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spermatophyta
semenné
rastliny
eustéla
sekundárne hrubnutie
vajíčka / semená
heterospória
peľ
peľové vrecúško
s 2 gamétami
rozširovanie pomocou
semien

dvojdomé
oplodnenie pomocou bičíkatých spermatozoidov

strata spermatozoidov (zostávajú bezbičíkaté spermatické bunky)
nucelárna sifonogamia
listy morfologicky rôznorodé

NAHOSEMENNÉ
rastliny
1000

> 350.000

krytosemenné
rastliny

prítomné
benzylizochinolinové
alkaloidy
peľové vrecúško prerastá do semenníka
endosperm triploidný
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COLE TCH, HILGER HH, MAJESKÝ Ľ, MÁRTONFI P (2021) EMBRYOPHYTA – VYŠŠIE RASTLINY: Vzťahy a charakteristika
• evolučný strom založený na fylogenetických dátach (2021) • dĺžka vetiev je arbitrárna a nevyjadruje skutočnú časovú divergenciu • počty druhov (sivou farbou) sú približné

väčšinou trváce byliny, s podzemkom, rast sympodiálny
apikálny meristém produkujúci primárne pletivá prítomný
rozvoj cievnych zväzkov obojsmerný, cievne zväzky roztrúsené; kambium chýba
radikula nepretrváva, tvorí sa bohatý adventívny koreňový systém
peľové zrnká monosulkátne

ANA

magnoliidy
jednoklíčnolistové

fabidy
prieduchy
anomocytické
mikrosporogenéza
simultánna
peľové zrnká
trikolpátne

rosidy
kalich: vrchná strana
pokožky so špeciálnymi slizotvornými
bunkami

pravé
dvojklíčnolistové

asteridy

malvidy
listy protistojné
semenník vrchný
neskorá sympetália
C primordia zreteľné
listy striedavé; semenník spodný
skorá sympetália
čnelka kratšia než semenník
C primordium kruhové
endosperm dobre vyvinutý
myricetín chýba

13,000

1300

300

13,000

ihličiny

+ Ephedra, Welwitschia, Gnetum

skupina

obojpohlavné kvety
plod (vajíčka uzavreté v plodolistoch)
strata spermatozoidov
(zostávajú bezbičíkaté spermatické bunky)
peľové vrecúško prerastá bliznou /
čnelkou / nucelom / synergidami
(dokonalá sifonogamia)
cievy
peľový tmel
primárne opeľované živočíchmi (zoogamia)
dvojité oplodnenie: triploidný endosperm

Literatúra: 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)

cykasy + Ginkgo

300

trváce (väčšinou dreviny)
šištice jednopohlavné
vajíčka/semená NIE SÚ
uzavreté v plodolistoch
primárne vetroopelivé
peľové vrecúško haustorické
primárny endosperm

paprade

(vrátane prasličiek)

700

cievnaté rastliny
vodivé pletivá: cievice + sitkové bunky
sporofyt dominantný, zelený
výtrusníc mnoho
archegónia vnorené

plavúne

výtrusnice zoskupené vo výtrusnicových kôpkach
výtrusnice primárne eusporangiátne
(stena výtrusnice tvorená viacerými vrstvami buniek)
tapetum améboidné (periplazmódium)
pseudoendospórium prítomné
sifonostéla

200

tracheophyta

listy obyčajne s jedinou strednou nerozkonárenou žilkou (mikrofyly)
koreň vidlicovito rozkonárený
výtrusnice obličkovité, sploštené, pukajú priečnou štrbinou, 1 na vrchnej strane sporofylu

lamiidy

50,000

rodozmena:
striedanie pohlavnej
a nepohlavnej
generácie
nevytvárajú semená
bez cievnych zväzkov
prieduchy vyvinuté
rozširovanie výtrusmi

rožteky

campanulidy

35,000

~20.000
embryo
(vzniká splynutím
haploidných gamét v
samičom gametangiu)
predstavuje ranú
fázu vývinu sporofytu

machy

stielka okrúhla, lupeňovitá alebo ružicovitá; na spodnej strane stielky dutinky vyplnené slizom s kolóniami siníc rodu Nostoc; chloroplast s pyrenoidom, obyčajne 1 na bunku; olejové telieska prítomné
vodivé bunky chýbajú; plemenníčky (anterídiá) 1–mnoho, endogénneho pôvodu; zárodočníky (archegóniá) samostatné, vnorené na dorzálnej strane stielky; stopky výtrusníc chýbajú
sporofyt zelený, v podobe dlhého tenkého nediferencovaného valca, tvarom pripomínajúci rožtek,
výtrusnica na báze s vmedzereným meristémom zabezpečujúcim kontinuálny rast, centrálny stĺpik slabo alebo dobre vyvinutý
prieduchy na sporofyte; pseudoelatery (väčšinou mnohobunkové); tvorba výtrusov kontinuálna; lignany prítomné, flavonoidy neprítomné
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' bryophyta'

prvoklík vláknitý; gametofyt listový; bunky palístkov (fyloidy) parenchymatické
pakorienky mnohobunkové; mykoríza neprítomná
výtrusnica s obústim (peristom) a stredným stĺpikom (columela)
elatery chýbajú; prieduchy na sporofyte

stopky výtrusníc
prítomné

10,000

setaphyta

pečeňovky

60,000

stielka lupeňovitá (frondózna) alebo listová (foliózna); pakorienky (rizoidy) prítomné; olejové telieska prítomné
perforované vodivé bunky; gametofyt mykotrófny s endofytickými hubami Glomeromycota
gametangia sú chránené okolitými bunkami; gametangiá nevznikajú z apikálnych buniek
výtrusnica bez stredného stĺpika; elatery jednobunkové; prieduchy chýbajú; kys. lunularová

8000

RASTLINY

50,000

– VYŠŠIE

30,000

EMBRYOPHYTA

