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EDIACARA 634-541 miljoner år före nutid

Stora steg 
Under ediacara dyker de första flercelliga djuren upp. I periodens slut kommer också 
små maskliknande varelser som är de första djur som kan röra på sig. Den biologiska 
mångfalden är låg under ediacara, forskarna har bara hittat ett hundratal olika arter. 

Flercelliga djur 
De tidigaste organismerna under perioden är visserligen flercelliga, men de påminner 
mest små säckar som består av veckade membran. Dessa primitiva organismer har 
varken mun, tarmkanal och andra inre organ. Istället är de beroende av att ta upp 
näring direkt genom huden. De veckade, tunna hinnorna i membranen ökar ytan som 
kan ta upp näring. 

Mot slutet av perioden kommer de första ”riktiga” djuren som bland annat hade 
muskler och tarmkanal. 

Rörlighet 
Under ediacara utvecklas de första djuren som kan röra sig aktivt. Därför kunde de 
själva leta reda på mat och partners. De har ett inre 
vätskeskelett och muskler, ungefär som maskar. 
De här djurens aktivitet lämnade fossila spår i 
sedimenten på havets botten. 

De fossila spåren visar att de antingen rör sig 
glidande ovanpå havsbottnen, eller grävande i de 
översta millimetrarna av bottnen. 
Spårens storlek och form för oss att tro att de första 
rörliga djuren är små och maskliknande. Men ingen har 
hittat fossil av själva djuren. 

Fossila krypspår från tidiga 
djur. 

    Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Hur och varför 

Flercelliga djur behöver ha gott om föda och syre, vilket inte fanns vid de föregående 
perioderna. De primitiva organismerna som finns under ediacara dör så småningom 
ut, antagligen på grund av att miljön på havsbotten förändrades. 



Maskarna klarar sig bättre, och anses vara förfäder till alla senare djur. Allt tyder på 
att de finns redan nu. Fossila spår efter djuren visar att de kunde förflytta sig 

Syre och mat 
Det är först vid den här tiden som det finns tillräckligt mycket syre i havsmiljön för att 
djur ska överleva, kanske lika mycket syre som idag. 

Det finns också tillräckligt mycket näring i form av de mattor av bakterier som täcker 
havsbottnen. Bakteriamattorna binder sedimentkornen och gör att havsbottnen blir 
styv. 

De allra flesta djuren under ediacara är anpassade till den här miljön och lever 
liggande ”mitt i maten”. Visst låter det bekvämt? 

Rörliga djur 
Det verkar som om en del organismer senare under ediacara kan förflytta sig över 
havsbottnen. Det är en fördel eftersom de kunde söka föda över större ytor. 
 
Forskarna tolkar fossila spår som att djur som Dickinsonia stegvis flyttas till nya 
platser, med hjälp av havsströmmar och vågor. Där ligger de sedan stilla tills all 
näring i bakteriemattorna sugits upp. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modell av Dickonsonia costata. Djuret varierar i storlek, från fyra millimeter till cirka en och en halv meter. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 

Varför försvinner de? 
Ediacaraperiodens säckliknande organismer dör så småningom ut. De ”riktiga” 
djuren som liknar maskar klarar sig bättre. Det kan ha att göra med en 
genomgripande förändring av havsbotten i början av nästa tidsperiod, kambrium. 

Antalet nya krypande och grävande organismer ökar då enormt. Deras aktivitet 
försvagar de bakteriemattor som täcker havsbottnen, bottensedimentet rörs om och 
havsbotten blir mjuk. 



Detta kan vara förklaringen till organismerna under ediacara försvinner - de klarar 
inte de nya, mjukare bottenförhållandena, där de riskerar att sjunka ner. 

Våra anfäder 
Allt tyder på att maskarna finns redan under ediacaratiden. Det saknas fossil och 
vi vet inte exakt hur de såg ut, men det kan ha varit de som lämnat grävspår efter sig 
på havsbotten. 

Forskarna anser att maskarna är förfäder till alla senare djurgrupper, inräknat 
människan. Människans anfäder fanns alltså redan för nästan 600 miljoner år sedan. 

Det här är den första djurgrupp som har fram- och bakände, en hjärna och en kropp 
som består av tre skikt: tarm, hud och ett tredje skikt där emellan. Alla andra djur 
liknar därför maskarna med två undantag: nässeldjur och svampdjur. Dessa är 
enklare byggda, består bara av tarm och hud, och vi tror att de utvecklades före 
maskarna. 

 

Då och nu 

Vi vet inte riktigt hur ediacaras djur är släkt med de nutida djuren. En del av dem 
påminner om maneter, maskar eller koraller, medan andra inte alls liknar några nu 
levande djur. 

 

 

 

 

 
 
 

Nutida kammanet.  
Foto: Matt Wilson/Jay Clark, NOAA NMFS AFSC  Kanske det äldsta fossilet av ett djur? En 
    kammanet från Kina som är ca 550-580 miljoner 
    år gammal. Foto: Tang et al, Chinese Academy 
    of Geological Sciences Beijing 

Visste du att 

Mer än 98 % av alla jordens djurarter har en mask i släkten! 

Redan Charles Darwin insåg maskarnas betydelse för djurlivet på jorden. Så här 
skrev han 1881: Det är tveksamt om det finns några andra djur som har spelat en så 
viktig roll för jordens historia som dessa enkla varelser.  



KAMBRIUM 541-485 miljoner år före nutid 

Stora steg 
Kambrium är en omvälvande tidsperiod i djurlivets historia. Den biologiska 
mångfalden ökar dramatiskt och antalet arter formligen exploderar. 

De så kallade ryggsträngsdjuren, ryggradsdjurens förfäder, ser dagens ljus. Och nu 
utvecklas också nya organ som ögon, antenner och ben för första gången. Många 
djur har skelett, skal och taggar för att skydda sig. 

Djuren blir aktiva, jagar och äter andra djur. De tar snabbt över nya miljöer och hittar 
nya sätt att livnära sig på. För första gången uppstår komplexa samspel mellan olika 
djurgrupper. 

Skelett och skal 
Ett skelett ger stadga åt mjukdelar och fäste för muskler. Skal och andra hårda 
vävnader skyddar mot rovdjur och besvärliga miljöer. 

  

Armfotingen Mickwitzia tillhör de allra äldsta skalbärande djuren som vi känner till.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Nu utvecklas hårda skal och andra former av skelett hos många djurgrupper. Det ger 
dem fördelar och möjligheter att överleva i nya typer av miljöer. 

Strandområden till exempel kan vara en oskyddad miljö när vattnet drar sig tillbaka 
eller torkar ut. Ett skal kan då minska risken för uttorkning. 

Hårda vävnader bevaras väl som fossil. Därför vet vi många spännande detaljer om 
de skalbärande djurens utveckling. Till exempel bildas skal av flera helt olika 
material – kalk, kitin eller kisel. 

Rovdjuren kommer 
De aktiva och rörliga djuren under kambrium utvecklar en helt ny förmåga: att kunna 
jaga och äta andra djur. Jorden har fått sina första rovdjur. 

  



En stor fördel för dem jämfört med växtätarna är att de inte behöver äta lika mycket, 
de täcker sitt energibehov med mindre föda. 

För att kunna jaga måste du kunna upptäcka, söka upp och fånga ditt byte. Därför 
har rovdjur sinnesorgan och rörelseorgan. De måste också kunna tillgodogöra sig 
näringen i bytesdjuren, alltså smälta föda på ett nytt sätt. De här egenskaperna är 
nya för kambrium. 

Rovdjurens närvaro gör att bytesdjuren i sin tur utvecklar olika försvar. En del får 
hårda skal eller taggar, andra utvecklar sätt för att undvika att upptäckas, som till 
exempel att gräva ner sig.  

Ryggsträng, ryggrad eller både ock 
Hos ryggradsdjuren finns en ryggsträng tidigt under fosterutvecklingen, som sedan 
ersätts av en ryggrad av ben. Det är under perioden kambrium som de första djuren 
med ryggsträng utvecklas. 

En ryggsträng är en stav som ger stöd åt ryggens nerver och djurets muskler. Alla 
nutida ryggradsdjur hör till gruppen ryggsträngsdjur. Till gruppen hör också några nu 
levande djur som saknar ryggrad, som sjöpungar och lansettfiskar. 

Sjöpungen har ryggsträng under larvstadiet, men den försvinner hos de vuxna 
individerna. Som vuxna sitter de fast på bottnen och liknar mest en påse. 
Lansettfisken är det enda nutida ryggsträngsdjur som har ryggsträngen kvar även 
som vuxen. 

 
 
 
 
 

Vuxen sjöpung, och till höger ett yngel. 
Foto: Nick Hobgood, Arjan Gittenberger 

Forskarna tror att både lansettfiskar och de första ryggradsdjuren sedan kan ha 
utvecklats från något som liknar sjöpungar, genom att stanna i det rörliga larvstadiet 
hela livet. 

Det här är en ganska vanlig evolutionär process, att organismer behåller egenskaper 
från larv- eller ungstadiet upp i vuxen ålder. Ett exempel är strutsen som har kvar 
ungarnas duniga fjädrar även som vuxen. 



Hur och varför 

Vi vet inte orsakerna till den enorma ökning av antalet arter som kallas den 
kambriska explosionen. En hypotes bygger på att jordens rotation kan ha ändrats. En 
annan antar att evolutionens hastighet ändras efter någon viktig förändring, som 
uppkomsten av kroppshåla eller ögon. Andra förespråkar ökning av viktiga 
näringsämnen i havsvattnet som orsak. 

Det finns ännu fler hypoteser. Men de troligaste förklaringarna handlar om ökad halt 
av syre, lediga ekologiska nischer och nya livsstilar. 

 
Några av alla de djur som uppstod under den kambriska explosionen. 
Illustration: Anders Rådén 
 
Ökad syrehalt  

Den mest använda teorin är att syrehalten i atmosfären ökar. Stora och rörliga djur 
har en relativt hög ämnesomsättning och det kräver god tillgång på syre. 
  
Syrehalten måste nå över en viss tröskelnivå för att organismerna ska kunna tillverka 
vissa ämnen. Ett exempel är kollagen, en viktig byggsten hos alla djur. 
Den här höga nivån kan ha uppnåtts strax innan eller i början av kambrium - men 
också långt tidigare. Här är forskarna oense och teorin är alltså omstridd. 
 
Ledig plats 

En annan förklaring till den snabba utvecklingen av djurlivet under kambrium är stor 
tillgång på lediga nischer. De första djuren som aktivt söker föda har oändliga 
möjligheter att utnyttja alla lediga miljöer.  

Nischerna fylls sedan upp steg för steg, i takt med att nya organismer med nya 
levnadssätt utvecklas. Samspelet mellan olika djur ökar och arterna skapar nya 
livsmöjligheter åt varandra.  

Så småningom ökar konkurrensen om utrymmet. Det tvingar också fram en snabbare 
artbildning och allt större specialisering. 

 



Nya livsstilar 

Under kambrium utvecklas avancerade samspel mellan organismer för första 
gången, som små, sammansatta ekosystem. 
 
Växtätare som lever på att skrapa i sig alger eller fastsittande organismer som 
filtrerar plankton blir mat åt rörliga djur. Små rörliga djur blir i sin tur bytesdjur åt 
större rovdjur. Bevis för denna process finns som fossilt maginnehåll och som fossila 
spår efter djur som sökt föda. Grävspåret kan ha bildats när ett leddjur grävt efter 
maskliknande smådjur i sedimentet. 
 

Då och nu 

Lansettfiskarna är de enda nu levande ryggsträngsdjur som har ryggsträngen kvar 
även som vuxna. De liknar små fiskar, men saknar tydligt huvud och skelett. Fossil 
av djur som liknar lansettfiskar är kända från kambrium, som Pikaia från Kanada. 
Lansettfiskarnas förfäder utvecklades alltså för mer än 500 miljoner år sedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossil av pikaia, överst, och under en nutida lansettfisk. 
Foto: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Jean-Bernard Caron (övre), Hans Hillewaert 
(nedre). 



I de kambriska haven levde stora mängder maskliknande djur. De är nästan identiskt 
lika nutidens klomaskar som lever på land bland ruttnande växter i tropiska skogar.   

Fossil klomask vänster bild, och till höger nutida klomask. 
Foto: Royal Ontario Museum, Jean-Bernard Caron (vänster) och Soniamartinez (höger) 

Klomaskarna har alltså förändrats häpnadsväckande lite på över 500 miljoner år. 
Däremot har de helt bytt livsstil och gått upp på land. När eller hur de lämnade havet 
för ett liv i skogen vet vi inte på grund av brist på fossila klomaskar. 

 

Ett märkligt fossil 

Anomalocaris var en jätte bland de kambriska djuren. För hundra år sedan trodde 
forskarna att fossilen var från tre helt olika djur. Huvudets stora, taggiga armar var 
det första som hittades. Det antogs vara bakkroppen till ett räkliknande djur. Den 
runda munnen tolkades som en manet och själva kroppen trodde man kom från ett 
svampdjur. Nästan 100 år senare kom forskarna på att alla delarna kom från ett och 
samma djur. 
 

Anomalocaris, kambriums hittills 
största rovdjur, blir upp till en meter 
lång. Den simmar med de breda 
sidofenorna och med sina stora 
facettögon upptäcker den sina 
bytesdjur. De två taggiga armarna 
används för att fånga eller hålla 
fast byten. Munnen har inga käkar 
utan består av en ring av plattor. 
Antagligen levde Anomalocaris 
mest av mindre djur utan hårda 
delar. 

I dag tror forskarna att 
Anomalocaris är släkt med leddjur 
som kräftor och trilobiter. De 
taggiga armarna har ett ledat skal, 
men resten av kroppen saknar hårt 
skal. 



Visste du att 

Hallucigenia ansågs länge vara ett märkligt djur. Namnet, ja det kommer från ordet 
hallucination och antyder att forskarna inte alls förstod hur ett sådant djur kunde 
fungera. De trodde att det var ett maskliknande djur som stod på styltor i 
havsbottnens lera och hade en rad utskott på ryggen. 

 
 

 

Hallucigenia upp och ner till vänster, och rättvänd till höger. Först trodde forskarna att taggarna på ryggen var 
ben. 
Foto: Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum 

Men senare provade forskare, bland annat några här på museet, att vända upp och 
ner på djuret. Då insåg de att ryggens utskott egentligen var ben på djurets 
undersida och att styltorna var skyddande taggar på ryggen.  

Hallucigenia är släkt med de nutida klomaskar som lever bland ruttnande blad och 
stammar i tropiska skogar. 



