stélka lupenitá, růžicovitá, okrouhlá nebo páskovitá; sliznaté dutinky s koloniemi endosymbiotických sinic rodu Nostoc na spodní straně stélky
chloroplast s pyrenoidem, obvykle 1 / buňka; olejové kapky přítomné; vodivé buňky chybí; antheridia 1–mnoho, endogenního původu; archegonia samostatná, vnořená na dorzální straně stélky; štět chybí
sporofyt zelený, tvořený válcovitou, špičatou tobolkou, vyrůstající na hlízkovité noze, tobolka na bázi s vmezeřeným meristémem zajišťujícím kontinuální růst, centrální sloupek málo až dobře vyvinutý; průduchy na sporofytu
pseudoelatery (převážně mnohobuněčné); produkce spor kontinuální; lignany přítomné, flavonoidy chybí
list (mikrofyl) obvykle s jednou centrální nevětvenou žilkou
kořen dichotomicky větvený
výtrusnice ledvinovité, dorziventrální, pukající příčnou štěrbinou, po jedné na vnější straně listu

vytrvalé (dřevnaté)
šištice (strobily) jednopohlavné
vajíčka/semena NEJSOU
uzavřena v plodolistech
primárně větrosnubné
pylová láčka haustorická
primární endosperm
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13,000

1000

skupina
> 350.000

krytosemenné

magnoliidy
benzylisochinolinové
alkaloidy přítomny
pylová láčka
prorůstá gyneceem
endosperm triploidní

květy oboupohlavné
plod
(vajíčka uzavřena v plodolistu)
ztráta spermatozoidů
(zůstávají bezbičíkaté spermatické buňky)
pylová láčka prorůstá bliznou / čnělkou /
nucelem / synergidy (dokonalá sifonogamie)
cévy
pylový tmel
primárně opylované živočichy (zoogamie)
dvojité oplození: triploidní endosperm

COLE TCH, HILGER HH, HRONEŠ M, MAJESKÝ Ľ (2021) EMBRYOPHYTA – VYŠŠÍ ROSTLINY: Vztahy a charakteristika
• evoluční strom založený na molekulárních fylogenetických datech (2021)
• délka větví je arbitrární a nevyjadřuje časovou divergenci
• počty druhů (šedě) jsou přibližné
Literatura: 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)

ANA

většinou vytrvalé, oddenkaté byliny se sympodiálním růstem
apikální meristém produkující primární pletiva přítomný
rozvoj cévních svazků obousměrný, cévní svazky rozptýlené; kambium chybí
radikula brzy zanikající, adventivní kořeny dobře vyvinuté; pyl monosulkátní

jednoděložné
fabidy

rosidy
stomata
anomocytická
mikrosporogeneze
simultánní
pyl trikolpátní

v pokožce na svrchní
straně K přítomny
specializované
slizotvorné buňky

vyšší
dvouděložné

malvidy
listy vstřícné
semeník svrchní
pozdní sympetalie
C primordia zřetelná

200

eustélé
sekundární tloustnutí
vajíčka / semena
heterosporie
pyl
pylová láčka
se 2 gametami
rozšiřování
pomocí semen

jehličnany

+ Ephedra, Welwitschia, Gnetum

10,000

spermatophyta
semenné
rostliny

ztráta spermatozoidů
nucelární sifonogamie
listy morfologicky velmi diverzifikované

NAHOSEMENNÉ

cykasy + Ginkgo

60,000

megafyly
spermatozoidy polyciliátní

dvoudomé
oplození pomocí bičíkatých spermatozoidů

kapradiny

(včetně přesliček)

50,000

cévnaté rostliny
vodivé pletivo: cévice + sítkové buňky
sporofyt dominantní, zelený
výtrusnic mnoho
archegonia vnořená

plavuně

30,000

tracheophyta

výtrusnice ve výtrusných kupkách
výtrusnice eusporangiátní (stěna výstrusnice vícevrstvá)
tapetum ameboidní
pseudoendospor ve sporodermně přítomný
sifonostélé

hlevíky

lamiidy

50,000

rodozměna
(střídaní pohlavní a
nepohlavní generace)
výtrusné
bezcévné
s vyvinutými
průduchy

~20.000
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embryo
(vzniká splynutím
haploidních gamet
v samičím
gametangiu,
představuje ranou
fázi vývinu sporofytu)

mechy

campanulidy

35,000

'bryophyty'

300

prvoklíček stélkatý; gametofyt listnatý; buňky lístků (fyloidy) parenchymatické
příchytná vlákna mnohobuněčná; mykorrhiza chybí
tobolka s obústím (peristom) a středním sloupkem (columela)
elatery chybí; stomata na sporofytu

štět přítomný

1300

setaphyty

játrovky

13,000

stélka lupenitá (frondózní) nebo listnatá (foliózní); příchytná vlákna (rhizoidy) přítomná; olejová tělíska přítomná
ve středním žebru přítomné perforované vodivé buňky; gametofyt mykotrofní s endofytickými Glomeromycota
gametangia chráněna okolními buňkami; gametangia nevznikají z apikálních buněk
tobolka (sporangium) bez středního sloupku; elatery jednobuněčné; průduchy chybí; kyselina lunularová

8000

ROSTLINY

300

– VYŠŠÍ

700

EMBRYOPHYTA

listy střídavé; semeník spodní

asteridy

časná sympetalie
čnělka kratší než semeník
C primordium kruhovité
endosperm bohatý
myricetin chybí

