Fylogeneze cévnatých rostlin
CÉVNATÉ ROSTLINY – SYSTEMATIKA A CHARAKTERISTIKA
Játrovky, Mechy, Hlevíky:

viz

Fylogenetický plakát "Mechorosty"
izosporie
listy bez pajazýčku (eligulátní)
výtrusnice někdy nahloučené v koncových
výtrusnicových klasech (strobilus)

Plavuně

hlíznaté nebo oddenkaté
listy spirálně uspořádané v přízemní růžici
mikrospory monoletní
megaspory v počtu 50–300

listy obvykle s jednou centrální nevětvenou žilkou
kořen dichotomicky větvený
výtrusnice ledvinovité, dorziventrální, pukající příčnou štěrbinou,
po jedné na vnější straně listu

výtrusnice ve čtyřhranných
výtrusnicových klasech
listy na lodyze čtyřřadé
mikrospory triletní
megaspory 4

heterosporie
listy s pajazýčkem (ligulátní)

sporangiofory uspořádané v terminálních výtrusnicových klasech
listy přeslenitě uspořádané, srůstající v pochvu obklopující bázi internodia
stonky rýhované s vnitřními dutinami
spory se 4–6 pentlicovitými hapterami (mrštníky)

list rozdělený na fertilní nezelenou (sporofor) &
sterilní zelenou (trofofor) část

Kapradiny

kořeny nevětvené, kořenové vlášení chybí
listové cévní svazky kolaterální
gametofyt nezelený, podzemní, mykorrhizní

Monilophyta

kořeny chybí
listy redukovány, s žádnou nebo jednou žilkou
výtrusnice 2–3, srůstající v synangium
tropické, listy velké, s palisty
polycyklické sifonostélé
synangia častá, prstenec nepřítomný
výtrusnice se otevírají podélnou štěrbinou nebo póry

prstenec na výtrusnici boční
výtrusnice se otevírají vrcholovou štěrbinou

výtrusnice ve
výtrusných kupkách
výtrusnice převážně
eusporangiátní:
stěna výtrusnice vícevrstvá,
tapetum ameboidní
(periplazmodium)
pseudoendospor ve sporodermně
přítomný
sifonostélé
stonek: protoxylém mezarchní

sporofyt dominantní
vodivé pletivo:
cévice + sítkové buňky
výtrusnic mnoho
zygota:
1. dělení horizontální

výtrusnice vyrůstá na prodlouženém sloupku
listy tenké, obvykle tvořené jen 1 vrstvou buněk
výtrusné kupky po okrajích listu

výtrusnice
leptosporangiátní:
stěna výtrusnice tvořena
jednou vrstvou
buněk a
prstencem
(annulus)

stélé kořene s 3–5 paprsky protoxylému
oddenek pokrytý šupinami
žilnatina vytváří anastomózy
výtrusnice dozrávají simultánně

prstenec příčný, subapikální,
otevírající se podélnou štěrbinou
vodní
aerenchym přítomen
listový dimorfizmus
heterosporie; sporokarpy; prstenec nepřítomen

trichomy
endospor
dvouvrstvý

převážně stromové kapradiny
výtrusné kupky často na konci žilek

Lycopodiales

Lycopodiaceae

Isoëtales

Isoëtaceae

Selaginellales

Selaginellaceae

Equisetales

Equisetaceae

Ophioglossales

Ophioglossaceae

Psilotales

Psilotaceae

Marattiales

Marattiaceae

Osmundales

Osmundaceae

Hymenophyllales

Hymenophyllaceae

Gleicheniales

Gleicheniaceae Matoniaceae Dipteridaceae

Schizaeales

Anemiaceae

Lygodiaceae

Salviniales

Marsileaceae

Salviniaceae

Cyatheales

Cyatheaceae
Cibotiaceae
Dicksoniaceae
Metaxyaceae
Thyrsopteridaceae
Loxsomataceae
Culcitaceae
Plagiogyriaceae

Játrovky
výtrusnice dozrávají nesimultánně
prstenec vertikální,
přerušen stopkou a ústím výtrusnice
(stomium)

Mechy

list megafylního typu
listové mezery
protoxylém exarchní
kořeny
monopodiálně
větvené
různé typy cév
30-kb inverze v
chloroplastové DNA