ORDOVICIUM 485-443 miljoner år före nutid 

 
Stora steg 
Djur med skelett av ben dyker upp för första gången under den här tidsperioden. Det 
är en grupp fiskar som kallas rundmunnar eftersom de saknar käkar och som är släkt 
med dagens pirålar och nejonögon. Ett annat stort steg är att de första växterna 
börjar växa uppe på land. 
 
De första fiskarna  
De äldsta rester som finns av benmaterial är 
fiskfjäll från början av ordovicium. 
Från senare delen av ordovicium har forskarna 
hittat mer kompletta fossil av ryggradsdjur, 
närmare bestämt de fiskar utan käkar som 
kallas rundmunnar. 
 
Djuren har ett yttre skelett av ben, de massiva 
plattorna i huden utgör ett slags skal.  
Dagens ryggradsdjur har inre skelett som 
består av levande benvävnad. 
Rundmunnarnas yttre skelett bestod av död 
vävnad.     Rundmun från ordovicium. 
    Illustraton: Nobu Tamura 
 
 
 
De första landväxterna  
De första säkra spåren av landväxter är fossil 
från ordovicium. Spåren är avtryck av 
cellvävnader och enkla förökningskroppar som 
kallas kryptosporer. Det tunna vaxlagret är det 
tidigaste exemplet på en växt som hade 
kutikula, det vill säga ett vaxlager som skyddar 
mot uttorkning. 
Strukturerna hos kryptosporerna liknar dem 
som finns hos dagens levermossor, som anses 
vara de enklaste landväxterna och de första. 
Det finns också andra studier som pekar på 
samma sak - att levermossor är de första 
landväxterna.   Dunmossa, en nutida levermossa. 
    Foto: Lars Hedenäs 
  



Hur och varför 
Varför utvecklade djuren skelett av ben och varför började växterna ta sig upp på 
land? Forskarna har inga säkra svar, men troligen har det inneburit någon fördel i 
kampen för att överleva. 
 
Skelett och ben 
Till skillnad från kalkskalen på musslor och bläckfiskar är de första fiskarnas skelett 
uppbyggda av benvävnad. 
Benvävnad innehåller fosfat som är ett viktigt ämne för djurens ämnesomsättning. 
Fosfatet i skelettet kan ha använts som depå om djuret riskerade att drabbas av 
fosfatbrist. 
Skelett av ben kan också ha varit en fördel i sura miljöer. Ett skal av benvävnad är 
motståndskraftigare än kalkskal som riskerar att lösas upp.  
 
Växter på land  
För en växt som utvecklats i vatten måste ett liv på land vara som att hamna på en 
främmande planet. Det krävs flera anpassningar för ett liv i den nya miljön. 
Växten ska klara uttorkning och tåla solens skadliga UV-strålning. Forskarna har 
hittat ett skyddande vaxlager i fossila cellstrukturer från perioden. Det liknar vaxlagret 
hos dagens växter och fungerar ungefär som vår hud. Detta visar att de första 
landväxterna hade ett skydd mot uttorkning och skadlig UV-strålning. 
 

 
Nutida blad har också ett skyddande vaxlager som skyddar mot uttorkning.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
En växt behöver också kunna ta upp vatten och tillgodogöra sig koldioxid och syre. 
Detta vatten- och gasutbytet kan ha skett direkt genom de tunna cellväggarna, på 
samma sätt som hos dagens mossor. 



Då och nu 

De första fiskarna kallas rundmunnar eftersom de saknade käkar och inte kunde 
tugga födan. Ordovicium och silur var deras storhetstid på jorden, men deras 
släktingar finns kvar än idag. Det är pirålar och nejonögon som också saknar käkar. 
De fossila rundmunnarna har klumpiga kroppar, oftast täckta med ett tjockt 
benpansar. De livnärde sig antagligen genom att dammsuga smådjur och annan föda 
från havsbotten. De hade också många gälöppningar till skillnad från dagens 
moderna fiskar. 

En rundmun från ordovicium.         Rekonstruktion av rundmunnar. 
Foto: Ghedoghedo         Illustration: Nobu Tamura 
 
Nutida rundmunnar är en liten grupp, ungefär 200 arter. De saknar käkar precis som 
sina fossila förfäder, och livnär sig främst som parasiter. De sitter fast på värddjuren 
och suger i sig deras kroppsvätskor. 
Ett annat ålderdomligt släktdrag är att de har många gälöppningar, precis som de 
fossila rundmunnarna. 

 
Nejonöga till vänster, och pirål till höger är nutida käklösa fiskar. 
Foto: M. Buschmann, Arnstin R 
  



Ett märkligt fossil 
De största djuren i de ordoviciska haven är de skalförsedda bläckfiskarna. Man hittar 
dem ofta som fossil och de kallas ortoceratiter.  
De flesta hade långa, raka skal som var uppdelat i gasfyllda kammare. Andra hade 
spiralvridna skal. Det fanns både små arter på ett par centimeter och enormt stora 
som kunde bli 8 meter långa. Vi tror att de var rovdjur och ekosystemens 
toppkonsumenter, som dagens stora hajar. 
 

 
Ortoceratit, bläckfisk med skal från ordovicium.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
Fossil i golvet 
Fossil av ortoceratit hittar man 
ofta i stengolv i trapphus, på 
järnvägsstationer eller museer - 
du kan hitta flera i museets 
entréhall och trappor. Du kan 
också hitta andra fossil som 
trilobiter och snäckor. 
 
Golven och trapporna är 
nämligen gjorda av kalksten 
från ordovicium, ett mycket 
vanligt byggmaterial i äldre 
svenska byggnader. Kalkstenen 
är från Öland och bildades på 
en havsbotten för kanske 450 
miljoner år sedan.  Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
 
 



 
Kunde de simma? 
Forskarna tror att de simmade baklänges som dagens bläckfiskar. Kanske levde de 
nära botten med det klumpiga skalet uppriktad. De kan då ha förflyttat sig över 
bottnen med armarna. 
Skalet hade flytkamrar och på fossilen i montern ser du hur skalet är uppdelat. När 
djuret levde var kamrarna delvis fyllda med gas, som gav flytkraft och balans åt 
djuret. Samma byggnad hittar vi hos pärlbåten (släktet Nautilus), den enda nutida 
bläckfisk som har ett yttre skal. 

 
Pärlbåt, den enda nutida bläckfisken som har ett yttre skal.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
 
Visste du att 
Trilobiterna var vanliga djur i de varma ordoviciska haven. Det 
var en mycket artrik grupp som levde i de flesta miljöer, i allt 
från korallrev till djuphav.  
 
Fossil av olika slag har ofta tillskrivits magiska och 
helande egenskaper inom folktro, inte minst trilobiter. I 
England tillverkades på 1700-talet amuletter av 
trilobitfossil, som skulle skydda mot gifter. 
 
Nordamerikanska indianer bar halsband med trilobiter 
som skydd mot allt från halsont till fiendens vapen. Redan 
för cirka 15 000 år sedan använde stenålderns människor 
trilobiter inom magin. 
 
                       Foto: Naturhistoriska riksmuseet 



De flesta trilobiter kunde rulla ihop sig, som nutida gråsuggor, och skydda sin mjuka 
undersida. Beteendet finns bevarat i fossil. 
 

 
Hoprullade trilobiter.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
 
Trilobiterna fanns under nästan 300 miljoner år på jorden innan de dog ut i slutet av 
perm. Forskarna har beskrivit tiotusentals arter. Deras släktingar finns kvar i form av 
spindeldjur och kräftdjur. 
  



SILUR  443-419 miljoner år före nutid 

Stora steg 
Under silur utvecklas de första kärlväxterna. De är förgångare till nästan alla dagens 
landväxter och deras uppkomst är en stor evolutionär händelse. 
 
De första djuren på land kommer också nu. I haven är den stora nyheten fiskar som 
har käkar och tänder istället för ett hål som mun. 

Kärlväxter 
Redan under ordovicium började växter kolonisera land. Men under silur utvecklas 
de första kärlväxterna. De har två system av långa, rörformade celler som kallas kärl, 
och som leder genom hela växten. 

Det ena kärlet leder vatten och det andra näring till och från alla växtens delar. Detta 
gör att till exempel vatten kan sugas upp från marken via rötterna och transporteras 
ända upp till toppen av växten. Uppkomsten av dessa kärl gör att gröna växter på 
allvar börjar kolonisera miljön på land. Idag är alla landväxter utom mossor 
kärlväxter, från de minsta blommor till de högsta träd.        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fossil av Cooksonia, en av de tidigaste,           Rekonstruktion av Cooksonia. Illustration: Nobu Tamura 
nu utdöda kärlväxterna. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

De tidigaste kärlväxterna är små, mindre än fem centimeter höga, saknar blad och 
lever på fuktiga platser. De tillhör en utdöd grupp, utan några nutida nära släktingar. 
Deras förfäder liknade vattenlevande grönalger, som kallas kransalger. 

 

 



Käkar och tänder 

De allra första ryggradsdjuren är fiskar som saknar käkar och tänder att tugga med. 
De sög i sig näring ur bottensedimenten med sina munhål, eller filtrerade födan ur 
vattnet. De kunde också leva som parasiter, som dagens nejonögon.  

 
Tidig rundmun, som saknade käkar och tänder och sög i sig näring ur bottensediment.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Men under silur händer något nytt. Rörliga käkar utvecklas, som gör att 
ryggradsdjuren kan svälja stora byten - de kunde leva som rovdjur. 

Pansarhajarna är de första fiskarna med käkar. De förekommer från sen silur, har sin 
storhetstid under devon men dör ut i samband med det stora utdöendet i slutet av 
devon. 

 

Den här pansarhajen är från devon, men de första utvecklades under silur. 
Illustration: Nobu Tamura 

 

Under silurtiden utvecklas flera olika fiskgrupper som har tänder. Idag dominerar 
fiskar med käkar och tänder nästan totalt på jorden. 

 



De första djuren på land 

Under silur banar landväxterna väg för de första djuren på land eftersom de utgör en 
ny typ föda. De tidiga landdjuren är ganska lika sina marina släktingar, som de 
havsskorpioner du kan se framför dig, och de klarar sig troligen både i havet och på 
land. 

Forskare har också hittat fossil av olika kvalster och mångfotingar. Och så finns det 
spår efter de första insekterna, släkt med de silverfiskar som ibland huserar i 
badrummen. 

Vissa djur åt döda växtdelar, medan andra var rovdjur. För att komma undan 
rovdjuren utvecklas olika skydd och försvar bland de som blev jagade. 

Dessa anpassningar fick evolutionen på land att ta fart med en mångfald av arter i 
olika miljöer. 

 
Silverfisk, en av jordens äldsta insekter. Foto: Christian Fischer 

 

Hur och varför 

Livet i haven blomstrar under silur. Vidsträckta områden med varma och grunda hav 
blir perfekta miljöer för många organismer att leva och utvecklas i. 
 
Kärlväxterna 
Kärlväxterna förändrade landytan helt. Deras rötter kunde binda sedimenten så att 
erosionen minskade. De gav också skydd och mat till de första landlevande djuren. 
 
Alla gröna växter använder solljus som energikälla. Genom att växa på höjden når de 
mer solljus och får en fördel mot lägre konkurrenter. 

För att klara livet på land och växa på höjden utvecklas en rad nya anpassningar hos 
kärlväxterna. 



Anpassning  Funktion  
Celler med cellväggar 
förstärkta av cellulosa och 
lignin.  

Stöd och skelett som gör att växterna kan bli 
högväxta.  

Yta täckt med vax.  Skyddar mot uttorkning och UV-strålning.  

Klyvöppningar, små 
öppningar i ytan.  

Gör det möjligt för växterna att utbyta koldioxid och 
syre med omgivningen – att andas.  

Kärlsystem, ”nerver”.  Särskilda celler som kan transportera vatten och 
näringsämnen mellan växtens olika delar.  

Rotliknande utskott.  Förankrar växten i marken och suger upp vatten och 
näringsämnen.  

Fortplantning med sporer.  Tål torka, kan spridas långt på land.  

 

De första landdjuren 
Det är inte lätt att veta hur djur som levde för mer än 400 miljoner år sedan hade det, 
men vi kan se att det fanns fördelar med att leva på land.  

Där finns en ny födokälla - växterna. På land är också konkurrensen mindre, 
samtidigt som rovdjuren till en början helt saknas på land. 

De tidigaste landlevande djuren är leddjur som spindeldjur, mångfotingar och 
insekter. De utvecklas från de havslevande leddjuren, och tack vare två 
kroppsegenskaper så har de med en gång hyfsade förutsättningar för ett liv på land: 

• Ett hårt yttre skelett som ger stöd åt kroppen och skyddar mot uttorkning.  
• Ledade ben och böjlig kropp gör att de kan röra sig bra på land. 

 

Då och nu 

Silurtidens rev var väldigt artrika, som dagens korallrev. Precis som nu hade arterna 
olika roller i revets ekosystem - vissa arter byggde upp revet, medan andra använde 
det som skydd och barnkammare. Det var bara innehavarna av de olika rollerna som 
var andra än idag. 

I havet var rundmunnade fiskar med benpansar vanligast. Idag domineras haven helt 
av fiskar som har skelett av ben.  

 

 



Gotländska korallrev 
De gotländska korallreven byggdes upp under silur av olika svampdjur och koraller 
som nu är utdöda. Nutidens korallrev domineras av andra korallerarter och av 
kalkutsöndrande alger. 

 

Gotländska raukar består av nu utdöda svampdjur och koraller. 
Foto: Sven Dahlback 

I nutida rev hittar man också mängder av musslor, snäckor och sjöstjärnor. Under 
silurtiden var deras motsvarigheter armfotingar, skalförsedda bläckfiskar och sjöliljor. 

 

Fiskarna 
I silurhavet var käklösa fiskar som 
rundmunnar de helt dominerande 
invånarna. De var täckta med ett tjockt 
benpansar, ungefär som en riddarrustning. 
Öppet vatten var ingen lämplig miljö för 
silurfiskar. Eftersom de var dåliga simmare 
föredrog de korallrev och grunda vatten. I 
det öppna havet var i stället bläckfiskar och 
andra ryggradslösa djur vanligast.  
    Käklösa fiskar som rundmunnar dominerade i 
    silurhavet. Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
I de käklösa fiskarnas skugga levde olika grupper av brosk- och benfiskar. De var 
släkt med dagens hajar och abborrar och alla var relativt små. 



Idag dominerar benfiskarna nästan helt. Man känner till nästan 30 000 arter och alla 
har skelett av ben. De andra nutida fiskgrupperna är rundmunnar och broskfiskar 
(hajar och rockor) som tillsammans utgör bara 700 arter. 

