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De første plantene utviklet seg fra flercel-
lete grønnalger i havet for over 400 millio-
ner år siden. Overgangen fra vann til land 
førte til store endringer i plantenes utse-
ende. Det ble med ett lettere tilgang på 
karbondioksid og lys, men samtidig van-
skeligere for plantene å få tak i nærings-
stoffer. Mosene og de vaskulære plantene 
representerer fra da av ulike utviklingslin-
jer. Moser har verken skikkelig styrkevev 
eller rotsystem. Disse egenskapene kom 
med de første karsporeplantene som vi i 

Hvilken vei førte til rask og blomstrende suksess?

 

Evolusjonsmessig er blomsterplanter en suksess. De dukket brått opp for noe over hundre millioner år siden, 

spredte seg raskt og dannet et vell av arter. Vi finner dem nå fra høyfjell til kyst og på alle kontinenter, bare 

ikke rundt polene og i de største havdyp. For utviklingsbiologer har det lenge vært vanskelig å forklare hvordan 

utviklingen kunne skje så hurtig. Charles Darwin kalte det et ”avskyelig mysterium”. Selv med nye forskningsverktøy 

og omfattende genomanalyser tar det tid å avdekke flere sammenhenger og få mer innsikt i hva som skjedde i 

perioden da blomsterplantene erobret verden.

 

Casper Linnestad

Amborella trichopoda er en primitiv tofrøbladet plante med små, gulgrønne blomster. Den vokser bare i skogene på Ny-Kaledonia i Stillehavet. Foreløpig er ikke 
Amborellas forløper funnet, verken som fossil eller levende art. Foto: Scott Zona/Wikimedia.org

dag kjenner som bregner, sneller og kråke-
fotplanter (se figur).

Karsporeplantene har en generasjonsveks-
ling mellom to generasjoner som ser helt 
forskjellige ut. Det vi oppfatter som en 
bregne i skogen er en diploid plante 
(sporofytt) som danner haploide sporer 
ved reduksjonsdeling. Disse sporene spirer 
så til den alternerende generasjonen (ga-
metofytten) som er tokjønnet, ser ut som 
et bitte lite grønt flak og danner kjønnscel-

ler. Sædcellene behøver regnvann for å 
svømme bort og befrukte eggcellen. Den 
diploide cellen (zygoten) spirer så til en ny 
sporofytt. 

De første blomsterplantene
Hos noen karsporeplanter oppstod det én-
kjønnete gametofytter. Dette var evolu-
sjonsmessig gunstig. Det sikret kryssbe-
fruktning – en kilde til ny genetisk 
variasjon. Samtidig var det utfordrende 
fordi det innebar en lengre avstand for 
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sædcellene til eggcellene. Dette førte til en 
seleksjon mot planter der hannlige game-
tofytter var små, lette å spre og mange i 
antall. De hunnlige gametofyttene ble på 
sin side færre og større, til slutt sluttet de å 
virke som spredningsenheter men ble i ste-
det sittende fast, innelukket i sporofytten. 
Dette var forløperen til frøemnet, som 
sammen med utviklingen av andre blom-
sterstrukturer markerer overgangen fra 
karsporeplanter til blomsterplanter. 

Blomster
En blomst er forplantningsorganet hos 
frøproduserende planter (se faktaboks). 
Blomststrukturen rommer plantens 
kjønnsorganer som produserer frø ved 
kjønnet formering. Frøene består av et em-
bryo (den befruktede eggcellen), opplags-
næring og et beskyttende frøskall. 

Invasjonen av blomsterplantene 
Frøplantene deles i dag i de nakenfrøete 
(gymnospermer), som bartrærne våre, og 
de dekkfrøete (angiospermer), som rom-
mer blomsterartene. Inntoget til blomster-
plantene fant sted for noe over hundre mil-
lioner år siden. De former nå hele landskap, 
avgir lukt og setter farge, gir oss mennes-
ker spiselige frø og frukter, medisiner, stof-
fer til klær og materialer til husbygging. Ni 
av ti landbaserte planter på jorda er i dag 
blomsterplanter.

