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Jak je poznáme?



Rostliny s mikrofyly

 enační teorie – původně 

snad vychlípeniny



Tomescu 2009

Gifford et Foster 1989



Ledvinitá sporangia v bočním postavení

 otvírají se příčnou štěrbinou na vrcholu



Diverzita



Kdy a kde se vzaly?

 nejstarší dosud žijící skupina

 izolované postavení vůči všem dalším recentním

* počátky ve spodním devonu (410–390), hlavní rozvoj v 

karbonu (360–285)

 stromovité končí v permu (285–245), v 

druhohorách křovité, v současnosti recentně jen ±

bylinné



Kolik jich je a kde rostou?

 historicky velmi různorodé, dnes tři izolované 

skupiny 

 dnes tvoří necelé 1 % všech rostlin

 obvykle 7 rodů (4–12) pouze „4 poctivé“

 ve 3 nejvýznamnějších rodech ca 1600 druhů

 celosvětové rozšíření

* především však tropy
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Lycopodiopsida
vlastní plavuně



Lycopodiopsida
 jeden typ výtrusů (isosporie)

 z výtrusů se vyvíjí obvykle dlouhověký gametofyt 

(mnoho let) 

* často je podzemní a závislý na mykorhize

 naši nejčastější zástupci
Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka)

Lycopodium annotinum (plavuň pučivá)



Selaginellopsida
vranečky



Selaginellopsida
 dva typy výtrusů (heterosporie – mikro- a 

megaspory)

 z výtrusů se vyvíjí krátkověký gametofyt

* uzavřený ve stěně výtrusu

 převážně tropická skupina
Selaginella selaginoides (vraneček brvitý) – alpské loukySelaginella braunii (vraneček)



Isoëtopsida
šídlatky



Isoëtopsida
 dva typy výtrusů (heterosporie – mikro- a megaspory)

 z výtrusů se vyvíjí krátkověký gametofyt

* podobně jako u vranečků

Isoëtes (šídlatka) – mladý sporofyt vyrůstající z 

gametofytu uzavřeného ve výtrusné stěně

Isoëtes (šídlatka) – megasporangium s megasporami

(vlevo), mikrosporangium s mikrosporami vpravo



Isoëtopsida
 slavná historie

* stromové plavuně (např. Lepidodendron) v 

karbonských močálech

* důležitý podíl na vzniku černého uhlí

* rychle ustoupily po vysušení klimatu na konci 

karbonu

 dnes převážně vodní a mokřadní rostliny

 2 druhy rostou v šumavských jezerech jako 

glaciální relikty

duté listy pomáhají životu pod vodou

Lepidodendron – povrch kmene

Isoëtes echinospora

šídlatka ostnovýtrusá

Plešné jezero

Isoëtes lacustris

šídlatka jezerní

Černé jezero