Till skillnad från silurtidens fiskar som levde i grunda vatten lever dagens fiskar i alla 
slags havsmiljöer, alltifrån grunda bottnar och korallrev till öppet hav. Vissa arter som 
slamkrypare och lungfiskar kan till och med leva på land. 

 

Ett märkligt fossil 
Havsskorpionerna var ett av silurtidens största rovdjur. De 
kunde bli ända upp till två meter långa. Den här arten, 
Mixopterus kiaeri, levde troligen i svenska hav och blev 75 cm 
lång. Mixopterus höll till i strandnära miljöer, som de flesta av 
silurtidens havsskorpioner. Fossila spår antyder att 
Mixopterus kunde röra sig korta sträckor på land.  

Som du kan se hade de främre benen många taggar, som 
den kunde fånga och hålla fast bytesdjur med. Den långa 
stjärten hade en spetsig tagg som kanske användes till 
försvar eller att sticka byten med. De bakre benen var breda 
och platta, djuret använde dem när det simmade. 

Havsskorpionerna fanns på jorden i 240 miljoner år, mellan 
ordovicium och perm. De var nära släkt med spindeldjuren, 
och kan ha gett upphov till dagens skorpioner. 

Havsskorpionen som finns i montern i muren är en kopia av 
ett exemplar som hittats i Norge.  

   Havsskorpion, Mixopterus kiaeri.  
   Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

 

Visste du att 
En del av Gotlands koraller är så välbevarade att det går att avläsa årstidernas 
växlingar i deras tillväxt. I mikroskop går det till och med att studera tillväxtens 
variation under ett enda dygn. Det ser ut som årsringar, fast mycket mindre. 

Tack vare dessa fossil kan forskarna visa att året var omkring 55 dagar längre under 
silur. Det stämmer också bra med moderna astronomiska beräkningar. 

Under silurtiden roterade jorden cirka 420 varv på ett år, mot 365 varv idag. Dygnet 
var då bara 21 timmar långt mot dagens 24 timmar. Att jordens rotationshastighet 
ändras genom årmiljonerna beror på att vår måne har en bromsande inverkan.  



DEVON HAV 419-359 miljoner år före nutid 
Stora steg 

Det mest utmärkande för hela perioden devon är en explosionsartad utveckling av 
fiskfaunan i haven. Under den här tiden utvecklas nästan alla fiskar som är förfäder 
till dagens fiskarter. 

Olika fiskgrupper lever nu inte bara i haven utan också i sötvattenmiljöer som floder 
och sjöar. 

Käkar och tänder 
De första fiskarna på jorden saknar käkar och tänder, och kan inte leva som rovdjur. 
De suger i sig näring ur bottensedimenten eller filtrerar födan ur vattnet. De kan 
också leva som parasiter, och suga sig fast på ett värddjur. 

 
Porapsis, en käklös fisk utan tänder. Suger antagligen i sig sin näring ur bottensedimenten. 
Konkurreras ut under tidig devon av fiskar med käkar och tänder. 
Foto: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 
 
Redan under den föregående perioden silur finns fiskar som har rörliga käkar och 
tänder, och som kan svälja stora byten. Under devon blir de helt dominerande i 
haven. 

Pansarhajar 

De första ryggradsdjuren med käkar var 
pansarhajarna. De har inga tänder, istället har 
deras käkben vassa, skärande eggar. 
 
Efter käkarna kommer tänderna. Utvecklingen 
sker parallellt hos flera olika fiskgrupper som 
hajar, fiskar med skelett och de utdöda 
taggpansarhajarna. Idag dominerar fiskar med 
käkar och tänder på jorden. Av planetens 
30 000 kända fiskarter är bara cirka 200 arter 
käklösa.  
    Taggpansarhaj. Illustration: Nobu Tamura 

 



 

Nya fiskar 

I början av devon utvecklas nya typer 
fiskar med käkar, som lungfiskar och 
kvastfeningar. De käklösa fiskarna, som 
dominerat under silurtiden, trängs undan 
allt mer. Hos alla fiskgrupper med käkar 
ökar artrikedomen snabbt. 

Arter med strömlinjeformade kroppar och 
god simförmåga blir vanliga. 

Fiskarna är nu havens toppkonsumenter – 
det rovdjur som kommer sist i 
näringskedjan och inte har några naturliga 
fiender.    Pansarhajen Dunkleosteus. 
    Illustration: Nobu Tamura 
Den allra största fisken är en  
pansarhaj, Dunkleosteus, som har sylvassa 
benplattor i käkarna och blir upp till fem meter lång. 
 
 

Stort utdöende 

I slutet av devon minskar luftens koldioxidhalt drastiskt. Därmed sjunker också 
temperaturen, eftersom koldioxid är en värmande växthusgas. Vi vet inte varför detta 
händer. 

De lägre temperaturerna leder till en serie utdöenden under en period på omkring tre 
miljoner år. I haven minskar först de bottenlevande organismerna. Därefter drabbas 
organismer i grunda havsmiljöer och slutligen planktonorganismer. Pansarhajar, 
många trilobiter och koralldjur finns bland de djur som dör ut. 

 
Hur och varför 
 
Under devon utvecklar en del fiskar ett antal viktiga egenskaper som ger evolutionära 
fördelar.  
Många arter blir snabba och effektiva rovdjur, detta tack vare utvecklingen av: 

• Käkar och tänder. De är avgörande för att ta steget från slamätare eller 
filtrerare till kött- och växtätare.  

• Pariga bröst- och bukfenor. Tillsammans med en förstärkt ryggrad är dessa 
viktiga för utvecklingen av snabbsimmande, rovlevande fiskarter. 

• Levande benvävnad i hela skelettet, som bryts ned och byts ut i en ständig 
anpassning till det krav skelettet utsätts för. 



Just dessa egenskaper har alla fyrfota ryggradsdjur idag – fast fenornas skelett har 
förstås utvecklats vidare till ben. Intressant nog sker den här utvecklingen i flera olika 
fiskgrupper, med början redan under silurtiden. 

Särskilt lyckad verkar lösningen med käkar och tänder vara, eftersom de uppkommer 
nästan samtidigt hos de flesta fiskgrupperna. 

 

Pansarhaj från devon som liknar dagens benfiskar med skelett, käkar och pariga fenor. 
Illustration: Nobu Tamura 

 
Då och nu 
 
Tänk dig att du är med när växter och djur börjar bebo land i början av devon. Hur 
skiljer sig livet på land för 400 miljoner år sedan från idag? Det kan vi delvis svara på, 
tack vare unika fossilfynd i Skottland. 
 
Rhynie Chert är en fyndplats i nordöstra Skottland. Här har ett helt ekosystem 
bevarats med mängder av fossil från början av devon. Många av organismerna är 
dessutom häpnadsväckande väl bevarade. Det är härifrån som mycket av vår 
kunskap om de tidigaste landväxterna och djuren kommer. 

 

 

 

 

 

Några av landväxterna du skulle hittat i början av devon. 
Illustration: Anders Rådén 

Fynden från Rhynie Chert visar att du hade mött ett förvånansvärt komplett 
ekosystem för att vara så tidigt i landlivets historia. Här fanns både växtätare, rovdjur 
och nedbrytare bland djuren. Men jämfört med de flesta ekosystem idag var 
artrikedomen låg. 



I floran hade du stött på ett fåtal arter av lavar och enkla sporväxter. Här fanns 
buskliknande växter på upp till en meter. Ett exempel är de första lummerväxterna, 
som har överlevt fram till i dag. 

Forskarna har också hittat svampar som bröt ner döda växter och parasiterade på 
eller levde i symbios med växterna.  

Alla de djur du hade sett hade varit leddjur som insekter, spindeldjur och 
tusenfotingar. Dessa levde främst av sporer och döda växtdelar, medan 
spindeldjuren kunde vara rovdjur.  

Om du besöker samma område idag hittar du säkert hundratals helt andra växt- och 
djurarter som träd och blommor, mängder av flygande insekter, däggdjur och fåglar. 
De saknades helt under den här tiden. 

 

Visste du att 

De största svampar som någonsin funnits på jorden fanns under devontiden. Dessa 
gigantiska torn kunde bli upp till åtta meter långa och en meter tjocka. De kallas 
Prototaxites och du kan se modeller av dem i utställningen. 

Fossilen påminner om trädstammar och har länge varit svåra att tolka. En del 
forskare menar att de är enorma lavar, alger eller levermossor. Men det mesta tyder 
på att dessa jättar var ett slags svampar som växte bland devontidens mer 
blygsamma gröna växter. 

Det är inte klarlagt hur de tog upp sin näring, men helt säkert är att dessa 
jättesvampar var sin tids största landlevande organismer. 

 

 

 

 

 

 

 

Jättesvampen Prototaxites. 
Bild: Mary Parrish. 



DEVON LAND 419-359 miljoner år före nutid 

 
Stora steg 
 
Under devon utvecklas groddjuren, de allra första fyrfota ryggradsdjuren. Det är ett 
viktigt evolutionärt steg eftersom de blir alla landlevande ryggradsdjurs förfäder. 
I växtriket sker också stora förändringar. Växterna sprids snabbt på land nu under 
devon, och så uppkommer en ny typ av fortplantningsorgan – fröet. 
 

Fyrfotingar 

I slutet av devon sker ett av de största stegen i 
ryggradsdjurens evolution. Då utvecklas de första 
fyrfota djuren. De är förfäder till alla landlevande 
ryggradsdjur, inklusive människan. 

Utvecklingen sker stegvis från koanfiskar till groddjur, 
som är de första fyrbenta ryggradsdjuren. Här visas 
från koanfisk, längst ner, till fyrfota groddjur, högst 
upp. 
 

 

 

Illustration: Maija Karala 

 

 

Tack vare bra fossilt material kan vi följa den gradvisa 
förändringen från fenor och gälar till fyra ben, lungor 
och förmågan att andas luft. 

Några av de mest berömda fossilen från fyrfota 
ryggradsdjur är Ichthyostega och Acanthostega.  

 

    

 

   Acanthostega. 
   Illustration: Raul Martin 

 



De första landdjuren 

De tidiga groddjuren lever troligen hela sitt liv i vatten, trots att de har fyra ben. 
Forskarna tror att de levde i grunda vatten. Antagligen har de nytta av sina ben där 
och kunde kravla runt bland olika vattenväxter. 

Vi vet inte vilka som var de första landlevande ryggradsdjuren - det saknas fossila 
bevis. Ändå vet vi att detta avgörande steg inträffar i slutet av devon. 

Från nästa period, karbon, finns det nämligen många fossil efter landlevande 
groddjur, och de måste ha kommit någonstans ifrån. 

 

Jorden blir grön 

Under devon koloniserar växterna land på allvar. Ormbunkar, fräkenväxter och 
lummerväxter blir allt högre och kraftigare. Nu utvecklas de första bladen, bättre 
rotsystem leder till att jorden binds och erosionen minskar. 
 
Nedbrytningen av döda växter leder till ökad förmultning och ett allt tjockare 
jordlager, och växterna sprider sig över allt större delar av landytan. Vissa växter 
utvecklar också ett samarbete med svampar - en symbios. 
 

Frön 

De första landväxterna krävde vatten för att kunna fortplanta sig. De begränsas 
därför till fuktiga miljöer. Under periodens senare del gör träden och de första 
fröväxterna entré. 
 
I slutet av devon utvecklas en ny typ av fortplantningsorgan hos vissa växter, 
nämligen fröet. Fröna gör att växterna kan föröka sig också i nya, torrare miljöer. 
Dessutom kan frön spridas över stora avstånd innan de gror, och landytan blir allt 
grönare. 
 

Stort utdöende 

I slutet av devon minskar luftens koldioxidhalt drastiskt. Därmed sjunker också 
temperaturen, eftersom koldioxid är en värmande växthusgas. Vi vet inte varför detta 
händer. 

De lägre temperaturerna leder till en serie utdöenden under en period på omkring tre 
miljoner år. I haven minskar först de bottenlevande organismerna. Därefter drabbas 
organismer i grunda havsmiljöer och slutligen planktonorganismer. Pansarhajar, 
många trilobiter och koralldjur finns bland de djur som dör ut. 



Hur och varför 

De första landväxterna hade inga blad. Under devon utvecklas de som små utskott 
eller sammanvävning av små grenar. Dessutom utvecklas de första fröna – den 
största händelsen någonsin för de landlevande växterna. 

För djuren kräver ett liv på land en rad nya egenskaper som stöd för kroppen, 
rörelseförmåga, skydd mot uttorkning och en förmåga att andas luftens syre. De här 
egenskaperna utvecklas hos de första fyrfota djuren redan under devon, även om de 
aldrig lever på land.  

 

Blad och frön 

Silurtidens första landväxter hade bladlösa, tunna gröna stammar. Men under devon 
utvecklas de första bladen. Bladens yta fångar upp en större mängd solljus så att 
växterna kan utnyttja dess energi. 

Bladen utvecklas från stammen, antingen som små utskott eller genom att flera små 
grenar ”sammanvävs” till ett större, tillplattat blad. 

 
Bladets utveckling. Små grenar vävs samman till ett större blad.  
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 

Utvecklingen av frön är en av de största händelserna i landväxternas historia. Det 
sker alltså för mer än 350 miljoner år sedan! Idag är fröväxterna de allra vanligaste 
landväxterna. 

Fröet innebär en ny typ av fortplantning som gör växterna mindre beroende av 
vatten. Tack vare att hanliga pollenkorn och frön kan spridas med vinden, sprids 
också växterna över stora avstånd till kontinenternas inre delar. 

  



Frön utvecklas från sporerna i flera steg. Så här tror vi  
att det gick till:   

1. Skilda han- och honsporer utvecklas, hansporerna var mindre än 
honsporerna. De första växterna som har han- och honsporer är de 
trädliknande progymnospermerna, som nu är utdöda. 

2. Honsporerna innesluts i en skyddande kapsel. Kvar blir bara en liten öppning 
där de vindspridda sporerna kan komma in och befrukta honanlaget. 

3. Hansporerna utvecklas till pollenkorn som innehåller en mikroskopisk 
hanplanta. Hanplantan i pollenkornet kan spridas med vinden och befrukta 
honsporerna utan hjälp av vatten. 
 

Djur på land 

Ryggradsdjurens snabba utveckling på land beror troligen på tillgång till ny föda. Här 
fanns leddjur som tusenfotingar, insekter och spindlar som de kunde smaska i sig. 
 
De ryggradsdjur som kunde anpassa sig till ett liv på land, kom också undan 
vattenmiljöernas rovdjur. Det allt torrare klimatet kan också ha minskat antalet sjöar 
och vattensamlingar, och drivit på anpassningarna till ett liv på land. 
 
