Fotoautotrofe organismer med prokaryot – primær – kloroplast.

KRANSALGER (CHAROPHYTA) – planter på nivå alger,
men med egenskaper felles med landplantene.

PLANTERIKET (PLANTAE)
HØYERE PLANTER

”DET RØDE RIKET”
(RHODOPHYTA)

Kransalger
(Charophyta)

Charophyceans = kransalger: Kransalger
Charophyta er planter på nivå alger som
likner på grønnalger, men som evolusjonært
står nærmere de høyere plantene.
Kransalgene er søstergruppe til plantene på
nivåene moser, karsporeplanter og
frøplanter. Felles egenskaper som ikke fins
hos grønnalgene er:

Rødalger (Rhodophyta)
Arkegonium

Grønnalger
(Chlorophyta)

Kutikula

Havsalat Ulva lactuca

Vanlig kransalge
Chara globularis

Krusflik Chondrus crispus

Fragmoplast og
peroksisom med antifotorespirasjonsenzymer

Kloroplast med klorofyll a + b

Kloroplast med klorofyll a

Planteriket er en
historie om å
innta landjorda.
For at en
kransalge skal bli
en høyere plante
må den ha:

Kutikula
Arkegonium

1.

Rosette-cellulose-synthesizing complexes

2.

Peroksisomer med
antifotorespirasjonsenzymer

3.

Phragmoplast = fragmoplast

Kransalge Chara

Cuticle = kutikula: Epidermis hos de aller fleste høyere landplantene er
beskyttet av et voksaktig lag som dekker celleveggene som vender ut.
Beskytter mot uttørking og angrep fra små virvelløse dyr.
Stomata (ent. stoma) = spalteåpninger el. stomata: Arrangement med blant
annet to lukkeceller som kan dirigere gassutveksling (karbondioksid og
oksygen) og transpirasjon (vanndamp).
Vascular tissue = ledningsvev (kar): Rørformete celler som er buntet
sammen i ledningsstrenger. Ledningsstrengene transporterer vann og
mineralnæring, vedrør el. xylem, og fotosynteseprodukter, silrør el. floëm
Archegonia (ent. archegonium) = arkegonier (ent. arkegonium): Det hunlige
gametangiet hos høyere planter. Det er et krukkeformet organ som
inneholder bare ei eggcelle. Denne ligger i bunnen av "krukka". Veggene er
sammensatt av flere celler.

Spalteåpninger
el. stomata

Antheridia = anteridier: Hanlig gametangium. Termen anvendes ikke
eksklusivt for høyere planter, men brukes også for tilsvarende hanlige
gametangier hos alger og sopper.

Ledningsvev
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Alternation of generations = generasjonsveksling: En diploid generasjon
(sporofytt) alternerer med en haploid generasjon (gametofytt).

Nivå: Moser
Nålkapselmoser (Anthocerophyta)

Bladmoser (Bryophyta)

Levermoser
(Hepaticophyta)

Gulnål Phaeoceros carolinianus

Einerbjørnemose Polytrichum juniperinum

Kransalger (Charophyta)

Flikvårmose Pellia epiphylla

Arkegonium

Spalteåpninger

Kutikula

Vanlig kransalge Chara globularis
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Homosporous = homospori: Planter med bare én type sporer. De spirer
til tvekjønnete gametofytter (altså med både arkegonier og anteridier),
men de kan også danne egne hunlige og hanlige gametofytter (trass i at
sporene ser like ut).
Heterosporous = heterospori: Planter med to typer sporer; megasporer
og mikrosporer.
Megaspores = megasporer: Disse utvikles til hunlige gametofytter med
arkegonier.
Microspores = mikrosporer: Disse utvikles til hanlige gametofytter med
anteridier.

Nivå: Karsporeplanter
Sneller (Equisetopsida)

Kråkefotplanter (Lycophyta)

Bregner (Filicopsida)

Bregner og
sneller
(Pterophyta)

Dvergjamne Selaginella selaginoides

Microphylls = mikrofyller: Nålformete blad med bare én eneste nerve (ledningsstreng).
Antas å ha utviklet seg fra utvekster fra overflata på stengler, som en ledningsstreng
etterhvert vokser inn i. Mikrofyller finner vi bare hos rekke kråkefotplanter
(Lycophyta)

Mikrofyller

Skogsnelle Equisetum sylvaticum

Urbregner (Rhyniophyta
– protracheophytes)

Megafyller

Ormetelg Dryopteris filix-mas

Bladmoser
(Bryophyta)

Megaphylls = megafyller: Blad med flere (mer enn én) nerve (ledningsstreng). Antas å
ha utviklet seg fra et greinsystem som er blitt avflatet og fylt ut med bladkjøtt. De
opprinnelige greinene utgjør ledningsstrengene. Megafyller finner vi hos rekke
bregner og sneller (Pterophyta) (som også omfatter de bladløse psilofyttene) og hos
alle frøplantene. (OBS! Barnåler er altså megafyller, trass nålformen.)
Hostimella

Ledningsvev

Einerbjørnemose
Polytrichum juniperinum
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NB! Bare
én
megaspore
utvikles.

mega–

mega–

Frøet antas å ha oppstått fra et
omdannet skuddsystem der
sideskudd danner integumentet
(den unge frøveggen)
Integument

Megasporehus =
nucellus
Megaspore

Sporofytt

Nivå: Frøplanter

Dekkfrøete (Anthophyta)

Gran Picea abies

Beskyttet inni frøet kan
til slutt kimplanta hvile.

Megagametofytt
med to arkegonier

Pollenkorn med
pollenslange
befrukter
eggcellen i det ene
arkegoniet.

Gnetofytter
(Gnetophyta)

Bartrær (Coniferophyta)

Blåveis Hepatica nobilis

Konglepalmer
(Cycadophyta)

Tempeltrær
(Ginkgophyta)
Ephedra

Frukt

Pollenslange
Pollenslange

Cycas circinalis

Tempeltre Ginkgo biloba

Bregner

Frøbregner (Pteridospermophyta
– progymnosperms)

Alethopteris

Frø

Ormetelg Dryopteris filix-mas
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Nivå: Frøplanter - dekkfrøete

Nivå: Frøplanter - dekkfrøete
Fruktblad

Frøemne

Fruktblad

Frø

Fruktemne

Stjerneanis Illicium er en primitiv,
nålevende dekkfrøet med
primitive frukter.

Nivå: Frøplanter - dekkfrøete

Triploid (3n) :
Frøhvite

Kronblad
Pollenbærer

Pollenknapp
Pollentråd

Granateple Punica
granatum er en avansert
dekkfrøet.

Fruktemne

Arr
Griffel
Fruktknute

Frøemne
Blomsterbunn

Begerblad

Sporofytt
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Dekkfrøete (Anthophyta)
Enfrøbladete (Monocotyledonae)

Tofrøbladete (Eudicotyledonae)
Magnoliagruppa

Urdekkfrøete (”Paleoherbs”)

Gullstjerne
Gagea lutea

1 frøblad

Magnolia sieboldi

Blåveis Hepatica nobilis

Kvit nøkkerose Nymphaea alba
Pollenkorn
med 3
aperturer

Pollenkorn
med 1
apertur

Ukjent frøbregne (Pteridospermophyta)
2 frøblad
Frukt
Pollenslange

Alethopteris
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