
  

GESCHIEDENIS
van de

PLANTEN,
doorheen de
EVOLUTIE...



  

1. BIOMEN

Arctische en Alpiene Toendra, Taiga, Steppe, Gras- en Boomsavanne
Subtropisch en Tropisch regenwoud, Moessonbos, Loofbos
Mediterraan, Bergwouden,
Ijswoestijnen, Zandwoestijn, Rotsgronden ...



  



  

2. DIVERSITEIT & CONTINUITEIT
● Vandaag: ca 30.000.000 soorten levende organismen;

= 1% van alle soorten die ooit hebben geleefd !
● Nakomelingen van onafgebroken opeenvolgingen van 

"generaties", van vermenging van genetische kenmerken, 
in nauwe samenhang met milieu en leefomstandigheden 
(ecologie !). Ze stammen dus af van opeenvolgende 
"gemeenschappelijke voorouders".

● Géén nakomelingen? > soort sterft uit !
● Gepaste eigenschappen > nakomelingen > kunnen héél 

succesvol zijn en domineren... en uitwaaieren in een 
veelheid van nieuwe soorten.

Zo is het ook de PLANTEN vergaan !
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DIVERSITEIT



  

3. SAMENWERKING …
AANDE SLAG !!!



  

GEGEVEN:

● Er zijn ruim 250.000 soorten bloemplanten 
gekend wereldwijd.
● Daarmee zijn ze met voorsprong de 
overheersende groep planten op de continenten.
● Het zijn méércellige levende wezens die d.m.v. 
fotosynthese hun eigen basis voedingstoffen 
kunnen aanmaken.
● Ze vertonen een zeer grote uiterlijke 
verscheidenheid, van zeer kleine plantjes (enkele 
mm) tot 10-tallen meters hoge houtige gewassen.



  

GEVRAAGD:
● Welke stappen heeft de „evolutie“ moeten 
zetten...

● Welke structuren heeft de „natuur“ moeten 
uitvinden en op punt zetten...

… om te komen tot de verscheidenheid  aan 
soorten, vormen, strategieën bij planten zoals we 
die NU kennen ?
Opdracht: zet volgende „10 stappen“ op de 

juiste plaats op de Tijdlijn.



  

4. TIJDLIJN...

● Idee van 1 miljoen jaar? = 1 mm op de schaal
● 100 miljoen jaar? = 10 cm op de schaal
● 1 miljard jaar? = 1 m op de schaal

● 5000 – 10.000 jaar ?



  

5. Stap voor stap...
in 10 STAPPEN !

● BACTERIE – "CEL" = omhulsel met DNA.
● Blauwwieren (cyanofyten) doen aan 
fotosynthese.

● Vrije O2 (zuurstofgas) in de atmosfeer.
● Van één- naar méércellig met echte kern 
en celonderdelen.

● Vasteland wordt groen !!!



  

● Land wordt begroeid door mossen, 
wolfsklauwen en paardenstaarten...

● Moeraswouden van reuzenpaardenstaarten, 
-wolfsklauwen en zaadvarens.

● Naaldbomen (Coniferen) domineren het 
vasteland.

● Bloemplanten ontstaan en evolueren naar 
huidige "flora".

● Ontwikkeling van grassen & graslanden.



  

ENDOSYMBIOSE !!!



  

6. Wat zijn "PLANTEN" ?



  

GROENWIEREN (> landplanten ?)

●Ééncellig of méércellig (vormen een "thallus");
 ook kolonies
●Kunnen uitdroging en hoge lichtintensiteit verdragen
●Celwand vormt van binnen naar buiten !
●Chlorophyl a en b; Zetmeel als reserve
●Cellulose in celwanden
●Heterotrichie: opgerichte delen ! (zie fig.)
●Sponzig, "ademend" weefsel (wisselend nat/droog 
milieu)
●Levenscyclus met generatiewisseling
●Vorming van "embryo" aan de moederplant.



  

ULVA LACTUCA
ZEESLA



  

Fritschiella tuberosa:
een terrestrisch groenwier



  

LANDPLANTEN: kenmerken
● Doen fotosynthese (autotroof): niet allemaal !
● Celwanden uit cellulose
● Immobiel (wortelen); kunnen vegetatief vermeerderen
● Haplo-diplonte levenscyclus met generatiewisseling. 

Haploid: geslachtscellen – Diploid: de "sporofyt"!
● EMBRYO-vorming: uniek voor LANDPLANTEN !
● Cuticula (waslaagje), stomata (huidmondjes)
● Vaatweefsel: xyleem, phloeem



  



  

●Watertoevoer: van rhizoiden (houvast) naar wortels
buizensysteem: water, voedingstoffen, stevigheid
> XYLEEM
PHLOEEM (bastweefsel): transport voedings-

sappen naar alle delen van de plant
●Opperhuid met waterafstotende laag:
 "CUTICULA" (bevat POLYESTERS !)

● + poriën, huidmondjes: "STOMATA"

●van ISOSPORIE naar HETEROSPORIE:
 megasporen (latere "eicellen" in vruchtbeginsel)
 microsporen (spermacellen in stuifmeel)

van water naar land



  



  

GROENWIEREN

RHYNIA's

GROENWIERENGROENWIEREN

MOSSEN

ZOSTERO's

WOLFSKLAUWEN

VARENSPAARDENSTAARTEN

CONIFEREN

BLOEMPLANTEN

„mossen“:
géén vaatplanten !



