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FYLOGENEZE    
ROSTLIN

KVINTA, 1.A



Stáří vesmíru - 15 mld. let

Stáří Země - 4,6 mld. let

x 

První život - 3,6 mld. let



PRAHORY

Archaikum
4000 – 2600 mil let



Thalassofytikum

od vzniku života po 
objevení vyšších rostlin

rozvoj řas



Jaspility = první nepřímý důkaz života



STAROHORY

Proterozoikum
2600 – 570 mil let



2,6 mld. let

první přímé 
důkazy života



Sopky a život



Stromatolity

Kokšín – Plzeňsko



Bílý Kámen

ŽH – křemenná hmota 
se stromatolitovou texturou



První rostlinné buňky – 1,2 mld. let

- plastidy

- buněčná stěna

- velké vakuoly

- eukaryotická buňka

- autotrofní 

organismy 

- producenti      

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostlinn%C3%A1_bu%C5%88ka licence CC autor Michal Maňas



Nižší rostliny – řasy

- vývoj v mořích – různé typy barviv

jednobuněčné � kolonie � mnohobuněčné

obohacování atmosféry kyslíkem

� ozónová vrstva
� život se dostává na souš



PRVOHORY

Paleozoikum
570 – 230 mil let



Paleofytikum

silur – perm

trvání 180 mil let 

Cévnaté výtrusné rostliny



Vyšší rostliny

silur – cca 440 mil let – život na souši
( možná už ordovik 450 mil let)

Vznik ze zelených řas:
1) chlorofyl a, b; ẞ-karoten; xantofyly
2) celulóza
3) škrob
3) mnohobuněčnost
4) výskyt na souši

Nejblíže vyšším rostlinám Charophyceae
(parožnatky)



Oddělení: MECHOROSTY (Bryophyta)

Převažuje pohlavní generace 
GAMETOFYT – 1n; nepohlavní generace 
potlačena
� neúspěšná strategie

� rozvoj v prvohorách – karbon
� později beze změny

Cévnatým rostlinám 
nejblíže mechy
X hlevíky, játrovky



Cévnaté rostliny

Převažuje nepohlavní generace  
SPOROFYT – 2n
pohlavní generace potlačena

� úspěšná strategie
� přizpůsobení životu na souši

- vodivá a opěrná pletiva, kutikula,    
průduchy



Oddělení: Kapraďorosty (Pteridophyta)
Třída: Psilofyty (Psilotopsida)

- nejstarší a vývojově nejpůvodnější 
suchozemské cévnaté rostliny

- Rhyniofyty - silur - devon



ŽH - Vápencový lom Prachovice
silur - devon



Třída: Plavuně (Lycopodiopsida)
Třída: Přesličky (Equisetopsida)
Třída: Kapradiny (Polypodiopsida)

silur – devon – vývoj z Rhyniofyt

karbon – vlhké, teplé klima

� stromovité typy � černé uhlí

perm – vysušování klimatu
� vymírání stromovitých typů







Přesličky – Subsigillaria
perm



Calamostachys tuberculata –
obří přeslička - karbon



Plavuně – Lepidodendron obovatum
karbon 



Kapradiny – Sphenopteris striata
perm



Kapradiny – Pecopteris sp.- karbon



Černé uhlí – karbon 
350 – 300mil let



DRUHOHORY

Mezozoikum
230 – 65 mil let



Mezofytikum

konec permu až střední křída

převaha nahosemenných rostlin



Suché klima na přelomu prvohor a 
druhohor � ústup kapraďorostů

� perm – střední křída 
� převaha nahosemenných rostlin

Vznik semen:
- nezávislost na vodě při rozmnožování
- průnik na nová stanoviště



Oddělení: Semenné rostliny  
(Spermatophyta)

Pododdělení: Nahosemenné rostliny         
(Gymnospermae)

1) Větev megafylní
- kapraďosemenné
- cykasy

2) Větev mikrofylní
- kordaity
- jehličnany
- jinany



Třída: Kapraďosemenné  
(Lyginodendropsida)

- stromy, liány
- devon – jura
- v karbonu dominanty
- ochrana vajíček listeny  � předchůdci 
krytosemenných rostlin

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FossilFernLeavesPennsylvanianOhio.jpg licence CC, autor Wilson44691



Třída: Cykasy (Cycadopsida)

- vznik v karbonu
- největší rozvoj v druhohorách
- nejprimitivnější 
recentní semenné rostliny



Třída: Jinany (Ginkgoopsida)

vznik na konci prvohor x ve třetihorách 
vymírají
x
jinan dvoulaločnatý
„žijící zkamenělina“

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gingko-Blaetter.jpg licence CC, autor Reinhard Kraasch



Třída: Jehličnany (Pinopsida)

- od karbonu
- největší rozvoj 
v druhohorách

Fosilní skupina – Kordaity
- prvohorní stromy  � černé uhlí



PP Na Skalách – transgrese křídového 
moře 



PP Na Skalách – transgrese

Křemenec - ordovik

Pískovec - křída



Lom Rouzeň u Nové Vsi - opuka



Lom Rouzeň u Nové Vsi - opuka

Lima elongata



Lom Přibylov - opuka



TŘETIHORY

Terciér
65 – 2 mil let



Neofytikum

od poloviny křídy dodnes

posledních cca 100mil let

převaha krytosemenných rostlin



Pododdělení: Krytosemenné 
rostliny (Angiospermae)

- nejstarší doklady ze střední jury

- dokonalá vodivá pletiva – cévy
- ochrana vajíček a tvorba květů
- symbióza s hmyzími opylovači
- schopnost vegetativního množení

� od poloviny křídy dodnes – cca 100mil let –
vůdčí skupina rostlin



Krytosemenné rostliny 



Hnědé uhlí

- Mladší třetihory – neogén (17 – 23 mil let)
- jehličnaté a listnaté stromy v bažinaté krajině



ČTVRTOHORY

Kvartér, Antropozoikum
2 mil let – současnost



Krytosemenné rostliny



Nahosemenné rostliny  
zkamenělé dřevo 

pleistocén



Zkamenělý les – Horní Bříza u Plzně

karbon – 303 mil let 
– kmeny araukárií



Zkamenělý les – ostrov Lesbos

třetihory
před 28 – 33 miliony let
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