Gedurende het Boven-Karboon en Perm werd het geleidelijk aan droger op aarde en daardoor
ontstond stress bij vele plantengroepen. Uit de primitieve zaadplanten met zaden aan hun varenachtige bladeren, de zaad varens, ontstonden vele nieuwe vormen, die gedeeltelijk nog tot de zaadvarens
kunnen worden gerekend, maar ook enkele die al dan niet terecht een aparte status hebben gekregen.
Dat zijn onder de recente plantengroepen de Ginkgo's en de Cycaspalmen. Verder zijn in die tijd ook
de voorouders van de Gnetales (waartoe onder meer Ephedra behoort) en de Angiospermen of
Bedektzadigen ontstaan. De Gnetales en de Angiospermen hebben veel gemeen, zodat ze als nauw
verwant kunnen worden opgevat. Onder andere zijn dat de in principe tweeslachtige bloem of
bloeiwijze, het bijzondere blad, het voorkomen van houtvaten, de sterke vertakking middels
(slapende) okselknoppen en tenslotte dubbele bevruchting bij de voortplanting. Ook zijn beide
groepen in principe houtig van opbouw.

kwam. Ook werd het stuifmeel groter; het was aanvankelijk zeer klein (10-16 j..lm). Dat was geen
groot bezwaar, daar de Angiospermen door insekten werden bestoven. Echter met de on wikkeling
van de windbestuiving moest het stuifmeel groter zijn om bij luchtwervelingen op de stempel te
kunnen landen (uitzakken). De ideale grootte is 25-35 j..lm en dat is de meest voorkomende maat
stuifmeel. De windbestuivers ontwikkelden zich in het Boven-Krijt. Hun stuifmeel heeft meestal
drie kleîne ronde openingen.
Aan de bloemen, die wij kennen, is te zien, dat de Angiospermen zeer divers waren. Er zijn basaal
enkele typen bloemen: een groep met Magnolia-achtige bloemen, waarbij de onderdelen in een
spiraal zijn opgesteld en er vele kleine vruchtbeginsels zijn; daarnaast zijn er bloemtypen met de
onderdelen in kransen. De oudste vormen hiervan doen denken aan de bloemen van onder meer
Theaceae. Al vroeg ontwikkelden zich de Monocotylen, dat waren vanaf het begin overwegend
kruidachtige planten en hun geschiedenis is daarom extra moeilijk te volgen, daar kruiden in het
algemeen moeilijk fossiliseren.
Op het eind van het Krijt waren er een aantal floraprovincies: in de tropen was er de palmenprovincie,
in de gematigder streken naar het noorden waren dat de Normapolles- en Aquilapollenites-provincies, genoemd naar enkele zeer karakteristieke stuifmeel vormen. Europa behoorde tot de Normapolles-provincie, dat waren planten met kleine bloemen en triporaat stuifmeel, dat vaak extreem dikke
wanden bezat. De drie kleine openingen in het stuifmeel duiden op windbestuiving en de zeer kleine
bloemen zijn daarmee in overeenstemming. Veel planten uit die periode kunnen wij niet tot moderne
families rekenen, maar enkele nu nog voorkomende farnilies waren ook toen al bekend: Betulaceae
(Alnus) , Myricaceae (Myrica), Lauraceae (veel uitgestorven geslachten), Juglandaceae (veel uitgestorven geslachten), Platanaceae (Platanus) enzovoort.
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Het ontstaan van de Angiospermen (bedektzadigen) werd door Darwin al een "Abominable
Mystery" genoemd. Nu - meer dan een eeuw later - is er wel veel meer bekend over deze
plantengroep en haar verleden, maar het "Mystery" is nog steeds niet opgelost.
ONTSTAAN UIT NOOD

