TRAKELİ BİTKİLERİN FİLOGENİSİ
Damarlı Bitkiler – Sistematiği ve Karakteristik Özellikleri

Boynuzluotlar, Yapraklı Karayosunları ve Cİğerotları İçİn "Bİryofİt" Fİlogenİ Posterİ’ne bakınız

sporlar tek tipli
yprk dilciksiz
spor keseleri bazen tepe uçta başaklarda kümelenmiş

Kibritotları

kormdan rizomluya değişen
yprk spiral, bazal rozetlerde
mikrosporlar monolet
megasporlar 50–300

yprk genellikle merkezi, tek, dallanmamış damarlı
kök çatalsı
spor keseleri böbreksi, sırt-karın yönünde ve enine açılan,
her yaprakta (eksen tarafında) 1 adet

sporlar farklı tiplerde
yprk dilcikli

spor keseleri 4-yüzlü başaklarda
yprk 4-sıralı
mikrosporlar trilet
megasporlar 4

spor kesesi sapları tepe uçtaki spor başaklarında
yprk dairesel dizilişli, tabanda kın şeklinde birleşik
gövde içte boş kanallar ile çıkıntılı
sporlar 4–6 elaterli, şeritimsi

her yaprak fertil (sporofor) ve steril segmentli (tropofor)
(tropofor, sporofora göre daha eğimli)

Eğreltiler

kökler dallanmamış, kök tüysüz
kollateral yaprak iletim demetleri
gametofit fotosentetik değil, sıklıkla yeraltında, mikorizal

köksüz
yprk indirgenmiş, damarlar 1 veya 0
spor keseleri 2–3, birleşik: sinangium

spor keseleri kümelerde
spor keseleri ilk kez çok tabakalı
ösporangiyal
tapetum plazmodiyal
yalancı endospor +
sifonostele
gövde protoksilemi mesark

tropikal, megafilloz, stipüller +
polisiklik sifonostele
sıklıkla sinangiumlu, annulus –
spor keseleri uzunlamasına yarık ya da porlar ile açılır

annulus spor keseleri üzerinde yanlarda
uçtan açılır

sporofit baskın
iletim dokusu:
trakeitler +
kalburlu hücreler
spor keseleri çok
zigot: 1. bölünme yatay

reseptekulum uzun
yprk ince, genellikle 1 hücre tabakalı
spor kesesi kümesi kenarda

spor keseleri
tek tabakalı
annuluslu:
leptosporangial

kök stelesinde 3-5 protoksilem hattı var
rizom pullu
damarlar ağsı
spor keseleri olgunlaşması eş zamanlı

annulus enine, yarı uçta,
uzunlamasına yarık ile açılan
sucul; havalandırma dokusu +
yaprak iki biçimli
sporlar farklı tiplerde; sporokarplar
annulus –

tüyler
endospor
2-tabakalı

genellikle ağaç eğreltiler
spor kesesi kümesi sıklıkla damarların
üzerinde tepedeki uçta
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Cİğerotlari
Karayosunlari
Boynuzluotlar

öfil
yaprak boşluğu
protoksilem eksark
kökler tek dallı
damarlar çeşitli
üyelerden oluşur
30-kb kloroplast
inversiyon

spor keselerinin olgunlaşması karışık
annulus spor kesesi üzerinde sap ve
stomiyum ile kesintili dikey

Kİbrİtotlari

Eğreltİler

damarlı
bİtkİler

(ATKUYRUKLARI dahil)

Ginkgo

Euphyllophytes

Ephedra
Welwitschia
Gnetum
Kozalaklilar

açik

Tohumlular

Eupolypods II: Aspleniineae

Magnolİdler

(Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae,
Cystopteridaceae, Desmophlebiaceae, Diplaziopsidaceae,
Hemidictyaceae, Onocleaceae, Rhachidosoraceae,
Thelypteridaceae, Woodsiaceae dahil)

Monokotlar
Fabİdler
Rozİdler
Asterİdler

Malvİdler
Lamİdler
Kampanulİdler

dişi bitkiler: ayrık megasporofillerin halkası
gövde ucunda trofofiller sarmal dizilişte
(tohum kozalağı yok)
pakikaloz (apikal meristeme yanal kalınlaşma meristemli)
pinnat megafiller; erkekler polen kozalaklı; polen tüpü basit
kökler N2-bağlayan siyanobakterili
tohum kozalakları
her megasporofilde 2[3] tohumlu
ligninler siringaldehitli

iki eşeyli
zooidogami

Cycadales

yelpazemsi yapraklı kuvvetli kısa sürgünler,
çatalsı damarlı, dökülücü
tohum taslakları 2 (kök boynu tabanda)
polen tüpü dallı
çenekler 2

Ginkgoales

kurakçıl, yprk pulsu, kınlı, erkenden dökülücü
gövdeler dar, çizgili, fotosentetik
tohum kozalakları: 1–3 tohum taslaklı; çifte döllenme
damarlar
gözenekli çukurlu
tabakalar
iki eşeyli