Djur som lever på land behöver ha en annorlunda fysik än sina vattenlevande 
släktingar. Djuret får inte längre hjälp av vattnet att bära upp sin egen vikt. Det kräver 
flera förändringar i skelettet: 

• Kotor i ryggraden som hålls samman starkare.  
• Ben som lyfter upp ryggraden från marken i stället för bröst- och bukfenor.  
• Höfter och skuldror som klarar att bära upp kroppens vikt. 
• Ett rörligt huvud. 

Alla de här förändringarna har devontidens 
fyrfotingar genomgått. Det skiljer dem från 
deras förfäder kvastfeningarna och 
koanfiskarna. 

Förändringarna i fenornas skelett kan man se 
redan hos kvastfeningar och lungfiskar. Men 
först hos de tidiga groddjuren utvecklas 
fenorna till riktiga ben.  

 

 

 

Utveckling från koanfiskar till de tidiga fyrfota ryggrads-
djuren.  
Illustration: Cold Spring Harbor Laboratory Press 



För att hindra uttorkning när djuren andas luft, behövs slemhinnor i luftvägarna. Det 
behövs också tårkanaler för att fukta inandningsluften och förhindra att ögonen torkar 
ut. Dessa egenskaper utvecklas tidigt och finns redan hos kvastfeningar, trots att de 
ständigt levde i vatten. 

Ska man leva på land fungerar inte gälar. En utveckling av luftandning var 
nödvändig, och lungor utvecklas redan hos vissa fiskar som fortsätter leva i vatten. 
Till exempel har koanfisken Eusthenopteron både lungor och gälar. 

Hos groddjuren är gälarna helt ersatta av lungor, utom i yngelstadiet då de 
fortfarande finns kvar. 

Inre näsöppningar och ögonens placering på kraniets ovansida är två andra 
anpassningar som underlättar ett liv i vattenytan eller på land. Också de 
egenskaperna finns redan hos koanfiskarna, men inte hos kvastfeningar. 

Så småningom utvecklas också en tjockare hud hos de landlevande djuren, som 
skydd mot uttorkning. 

 

Koanfisken Panderichthys hade ögonen placerade på kraniets ovansida. Det är en fördel om man lever nära 
vattenytan. 
Foto: Tyler Rhodes 

  



Då och nu 

I våra samlingar finns en hel del fossil av pansarhaj. Bland dem har forskare bland 
annat hittat honor med embryon i magen. Tack vare den forskningen vet vi att inre 
befruktning fanns redan för 400 miljoner år sedan. 

 

Navelsträngen är ett bevis för att pansarhajen födde levande ungar. 
Illustration: Brian Choo 

Idag har alla landlevande ryggradsdjur och en del fiskar inre befruktning. 

Under devon utvecklades tårna hos de fyrfota ryggradsdjuren. De tidigaste fyrfota 
groddjuren hade alla åtta tår på varje fot. Därefter har de successivt reducerats till sju 
och sex tår. 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: häst som bara har en tå kvar, kamel och hjort har två tår som alla dagens hjortdjur, tapir har tre tår, 
och sist peccarysvin med fyra tår. Foto: Naturhistoriska riksmuseet 



Efter devontidens slut har ingen landlevande fyrfoting haft fler än fem tår eller fingrar, 
alltså som vi själva har. Hos en del grupper har antalet i stället minskat på grund av 
anpassningar till olika miljöer. 

De här skillnaderna i antalet tår är ett bra exempel på evolution genom naturligt urval. 
Under vissa förutsättningar har få tår varit det bästa, under andra förhållanden har 
djuren med fler tår haft störst chans att överleva. 

 

Visste du att 

Under 1900-talet var vi på Naturhistoriska riksmuseet världsledande på forskning om 
fiskar från devon och de tidigaste fyrfota ryggradsdjuren. Därför har vi en av världens 
största samlingar av devoniska fiskar. 

Professor Erik Stensiö och hans kollegor gjorde redan på 1930-talet detaljerade 
undersökningar av fossila pansarhajar och kvastfeningar. 

 
 
Den fossila koanfisken Eustenopteron, en av de utdöda fiskar som Erik Stensiös forskarteam undersökte.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Genom att stegvis slipa ner fossila fiskskallar och noggrant dokumentera varje 
snittyta, kunde de undersöka fiskarnas hjärnor och nervbanor på ett sätt som ingen 
gjort tidigare.  

Därefter tillverkade de förstorade vaxmodeller av de fossila fiskarnas nervsystem. 
Genom att jämföra dem med nu levande fiskars hjärnor, kunde de lista ut hur de var 
släkt med varandra. 

Erik Stensiös efterträdare, Erik Jarvik hittade den allra första devoniska fyrfotingen, 
groddjuret Ichthyostega på Grönland. Hans forskning var ett viktigt bidrag till 
kunskapen om övergången från fisk till de första fyrfota djuren. Du kan se en 
Ichthyostega framför dig. 

Idag finns avancerad skiktröntgen, 3D-skanner och annan utrustning som forskarna 
använder. 



Lungfisken 
Kvastfeningar och lungfiskar är två ålderdomliga fiskgrupper från perioden devon.Vi 
har länge trott att kvastfeningar är de landlevande ryggradsdjurens närmaste 
släktingar. Men det har visat sig vara fel. 

En ny DNA-studie visar att det är de nu levande lungfiskarna som är de närmaste 
släktingarna till alla ryggradsdjur som lever på land. Dessa nutida lungfiskar lever i 
sötvatten i Sydamerika, Afrika och Australien och det finns sex arter. 

 

Nutida lungfisk. 
Foto: Gőtehal 

  



KARBON 359-299 miljoner år före nutid 

Stora steg 
Nu dyker jordens första flygande djur upp. De är insekter, några av dem riktigt stora. 
En annan viktig händelse är att ryggradsdjuren utvecklar ägg med skyddande 
fosterhinnor. Det är den absolut viktigaste anpassningen till ett liv på land. En 
förutsättning för detta var att ryggradsdjuren redan utvecklat inre befruktning. 
Ett annat evolutionärt steg som märks väl, är uppkomsten av de första storskogarna 
med gigantiska träd. Även många ryggradslösa djur som skorpioner och 
tusenfotingar blir för oss kanske skrämmande stora. 
 
Ägg  
Äggcellen utvecklades hos de första flercelliga organismerna många hundra miljoner 
år före karbon. Men nu lägger de första reptilerna ägg med ett tåligt skal och med 
särskilda hinnor, som skyddade embryot. 

Med hinnorna kan äggets innehåll hållas fuktigt i de mest torra landmiljöer. Det här 
kan vara det allra största steget i ryggradsdjurens evolution. 

 
De första äggläggarna 
De äldsta kända ryggradsdjuren som lägger ägg med skal är de små, ödlelika 
Hylonomus och Paleothyris. Dessa djur från mitten av karbon, var bara 20 centimeter 
långa och levde främst av insekter och maskar. 

 
Modell av Hylonomus. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Liv i luften 
De första djuren som kan flyga är insekterna. Det finns fossil av både vingar och hela 
bevingade insekter från början av karbon. En av de tidigaste flygande insekterna är 
en jättetrollslända som finns i utställningen. 

Vingarna gör att insekterna kan utnyttja trädtopparnas livsmiljöer i karbontidens stora 
skogar. 



De allra första insekterna finns redan i perioden silur. Det tar alltså mer än 50 
miljoner år att utveckla flygförmåga. 

Giganter 
Under karbon uppkommer de första riktigt stora skogarna. De består av olika 
ormbunksväxter och fröväxter.  
 
Från den här tiden har man också hittat fossil av barrträd och gingkoväxter. Vissa 
arter kunde bli upp till 40 meter höga. 

I karbontidens skogar levde också gigantiska leddjur. Aldrig, vare sig förr eller 
senare, har de varit så stora. Många blev upp till 10 gånger större än sina nutida 
släktingar! Allra störst var en tusenfoting som kunde bli över två meter lång. 
Jättetrollsländor var historiens största flygande insekter. De kunde ha ett vingspann 
på upp till 80 centimeter. 

 

Hur och varför 

Många djur och växter blir av olika anledningar väldigt stora under perioden, och det 
är nu de första flygande insekterna utvecklar vingar. 
 
De fyrfota ryggradsdjuren anpassas under karbon på flera olika sätt för att klara ett liv 
på land. 

Anpassningar till landliv 
Redan under devontiden hade ben, ett stödjande skelett och lungor utvecklats hos 
ryggradsdjur. Under karbon sker ännu fler anpassningar för att djuren ska klara livet 
på land. 

Till skillnad från sina förfäder lägger kräldjuren sina ägg på land. Skalet är tåligt, och 
särskilda hinnor skyddar embryot inne i ägget, så att det kan hållas fuktigt också i 
torra landmiljöer. 

Hinnorna reglerar dessutom äggets utbyte av syre, koldioxid och vatten med 
omgivningen. Tack vare detta kan ryggradsdjuren nu helt släppa bandet med 
vattenmiljön och klara sig bra i kontinenternas inre, torrare delar. 

Det ger dem fördelar mot groddjuren, som var de första ryggradsdjuren på land. 
Groddjuren behöver fortfarande genomgå en vattenlevande fas i sin utveckling, 
eftersom deras ägg saknar skal och hinnor. 

Djur som lever i vatten kan släppa ut de hanliga och honliga könscellerna rakt ut i 
vattnet och befruktningen sköts utanför kroppen. 

På land är det ingen smart lösning. Befruktningen sker bäst inne i kroppen, och det 
innebär att könsorganen behöver förändras. 



Landlevande djur behöver också nya sinnesorgan, eftersom luft och vatten har olika 
fysikaliska egenskaper. Djur på land har till exempel ingen nytta av fiskarnas 
sidolinjesystem, som används för att känna av rörelser i vattnet. Därför förlorar 
landdjuren detta organ. 

I stället utvecklas yttre hörselorgan som kan förstärka ljudvågorna och leda dem till 
hörselcellerna. De är nödvändiga eftersom ljudvågor fortplantas sämre i luft än i 
vatten. 

Jätteinsekter 
Insekter och tusenfotingar andas genom luftkanaler som kallas trakéer. De är mindre 
effektiva än lungor. Därför kan en högre syrehalt ha underlättat för dem att bli stora. 

Anledningen till att insekter och andra leddjur blir så stora under karbon är omtvistad. 
Många forskare tror att atmosfärens syrehalt var mycket högre än under andra 
tidsperioder, kanske så mycket som 35 %. Idag är luftens syrehalt  21 %. 

Andra forskare menar att högre syrehalt än 25 % var omöjlig, eftersom skogarna då 
så lätt skulle brunnit upp. I stället anser de att frånvaron av stora, konkurrerande 
landdjur gjorde att leddjuren kunde bli så stora. Under karbontiden var 
ryggradsdjuren fortfarande små. 

Jätteträd 
Under karbontiden blir många växtgrupper mycket högre än tidigare. En anledning till 
detta kan vara att växter konkurrerar om solljus för sin fotosyntes. Den som växer sig 
högst kan konkurrera ut andra växter. Men hur kunde de bli så höga? 

Fossilfynd visar att det fanns olika lösningar på problemet. Oftast förstärktes 
stammen på olika sätt, den blir tjockare eller hade en grov bark. 

Vissa ormbunkar blir höga genom att binda ihop många tunna stammar till en tjock 
stam. Hos andra växter utvecklas stödjande luftrötter, ungefär som i dagens 
mangroveskogar. Ännu en lösning är att klättra upp längs andra trädstammar, som 
nutida lianer. 

Vingar och flygförmåga 
Vi kan inte veta säkert vad som driver fram utvecklingen av vingar. Men vi kan anta 
att flygande insekter fick flera fördelar mot de som saknade flygförmåga. 

De har till exempel större chans att komma undan rovdjur som olika spindeldjur och 
tusenfotingar. Dessutom blir de ensamma om födan i de övre skikten av 
karbontidens högväxta skogar. 

Vi vet inte heller hur insekternas vingar utvecklas. En del forskare menar att de 
utvecklas från utväxter på det yttre skelettet. Andra tycker det är troligare att de 
utvecklas från gälar hos vattenlevande insekter, och får stöd för teorin från genetiska 
studier. Men - jordens allra tidigaste insekter var inte vattenlevande. 

 



Då och nu 

Om du hade funnits under karbontiden hade du känt igen många av djuren, men du 
hade också sett stora skillnader. Du hade förstås reagerat över alla enorma insekter, 
spindeldjur och tusenfotingar som inte finns i dag. 

Den varma och fuktiga miljön med vidsträckta, sanka skogar var idealisk för 
groddjuren. De är vanliga och bland de största av karbontidens ryggradsdjur och 
kunde bli flera meter stora. Det är inget man ser idag. 

En annan stor skillnad är att alla groddjur och kräldjur var rovdjur. Idag är det 
växtätarna som dominerar på land. 

Om du undersökt träskens grumliga vatten, skulle du också blivit förvånad. Här är 
jättestora fiskar som Rhizodus de dominerande rovdjuren.  

 

Fisken Rhizodus slukar ett groddjur. 

Fossil från karbon 
Under staden Chemnitz i Tyskland finns rester av en av 
karbontidens skogar, bevarade i askan från ett vulkanutbrott. 
Trädormbunken Psaronius är särskilt väl bevarad och fossilen 
visar att det fanns ett helt ekosystem knutet till den här 
ormbunken. 

Längs den 10 meter höga ormbunkens stam klättrade andra 
ormbunkar och bland dess luftrötter grodde mindre växter och 
andra trädarter. Forskarna har till och med hittat fossil avföring 
från små kvalster som levde av döda växtdelar mellan 
luftrötterna.          Trädormbunken Psaeonius 
Skador på de fossila bladen visar att andra smådjur åt växtens gröna delar. Det finns 
också fossila spår av flera större djur som tidiga kräldjur, skorpioner och en 
jättetusenfoting. 

Precis samma slags ekosystem, men med andra arter, kan man hitta kring nutida 
trädormbunkar i Australien. En sådan trädormbunke är Dicksonia. 



 
Dicksonia. 
Foto: Flagstaffotos 

 
 
Kamouflage 
Kamouflage är en vanlig 
överlevnadsstrategi hos nutida 
djur för att undvika att bli uppätna. 
Men metoden är mer än 300 
miljoner år gammal! Fossilfynd 
visar att redan under karbon 
använde vissa insekter samma 
knep. 

Vingarna hos olika flygande 
insekter liknade bladens form hos 
en viss växt. Det visar också att 
insekterna redan tidigt började 
specialisera sig på olika växtarter. 
   A, B och C är insektsvingar från karbon som  
   i formen är snarlika blad från karbonväxter D, E och F. 
 

