
Lichens /Zuzmók törzse

Alga és zuzmó együttélése- új szervezet
A Földön kb. 20.000 faj él, hazánkban 900

Algakomponens: zöldalga, kékmoszat
Gombakomponens: aszkuszos, bazidiumos, moszatgomba

Peltigera



Tölcséres zuzmó

Izlandi zuzmó

Tölgyfazuzmó
Rénszarvaszuzmó



Írászuzmó

Térképzuzmó

Verrucaria

Xanthoria sp



szakállzuzmóSzakállzuzmó

Tüdőzuzmó/
Lobularia

Hypogymnia



Bryophyta / Mohák törzse

Kezdetleges hajtásos növények
Evolúciós zsákutca!
Ivaros szaporodás, nemzedékváltakozás

Májmohák Lombos mohák
valódi lombos mohák

tőzegmohák

Marchantia polimorpha



MMáájmjmohoháákk

Csillagos májmoha

Riccia sp

Rügykosárkák
Metzgeria sp



TTőőzegmohafzegmohaféélléékk

Sphagnum recurvum

Sphagnum tok



Polytrichum ssp / szőrmoha

Funaria hygrometrica

Funaria levél



Tortula ruralis / háztetőmoha

Leucobryum glaucum / ezüstös vánkosmoha



Ezüstös vánkosmoha



Ciprusmoha

Szőrmoha
Szőrmoha gametofiton

Fácskamoha



Pteropsida / Harasztok törzse

Osztályai:
• +Ősharasztok / Psilopsida – Rhinia, Asteroxylon, Psylophyton

+Pikkelyfák / Lepidodendron, Sigillaria

• Korpafűfélék / Lycopsida
Csipkeharasztok / Selaginella ssp

Korpafüvek - lágyszárúak

• Zsurlófélék / Sphenopsida - +Zsurlófák /Őszsurlók
ma élők: lágyszárúak

• Páfrányok / Pteropsida



Kígyózó korpafű

Huperzia selago /részeg korpafű

Lycopodium clavatum 
kapcsos korpafű



Kapcsos korpafű - élőhely



Korpafűfélék szaporodása 

A kihalt fatermetű korpafüvek heterospórások voltak

A ma élők izospórások

A gametofiton redukált

Az izospórából  (haploid, n-kromoszómaszámú) fejlődik ki az
előtelep (gametofiton), rajta alakulnak ki az ivarszervek, bennük
az ivarsejtek

Az ivaros folyamat után a diploid zigótából kifejlődik a sporofiton 
nemzedék

A sporofillumokon a sporangiumokban redukciós osztódással 
jönnek létre az izospórák



Csipkeharaszt/Selaginella



Selaginella helvetica



Zsurlók

Mezei zsurló/Equisetum arvense Mezei zsurló sporofillum



Erdei zsurló/Equisetum sylvaticum Erdei zsurló



Óriás zsurló/Equisetum telmateiaÓriás zsurló



Zsurlók szaporodása 

Homoiospórások – alakilag azonos, de ivarilag determinált spórák

Női és hím előtelep fejlődik ki a spórákból.

A hím jellegű spórából kialakult előtelepen (hím gametofitonon, 
haploid nemzedék) fejlődik ki a hímivarszerv, benne a hímivatsejt 
jön létre

A női jellegű spórából fejlődik ki a női gametofiton, rajta kialakul
a női ivarszerv benne a petesejttel

A megtermékenyítés után a diploid sporofiton nemzedék alakul ki
Sporofillumfűzéreken a sporangiumokban redukciós osztódással
létrejönnek a homoiospórák



Páfrányok

Kígyónyelv páfrány
Kis holdruta



Sasharaszt

Pteridium aquilinium / sasharasztGímpáfrány



Édesgyökerű páfrány

Édesgyökerű páfrány/Polypodium vulgare

Tölgyespáfrány



Tőzegpáfrány/Thelypteris palustris Cselling/Notholena maranthe



Északi fodorka/Asplenium 
septentrionale

Kövi fodorka/Asplenium ruta-muraria



Kígyónyelv páfrány/Asplenium 
scolopendrium

Pikkelypáfrány/Asplenium ceterach
Kígyónyelv páfrány/
sporangium



Szórusz típusok



Vizipáfrányok

Rucaöröm/Salvinia natans

Azolla