Den eldste fossilen av en blomsterplante, 
Archaefructus liaoningensis, er datert til 
rundt 125 millioner år. Det er også funnet 
noe eldre fossile pollenkorn (135 millioner 
år), som direkte peker på at en blomster-
struktur fantes. Charles Darwin merket seg 
gjennom studier av fossiler at blomsterplan-
tene dukket brått opp. Han var imidlertid  
frustrert over at han ikke kunne peke på 
mellomformer eller klare slektskapslinjer 
videre bakover i tid. Darwin regnet med at 
koevolusjon med pollinerende og plante-
spisende insekter var en viktig drivkraft i 
utviklingen, altså at det var en innbyrdes 
evolusjonær innvirkning mellom blomter-
plantene og insektene. I tillegg hjalp det at 
andre dyr spiste fruktene fra blomstene og 
spredte frøene til nye områder. 

Heller ikke i dag er det funnet fossiler av 
angiospermer som løser Darwins floke. 
Fossilene vi har viser en blanding av mo-
derne karaktertrekk uten distinkte utvi-
klingslinjer. Dette kan tyde på at det var 
mye utviklingsmessig ”eksperimentering”, 

prøving og feiling da de første blomster-
plantene utviklet seg. Grunnen til at fos-
silmaterialet er sparsomt fra denne perio-
den, kan også være at den øvrige floraen 
var dominert av konglepalmer og bregner, 
eller at de første blomsterplantene utviklet 
seg i høyereliggende områder hvor det er 
etterlatt lite fossilt materiale.

Molekylær systematikk
For et par tiår siden begynte molekylære 
metoder å gjøre seg gjeldende også innen-
for botanisk systematikk. Forskere fikk et 
nytt vindu til fortiden og de tidligste angi-
ospermer gjennom studier av busken Am-
borella trichopoda. Denne planten hører til 
gruppen av primitive tofrøbladete planter 
som også kalles basale angiospermer (til 
denne gruppen hører også eksempelvis 
vannliljer) (se figur). Amborella har små, 

gulgrønne blomster (se foto) og vokser bare 
dypt inne i de tåkete skogene på øya Ny-
Kaledonia i Stillehavet. Ved å sammenlik-
ne kloroplast ene i denne arten med kloro-
plastgenomene til 63 andre blomsterarter, 
har man nå holdepunkter for å si at Am-
borella befinner seg nederst på stammen i 
utviklingstreet for angiospermer. Kanskje 
er da Amborella-blomsten selve ”ur-blom-
sten” med et varierende antall pollenbærere 
og fruktblad og like kron- og dekkblad, alt 
sammen organisert i kranser.

Men hvor har vi en forløper til Amborella? 
Her strever forskerne fortsatt. Hva er den 
utviklingsbiologiske (homologe) forløper-
strukturen til fruktbladene hos angiosperme 
planter? Molekylære data gir så langt ikke 
svarene som entydig støtter paleontologenes 
tolkninger og systematikernes hypoteser.
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Oversiktsbilde over utviklingen av moser, karsporeplanter, gymnospermer (bartrær) og angiospermer (blom-
sterplanter). Blomsterplantene deles inn i de enfrøbladete (som kornartene) de ekte tofrøbladete og de mer 
primitive tofrøbladete (som Amborella og vannliljer). Tre genomdupliseringshendelser later til å ha skjedd 
under utviklingen av blomsterartene (indikert ved sifre til høyre). Arter som representerer klare overgangs-
former fra karsporeplanter til blomsterplanter er fortsatt ikke kjent, over hundre år etter at Charles Darwin 
omtalte dette som et ”avskyelig mysterium”. (Omarbeidet figur fra De Bodt et al.)
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Faktaboks: 

Blomster og blomsterplanter
 
Blomststrukturen rommer plantens 
kjønnsorganer som produserer frø ved 
kjønnet formering. Frøene som dannes 
består hovedsakelig av et embryo (den 
befruktede eggcellen), opplagsnæring og 
et beskyttende frøskall.