 
Visste du att 
Evolutionen har inte något mål, utan kan gå åt alla möjliga håll, beroende på vilken 
anpassning som är bäst just för tillfället. Ett exempel på det finns bland de första 
fyrfotingarna. De hade inte mer än hunnit upp på land när vissa arter började 
anpassa sig till ett liv tillbaka till vattnet. 



Ryggradsdjurens steg från vattenliv till landliv var en utdragen process, som krävde 
många anatomiska förändringar. Ändå visar fossilfynd att redan i början av karbon 
hade flera grupper av groddjur åter anpassat sig till ett liv i vatten. 

 

Det här groddjuret (Crassigyrinus) från början av karbon är den första kända fyrfotingen som visar en återgång till 
ett liv i vatten. Frambenen är tillbakabildade och bakbenen små. 
Illustration: Nobu Tamura 

Bland annat hade benen helt eller delvis reducerats. Samma sak hände senare hos 
kräldjur som fisködlor och svanödlor och däggdjur som valar och sälar. 

Egenskapen att ha fem tår eller fingrar är också ett exempel på att evolutionen inte 
har något mål. Tidigare under jordens historia fanns det fyrfota ryggradsdjur med sex 
tår eller ännu fler, men de dog ut under karbon. Kvar blev de djur som hade fem tår 
och fem fingrar på varje lem. 

Visste du förresten att just det här med antalet tår och fingrar kan kopplas till 
matematikens decimalsystem med talet 10 som bas? Antagligen beror detta på att vi 
använde just våra tio fingrar att räkna med. Därför kan man säga att vår matematik är 
ett arv från karbontiden. 

 

  



PERM  299-252 miljoner år före nutid 

Stora steg 
Under perm genomgår livet på land stora förändringar. Ormbunksväxterna trängs 
undan och fröväxterna blir vanligare. 
 
Ryggradsdjuren blir fler och fler och nya grupper av kräldjur dyker upp. Groddjuren 
blir färre på grund av konkurrens från nya arter och det allt torrare klimatet. 
 
I slutet av perioden inträffar det största massutdöendet hittills på vår planet. Det 
drabbar framför allt livet i haven. 

 

Nya kräldjur 
De landlevande kräldjuren ökar nu dramatiskt, både i antal arter och i antal individer. 
Tre olika huvudgrupper av kräldjur utvecklas. Skillnaden mellan dem syns på antalet 
öppningar i kraniet bakom ögat. Öppningarna gör kraniet lättare och ger plats för 
framför allt käkmusklerna. 
 
 

Anapsida kräldjur saknar öppningar i kraniet, och var 
troligen sköldpaddornas förfäder. De är vanliga under 

perm. 
 

 
 
 

Synapsida kräldjur har en öppning. De är förfäder till 
däggdjuren, som också bara har en öppning i kraniet. 

Några av dem hade morrhår och kan ha utvecklat päls. 
Dessa däggdjurslika kräldjur dominerade under perm. 

 
 
 
 

Diapsida kräldjur har två öppningar i kraniet. Dessa 
kräldjur ger upphov till både ödlor, ormar, krokodiler, 

dinosaurier och fåglar. De är ovanliga under perm men 
blir allt vanligare under nästa period, trias. 

 
 
 
 
 
 



Växtätarna kommer 
Under karbon, tidsperioden före perm, är kräldjuren som lever på land rovdjur och 
insektsätare, trots att det fanns gott om växter på alla kontinenter. Men under perm 
började flera grupper med ryggradsdjur att äta växter. 

För att äta växter krävs anpassningar av tänderna. Före perm hade kräldjuren 
spetsiga och vassa tänder, men nu förändras de och blir tänder att tugga med. 
Djuren kan börja äta växter, en föda som de inte hade utnyttjat så mycket tidigare. 
Ökad tillgång till föda gör att antalet individer kan öka och att djuren kan bli större. 

Den tre meter långa Bradysaurus är en av periodens största växtätare. Men det 
fanns ännu större. 

 
Bradysaurus, ett vanligt växtätande kräldjur från mitten av perm. Vägde upp till ett ton. 
Illustration: Simon Stålenhag 

Hos andra, små växtätare utvecklas också nya sätt att leva. Några arter är tvåbenta 
och liknar ödlor, några ser ut som råttor och kan gräva ner sig i marken. 

Katastrof och massdöd  
 
I slutet av perm inträffar en förändring i klimatet som leder till det hittills största 
massutdöendet på vår planet. Så mycket som 95 % av alla jordens arter kan ha 
utplånats. Utdöendet sker inte i ett slag, utan stegvis under cirka en miljon år. Olika 
djurgrupper drabbas vid olika tillfällen. 
 



De största utdöendena verkar ske i haven. Trilobiter, många koraller och rovfiskar 
hör till de grupper som dör ut, medan musslor, snäckor och kräftdjur överlever. 
 
Vad som orsakar detta har diskuterats länge. En tänkbar förklaring är enorma utsläpp 
av koldioxid och metan från vulkaner. Följden blir en häftig växthuseffekt och en 
snabb höjning av temperaturen. Medeltemperaturen beräknas ha stigit enormt 
mycket på bara 10 000 år, vilket kan ha fått havsströmmarnas cirkulation att rubbas. 
 
Utsläppen kom förmodligen från våldsamma vulkaniska aktiviteter som pågick under 
lång tid. I Sibirien finns spår efter jättelika vulkanutbrott i form av kilometertjocka 
lager stelnad lava. De täcker en yta som är fem gånger större än Sverige. Lavan är 
från slutet av perm och utbrotten verkar sammanfalla exakt med massutdöendet.  
 
En annan förklaring till permkatastrofen är meteoritnedslag med surt regn och snabbt 
växlande syrehalter som följd. Ännu en teori är ändrade havsströmmar och en 
sjunkande havsyta i samband med att jättekontinenten Pangea bildas. 

 
Hur och varför 

Jämfört med den föregående perioden karbon, blir fröväxterna mer och mer 
dominerande under perm. Djurlivet på land förändras också. Groddjuren blir allt färre 
och i stället utvecklas fler och fler grupper av landlevande kräldjur. 

Fröväxterna är vinnare 
Den gradvisa förändringen mot ett torrare klimat under perm gynnar de växter som 
fortplantar sig med frön. De har flera fördelar framför sporväxter som ormbunkar, 
fräken- och lummerväxter. 

Fröväxterna blir högre och har starkare stammar och blad. Därför kan de fånga in 
solljus bättre. 

Fortplantning blir också effektivare. Eftersom de inte var beroende av vatten kan 
pollenkornen spridas med vinden. Hos växterna utvecklas också olika skyddande 
fröhöljen, kottar och andra skydd mot uttorkning. 

 

Mängder av kräldjur 
De första ryggradsdjuren på land är rovdjur och insektsätare. Trots att det finns gott 
om växter på alla kontinenter så finns det inga växtätare bland dem. Men flera 
grupper av ryggradsdjur börjar allteftersom att äta växter. 

Det beror på att tänderna har förändrats så att de kan tugga växterna, och att 
matsmältningssystem har anpassats för att smälta maten. De djur som kan utnyttja 
den lättillgängliga växtfödan behöver inte slösa energi på att jaga bytesdjur – de får 



en fördel jämfört med rovdjuren. Resultatet blir att växtätarna ökar i både antal och 
storlek. Det leder i sin tur till mer mat åt rovdjuren, så att också de ökar i antal. 

Växtätarnas inträde på scenen startar alltså en kedjereaktion som leder till en helt ny 
mångfald i jordens ekosystem på land. Här fanns nu mängder av både insektsätare, 
växtätare och rovdjur bland kräldjuren.  

Groddjuren är förlorare 
Groddjur är beroende av vatten för att lägga sina ägg och de överlever inte utan 
vattensamlingar. Därför försvann de från kontinenternas varmare och torrare delar. 
De blev i stället undanträngda till fuktiga, tropiska skogar längs kusterna. 

De ödlelika kräldjuren kunde däremot erövra alla slags miljöer, tack vare att de lade 
ägg med skal som klarade torka. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Segelödlan Dimetrodon var ett av de 
stora rovdjur som levde under perm. 
Illustration: Simon Stålenhag. 

 

Då och nu 
 
Under perm är Antarktis täckt av grönskande skogar - det vet vi tack vare fynd av 
fossil. Somrarna är varma och vintrarna är extremt kalla. Träden klarar den stränga 
vintern genom att fälla sina blad, precis som många av dagens nordliga träd gör.  
Nutida träd har utvecklat ett samarbete med svampar i marken som kallas svamprot 
eller mykorrhiza. Fossilfynd visar att mykorrhiza finns redan under perm för mer än 
250 miljoner år sedan. 
 
Skogar i Antarktis 
Vidsträckta skogar i de extremt kalla miljöerna runt Sydpolen är 
helt otänkbart idag. Men fossilfynd avslöjar att det fanns skogar 
ner till dagens Antarktis i slutet av perm. Det beror på att 
somrarna var varma, även om vintrarna var extremt kalla. 
Fossilen avslöjar till och med hur träden var anpassade till 
de här årstidsväxlingarna. I de fossila stammarna kan man 
se årsringar som visar att träden växer till under sommaren 
och vilar under den mörka och kalla vintern. 



De klarade också vinterns stränga kyla genom att fälla sina blad, precis som i dagens 
nordliga skogar. I permiska bergarter från Antarktis har man hittat hela fossila mattor 
av blad som bekräftar det. 

 

Långlivat samarbete 
Nutida träd har utvecklat ett samarbete med svampar i marken som kallas svamprot 
eller mykorrhiza. 
Samarbetet innebär att svampen får socker från trädet. Svampen hjälper i sin tur 
trädet att ta upp mineralämnen ur jorden. Utan den här symbiosen skulle skogarnas 
tillväxt minska kraftigt och det skulle knappt vara lönsamt för oss att bedriva 
skogsbruk. 
Fossilfynd visar att mykorrhiza fanns redan under permtiden för mer än 250 miljoner 
år sedan. Det var fröormbunkar som levde i symbios med svampar i marken. Tala om 
långlivat samarbete! 
 
 
En tragisk fossilhistoria 
Glossopteris hör till en stor grupp trädartade växter med frön. De var mycket vanliga 
på södra halvklotet under perm och vi känner till omkring 100 arter. Träden växte i 
glesa sumpskogar och kunde bli upp till 30 meter höga och en meter tjocka. 

Det första fyndet av Glossopteris på Antarktis gjordes under Robert Scotts 
otursförföljda expedition 1912. Efter att ha misslyckats med att komma först till 
Sydpolen, hittade man på vägen tillbaka fossil av bland annat Glossopteris. 

Fyndet av Glossopteris bevisade att Antarktis en gång varit täckt av grönskande 
skogar. Eftersom samma fossil hittats i andra världsdelar, visade det att också 
Antarktis varit en del av superkontinenten Gondwana. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Glossopteris, var vanlig i de permiska skogarna.       Fossila blad, blev expeditionens viktigaste fynd. 
Illustration: Anders Rådén       Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

 



Trots att medlemmarna i expeditionen kämpade för sina liv, bar de med sig många 
kilo stenprover över isen, ända tills alla frös och svalt ihjäl. 

Senare hittades expeditionens kvarlevor och stenproverna. De visade sig bli några 
av expeditionens viktigaste vetenskapliga fynd. 

 

Deltagarna i Scotts expedition till Sydpolen 1912. 

 
Visste du att 
Det permiska trädet Glossopteris har haft stor betydelse för att teorin om 
kontinentaldriften blev allmänt accepterad. Den österrikiske geologen Eduard Suess 
var den förste som föreslog att alla de sydliga världsdelarna en gång i tiden bildat en 
enda stor landmassa. Han baserade sin teori på fynden av just Glossopteris på alla 
dessa kontinenter. 

Senare har man gjort liknande fossilfynd av sötvattens- och landlevande reptiler, till 
exempel Mesosaurus och dicynodonter, som har bekräftat att Suess hade rätt. Alla 
arterna måste ha spritt sig när världsdelarna satt ihop, eftersom ingen av dem kunde 
förflytta sig över haven. 

 

 

 

Glossopteris utbredning. Kartan visar hur 
kontinenterna en gång suttit ihop i en stor sydlig 
världsdel, Gondwana.  
Den visar också var man hittat fossil av 
Glossopteris. 
Bild: Petter Bøckman 



TRIAS 252-201 miljoner år före nutid

Stora steg 
Den här perioden utmärkts av kräldjurens snabba utveckling. I haven simmar 
fisködlor och svanödlornas förfäder, och i sötvattnen lever de tidigaste krokodilerna. 
Luften intas av flygödlor. Och på land dyker de allra första dinosaurierna upp, för 
ungefär 230 miljoner år sedan. 

En annan viktig händelse är att däggdjurens förfäder gör entré på jorden. 

Dinosaurierna kommer 
I början av perioden dominerar olika däggdjurslika kräldjur på land. Men så börjar en 
hel rad nya grupper med kräldjur utvecklas - och utveckling går fort. 

Mest framgångsrika är de kräldjur som har två hål i sitt kranium. De utvecklas till en 
grupp som kallas för härskarödlor, Archosaurier. Vissa blir så småningom krokodiler, 
medan andra utvecklas till dinosaurier. 

Coelophysis, den första kända rovdinosaurien. 
Illustration: Simon Stålenhag 

Snart finns också många olika grupper med dinosaurier. Bland rovdinosaurierna finns 
Eoraptor i Argentina och Coelophysis i Nordamerika. Nu lever också växtätare som 
den sju meter långa Plateosaurus. Den blir en av de vanligaste dinosaurierna i 
Europa. 



Flygande ödlor 
Redan under perm finns ryggradsdjur 
som kan glidflyga. Men de första 
aktivt flygande ryggradsdjuren är 
flygödlorna. De är släkt med 
dinosaurierna som finns i slutet av 
trias. 

De första flygödlorna har en lång 
svans som kunde balansera deras 
flygning. De är relativt små rovdjur 
med vassa tänder och de lever antagligen av insekter och fisk. Deras mest typiska 
drag är så klart vingarna som utvecklas från frambenen och handen. 

Tillbaka till havet 
Samtidigt som olika kräldjur konkurrerar på land, återvänder andra till havet. Med 
tiden blir de allt mer specialiserade för ett liv i vatten. Hos alla grupperna blir benen 
kortare och tillplattade för att fungera i vattnet. 

Till dessa kräldjur hör de delfinliknande fisködlorna och Nothosaurus, som senare 
utvecklas till svanödlor. 

Du kan se ett äkta fossil av Keichousaurus, en annan av svanödlornas förfäder i 
utställningen. 

Däggdjurens förfäder 
Tidigt under perioden finns köttätande kräldjur som så småningom blir däggdjurens 
förfäder. Det som skiljer just dem från andra kräldjur som lever på land är kraniet – 
de har bara ett hål i kraniet, precis som nutida däggdjur. Från dessa kräldjur sker 
utvecklingen till däggdjur i många steg under nästan 40 miljoner år, fram till slutet av 
perioden trias. 

