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Euphyllophyta
 všechny cévnaté rostliny s výjimkou plavuní a jejich předchůdců

 opakovaný nezávislý vznik pravých listů (megafylů) v jednotlivých 

skupinách – přesličky, kapradiny, předsemenné a semenné rostliny

* vysvětlován telomovou teorií – srůst jednotlivých nerozlišených výhonů 

(telomů)

Beerling et Fleming 2007

Tomescu 2009



 Utváření megafylů zřejmě umožnilo až 

zvýšení hustoty průduchů zřejmě v 

důsledku změny složení atmosféry v 

průběhu devonu Beerling et al. 2001



 původně terminální výtrusnice 

* postupně přesun na povrch listů nebo uzavření a vytvoření vajíčka

 komplexní polyciliátní spermatozoidy (samčí pohlavní buňky)

Euphyllophyta



Členění skupiny Euphyllophyta
 skupina s výtrusy, bez sekundárního tloustnutí = kapradiny a 

přesličky (Monilophyta)

 skupina se sekundárním tloustnutím a obvykle se semeny = 

Lignophyta, semenné rostliny (Spermatophyta) a jejich předchůdci

Judd et al. 2008
Cyathea – stromová kapradina borovice (Pinus)



Monilophyta

monofyletická skupina rozeznaná poměrně 

nedávno

* (od 90. let, Pryer et al. 2001)

morfologicky velmi různorodá

* několik značně izolovaných linií (přesličky + 

několik skupin kapradin)

jméno podle „náhrdelníkovitého“ primárního 

xylému

* monile = lat. náhrdelník



Monilophyta

 výtrusné rostliny se samostatným gametofyt 
nezávislým na sporofytu

 fosilní i recentní typy (od devonu)

 zhruba 9000–10000 druhů

 celkově víceméně podobná diverzita od počátku do 
dneška 

* změny u jednotlivých skupin – několik vymírání a 
radiačních událostí

gametofyt

sporofyt



http://www.devoniantimes.org



Monilophyta
 několik bazálních morfologicky unikátních linií

* eusporangiátní výtrusnice

• tlustostěnné, bez speciálního pukacího 
mechanismu, vznikají z více iniciálních buněk

* nejisté vzájemné vztahy
• přesličky, hadilky, prutovky, maratie

 velká skupina odvozených moderních kapradin 
(90% všech kapradin)

* leptosporangiátní výtrusnice

• s jednovrstevnou stěnou, tlustostěnným prstencem (annulus) 
přerušeným obústím (stomium) zajišťujícím pukání, vznikají z 
jediné iniciální buňky; obvykle sdružené do výtrusných kupek

výtrusné kupky s ostěrami



Monilophyta

kapradiny + přesličky

Pryer et al. 2004

bazální 

eusporangiátní 

linie

odvozené 

leptosporangiátní 

kapradiny



Equisetophyta
přesličky



Jak je poznáme?
 přeslenité větvení

článkovaný 

charakteristicky dutý 

stonek

redukované listy tvořící 

pochvy

 výtrusný klas z 

„deštníkovitých“ 

sporangioforů s 

výtrusnicemi



Kdy a kde se vzaly?
 vznik před ca 370 mil. let ve svrchním devonu

* diverzita vymřelých × uniformita dnešních

 původně snad byliny, zřejmě pobřežní, často asi na

písčitých substrátech

* schopnost vegetativního množení oddenky

• podobně jako recentní = úporný plevel

 období slávy karbon, perm (345–225 mil.)

* až 20 m vysoké stromy

* druhá hlavní složka černého uhlí (Calamites)

* nižší patro uhelných močálů

* „rourové stromy“

• stejné velké dutiny v kmeni jako současné přesličky

 dnes byliny nejvýše 10–12 m vysoké

* na světě asi 15 druhů, v ČR 9

Calamites - povrch kmene



Equisetum giganteum – jižní Amerika

https://www.flickr.com/photos/calamites/4588440246

Equisetum telmateia (přeslička největší) – Evropa



Psilotopsida
prutovky



Psilotopsida
 zvláštní skupina kapradin s nejasnou historií

* scházejí fosilní nálezy

 velmi jednoduchá stavba bez skutečných listů

* kdysi považovány za potomky prvních ryniových rostlin

 asi 12 druhů v tropech a Austrasii



Ophioglossopsida
hadilky



Ophioglossopsida
 kapradiny zvláštní morfologie tvořené jediným výhonem

(listem) rozděleným na sterilní a plodnou část

 nejasný vznik

* scházejí fosilní nálezy

* v minulosti předpokládány vztahy k předsemenným rostlinám

 asi 80 druhů po celém světě

 u nás dnes vzácné rostliny různých biotopů

* významná mykorhiza (gametofyt nezelený a dlouhověký)



Botrychium lunaria (vratička měsíční)

rod rozšířen převážně v severní temperátní zóně

Ophioglossum vulgatum (jazyk hadí)

rod rozšířen především v tropech

O. reticulatum největší dosud zjištěný počet chromozómů (1260)



Marattiopsida
maratie



Marattiopsida
 stará skupina, převažují fosilní typy

i značně velké (stromové kapradiny)

* význam zejména konec karbonu - trias

 dnes mohutné tropické kapradiny s
krátkým kmenem a vějířovitými
listy (více než 200 druhů)

 eusporangiátní výtrusnice spojená
do skupin (synangií)

Taylor et al. 2009



Polypodiopsida
leptosporangiátní kapradiny



Polypodiopsida
 největší (více než 10000 druhů) a

nejvýznamnější recentní skupina kapradin

 značně morfologicky různorodá

 několik skupin odlišného stáří a ekologických
nároků

* běžné rostliny našich lesů

* vodní kapradiny s různou velikostí výtrusů

* stromové kapradiny

* epifyti

* drobné kapradiny s jednovrstevnými listy



Pryer et al. 2004

Evoluce a diverzita 

leptosporangiátních kapradin

většina našich zástupců



Polypodiopsida – důležité znaky
 stavba, uspořádání a krytí výtrusnic



Morfologická podobnost 

některých nepříbuzných skupin



Systematický význam méně 

známých znaků
 počet cévních svazků v řapíku

* koreluje s vymezením skupin 

rozeznaných molekulárními 

analýzami 

3, 5 a více cévních svazků = Eupolypods I

např. kapraď - Dryopteris

2 cévní svazky = Eupolypods II

např. papratka - Athyrium

Lehtonen 2011



Polypodiopsida
 mnohé odvozené skupiny prošly rychlou radiací ve svrchní křídě společně s 

rozvojem krytosememenných rostlin, které jim často vytvořily vhodné podmínky

 v řadě skupin probíhá speciace (vznik nových druhů) i v současnosti

Dubuisson 2009

Evoluce epifytismu

v čeledi Hymenophyllaceae



Polypodiopsida
 více než 50 druhů a poddruhů v naší flóře

 častá polyploidizace i hybridizace

 obvykle preference specifických substrátů (např. vápenců, hadců) mezi blízce příbuznými 

druhy nebo poddruhy

Aslenium trichomanes

(sleziník červený)

4 poddruhy lišící se ploidní 

úrovní i vazbou na podklad 

(vápnitý, silikátový)

Trichomanes speciosum

(vláskatec tajemný)

U nás teprve v roce 1993 objevený druh. 

Vyskytuje se výhradně jako gametofyt 

připomínající prvoklíčky mechů nebo řasy. 

Roste ve štěrbinách pískovcových skal v 

severních Čechách – sporofyt roste 

nejblíže v oceanických oblastech Evropy

Aslenium viride

(sleziník zelený)

druh vázaný na vápnité 

podklady