Maar het verschil tussen een plant met varenachtig blad, zaadknoppen ergens op de bladeren,
reusachtige pollenzakjes met zeer primitief stuifmeel en de bloemplanten met hun gespecialiseerde
bloeiwijzen of bloemen, nauwkeurig aan de bestuiving aangepast stuifmeel, een samenwerking met
insekten m.b.t. de bestuiving en tenslotte het zaad, dat opgeborgen zit in een vrucht, is nogal groot.
Men kan zich voorstellen, dat dat niet even werd overbrugd. Tussen het Perm en het Onder-Krijt,
wanneer de Angiospermen zich manifesteren, ligt een lange periode die voor deze planten een
periode van schemerduister is geweest. Na veel gericht onderzoek kennen we nu wel een aantal
planten met houtige opbouw en een habitus, die aan bloemplanten doet denken, met tot schubben of
linten gereduceerde verspreid aangehechte bladeren en bloeiwijzen, opgebouwd uit vele kleine
bloeiwijzen, zodat het er bloemachtig uitziet. Maar echte Angiospermen waren het nog niet en
bovendien waren de omstandigheden voor een doorbraak ook niet zo gunstig.
PLOTSELINGE OPBLOEI EN DIFFERENTIATIE

Die plotselinge opbloei en differentiatie is er gedurende het Krijt: in het Onder-Krijt wordt het
geleidelijk aan zeer warm, komt de zeespiegel zeer hoog te staan (± 180 m hoger dan thans) en komen
de oudere aan koude aangepaste planten daardoor gedeeltelijk in de problemen. Andere passen zich
wel aan deze warmte aan en sterven daardoor gedurende de daaropvolgende afkoeling in het
Boven-Krijt uit. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe planten. De eerste Angiospermen waren
waarschijnlijk houtige pionierplanten, die zich vooral ontwikkelden op de instabiele zandbanken en
rivieroevers. Ze verspreidden zich via de rivieren en daardoor relatief snel. De oudste vormen
kennen wij uit de riftzone die ontstond tussen Zuid-Amerika en Afrika, dus daar waar later de
zuidelijke Atlantische Oceaan ontstond. Van daaruit verspreidden ze zich in alle richtingen. De
verspreiding over het noordelijk halfrond is relatief goed te volgen. Op het eind van het Krijt waren
ze overal doorgedrongen en vormden een belangrijk deel van de vegetaties. De eerste evolutie betrof
de ontwikkeling van het blad. Dat was aanvankelijk klein, gaafrandig en ovaal met een weinig
ontwikkelde nervatuur. Op het eind van het Onder-Krijt waren de bladvormen gelijk aan de huidige.
Ook het stuifmeel evolueerde snel. Dat was aanvankelijk voorzien van slechts één kiemopening,
hetgeen ongunstig was als de korrel niet met de opening op de stempel terechtkwam. Er ontwikkelden zich drie langwerpige openingen, zodat er altijd wel één in de buurt van of tegen het
stempeloppervlak
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Door de afkoeling in het Boven-Krijt begonnen de grote grazende reptielen uit te sterven en op de
grens van Krijt en Tertiair viel er een meteoriet in Yucatan. Daardoor verergerde de al aanwezige
crisis in vegetatie en dierlev en, maar ook zonder die inslag zou de situatie grondig zijn gewijzigd. De
vegetatie herstelde zich snel en al spoedig was er in het Palaeoceen, de eerste periode van het Tertiair,
dezelfde vegetatie als voordien, zij het dat de samenstelling sterk was gewijzigd. Veel planten waren
door de afkoeling - eventueel een vriesperiode door de meteoorinslag- uitgestorven, andere kwamen
er voor in de plaats. Er staat dan in de boeken, dat de zoogdieren de functies van de Sauriers
overnamen, en dat is ook zo, maar voor sommige functies duurde dat het volle Palaeoceen, zo ' n 10
miljoen jaar, voor het zover was. De grote grazers, die de bomen omtrapten en hun kruinen opvraten
waren verdwenen. Pas in het Eoceen ontwikkelen er zich onder de zoogdieren vormen met een
soortgelijk gedragspatroon. Daardoor groeiden de bossen dicht en werd verjonging voor veel
soorten onmogelijk. In deze periode ontwikkelen er zich nu plantengeslachten met grote zaden. Hun
kiemplanten kregen zoveel reservevoedsel mee, dat ze ook in de schaduw groot genoeg konden
worden om vervolgens langzaam tot volwassenheid te kunnen groeien. Parallel hiermee ontwikkelden zich vruchten en zaden met eetbare en aanlokkelijk gekleurde delen, voor verspreiding
van deze grote zaden en vruchten door dieren. Voordien hadden de Angiospermen kleine droge
vruchten en zaden. Het is ook in die periode, dat de planten in de bossen zich ontwikkelden in etages.
In het Krijt hadden de bossen slechts één boornlaag, nu werden dat er meer, zoals in het recente
regenwoud nog steeds het geval is.
ONTWIKKELING VAN DE MODERNE FLORA