Cynodonter är en grupp mycket däggdjurslika kräldjur som lever under trias. Deras 
specialiserade fram, hörn- och kindtänder liknar däggdjurens. De har också en sluten 
gom som gör att de, precis som vi, kan andas och tugga mat samtidigt. 

Djurens kotor i ryggraden utvecklas och specialiseras. En diafragma i bröstkorgen 
gör att de kan andas effektivare. Vi tror att cynodonterna var pälsklädda. 

Cynognathus tillhör gruppen cynodonter. 
Illustration: Jacksonwarrior 



Hur och varför 

Flygödlorna är de första ryggradsdjur som kan flyga. Men hur gick det till? De var 
också först med att kunna fånga flygande insekter. 

Under samma tid börjar en del landlevande ryggradsdjur att leva i havet. Det kräver 
en rad evolutionära anpassningar. 

Upp i luften 
Det är självklart att flygande ryggradsdjur har en fördel framför sina konkurrenter på 
marken. Till exempel kommer de lätt undan om de blir jagade. Flygödlorna är de 
första ryggradsdjur som flyger aktivt och inte bara glidflyger. För att göra det behövs 
vingar. 
 
Under trias är de ensamma i luften, förutom insekterna. De är också först med att 
kunna fånga flygande insekter som hittills inte haft några större fiender. 

Flygödlornas vingar består av hudflikar fästade vid frambenen och vid handen. De 
hålls uppe av ett extremt långt finger som motsvarar vårt ringfinger. Mitt på vingen 
sitter en liten hand med tre korta, kloförsedda fingrar. Med dem kan flygödlorna gripa 
tag i grenar eller byten. På handleden har de ett särskilt ben, som håller upp en flik 
av vingen framför armen. 

 
Skelett av flygödla. Här syns handen och det extra benet på handleden.  
Huvudet är stort i förhållande till kroppen, och ögat är stort. 

Flygödlorna har en liten kropp i förhållande till huvudet för att väga mindre. Inuti det 
ihåliga skelettet finns luftfyllda kanaler som också minskar vikten, precis som hos 
dagens flygande fåglar. 

Flygödlorna har stora ögon. Det har även dinosaurier och fisködlor, som hjälp att 
orientera sig och hitta föda. 

 



Åter till havet 
En del av de landlevande ryggradsdjuren återgår till ett liv i havet. För att klara det 
förändras deras kroppsbyggnad. De behöver ju kunna simma effektivt för att kunna 
fånga föda och komma undan fiender. 

Vissa egenskaper finns kvar, som förmågan att andas luft. 

• De viktigaste förändringarna hos fisködlor och svanödlor är:
• Kraftiga kroppar med massiva revben, kraftiga bäcken och skulderpartier.
• Kortare ben som omvandlades till fenor, större och tillplattade fötter.
• Föder levande ungar i vattnet i stället för att lägga ägg på land.
• Större ögon för att kunna se bra i vatten och lättare hitta sin föda.

Fisködlor hade de största ögonen som något ryggradsdjur haft. De hade också en 
kraftig stjärtfena som driver dem fram i vattnet, och fram- och bakben omvandlas till 
sidofenor. 

Svanödlorna simmar med hjälp av både fram- och bakben, som omvandlats till 
kraftiga paddlar. De använder benen som vingar och flyger nästan fram genom 
vattnet. 

Då och nu 

Flygödlor och fladdermöss 
Flygförmågan hos flygödlor och nutidens fladdermöss har utvecklats på liknande sätt, 
men det finns också skillnader. Båda grupperna har vingar av tunn hud som spänns 
ut av handen. 

Medan fladdermössens vinge spänns ut av alla handens fingrar, använde flygödlorna 
bara ett finger för samma uppgift.  Ett extremt långt ringfinger, tillsammans med ett 
speciellt litet ben på handleden, spände ut vingen. Eftersom det förlängda fingret är 
så uppseendeväckande stort, har en av de bäst kända flygödlorna döpts till 
Pterodactylus, som är grekiska och betyder "fingervinge”. 

Skelett från fladdermus (vänster)och flygödlan Pterodactylus (höger).



Flygfärdiga flygödlor 

Att flygödlorna la ägg vet vi tack vare ett välbevarat flygödleägg från Kina. Ägget 
innehåller en nästan färdigutvecklad unge med ett vingspann på 25 centimeter. 
Forskarna antar därför att ungarna kunde ta hand om sig själva och var flygfärdiga så 
snart de kläcktes.  

Ungarna hos fladdermöss och fåglar behöver däremot mycket omvårdnad av 
föräldrarna innan de kan klara sig på egen hand. 

 
Att flygödlorna la ägg vet vi tack vare välbevarade flygödleägg från Kina. Ägget innehåller en nästan 
färdigutvecklad unge med ett vingspann på 25 centimeter. 
Foto: X Wang och Z Zhou 
 
Dag- och nattaktiva 
En annan skillnad mellan flygödlor och fladdermöss är att flygödlorna var aktiva på 
dagen. De använde sina stora ögon för att orientera sig och hitta föda. Fladdermöss, 
som främst är nattaktiva, använder hörseln och ultraljud för att jaga och orientera sig.  

De flesta fladdermöss är nattaktiva. Det kan bero på att de utvecklades senare än 
fåglarna, som ju är bäst på att flyga av alla ryggradsdjur. För att slippa konkurrera 
med fåglarna blev de istället aktiva på natten, när de flesta fåglar vilar. Flygödlorna, 
som var de första flygande ryggradsdjuren, hade däremot ingen konkurrens i luften. 

Stenar i magen 
De stora växtätande dinosaurierna kunde inte tugga sin mat - de hade för små käkar 
och tänder. Djuren rafsade i sig växterna och svalde maten otuggad. Men hur kunde 
de sönderdela de stora mängder växtföda som de åt? 



Jo, de svalde stora stenar som hjälpte till att 
mala ner födan. Sådana magstenar, 
gastroliter, har man hittat i magen hos 
fossila skelett av Plateosaurus med flera 
andra dinosaurier. De har också hittats i 
juratidens havskrokodiler. 

Samma teknik använder dagens höns och 
andra fåglar som äter frön. Eftersom de 
saknar tänder äter de grus och småsten, 
som hjälper till att mala ner den föda de har 
svalt. Det är därför man kan se tjädrar, orrar 
och andra hönsfåglar gå och plocka grus på 
småvägar i skogen. Nutida krokodiler kan 
inte heller tugga och använder samma 
teknik.  
    Fossila gastroliter. Foto: Wolfgang Sauber 
 
Larviga groddjur 
Gherrothorax var ett stort groddjur från trias. Som vuxen hade den sina yttre gälar 
kvar från larvstadiet. Den såg ut som ett jättestort grodyngel och var anpassad för att 
leva hela livet i sötvatten. I Mexiko lever en nutida, utrotningshotad släkting, som 
kallas axolotln. Precis som Gerrothorax behåller axolotln en del av larvstadiets 
egenskaper som vuxen. Den har till exempel också sina yttre gälar kvar. När ett djur 
behåller ungarnas egenskaper som vuxen, kallas det neoteni. 
 

 
Axolotln. 
Foto: Orizatriz 
 

 

 

 

 



Visste du att 

Dinosauriernas framgång 
I slutet av trias utvecklades dinosaurier och däggdjurens förfäder nästan samtidigt. 
Men varför kom dinosaurierna att dominera? 

Däggdjurens förfäder utvecklade en rad nya anpassningar som specialiserade fram, 
hörn- och kindtänder. De hade en sluten gom, som gjorde att de kunde tugga maten 
medan de andades. 

De utvecklade specialiserade kotor i ryggraden och en diafragma i bröstkorgen, som 
gjorde andningen mer effektiv. Dessutom satt benen under kroppen, vilket gjorde att 
de kunde springa snabbare än sina förfäder. 

Men de mycket större dinosaurierna utvecklade också nästan alla dessa egenskaper. 
Därför blev de överlägsna konkurrenter till däggdjuren. De tidiga däggdjur som 
överlevde i skuggan av dinosaurierna var små och nattaktiva. 

Dinokannibaler 
Den äldsta kända rovdinosaurien är Coelophysis från slutet av trias. I New Mexico i 
USA har man hittat mer än 100 skelett av den här arten. De varierar i kroppslängd 
från 80 centimeter till över tre meter. En av de största individerna hade dessutom ätit 
upp en av de mindre – ett över 200 miljoner år gammalt exempel på kannibalism! 

Coelophysis. Illustration: Simon Stålenhag 



JURA 201-145 miljoner år före nutid

Stora steg 

Under jura utvecklas fåglarna och insekter börjar pollinera växter. En mängd nya 
dinosaurier uppkommer också nu, och de första däggdjuren börjar utvecklas. 

Alla dessa evolutionära händelser är helt avgörande för hur vår värld ser ut idag, 
med alla däggdjur, fåglarna i luften och insekterna som den mest artrika djurgruppen 
på jorden. 

Fåglarna 
I slutet av juratiden utvecklas fåglarna från små, köttätande dinosaurier. Forskarna 
betraktar fåglarna som flygande dinosaurier. De är alltså inte alls utdöda, utan en 
skata är en sorts fjäderbeklädd dinosaurie. 

Dinosauriernas släktträd med fåglarna längst till vänster. De är den grupp ryggradsdjur som utvecklas sist. Trädet 
visar att köttätande dinosaurier (theropoder) är närmare släkt med fåglarna än med alla andra dinosaurier. 
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 

De äldsta kända fåglarna under jura är en blandning av moderna fåglar och 
rovdinosaurier. De har den egenskap som gör fåglarna unika också idag - de har 
fjädrar. Vingarna är välutvecklade och de kan flyga. Men istället för näbb har de 
käkar med vassa tänder, precis som de samtida rovdinosaurierna. De har också tre 
små, kloförsedda fingrar på varje vinge och en lång, fjäderklädd svans. 



Den första insektspollineringen 

Samspelet mellan växter och insekter har utvecklats ända sedan insekterna 
uppträdde på jorden. Under jura börjar en del insekter livnära sig på de söta, 
näringsrika vätskorna som finns hos vissa kottepalmer och en viss grupp utdöda 
fröormbunkar. 

När de äter av de söta vätskorna så sprider de samtidigt pollen mellan plantorna, och 
bidrar till växternas fortplantning. Insektspollineringen är uppfunnen. 

Idag är just de här växterna och insekterna utdöda. De konkurreras ut av andra 
insekter och blomväxter under nästa tidsperiod, krita. 

Släktingar till dagens nätvingar suger nektar från en fröväxt. 
Illustration: Mary Parrish 

Däggdjuren 
Däggdjuren börjar utvecklas redan i slutet av perioden trias, men det är först nu 
under jura som vi kan kalla dem däggdjur. Vi tror att ungarna diade, och vi vet att de 
hade päls – ett par av de moderna däggdjurens kännetecken. 

De har också en tanduppsättning som är typisk för däggdjur, med specialiserade 
fram-, hörn- och kindtänder. Fördelen med dem är att djuren kan fånga, gripa tag i 
och tugga födan på ett effektivt sätt. 

Men de har inte mjölktänder och permanenta tänder, som dagens däggdjur. Istället 
bytte de tänder hela livet, precis som kräldjuren fortfarande gör. 

En annan skillnad sitter i hörselorganen. Vi och de nutida däggdjuren har tre olika 
hörselben, men juratidens däggdjur hade bara ett (stigbygeln). 



 

Däggdjurens släktskapsträd. Överst finns juratidens däggdjur, Morganucodon, medan de andra tre grupperna är 
dagens däggdjur kloakdjuren, pungdjuren och moderkaksdjuren. Alla nutida däggdjur hör till gruppen Mammalia. 

 

Nya dinosaurier 
Jura är jättarnas tid. Dinosaurierna är många, både köttätare och växtätare. Några är 
tidernas största djur, som Brachiosaurus och Diplodocus. 

Det finns en stor variationen i storlek bland dinosaurierna och några är små 
som Compsognathus. Den är ett rovdjur som lever på ödlor och andra smådjur. Det 
vet vi eftersom matrester i djurens magar blivit fossil tillsammans med djuren. 

 

Hur och varför 

Däggdjurens intåg 
Däggdjurens utveckling började redan under den föregående perioden trias. Men 
under jura tar den fart, trots den hårda konkurrensen från dinosaurierna. 

Det här beror troligen på att juratidens däggdjur är små och nattaktiva, medan 
dinosaurierna är aktiva på dagen. Att kunna uppfatta ljud och dofter är extra 
viktigt om natten, och under perioden blir däggdjuren bättre anpassade till det. De får 
en större hjärna, bättre luktsinne och hörsel än förfäderna. Käkarna och tänderna 
förändras också. 

 

Tänder 
Hos de tidigaste däggdjuren byts tänderna då och då under hela livet, precis som 
hos deras förfäder kräldjuren. De ärver också specialiserade fram-, hörn- och 
kindtänder från de däggdjursliknande kräldjuren. Tack vare dem kan de äta det 
mesta. 



Men vissa av juras däggdjur utvecklar permanenta tänder som sitter kvar hela livet. 

Ungarna har mjölktänder, också de specialiserade, med fördelen att de kan äta det 
mesta. Mjölktänderna byts ut till permanenta under tiden som de blir vuxna. 

Stora dinosaurier 
Eftersom det finns mycket mat under jura kan riktigt stora växtätande dinosaurier 
överleva. Allt tyder på att det var en evolutionär fördel att vara stor, också för 
landlevande djur. Antagligen är fienderna få — inte många rovdjur vågar ge sig på de 
gigantiska långhalsarna. 

Deras extremt långa halsar är kanske den viktigaste anpassningen. Den gör att 
djuret kan beta av ett stort område utan att behöva röra sig särskilt mycket och 
därmed spara energi. 

Så långhalsarna står helt enkelt bara där och äter och sväljer medan maten jäser i 
magen. Individerna med de längsta halsarna kan rafsa i sig mest mat och klarar sig 
bäst i konkurrensen om födan. 

I halsen finns speciella senor och muskler som ger den stadga och huvudet är litet 
och lätt. 

De behöver inga kraftiga och tunga käkmuskler eftersom de inte tuggar, utan sväljer 
födan mer eller mindre hel. 

Att de kan smälta dessa enorma mängder mat beror troligen på att de har stora 
magar, och att födan kan ligga där och jäsa - som i en kompost. 

Med detta levnadssätt behöver dinosauriejättarna inte röra sig så mycket. Men 
det kräver ändå mycket energi att förflytta en bortåt 100 ton tung kropp. 

