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• дерево базується на молекулярно- філогенетичних даних (2019)
• довжина гілок умовна, не відображає реального часу відокремлення клад
• кількість видів (сірим) вказана приблизно
Використані джерела: APG IV 2016; Judd et al. 2016; Kubitzki 1998 ff; Simpson 2020; Soltis et al. 2014/2018; Stevens 2019 (APweb)
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провідні тканини: трахеїди +
ситоподібні клітини
спорофіт домінує, фотосинтезуючий
спорангіїв багато
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листки з єдиною центральною негалузистою жилкою ("мікрофіли")
корені дихотомічно галузяться
спорангії ниркоподібні, розкриваються дорсовентрально та трансверзально, 1 (адаксіальний) на листок
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слань орбікулярна (округла) або стрічкоподібна, часто розеткоподібна; колонії Nostoc в схізогенних слизових порожнинах (переважно вентральних, проникає через слизові щілини)
хлоропласт зазвичай 1 на клітину, з піреноїдом; олійні краплі +; водопровідні клітини –
антеридій 1 – багато, ендогенного походження архегоній поодинокий, занурений у слань на її дорсальній поверхні
ніжка –; спорофіт фотосинтезуючий, переважно рогоподібний, ріст необмежений від базальної стопи за рахунок інтеркалярної меристеми, колонка виражена чітко або ні
спорофіт з продихами; псевдоелатери (переважно багатоклітинні); спороутворення тривале; лігнани +, флавоноїди –
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протонема пластинчаста, листостеблові; клітини листків паренхіматичні
ризоїди багатоклітинні; мікориза –
коробочка з перистомом та колонкою; елатери –
спорофіт з продихами
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таломні або листостеблові рослини; ризоїди +; олійні тільця +; перфоровані водоносні клітини
мікоталом з ендофітним грибом відділу Glomeromycota
гаметангії з захисними структурами; гаметангіальний онтогенез без провідної ролі апікальної клітини
коробочка без колонки; елатери (одноклітинні); продихи –; лунулярієва кислота
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