Blomstene er omdannete skuddspisser 
som har begrenset lengdevekst og som 
utvikler en blomsterbunn med fire 
bladkranser. Disse fire kransene i 
blomsten består av fruktblad (hunn-
lig), pollenblad (hannlig), kronblad og 
begerbla d. Blomstene kan også være 
en kjønnete. Da mangler de enten pol-
len- eller fruktblad. Begerbladene er 
som oftest tykke og grønne. Kronblade-
ne er tynnere og glatte og gjerne sterkt 

farget. Pollenbladene er som regel ut-
formet som pollenbærere med pollen-
knappen i toppen. Fruktbladene sitter 
innerst i blomsten og omslutter frøem-
nene. Hos nakenfrøete planter er frø-
emnene åpent plassert på fruktbladene, 
mens de hos de dekkfrøete (angiosper-
mene) er omdannet til en lukket behol-
der. Fruktemnet består av en fruktknu-
te med frøemner nederst, en stilkformet 
griffel og arret på toppen. 

Selv om det er de dekkfrøete plantene 
(angiospermer) som kalles blomsterplan-
ter, har  også nakenfrøete planter (gym-
nospermer) som bartrær ”blomster”.
I Norge finnes det rundt 1500 naturlig 
forekommende blomsterplantearter. I 
verdensmålestokk er antallet arter 
rundt 250 000. 

Gradvis mer spesialisert 
genregulering
Gjennom analyser av gener og genomer 
har forskere ennå ikke lykkes med å finne 
klare utviklingsbiologiske trinn og over-
gangsformer mot blomsterplantene. Like-
vel vet vi i hvert fall mer enn på Darwins 
tid. I mer primitive blomsterplanter er for 
eksempel ikke genreguleringen like tett 
som i mer høyerestående arter. I avocado, 
en plante et stykke ned på angiosperm-
stamtreet, er enkelte gener uttrykt både i 
begerblad og kronblad, mens tilsvarende 
gener i arten Arabidopsis er skrudd på kun 
i kronblader. Liknende, små genuttrykks-
endringer for en lang rekke gener i blom-
sterstanden har ført til en enorm variasjon 
i blomsterstruktur og gitt utallige tilpas-
ninger og videre artsdannelser.

En grunnleggende molekylær årsak til va-
riasjon og artsdannelse kan ligge i de suk-
sessive dupliseringene av arvematerialet 
som vi nå vet at har funnet sted hos angi-
ospermer. Slike doblinger av hele eller de-
ler av genomene ga grunnlag for igjen nye 
gener og endringer i genuttrykk som evo-
lusjonen ufortrødent har virket videre på.

Flere studier peker nå på at utviklingen av 
nye transkripsjonsfaktorer har vært helt 
grunnleggende i evolusjonen av blomster-
planter. Slike regulatoriske proteiner, som 
for eksempel dem som kodes for av 
MADS-boks-gener, slår av og på hele ut-
viklingsveier og organdannelse. Slike gen-
familier kan representere nøkler til mer 
kunnskap om hva som skjedde da blom-
sterartene utviklet seg.

Darwins problem med å finne hva som er 
selve forløperen til blomsterplantene er 
fortsatt ikke løst, selv med mye interdisi-
plinær forskning. Vi får la molekylærbiolo-
ger, paleontologer og systematikere arbeide 
videre med å avdekke slektstapsforhold og 
utviklingslinjer. 
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Faktaboks: 

Hos en australsk vepseart (Lissopimla ex-
celsa) må hunnvepsen konkurrere med 

en spesiell tungeorkide (Cryptostylis). 
Hannveps blir så trollbundet og opp-
hisset av orkideen at de ejakulerer i 
orkideen. Hele tre fjerdedeler av 
hannvepsene driver med dette under 
pollineringen. De orkideene som har 
flest sædspor er også dem med høyest 
pollineringsrate. Dette kan derfor 
være utviklingsmessig gunstig for 
planten, men nødvendigvis ikke for 
vepsen. Mens hannvepsen flyr fra or-
kide til orkide, kjeder kanskje hunn-
vepsen seg. Hvis hun ikke gidder å 
vente, finnes andre løsninger, hun re-
produserer seg rett og slett aseksuelt. 

Evolusjon av merkelig adferd

Foto: Anne Gaskett, Macquarie University, Australia.
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