Hlevíky
Plavuně
Cévnaté
Rostliny

Kapradiny

Polypodiales

Euphyllophyta

Chvojníky
Welwitschie
Liánovce
Jehličnany

Nahosemenné

skupina

Krytosemenné

Fabidy
Malvidy
Lamiidy
Campanulidy

pachykaulní; listy zpeřené
mikrosporofyly uspořádány do samčích šištic
pylová láčka jednoduchá
kořeny s N2-fixujícími cyanobakteriemi

dvoudomé
oplození pomocí bičíkatých
spermatozoidů

Nahosemenné

megasporofylní semenné šištice
se 2[3] semeny na megasporofyl
ligniny se syringaldehydy

brachyblasty s opadavými listy s klínovitou
dvoulaločnou čepelí, žilnatina vidličnatá
vajíčka 2 (s bazálním límcem)
pylová láčka větvená
2 děložní listy

Ginkgoales

cévy s pórovitými
perforacemi
dvoudomé

Gnetales

striátní pyl
spermatické
buňky
dvoujaderné
děložní listy 2

Pinales
ztráta
spermatozoidů
nucelární
sifonogamie

s kořenovou hlavou (kaudex)
listy 2 (pentlicovité), neukončený růst v průběhu života
žilnatina rovnoběžná
oplození: pylová láčka a trubička
samičího gametofytu rostou proti sobě
ektomykorhiza
listy vstřícné, celokrajné, široké
žilnatina síťnatá
(podobná krytosemenným: konvergence)
mléčnice
jednodomé; pryskyřičné kanálky
listy čárkovité (jehlice)
pyl většinou se dvěma vzdušnými vaky
vajíčka 2, obrácená
semena křídlatá
jedno- nebo dvoudomé
listy široké až jehlicovité
pyl bez vzdušných vaků
samičí šištice velké, rozpadavé
děložní listy 2–4

Jehličnany I

listy
morfologicky
různorodé

Semenné
rostliny

dvoudomé; kořeny s hlízkami
vajíčko 1/šupina,
šištice obvykle jednosemenné
semena ponořena v dužnatém
epimatiu/arilu/karpidiu; děložní listy 2

Cupressales

Spermatophyta

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

Cycadales

samičí jedinci: spirálovitě uspořádané
jednotlivé megasporofyly střídavě
s trofofyly na vrcholu kmene
(megasporofylní semenné
šištice se netvoří)

xeromorfní
listy šupinovité, pochvovité, brzy opadávající
stonky tenké, jemně rýhované, asimilační
samičí šištice: 1–3 vajíčka; dvojité oplození

vajíčka/semena
nejsou uzavřena
v plodolistech
pylová láčka
haustorická
primárně
větrosnubné
primární
endosperm
šištice (strobily)
jednopohlavné

Eupolypods I: Polypodiineae

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

Jednoděložné

Asteridy

Cystodiaceae
Lindsaeaceae
Dennstaedtiaceae

Eupolypods II: Aspleniineae

ANA

Magnoliidy

Rosidy

Saccolomataceae
Lonchitidaceae
Pteridaceae

(incl. Polypodiaceae, Davalliaceae,
Didymochlaenaceae, Dryopteridaceae, Hypodematiaceae,
Lomariopsidaceae, Oleandraceae, Tectariaceae)

Cykasy
Jinan

Semenné
Rostliny

Schizaeaceae

Jehličnany II

jednodomé
jehlice srostlé ze 2 nebo kladodia
vajíček 7–9
dvoudomé; stálezelené
samčí šištice drobné,
mikrosporangiofory peltátní
vajíčko 1, semeno v šištici 1,
obaleno nepravým míškem (epimatium)
děložní listy 2
jednodomé
šupiny šištic (Juniperus: jednodomé nebo dvoudomé)
vstřícné
listy obvykle šupinovité
pyl bez vzdušných vaků
vajíčka 1–20 na šupině
děložních listů mnoho
samičí šištice terminální

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

Krytosemenné rostliny:

viz plakát

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
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• hypotetický strom odvozený z molekulárně-fylogenetických dat (2019)
• délka větví je arbitrární a nevyjadřuje časovou divergenci
• uvedené potenciální synapomorfie nemusí být nevyhnutelně přítomny u všech zástupců dané skupiny
• tento plakát je aktuálně dostupný v 18 jazykových mutacích
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