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At livet opstod i havet, er biologer generelt enige om. De første prokaryote
organismer antages at været udviklet for 3.5-4 milliarder år siden, dvs flere milliarder 
år før de, måske, 2 milliarder år gamle eukaryoter. Blandt prokaryoterne blev 
cyanobakterier (blågrønalger) en afgørende faktor for jordens fremtidige udvikling, 
da de producerede ilt i forbindelse med den fotosyntese, som formodes at være 
udviklet i deres celler. Da ilten spredtes til atmosfæren, resulterede det efterhånden i 
dannelse af et ozonlag omkring jordkloden, hvilket muliggjorde at organismerne 
kunne forlade det vandige miljø, spredes til selve landjorden uden at blive dræbt af 
ødelæggende stråling fra verdensrummet, og i løbet af årmillionerne udvikle sig til 
de komplekse planter og dyr, der nu konkurrerer om pladsen og resourcerne på 
landjorden. 

De biologistuderende på KU har hidtil fået at vide at landjorden blevet erobret for ca
500 millioner år siden, og at landplanterne indfandt sig ret hurtigt. Nyere 
undersøgelser tyder imidlertid på at ozonlaget var på plads langt tidligere end hidtil 
antaget, for måske 2 milliarder år siden, og det åbner mulighed for at både pro-og 
eukaryoter etablerede sig på landjorden langt tidligere end hidtil antaget. De ældste 
kendte fossile karplanter er 4-500 millioner år gamle, og der har i godt 100 år været 
enighed om at de var efterkommere af grønalger, som er en meget gammel 
algegruppe. I 1980erne fandt man den udviklingslinie blandt grønalgerne, som 
antages at have givet ophav til landplanterne, og som siden udviklede sig til 
mosserne og karplanterne. Hvordan udviklingen skete i detaljer, har der imidlertid 
ikke været synderlig enighed om, vi mangler mellemformer mellem de mest 
komplekse grønalger og de mest primitive karplanter.
Nye studier af evolutionen af cellevægge kombineret med morfologiske og 
fysiologiske observationer (Harholt et al. 2016) har nu bidraget til forståelsen af 
hvordan de første landplanter kan have set ud, og jeg vil i foredraget diskutere hvad 
der efter vores opfattelse er det mest sandsynlige scenario vedrørende erobringen af 
landjorden. Hvorfor var det grønalgerne, som vandt konkurrencen og udvikledes til 
mosser og karplanter, der fandtes jo også andre algegrupper for 1-2 milliarder år 
siden, og hvad dokumentation har vi for teorierne?


