; rhizoidok +, olajtartó sejtek +
perforált vízszállító sejtek; mikotallusz edofita Glomeromycota fajokkal
ivarszerveket védő struktúra +; ivarszervek fejlődése apikális sejtek nélkül
spóratartóban nincs columella; elatérák (egysejtesek); sztómák –; lunulársav

