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Angiosperm Phylogeny Website 
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Gymnospermen = naaktzadigen 

(versus Angiospermen = bedektzadigen) 

Spermatophyta = zaadplanten 



http://eppcapp.ky.gov/nprareplants/images/flower_diagram.jpg 



http://www.seedbiology.de/evolution.asp 

http://www.seedbiology.de/evolution.asp


• gescheiden geslacht 

• man: groot aantal spiralig of decussaat 
geplaatste kleine schubben 
(microsporophyllen); 2 microsporangia aan de 
onderzijde; microsporen 

• vrouw: spiralig of decussaat geplaatste 
schubben: dekschub-zaadschub; meestal 
vergroeid; zaadschub met megasporangia; 1 
megaspore 



© Aljos Fargon, A Natural History of Conifers 



 



 



Cycadales =  
varenpalmen 

• 2f / 11 g / 300 spp 

• tropen en subtropen 

a. Cycas media (Australië) 
b. C. circinalis (deelblad met 1 centrale nerf) 
c. C. platyphylla (megasporofyllen) 
d. C. platyphylla (mannelijke kegel) 



Ginkgoales 

• 1 f / 1 g / 1 sp: Ginkgo biloba 

• O- China 

• wigvormige bladeren met dichotome 
nervatuur (winterkaal) 

• langloten / kortloten 

• tweehuizig 

• man: katjesachtig 

• vrouw: 2 ovula aan uiteinde van een twijgje 

 



Gnetales 

• 3 f / 3 g / 96 spp 

• Ephedra 

• Gnetum 

• Welwitschia 

 

 



Ephedra fragilis (Mallorca) (Wikipedia) 



Ephedra fragilis  
mannelijke kegels 

Ephedra distachya 
vrouwelijke kegels 

(Wikipedia) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/92/Ephedra_fragilis2_ies.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Ephedra_distachya_(cones)_2011_2.jpg


(Wikipedia) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Coat_of_Arms_of_Namibia.svg


Welwitschia mirabilis tweeblaarkanniedood 
(Wikipedia) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Welwitschia_mirabilis(2).jpg


The Gymnosperm Database 

(conifers.org) 

http://www.conifers.org/


Pinaceae 

• 1-jarige takjes worden onmiddellijk houtig 

• naalden vallen af ofwel individueel 

• ofwel in kleine bundeltjes 

Picea sitchensis 



praktische indeling 

• Abietoideae: enkel langloten, naalden 
afzonderlijk 

• Laricoideae: 30-50 naalden per kortlot 

• Pinoideae: (1-)2-5(-8) naalden per kortlot 



 

Abies numidica – enkel langloten 



Abies densa  
vrouwelijke kegels opstaand, cylindrisch, vallen uiteen 



Larix occidentalis – langloten en kortloten 



Pinus engelmannii 



Pinus engelmannii 



Pinus bhutanica 



http://www.conifers.org/cu/gadek_big.gif 



Cupressaceae 

• “Taxodiaceae”: takjes blijven langer groen 

• “Taxodiaceae”: 1-jarige takjes en naalden 
vallen in hun geheel af 



Sequoiadendron giganteum 

• Mammoetboom; Giant sequoia; Giant 
redwood 

• 2 en meer-jarige takjes blijven groen 

• naalden spiralig 3/8 



Sequoiadendron giganteum 



Sequoiadendron giganteum 





Cupressaceae s.s. 

• naalden staan decussaat (soms per 3) 

• takjes blijven langer groen 



 

Thuja plicata ‘Excelsa’ 



 

Thujopsis dolabrata 



Taxaceae 

• takjes blijven langdurig groen 

• takje vallen niet opvallend af 

• sterk afwijkende vrouwelijke kegels 



Taxus baccata 

• 2-huizig 

• 2-jarige takjes blijven groen 

• naalden spiralig 3/8 

• naalden boven donker onder lichtgroen 

• man: zuil met vergroeide microsporophyllen, 
peltaat, elk 6-8 microsporangia 

• vrouw: 1 zaadknop terminaal op kortlot met 
decussate schubben; ontwikkelen van arillus 



 

Taxus wallichiana 



http://thepoisondiaries.tumblr.com/post/25999045887/taxus-baccata 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/TXbaccata.jpg


• Sciadopityaceae: 1 

• Araucariaceae: 3/33 

• Podocarpaceae: 17/126 

• (Phyllocladaceae) 



Sciadopitys  
verticillata 
 
Sheffield Park 





Araucaria araucana 



Podocarpus salignus 


