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lumienka. Bardziej rozwinięte ryniofity (jak 
Rhynia, Huvenia czy Stockmansella) zalicza-
ne są do „paratracheophytes” („paranaczynio-
we”, „pseudonaczyniowe”) ponieważ posia-
dają wiązkę przewodzącą ale z naczyniami o 
wyraźnie prostszej budowie w porównaniu z 
właściwymi roślinami naczyniowymi („eutra-
cheophytes”) (Gerrienne i Gonez 2011).

Współczesna wersja teorii antytetycznej 
wydaje się być bliższa prawdy na temat po-
wstania i ewolucji roślin lądowych oraz ewo-
lucji ich cyklu życiowego (Qiu i współaut. 
2012). 

roślin naczyniowych (ryniofitów) jako gru-
pę bazalną wyróżnia się „protracheophytes” 
(„przednaczyniowe”), do których zaliczane są 
Aglaophyton i Horneophyton (nie mają jesz-
cze prawdziwych naczyń, komórki przewo-
dzące podobne są do hydroidów mszaków, 
nie mają wyraźnych wtórnych zgrubień). 
Wymarły Horneophyton lignieri pozycjono-
wany bywa między mszakami a roślinami 
naczyniowymi, ponieważ posiada kilka cech 
przypominających glewiki, m.in. masywny 
płatowany ryzom (podobna do płatowatej 
stopy Anthoceros), pęd zakończony pojedyn-
czą zarodnią, w zarodni zaś obecna jest ko-

NA POCZĄTKU BYŁY MSZAKI — CZYLI JAK TO BYŁO Z WYJŚCIEM ROŚLIN NA LĄD

Streszczenie

 „Wyjście” rośliny na ląd to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w historii życia na Ziemi, a jedno-
cześnie jedna z największych zagadek w aspekcie 
ewolucyjnym i filogenetycznym. Obecnie nowe świa-
tło na pochodzenie i wczesną ewolucję roślin lądo-
wych rzuciły badania molekularne, oparte na anali-
zie sekwencji DNA. W niniejszym artykule podsumo-
wano aktualną wiedzę na temat wczesnej filogenezy 
roślin lądowych. Przodkowie roślin lądowych wywo-
dzą się z zielenic z klasy ramienicowych (Charophy-
ceae), jednak trwają spory co do tego, które ramie-
nicowe są najbliżej spokrewnione ze współczesnymi 
zarodkowymi (najczęściej wskazywane są rzędy 
ramienicowców Charales i tarczowłosowców Cole-
ochaetales). Uważa się, że kolonizacja lądu została 
zapoczątkowana w ordowiku, około 475–450 mln lat 
temu — bo na tyle określa się wiek kryptospor, uwa-

żanych za pierwsze skamieniałe ślady występowania 
flory lądowej. 

Pierwsze rośliny lądowe prawdopodobnie przy-
pominały współczesne wątrobowce, a mszaki są filo-
genetycznie najstarszymi żyjącymi roślinami lądowy-
mi. Wzajemne zależności filogenetyczne w obrębie 
mszaków — między mchami, watrobowcami i glewi-
kami — nie doczekały się końcowych rozstrzygnięć. 
Jako grupę siostrzaną w stosunku do roślin naczy-
niowych najczęściej wskazuje się glewiki, jednak nie-
które analizy wskazują na mchy albo na klad tworzo-
ny przez mchy i glewiki. 

Wyjściu roślin na ląd towarzyszyły, oprócz wielu 
przystosowań anatomicznych i fizjologicznych, także 
zmiany w cyklu życiowym. Uważa się, że ważną rolę 
w kolonizacji lądu odegrały także endofityczne po-
wiązania z grzybami.

IN THE BEGINNING THERE WERE BRYOPHYTES  — OR HOW IT WAS WITH THE 
COLONIZATION OF LAND BY PLANTS

Summary

One of the most pivotal events in history of 
life on Earth was colonization of land by plants. It 
is also one of the mysteries of evolution and phylo-
genesis. Nowadays due to molecular studies, based 
on data from different gene sequences DNA, a new 
light was shed on the origin and early evolution 
of land plants. In this paper current knowledge of 
early phylogeny of land plants is summarized. Al-
leged ancestors of land plants are believed to have 
evolved from Charophytes,  a group of green algae, 
but this issue is still controversial which of charo-
phytes are the closest relatives of modern embryo-
phytes (generally the Charales or Coleochaetales 
are mentioned). It is stated, that colonization of the 
land began in Ordovician times, ca. 475–450 milion 
years ago — such old are cryptospores, the earliest 
confirmed land plant fossils. 

The first land plants probably resembled the 
present-day liverworts, thus bryophytes phylogeneti-
cally are the oldest plants living on land. The phylo-
genic relationships among bryophytes — mosses, liv-
erworts and hornworts — are not clearly explained. 
Hornworts are most frequently indicated as the 
sister group to tracheophytes, but some alternative 
analyses point at mosses as sister group to tracheo-
phytes or a clade composed of mosses and horn-
worts. 

Colonization of land by plants was connected 
with changes in their life cycle (apart from a lot of 
anatomical and physiological adaptations). It is be-
lieved that endophytic fungal associations played a 
very important role in adaptations of plants to new 
environment.