Açık

Tohumlular

çizgili polen
çift çekirdekli
sperm
çenekler 2

Gnetales

tohum taslakları/
tohumlar karpel ile
örtülü değil
polen tüpü emeçli
ağırlıklı olarak
anemofil
birincil endosperm
iki eşeyli kozalaksız

kökgövde
yprk 2 (şeritimsi) hayat-boyu sürekli büyüme
damarlanma paralel
♀ gametofit tüpleri polen tüplerine doğru büyür
ektomikorizal
yprk karşılıklı, basit, geniş
damarlanma ağsı
(kapalı tohumlular gibi: konvergens)
süt borulular
tek eşeyli; reçine kanalları
yprk şeritsi (ibreler)
polen çoğunlukla 2-keseli
tohum taslakları 2, başaşağı
tohumlar kanatlı

Pinales
spermatozoidlerin
kayboluşu
nuselluslu
sifonogami

tek eşeyli ya da iki eşeyli
yprk genişten iğnemsiye
polen kesesiz
tohum kozalakları büyük, parçalanan
çenekler 2–4

Kozalaklılar I

yprk morfolojisi
çeşitli

iki eşeyli; kökler nodüllü
1 tohum taslağı/pul,
kozalak sıklıkla 1 tohumlu; çiçek tablası
ve/veya epimatiyum/karpidiyum etli
çenekler 2

Cupressales
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tek eşeyli
"çift ibreli" (yapraksı gövdeler)
tohum taslakları 7–9

Kozalaklılar II

östele
sekonder gelişim
sporlar farklı tiplerde
tohum taslakları/
tohumlar
polen; polen tüpü
her biri 2 gametli

Dipl. Biol. Theodor C. H. Cole
Prof. Dr. Julien B. Bachelier
Prof. Dr. Hartmut H. Hilger

Cystodiaceae
Lindsaeaceae
Dennstaedtiaceae

Eupolypods I: Polypodiineae

ANA basamağı

kapali
Tohumlular

Tohumlu
Bitkiler

Saccolomataceae
Lonchitidaceae
Pteridaceae

(Polypodiaceae, Davalliaceae,
Didymochlaenaceae, Dryopteridaceae, Hypodematiaceae,
Lomariopsidaceae, Oleandraceae, Tectariaceae dahil)

Palmİye-Eğreltİler

tohumlu
bİtkİler

Doç. Dr. Aslı Doğru-Koca

Polypodiales

Schizaeaceae

iki eşeyli; herdem yeşil
polen kozalakları minik
kalkansı mikrosporangioforlar
1 tohum taslağı, 1 tohum/kozalak, arilli
çenekler 2
kozalak
pulları
karşılıklı

iki eşeyli çiçek; meyva (tohum taslağı karpel ile örtülü)
spermatozoidlerin kayboluşu
polen tüpü sitigma/sitilus/nusellus/sinerjit içine gömülür (eksiksiz sifonogami)
damarlar; polenkit; ağırlıklı olarak zoofili
çifte döllenme: tiriploid endosperm

tek eşeyli
(Juniperus: tek eşeyli ya da iki eşeyli)
yprk çoğunlukla pulsu
polen kesesiz;
tohum taslakları 1–20/pul
çenekler çok
tohum kozalakları tepe uçlarda

Cycadaceae

Cycas

Zamiaceae

Bowenia
		
Encephalartos
Microcycas

Ginkgoaceae

Ginkgo

Ephedraceae

Ephedra

Welwitschiaceae

Welwitschia

Gnetaceae

Gnetum

Pinaceae

Abies
Keteleeria
Pinus 		

Araucariaceae

Agathis

Podocarpaceae

Acmopyle Afrocarpus Dacrycarpus Dacrydium Falcatifolium
Halocarpus
Lagarostrobus
Lepidothamnus
Manoao
Microcachrys Nageia Parasitaxus Pherosphaera Phyllocladus
Podocarpus
Prumnopitys
Retrophyllum Saxegothaea

Sciadopityaceae

Sciadopitys

Taxaceae

Amentotaxus
Pseudotaxus

Cupressaceae

Actinostrobus
Athrotaxis
Austrocedrus
Callitris
Calocedrus Chamaecyparis Cryptomeria
Cunninghamia
Cupressus Diselma Glyptostrobus Fitzroya Fokienia
Juniperus
Libocedrus
Metasequoia
Neocallitropsis
Papuacedrus
Pilgerodendron
Platycladus
Sequoia
Sequoiadendron
Taiwania
Taxodium
Tetraclinis Thuja Thujopsis Widdringtonia Xanthocyparis

Ceratozamia
Lepidozamia
Stangeria

Cathaya
Larix
Pseudolarix
Araucaria

Chigua
Dioon
Macrozamia
Zamia

Cedrus
Nothotsuga
Pseudotsuga

Hesperopeuce
Picea
Tsuga

Wollemia

Austrotaxus
Taxus

Cephalotaxus
Torreya

Kapalı Tohumlular bkz. Kapalı Tohumluların Fİlogenİsİ
COLE TCH, BACHELIER JB, HILGER HH, DOĞRU-KOCA A (2020) TRAKELİ BİTKİLERİN FİLOGENİSİ
• hipotetik ağaç, moleküler filogenetik veriye dayanmaktadır (2019)
• dal uzunlukları planlıdır, gerçek zaman ölçeğini ifade etmez
• bir karakter bir nodda/bir soy için potansiyel bir sinapomorfi olarak işaretlenmişse,
bu, bu soyun tüm üyelerinin o karaktere sahip olduğu anlamına gelmez
• bu poster şu an 19 dilde mevcuttur
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