  



  



  

Cooksonia -Siluur-Devoon
> varens & paardenstaarten

Rhynia - Devoon

Zosterophyllum – Devoon
> wolfsklauwen



  

Psilotum nudum:
een „levend fossiel“ ?
Varentje zonder wortels

(wel rhizoïden)
Geen echte bladeren
Sporangiën op vertakkingen
van de „luchtstengel“
ISOSPOOR
Verwant met „Maanvarentje“
.



  

PHLOEEM
(Cucurbita,
pompoen)



  

Ontwikkeling van „gevuld blad“ vanuit vertakking 
 en planatie van de hoofdstengel.

groter oppervlak + efficiëntere expositie licht



  





  



  



  

Herderstasje,
Capsella bursa-pastoris

EMBRYO binnen in het zaad
met twee „zaadlobben“
en kiemwit (endosperm „E“)



  

Elkinsia – Laat Devoon

Archaeosperma – Laat Devoon

(„OVULE“ = voorloper van zaadknop,
bevat „megaspore“.)



  



  Archaeopteris (Devoon > Carboon)



  

Carboonwoud

Oudste ZAADPLANTEN: Cycas-achtigen: Famenniaan 370 mio yr
Vanaf Laat Carboon: naaktzadigen vervangen de Wolfsklauwwouden
in de tropische zones.
„Pro-gymno's“: MEGASPORE omgeven door een DUN VLIES (INTEGUMENT > 
zaadhuid).



  

Carboon
Coniferopsida



  

Carboon (Laat-)
Medullosa

Cycadopsida



  

Carboon (Dinantiaan)
Calathospermum

Cycas-achtigen:
Ontwikkeling blad
en plaatsing sporenkapsels

(Perm)



Glossopteris
Zaadvaren

Perm



  

CYCASPALM
Cycas revoluta

Voorloper „naaktzadigen“

Mannelijke „kegel“

Vrouwelijke „bloem“



  

LUCHT !



  

Op weg naar de ANGIOSPERMEN-
BEDEKTZADIGEN

Aanloop:
● Cycas: Laat Carboon – Jura
● Zaadvarens (bvb Glossopteris): geraken niet 

voorbij de Perm-extinctie
● Ginkgo (Pinopsida): Trias > Krijt ...
● Gnetales: Trias – Krijt; mogelijke voorlopers van 

de ANGIOSPERMEN (mitochondr. DNA)

bvb Welwitschia
● Pinopsida (Coniferen): Wollemia !



  

WELWITSCHIA MIRABILIS
Namib woestijn – Zd Afrika

„TWEEBLAARKANNIEDOOD“

Angola: beter beschermd tegen
stroperij wegens landmijnen !

2-huizige „bloem“plant
met kegelvormige
bloeiwijzen

Nat. Plantentuin Meise !



  

WOLLEMIA NOBILIS
Araucaria's (Slangendennen)
Éénhuizig
Bloeiwijzen: kegels

„levend fossiel“ !
> Pino-saurier

1994 ontdekt in Australië



  

Araucarioxylon arizonicum (Boven-Trias)
Petrified Forest Nat. Park Arizona



  

ANGIOSPERMEN-BEDEKTZADIGEN:
de voorouders ?

ANITA-groep:
● Amborella: regenwouden Nw Caledonië; alleen 

tracheïden (zoals naaktzadigen)
● Nymphaea: waterlelies, ook Victoria amazonica
● Illicium: 1 genus Oost-Azië (ook: steranijs !)
● Trimenia: kleine familie houtige gewassen Oost-

Australië
● Austrobaileya: 1 à 2 soorten in Australië



  



  

Nymphaea alba



  

Victoria
amazonica



  

Austrobaileya scandens



  

ANGIOSPERMEN-BEDEKTZADIGEN:
de ultieme link ?

Bedektzadigen: forse diversificatie vanaf onder-Krijt > 
oudere voorgangers ! (ingewikkelde, grotendeels ongekende 
voorgeschiedenis): mix van gymnosperme, monocotyle én 
dicotyle kenmerken !

MAGNOLIIDEN (Beverboom)
● 2 zaadlobben; pollen met één kiemporie.
● Bloemdek (ranonkel-achtig...)
● Meeldraden en vruchtbeginsels spiraalsgewijs ingeplant 

op kegelvormige bloem-as (... zoals de oudste fossiele 
bloemen !)



  

MAGNOLIA



  
Archaeanthus linnenbergeri (~100 mio yr)
~ Tulpenboomfamilie , Magnoliiden.



  INSECTEN !



  

ANGIOSPERMEN-BEDEKTZADIGEN:
een succesverhaal ! (zie "Flora" !)

● ~ 120 mio yr: uit de Peperfamilie (Magnoliiden) 
ontwikkelen de MONOCOTYLEN, waarvan de meeste 
lijnen aanwezig zijn ~ 70 mio yr geleden

● Aanwijzingen voor EUDICOTYLEN (pollen met 3 poriën !) 
zijn er ~ 127 mio yr geleden en waaieren uit de volgende 
40 mio yr.

● Ongeveer 90 mio yr geleden domineren de BLOEM-
PLANTEN het Noordelijke en later het Zuidelijke 
halfrond. Véél aanpassingen aan droogte en koude: 
succes van de bladverliezende gewassen en tenslotte 
ook de "grassen".



  



  

HARTELIJK DANK
voor uw AANDACHT !!!

en denk er aan:
aan 't einde van de tijdlijn wacht Andromeda !

Freddy 17 februari 2016.
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