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widłaki , skrzypy, paprociewi dłaki , skrzypy, paprocie

Widłaki oraz skrzypy i paprocie pojawiły się w dewonie, około 400 milionów lat 
temu, a szczytowy ich rozwój przypada na karbon, kiedy to stanowiły na Ziemi 
dominującą grupę roślin. Tworzyły wówczas rozległe zbiorowiska leśne, których 
ślady, odciśnięte w pokładach węgla, możemy jeszcze dziś obserwować. Domina-
cja ta zakończyła się pod koniec ery paleozoicznej wraz z wielkim wymieraniem 
i postępującą po nim ekspansją, lepiej przystosowanych do środowiska lądowego, 
roślin nasiennych. Szacuje się, że obecna liczba gatunków widłaków, skrzypów 
i paproci stanowi około 10% liczby gatunków z ich szczytowego momentu rozwo-
ju, w tym – znaczna część to gatunki zagrożone i wymierające.
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Zarośla skrzypu zimowego 
Equisetum hyemale 
na poboczu drogi
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Skrzyp leśny
Equisetum sylvaticum – 
zasychający kłos 
zarodniowy i zielone 
asymilujące pędy boczne
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Skrzyp polny
Equisetum arvense – 
bezzieleniowy pęd 
wiosenny z kłosem 
zarodniowym
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Skrzyp pstry
Equisetum variegatum – 
gatunek prawnie 
chroniony
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Gałuszka kulecznica
Pilularia globulifera – 
bezblaszkowe, szczypiorkowate liście
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Widłak jałowcowaty
Lycopodium annotinum – 
kłosy zarodniowe
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Zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria, 
stanowisko na murach obronnych Wrocławia
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Podrzeń żebrowiec 
Blechnum spicant – 
liście asymilujące 
(krótsze, z szerszymi odcinkami) 
i zarodnionośne 
(dłuższe, z wąskimi odcinkami)
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Salwinia pływająca 
Salvinia natans 
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Orlica pospolita Pteridium aquilinum – 
gatunek ekspansywny w lasach
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Dixonia sp. – 
kłodzina paproci drzewiastej, 

widoczne zrastające
 w dół korzenie przybyszowe, 

po lewej stronie płożą się 
pędy widliczki Selaginella sp.
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Wroniec widlasty Huperzia selago – 
zarodnie w kątach liści asymilujących
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Widliczka ostrozębna 
Selaginella selaginoides – 
wydłużone kłosy zarodniowe
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Długosz królewski
Osmunda regalis – kępa
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Marsylia czterolistna 
Marsilea quadrifolia – 
blaszki liściowe
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Podejźrzon księżycowy 
Botrychium lunaria
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Azolla karolińska 
Azolla filiculoides – 

najmniejsza paproć świata
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Gametofit Dryopteris sp., 
obok łepek szpilki krawieckiej
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Młode liście 
paproci...
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...mają charakterystyczny,
ślimakowaty kształt
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