Därför är skelettet lätt och ihåligt, precis som hos deras släktingar flygödlorna och 
krokodilerna. Dessutom har de luftsäckar i skelettbenen, som är kopplade till 
lungorna och som ökar förmågan att ta upp syre. 

Att flyga 
Fåglar är de ryggradsdjur som är bäst på att flyga. Sedan 
juratidens första fåglar dök upp har en rad anpassningar 
förbättrat fåglarnas flygförmåga. 

Den som ska flyga behöver vara lätt. Den tyngsta av dagens 
flygande fåglar är stortrappen, och den väger inte mer än 16 
kg trots ett vingspann på nästan två och en halv meter. För 
att minska vikten har fåglarna ett lätt och ihåligt skelett, 
precis som flygödlor och dinosaurier. Tänderna har ersatts 
med en lätt näbb. 

Skelett av kråka. 
Foto: Karolina Kristensson 



 
Eftersom det är energikrävande att flyga behövs kraftiga flygmuskler. De måste vara 
väl förankrade i skelettet. Alla flygande fåglar har därför en bröstbenskam som de 
kraftiga flygmusklerna är fästade på. Kroppen är också mer eller mindre 
strömlinjeformad för att minska luftmotståndet.     

För att öka syreupptagningen har fåglarna ett antal luftsäckar som står i förbindelse 
med lungorna. Upp till en femtedel av fågelns volym är luftsäckar. Det är samma 
lösning fanns hos flygödlor och en del dinosaurier. 

Fågelvingen och fjädrarna är naturligtvis nyckeln till fåglarnas flygskicklighet 
och förmåga att manövrera. Vingarna är ombildade framben. På dem sitter mängder 
med fjädrar av olika form och storlek, gjorda av hornämnet keratin. Om fjädrarna går 
sönder kan de bytas ut mot nya. 
 

Då och nu 

Idag lever mer än 5 400 däggdjursarter på jorden. Variationen är enorm! Alltifrån 
pyttesmå näbbmöss till gigantiska valar, från snabba geparder till långsamma 
sengångare, arter som flyger, gräver, klättrar och simmar. De finns i nästan alla 
tänkbara miljöer - på land, i vatten och i luften. 
 
Forskarna trodde länge att juratidens däggdjursarter var väldigt lika varandra, att de 
flesta var små och näbbmuslika insektsätare. Men nyare fossilfynd visar oss att de 
tidiga däggdjuren var mer olika varandra än vad man trott. 
 

Stor variation 
Många av juratidens däggdjur är små insektsätare som påminner om näbbmöss eller 
vesslor, som Morganucodon och Megazostrodon. Andra arter är mer specialiserade 
och delvis vattenlevande som den mullvadsliknande Haldanodon. I Kina har 
forskarna hittat ett 164 miljoner år gammalt fossil av ett vattenlevande däggdjur. Det 
liknar en bäver och har en bred bäverliknande svans, täckt med fjäll.  

 
 

Morganucodon.   Castorocauda, ett bäverlikt däggdjur från juratiden. 
Illustration: Simon Stålenhag  Illustration: Nobu Tamura 
 
Vissa av juras däggdjursarter klättrar i träd och andra utvecklar breda hudveck längs 
kroppssidorna. De kan glidflyga korta sträckor, som dagens flygekorrar. Andra arter 
är springande rovdjur, asätare eller grävande termitätare. 
 
 



Jättar 
Elefanter, noshörningar, giraffer och flodhästar är dagens motsvarigheter till 
juratidens jättelika dinosaurier. Nutidens däggdjur har också delvis samma 
levnadssätt som dinosaurierna hade. Ändå kunde dinosaurierna vara så mycket som 
20 gånger större.  

 
Jämförelser mellan de största dinosaurierna och de största landdjur som finns på jorden i dag. 
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 

En viktig skillnad är att de stora dinosaurierna har ett ihåligt skelett med luftsäckar. 
Det gör dem lättare och förbättrar syreupptagningen när de anstränger sig. Att 
dinosaurierna inte slösar energi på att tugga födan kan också förklara att de kan 
bli så stora. 

En annan orsak till att de blev så stora är troligen skillnaden i fortplantning, att 
dinosaurierna la många ägg medan dagens stora däggdjur föder några få levande 
ungar. 

Få ungar eller många ägg 

Ju större ett nutida däggdjur är, desto färre ungar föder det. 

 



• Många vuxna men få ungar per vuxen.
• Mycket energi/tillsyn per unge för att tillräckligt många ska överleva.
• Många vuxna behöver dela på maten, och de kan då inte bli hur stora som

helst.
• Få vuxna, men många ungar per vuxen.
• Lite energi/tillsyn

per unge, tillräckligt många överlever ändå.
• Det räcker med få vuxna som får tillgång till mycket mat, och kan bli jättestora.

En elefant till exempel föder bara en eller två ungar åt gången. Det krävs mycket 
energi per unge, eftersom fostret utvecklas inne i moderns kropp och 
fosterutvecklingen är lång. Alla ungar som föds överlever inte heller till vuxen ålder. 

Varje hona hinner bara föda ett litet antal ungar under sin livstid. Därför måste det 
finnas många elefanter som kan föda ungar, om arten ska kunna fortleva. Eftersom 
individerna behöver vara fler, begränsas tillgången till mat. Och med begränsad 
tillgång till mat så begränsas varje elefants storlek. 

De stora dinosaurierna å sin sida lade många och förhållandevis små ägg. Djuren 
behövde inte satsa så mycket energi per unge. De fick många ungar, och 
därför behövde inte antalet vuxna individer vara så stort. Tillräckligt många ungar 
överlevde och nådde vuxen ålder. 

Eftersom det inte behövdes lika många vuxna individer för att tillräckligt många 
ungar skulle överleva, så var tillgången till mat större. Forskarna beräknar att varje 
jättedinosaurie kan ha haft tillgång till så mycket som 20 gånger mer mat än en 
elefant har! 

Delfiner och fisködlor 
De flesta av oss tycker nog att fisködlor och delfiner är lika. Var de nära släkt? Nej, 
delfiner är valar och alltså däggdjur. Fisködlorna var däremot kräldjur. Likheten beror 
på att båda anpassats till ett liv i havet. 

Tabellen visar likheter och skillnader mellan delfin nu och fisködla då. 



Både delfiner och fisködlor har en strömlinjeformad, fiskliknande kropp. De har också 
en stjärtfena som driver dem fram genom vattnet. Med ryggfenan och de paddellika 
frambenen kan de styra i vattnet. Bakbenen är tillbakabildade, på samma sätt som 
hos valarna. 

Fisködlorna utvecklade också förmågan att föda levande ungar. Som hos delfiner 
föds ungarna med huvudet sist, för att inte drunkna. Både fisködlor och delfiner har 
lungor och andas luft. 

Men det fanns också skillnader. Delfiner orienterar sig med ekolod medan fisködlorna 
var beroende av sina stora ögon. 

Dessutom utvecklades fisködlornas stjärtfena från en kräldjurssvans som rörde sig i 
sidled. Därför var stjärtfenan lodrät som hos fiskar, medan delfiner andra valar har en 
vågrät stjärtfena som slår upp och ner i vattnet. 

Dinosaurier 

Om vi hade levt under juratidens så hade vi mött vidsträckta sumpmarker och stora 
slätter. Här strövar imponerande dinosaurier omkring, som den nio meter långa 
växtätande Megalosaurus och den ännu större köttätande Allosaurus. 

Under jura frodas dinosaurierna. Några arter är bland de största djur som någonsin 
funnits. Men alla är inte stora, arterna skiljer sig mycket åt i storlek och de kunde se 
både märkliga och fantastiska ut. 

En liten köttätare 
Här lever också den lilla Compsognathus, 
som är den minsta kända dinosaurien. 
Compsognathus är köttätare, men inte 
större än en vanlig höna. Troligen livnär 
den sig på små däggdjur, ödlor och 
insekter 

Compsognathus. Illustration: Simon Stålenhag 
Giganterna 
De mest spektakulära dinosaurierna under jura är de långhalsade, växtätande 
sauropoderna, de största varelser som har existerat på land. 

Brachiosaurus är en av de allra största, 25 meter lång och väger upp till 75 ton. Bara 
halsen är 12 meter lång! Vilken dinosaurie som var allra störst är forskarna oeniga 
om. En av de hetaste kandidaterna är Seismosaurus som vi tror kunde bli 40 meter 
lång. 



Bepansrade växtätare 

Till juras dinosaurier hör också de stora, märkliga växtätarna utrustade med 
benplattor. Kentrosaurus är fyra meter lång med två rader väldiga plattor och taggar 
på rygg och svans. Plattorna är ett effektivt försvar mot rovdinosaurier.  

En av de mest kända av dessa dinosaurier är den nio meter långa Stegosaurus. 
Dess hjärna är inte större än en valnöt men den har en extra ”hjärna” i bakpartiet, ett 
nervcentrum som hjälper den att manövrera sin massiva kropp. De stora 
benplattorna på rygg och stjärt ger ett imponerande försvar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegosaurus, bepansrad jätte med en extra "hjärna" i bakpartiet, som hjälp att manövrera den massiva kroppen. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Visste du att 

I södra Argentina har man hittat fossil av det utdöda barrträdet Araucaria mirabilis. 
Tack vare att träden begravts i aska efter vulkanutbrott har både kottar och hela 
stammar bevarats. 
 
Trädet bildade stora skogar under juratiden och kunde bli upp till 100 meter högt. De 
höga Araucauriaträden kan ha varit den viktigaste födokällan för juratidens 
långhalsade dinosauriejättar.  

Även om arten idag är utdöd så lever fortfarande 
ett tiotal nära släktingar kvar i Australien och 
Sydamerika. Dagens Araucaria är så lik sin 
fossila förfader att den kan kallas för ett levande 
fossil. Skillnaden är att den nutida Araucarian har 
betydligt större frön. 

 

 

 

Fossila kottar från Araucaria mirabilis.    Araucaria bidwillii, så lik sin 
Foto: Yvonne Arremo    förfader Araucaria mirabilis den 
     kan kallas ett levande fossil. 
     Foto: Bidgee 



Två andra nutida arter av släktet Araucaria är brödgranen och krukväxten rumsgran 
(norfolkgran). 

  

Brödgran, Araucaria araucana, och krukväxten rumsgran, Araucaria heterophylla. 
Foto: Rickard Durell (vänster) Sigrid Crafoord Dahlback (höger) 

 
  



Krita hav 145-65 miljoner år före nutid

Stora steg 

Under trias och jura påbörjas en förändring av havets djurliv, som når sin kulmen 
under krita. Vissa djurgrupper, som armfotingar och sjöliljor blir mer och mer 
ovanliga. Andra djur, som sjöborrar, snäckor och musslor, som tidigare haft en mer 
undanskymd tillvaro, utvecklade i stället en stor artrikedom. 

Det är också nu som en rad nya, effektiva rovdjur utvecklas: mosasaurier, benfiskar 
och kräftdjur med kraftiga klor. 

En annan viktig händelse är ett stort utdöende i slutet av perioden. Vi räknar med att 
tre fjärdedelar av alla jordens djur och växtarter dör ut i slutet av krita, bland dem 
flygödlorna, svanödlorna och dinosaurierna (utom fåglarna). 

Svanödla. Illustration: Simon Stålenhag 

Hur och varför 

Under krita trängs några djurgrupper undan medan andra har framgång. Samtidigt 
utvecklas nya rovdjur. Den här omvälvande förändringen påbörjades under de 
föregående tidsperioderna, men nu når den sin höjdpunkt. 

Framför allt handlar det om tillgång till föda. Nya typer av encelliga alger utvecklas, 
som gör att det fanns mer mat i haven. Ökad algproduktion förändrar de marina 
ekosystemen och sammansättningen av arter. Förändringarna är omfattande, och ett 
bra exempel på evolution. 

Förlorarna i havens evolutionära kamp blir djurgrupper som armfotingar och sjöliljor 
som sitter fast i underlaget och alltså inte kan förflytta sig. De kan inte gräva ner sig 
som musslor och sjöborrar och har därför svårt att undkomma sina fiender. 



Vinnarna i den näringsrika miljön är de rörliga och mer ”köttiga” djurgrupperna som 
musslor, snäckor och sjöborrar. De har en hög ämnesomsättning, växer fort och ökar 
snabbt i antal. 

Detta medför i sin tur att rovdjuren får tillgång till mer föda och att också de blir fler 
och artrikare. Anpassningar hos nya rovdjur som fisködlor och kräftdjur, resulterar i 
fler anpassningar hos bytesdjuren. 

Vi kan spåra en rad snabba förändringar, styrda av konkurrensen mellan rovdjur och 
bytesdjur. Tydligast syns denna evolution hos kräftdjur och snäckor. Tack vare fossil 
kan vi följa hur effektiva klor utvecklas hos kräftor och krabbor, som kan krossa och 
sönderdela bytesdjurens skal. 

Utveckling av klor leder i sin tur till att snäckor får skal som är svårare att öppna eller 
krossa. Dessa snäckor har bättre chanser att överleva. 

Tack vare fossil kan vi följa hur effektiva klor utvecklas hos bland annat krabbor och hur förstärkt skal hos olika 
snäckor ger dem bättre chanser att överleva. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 



Då och nu 

Groddjuren under karbon var de första landlevande ryggradsdjur som återvände till 
ett vattenliv. Därefter har landlevande djur gång på gång anpassats tillbaka till ett liv i 
vatten.  
Under krita är det mosasauriernas tur, stora ödlor som anpassas till ett liv i havet och 
som är släkt med varaner. Bland fåglarna utvecklas också havslevande former under 
perioden som påminner om pingviner. 

Dessa fossila havsdjur och deras nutida motsvarigheter har en sak gemensamt: de 
andas med lungor, precis som vi. Det visar att deras ursprung är landlevande 
varelser. 

Mosasaurier 
Mosasurierna var stora ödlor som kunde bli upp till 18 meter långa. Under krita 
utvecklas de till vattenlevande djur, släkt med dagens varaner. 

Nu levande bandvaraner är också duktiga 
simmare, som jagar fisk och krabbor. Men de är 
också väl anpassade till ett liv på land. De 
springer snabbt, kan klättra i träd och jagar små 
däggdjur och fåglar. 

Bandvaran. Foto: Thomas Mörs 

Mosasaurierna simmade på ungefär 
samma sätt som nutida varaner. Däremot 
kunde de inte röra sig på land, eftersom 
deras ben omvandlats till fenor. Därför 
kunde de inte lägga ägg på land, utan 
födde levande ungar. 