In het op het Palaeoceen volgende Eoceen werd het weer zeer warm op aarde. De bossen groeiden tot
aan de oevers van de poolzee. Dat waren loofverliezende bomen (bladeren waren alleen maar nadelig
gedurende de lange poolnacht). In deze bossen of in aangrenzende gebieden en enkele lage
gebergten ontwikkelden zich nu vele loofverliezende plantengeslachten. Gedurende dat Eoceen
(55-35 miljoenjaar geleden) gebeurde er nog iets. De noordelijke Atlantische Oceaan was nog niet
erg wijd en liep eigenlijk maar tot de zuidpunt van Groenland. Er was dus een landbrug tussen
Eurazië en Noord-Amerika: de Thule landbrug. Deze kon nu als migratiebaan dienst doen voor de
planten aan weerszijden, dankzij de hoge temperaturen van het zeewater, waardoor langs de kust tot
op hoge breedte een warm klimaat heerste. Zo kwamen in Europa planten uit Azië aan en planten uit
Noord-Amerika. In Europa ontstond nu de smeltkroes van de plantenwereld en vandaar uit waaierden de geslachten weer uit. Deze zeer rijke flora is in Europa gebleven tot het eind van het Tertiair;
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OVERZICHT GEOLOGISCHE FORMATIES (STRATIGRAFISCH SYSTEEM)
Systeem

Kwartair

Serie

Aantal
miljoenen
jaren
geleden

toen werd alles door het ijs gedecimeerd of
uitgeroeid. In het Eoceen van Europa vinden
we tropische planten als Nipa (mangrovepalm), Lauraceae, Mastixiaceae, Symplocaceae enzovoort. De meeste bleven hier nog
zeer lang.

Pleistoceen
2.4

LOOFVERLIEZENDE BOSSEN

Plioceen
Mioceen
Tertiair

Oligoceen
Eoceen
Palaeoceen
65
Boven-Krijt

Krijt
Onder-Krijt
144
Malm
Jura

Dogger
Lias
213
Boven-Trias

Trias

Midden-Trias
Onder-Trias
248
Boven-Perm

Perm
Onder-Perm
286
Boven-Carboon
Carboon
Onder-Carboon
360
Boven-Devoon
Devoon

Midden-Devoon
Onder-Devoon
410

Siluur
men van de bovenste kruinlaag gevormd

Ook aan het warme klimaat van het Eoceen
kwam een eind: het koelde af, de stand van de
zee werd veel lager en het werd koeler dan
thans. Dat was het einde voor veel tropische
geslachten in deze contreien en ook verdween
de Thule landbrug door het openen van de
noordelijke Atlantische Oceaan. Maar er gebeurde nog wat: in die koele periode migreerden veel loofverliezende plantengeslachten
naar het zuiden en toen deze eenmaal vaste
voet hadden gekregen, verlieten ze hun nieuwe
territorium niet meer. Dat kwam ook omdat
het sindsdien nooit meer zo warm is geworden.
In het Oligoceen (35-23 miljoen jaar), volgend
op het Eoceen komen ineens plantengeslachten voor als Acer, Quercus, Fagus, Betula,
Carpinus, U/mus, Populus, Salix, Platanus enzovoort. Die hadden zich gevestigd in de
vruchtbaardere rivierdalen. Gedurende de iets
warmere perioden trokken ze zich daarin terug; gedurende de koelere perioden breidde
hun territorium weer uit. Zo hebben ze het
weer tamelijk warme (subtropische) Mioceen
(23-5 miljoen jaar) overleefd om dan, als het
op het eind echt koud wordt, met een gematigd
klimaat als optimum, de vegetatie geheel over
te nemen. In het Plioceen (5-2.4 miljoen jaar)
groeien er in deze streken alleen loofverliezende bossen. In het Boven Mioceen was er hier al
een voorproefje van: het was toen nog warm,
bijna subtropisch. De bovenste boomlaag bestond uit loofverliezende bomen als Fagus,
Quercus, Acer, Populus, Carpinus, U/mus, Liquidambar, Parrotia enzovoort. De tweede
boomlaag bestond uit subtropische altijd groene bomen: Mastixiaceae, Symplocos, Zanthoxylum, Magnolia enzovoort. Men vindt meestal geen bladfossielen van deze tweede boomlaag door de slechte verspreiding van het blad
uit het bos zelf en de bladflora's van het Boven
Mioceen werden door de loofverliezende boen lijken daardoor erg op de jongere uit het Plioceen.

boomvrije vlakten ontwikkelden zich de kruidachtige geslachten. Als je deze opeenvolging nagaat,
dan zijn bomen dus het conservatieve deel van de vegetatie en kruiden het meer innovatieve deel.
Inderdaad komen er in de eerste warme perioden van het Pleistoceen nu ook stabiele kruidenveg~taties naast bosvegetaties in het landschapsbeeld voor.
HERKO!\l!ST

Waar komen de bomen nu vandaan? Ze vormden zich over het gehele noordelijk halfrond en
vermengden zich gedurende het Eoceen, 55-35 miljoenjaar geleden. Vandaar uit ontwikkelen zich
nu de moderne flora's. Daarin stierven veel geslachten plaatselijk weer uit. Je zou kunnen zeggen,
dat die geslachten - welke nu nog voorkomen zowel in Oost-Azië als in Noord-Amerika oorspronkelijk over het gehele noordelijk halfrond verspreid zijn geweest. Dat waren dan niet overal
dezelfde soorten, maar wel dezelfde geslachten. Daarnaast waren er natuurlijk geslachten, die nu
nog beperkter zijn in hun verspreiding, maar die evenwel toch toen ook in Europa en misschien zelfs
wel verder voorkwamen. Een voorbeeld is Cyrilla, nu beperkt tot Midden-Amerika en het zuiden van
de Verenigde Staten, maar die in Europa een belangrijke bruinkoolvormer is geweest tot in het
Mioceen. Een andere typische bruinkoolplant was Eurya, nu beperkt tot Oost-Azië.

SUMMARY
The development of the Angiosperms from the seedferns is briefly descri bed. The close relationship
between Angiosperms and Gnetopsids is mentioned. The Angiosperms came todominanee through
some elirnatic extremes, which toa certain ex tent damaged the older vegetation. The development of
some special features, e.g. tri(col)(po)raat pollen, big seeds, zoöchorie, and storied structure of the
vegetation were reactions to external factors such as elimate and grazing pressure of animals. During
the Tertiary the vegetation reeavered from the disturbance and losses at the Cretaceous-Tertiary
transition. During the Eoeene maximum migration resulted in a thorough mixture of the vegetation
of the northern hemisphere. From this it can be concluded that all plants with a Sino-American
distribution originally had a holarctic distribution, including West Asia and Europe. However, some
other distribution patterns also can originated in the same Tertiary period.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Entwicklung der Angiospermen, ausgehend von Samenfarnen (Pteridospermae) wird kurz
dargestellt. Die enge Verwandtschaft zwischen Angiospermen und Gnetopsiden wird erwähnt. Im
Laufe der Evolution wurde die ältere Vegeration durch klimatische Extreme zurückgedrängt, die
Angiospermen erlangten eine dominierende Rolle. Die Entwicklung einiger spezieHer Merkmale,
z.B. Tri(col)(po)raat-Pollen, groBe Samen, Zoochorie und Etageförmiger Aufbau der Vegeration
wurden durch externe Ursachen wie Klima und Begrasung durch Tiere ausgelöst.
Im Tertiär hat sich die Vegeration von den an der Grenze der Kreide- zur Tertiärzeit eingetretenen
Verlusten wieder erholt. Während des Eozäns sorgte ein Migrationsmaximum für eine gründliche
Durchmischung der Vegetation der Nordhemisphäre. Daraus läBt sich ableiten, daB alle Pflanzen die
gegenwärtig eine sino-amerikanische Verbreitung haben, ursprünglich eine holarktische Verbreitung besaBen, eingeschlossen Westasien und Europa. Auch andere Verbreitungsmuster können aus
der tertiären Verbreitung der Pflanzen abgeleitet werden.

OOK KRUIDVEGETATIES

In dat Plioceen ontwikkelen er zich nu voor het eerst omvangrijkere kruidenflora' s; daar was nu licht
genoeg voor in de bossen. Vooral in de daaropvolgende periode met wisselende ijsbedekking en
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