Mosasaurus. Illustration: Nobu Tamura 



Fåglar 
En annan grupp som utvecklade havslevande 
former under krita var fåglarna. Hesperornis 
var den första fågel som förlorade flyg-
förmågan i anpassningen till ett marint liv. Det 
hände 70 miljoner år efter uppkomsten av de 
första fåglarna. 
Hesperornis var en motsvarighet till dagens 
pingviner, men mycket större. Den kunde bli 
hela 180 cm lång, alltså som en fullvuxen 
människa! I motsats till pingviner, som simmar 
med sina vingar, simmade Hesperornis med 
fötterna, på samma sätt som dagens lommar. 
 
    Illustration: Simon Stålenhag 
   

 
 
Visste du att 
I utställningen kan du se skelettet av den väldiga svanödlan Thalassomedon som är 
från Nordamerika. Men visste du att det också funnits svanödlor i Sverige? 
I Skåne finns berggrund från krita och här har man hittat många rester av svanödlor 
i form av ryggkotor och tänder. De flesta fynden är från trakten av Ivösjön i nordöstra 
Skåne. 
 
  



Krita land 145-65 miljoner år före nutid

Stora steg 
I början av perioden är blomväxter ovanliga. I slutet dominerar de växtriket helt. Den 
här explosionsartade utvecklingen av blomväxter är ett av de stora stegen under 
krita.  

En annan viktig händelse är ett stort utdöende i slutet av perioden. Vi räknar med att 
tre fjärdedelar av alla jordens djur och växtarter dör ut i slutet av krita, bland dem 
flygödlorna, svanödlorna och dinosaurierna. 

En blomstrande värld 
Växter med frön fanns redan under devontiden. Nu, 240 miljoner år senare, utvecklas 
de första blommande växterna. I början av krita är de fortfarande ovanliga. De flesta 
är små örter eller buskliknande växter med oansenliga blommor som pollineras av 
insekter. Men så drar en enormt kraftig utveckling av arter igång. Ormbunkar, 
kottepalmer och ginkgoväxter trängs undan. I mitten av perioden dominerar 
blomväxter de flesta ekosystemen, och i slutet är nästan alla dagens grupper av 
blomväxter utvecklade. 

Den främsta orsaken till denna fantastiska evolutionära framgång är uppkomsten av 
just blomman. 

Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 

De första blomfynden 
De allra äldsta fossilen av blomväxter är från början av krita och de går att hitta bland 
annat i Skåne. Blommorna är små och ofta mycket väl bevarade med både blomblad, 
pistiller och ståndare med pollenkorn kvar. 

Den som först upptäckte de här fossilen var Else Marie Friis, professor här på 
museet. Hennes fynd förändrade helt vår kunskap om de första blommande 
växterna. Tidigare trodde vi att de första blommorna var träd med stora blommor som 
påminner om magnolians. Nu vet vi att de tidigaste blomväxterna var små örter med 
miniatyrblommor. 



Det stora utdöendet 
Krita avslutas med ett av de största massutdöendena som inträffat på jorden. Kanske 
utplånas så mycket som 75 % av jordens alla växt- och djurarter. 

Flygödlor, svanödlor och alla dinosaurier - utom fåglarna - dör ut helt. I haven 
försvinner många djur som levde nära havsytan, som bläckfiskgruppen ammoniter. 
Många växtarter dör också ut. Det finns minst 20 olika förklaringar till detta 
massutdöende. Den vanligaste teorin utgår från ett enormt meteoritnedslag i Mexiko 
för ungefär 66 miljoner år sedan. 

Jordens träffades då av en asteroid ungefär 100 gånger så stor som arenan Globen. 
Asteroider är stora stenar i vårt solsystem. Om de kommer ur sin bana runt solen, 
kan de slå ner på jorden. De kallas då meteoriter. 

Ett meteoritnedslag av den storleken kan få enorma följder. Väldiga moln av stoft och 
ånga, vatten som slungas upp i jättelika tidvattenvågor, jordbävningar och långvariga, 
sura regn. Massblomning av alger och syrebrist i haven gör att näringskedjor 
kollapsar totalt. 

När himlen förmörkas av stoftet under lång tid försvinner solens ljus och värme. En 
asteroidvinter uppstår, kanske med korta istider. En stor del av jordens växter dör ut. 
Utan växter som föda svälter de växtätande djuren, och efter dem svälter köttätarna. 

Kratern utanför Mexiko har samma ålder som utdöendet. Det som också stöder 
denna teori är ett tunt asklager i berggrunden, precis på gränsen mellan krita och 
nästa period tertiär. Just det lagret innehåller ovanligt stora mängder av metallen 
iridium. Metallen är mycket sällsynt på jorden, men vanligare i meteoriter. 

 
 
Asklagret syns som en svart skarv i berglagrets nedre del. Lagret bildades antagligen till följd av det stora 
asteroidnedslaget. Bild från Colorado, USA. 
Foto: Nationalparks 

Det finns som sagt många fler teorier kring vad som orsakar det stora utdöende. En 
bygger på att en stor stjärna ska ha exploderat i närheten av vårt solsystem. 

En sådan explosion kan ha sänt ut stora mängder farlig strålning som träffade jorden. 
Det skulle kunna förklara varför främst landlevande organismer och de som levde 
nära ytan i haven dog ut. 



Enligt en annan teori ska en dramatisk klimatförändring ha inträffat när kontinenterna 
gled isär allt mer. Det kan ha lett till ändrade havsströmmar och vindmönster, 
jordbävningar och vulkanutbrott. 

Effekten blev extremt snabba klimatförändringar mellan värme och kyla. Ännu en 
teori menar att en ovanligt smittsam sjukdom kan ha drabbat en stor del av jordens 
varelser. 

Kanske är svaret på varför så många arter dog ut samtidigt en kombination av 
många samverkande orsaker. 

 

Hur och varför 
Under krita utvecklas väldigt många olika blomväxter under relativt kort tid, samtidigt 
som insektsgrupperna blir fler och fler. Än idag dominerar blommor och framför allt 
insekter antalet arter på jorden. 
Att blomväxterna är så framgångsrika beror just på blomman. Insekternas 
framgång – de utgör idag 90 % av alla djurarter – har flera orsaker. 
 
Blomväxternas framgång 
Den snabba utvecklingen av blomväxter under krita beror troligen på uppkomsten av 
blomman. Blomman är specialiserad för fortplantning med hjälp av insekter eller 
andra djur. Fortplantningsorganen är ståndarna och pistillerna.  
 
Många blommor utvecklar dofter och stora, färggranna kronblad för att locka till sig 
insekterna. Men det mest utmärkande för blomväxterna är att fröna är gömda i en 
frukt. Därför kallas blomväxter också för gömfröiga. 
 
De första fröväxterna, som utvecklades redan 240 miljoner år tidigare, hade sina frön 
placerade helt öppet eller i olika sorters kottar. De saknade också kronblad och 
foderblad, och kallas därför nakenfröiga växter. Dit hör alla dagens barrträd. 
Idag känner forskarna till omkring 300 000 olika blomväxter. Av nakenfröiga växter 
finns bara cirka 900 arter, men de var betydligt mer artrika före blomväxternas 
uppkomst. 

Det är alltså troligt att utvecklingen av olika blomtyper leder till blomväxternas 
enorma framgång under krita. Parallellt utvecklas allt fler insektsarter, som var 
anpassade till att pollinera olika sorters blommor. 

Insektspollinering är en stor fördel för växterna. Pollen kan spridas mellan olika 
individer på ett säkert sätt, och risken för självbefruktning och inavel minskar. Växten 
behöver inte heller bilda så stora mängder pollen som om spridningen hade skett 
med vinden. 

Även för insekterna innebär pollineringen en fördel. De får tillgång till en fantastisk 
energikälla i form av energirikt pollen eller nektar. 
 



Insekternas och blommornas snabba utveckling under krita har effekt för nästan alla 
landlevande ryggradsdjur. Det är nu de flesta nutida groddjuren, ödlorna, ormarna, 
fåglarna och däggdjuren utvecklas. Många av dem var små insektsätare eller 
allätare. 
 
Allt fler insektsarter gör att fler insektsätande ryggradsdjur uppkommer. Sambandet 
mellan evolutionen av de nutida däggdjuren och blomväxternas och insekternas 
utveckling är väldigt tydlig. 
 
Insekternas succé 
Av dagens 1,2 miljoner kända djurarter är 1 miljon arter insekter. En viktig orsak till 
denna totala dominans är insekternas samevolution med blomväxter som inleds 
under krita. Fler och fler värdväxter utvecklas som de olika insektsarterna kan 
utnyttja. 

Men det finns fler orsakerna till att insekterna är så artrika. De har en god 
spridningsförmåga eftersom de flesta arter kan flyga. De förökar sig också snabbt. 
Insekter som bin, getingar och myror bildar samhällen. Samarbetet ger dem fördelar 
när det gäller till exempel att hitta föda och skydd. En annan anledning till att 
insekterna är så framgångsrika beror på deras utveckling från ägg till vuxen insekt. 

De första insekterna, som levde för 400 miljoner år sedan, hade ingen förvandling 
alls. Ur ägget kom en liten insekt som bara växte till i storlek. Än idag finns sådana 
insekter, som hoppstjärtar och silverfisken som brukar trivas i våra badrum. 

 

Silverfisk. Förökar sig framgångsrikt, men utan förvandling.  
Foto: Christian Fischer 
 
 

 
 
 
 
Ofullständig utveckling hos en gräshoppa:  
ägg, nymf, större nymf och vuxen.  
 
 



Idag har 85 % av alla insekter fullständig förvandling. Innan insekten blir vuxen 
genomgår den både ett larv- och ett puppstadium. Fördelarna med detta är att larven 
och den vuxna insekten kan äta olika saker och leva på olika ställen. De slipper 
konkurrera om mat och plats. 

Larven kan leva i en miljö som den vuxna insekten inte klarar av. Puppan kan 
överleva om miljön blir otrevlig, till exempel på vintern eller om det blir dåligt med 
mat. 

 

 
 
 
 
 
Fullständig utveckling hos en citronfjäril:  
ägg, larv, puppa och fjäril.  
 
 
 
 

 
 
Då och nu 
Under jura fanns en grupp däggdjur som såg ut och levde ungefär som dagens 
gnagare. Trots likheten är de inte nära släkt med varandra. 
Att olika grupper av organismer utvecklas tillsammans och drar nytta av varandra 
kallas samevolution. Ett bra exempel på det är att olika arter av fikon utvecklats 
tillsammans med fikongetingar. 
 
"Gnagare"  
Under jura uppkommer en grupp däggdjur som lever ungefär som dagens gnagare. 
De kallas för Multituberculata däggdjur och de blev den dominerande djurgruppen 
bland däggdjuren under krita. 
 
Gruppen överlevde i hela 130 miljoner år. De var med andra ord en av de mest 
framgångsrika däggdjursgrupperna någonsin. De dog ut långt efter det stora 
massutdöendet då dinosaurierna försvann. 
Under krita utvecklade dessa djur framtänder som växte hela livet, precis som hos de 
nutida gnagarna. 

Gruppen är inte nära släkt med våra gnagare, men de hade samma levnadssätt som 
dem. Alla arter är ganska små, mellan en mus och en råttas storlek. De största 
arterna blev 60 centimeter långa.  



De dog troligen ut för att de moderna gnagarna konkurrerade ut dem. 

 

Fikonevolution 
Att olika grupper av organismer utvecklas tillsammans och drar nytta av varandra, 
kallas samevolution. Ett bra exempel på det är evolutionen av olika arter av fikon 
tillsammans med fikongetingar. 
 

Varje fikonart som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av 
geting. Men det här är inget nytt. Fossila fynd visar att samarbetet har funnits i 70, 
kanske till och med 90 miljoner år! Redan under krita, då fikonfamiljen först 
utvecklades, uppstod den här symbiosen. 

Sedan dess har nya fikonarter utvecklats och varje gång har också de pollinerande 
getingarna utvecklat nya arter som specialiserat sig på de nya fikonarterna. 

 

 
 
Varje art av fikon som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av getting. Samarbetet har 
funnits länge, kanske i 90 miljoner år.  
Foto: JMK 
  



Dinosaurier 
 
Dinosaurierna frodas under krita, tills de dör ut i slutet av perioden. Nya arter 
utvecklas, både växtätande fågelhöftade arter och köttätare. De köttätande 
dinosaurierna blir de största rovdjur som någonsin funnits.  
  
Nya tänder 
Dinosaurierna delas in i ödlehöftade och fågelhöftade dinosaurier, beroende på hur 
deras bäcken ser ut. De fågelhöftade är den grupp som blir mest artrik under krita. 
 
De är alla växtätare och utvecklas till en mängd fantasifulla former som 
Ankylosaurus, klädd med benplattor, och den hornförsedda Triceratops. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
En annan artrik grupp fågelhöftade dinosaurier är de tvåbenta ornitopoderna. De 
fågelhöftade dinosaurierna skiljer sig från alla andra kräldjur eftersom de utvecklar 
specialiserade kindtänder som gör att de kan tugga födan. Andra dinosaurier kunde 
bara slita sönder och svälja födan. 
 
De utvecklar också muskulösa kinder som håller kvar maten i munnen, en 
förutsättning för att kunna tugga. 
 
Kindtänderna sitter tätt ihop och bildar en effektiv kvarn som maler ner 
växtmaterialet. Fördelen med det är att maten lättare och snabbare kan brytas ner i 
magen. 
 

 

Kindtänder hos Triceratops och Edmontosaurus. 
Foto: Rémih (vänster), Tim Evanson (höger) 



Köttätande jättar 
Nu utvecklas de allra största rovdinosaurierna, de största rovdjur som någonsin 
funnits på jorden. Den mest kända, Tyrannosaurus rex, kommer med sina 12 meter 
på fjärde plats i storleksligan.  

Den allra största rovdinosaurien som hittats är Spinosaurus från Nordafrika. Den blev 
upp till 17 meter lång. Det tre meter långa, krokodillika huvudet, är större än någon 
annan dinosauries huvud. 

Nya rön visar att den troligen är den enda dinosaurien som lever nästan helt i vatten. 
I motsats till de andra stora rovdinosaurierna äter Spinosaurus främst stora fiskar. 
Den fångar också flygödlor och mindre dinosaurier i närheten av vatten. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Den största av kritas köttätande dinosaurier, jämfört med människa. Från vänster/längst bak: Spinosaurus, 
Giganotosaurus, Carchadontosaurus, T-rex och längst fram Mapusaurus.  
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 
 
 
 
Visste du att 
 
Tyrannosaurus rex var troligen minst 18 år när den blev könsmogen – men hur kan vi 
veta det? När forskarna detaljstuderade ett välbevarat lårben från en hona av 
Tyrannosaurus rex, hittade man en särskild sorts benväv, som innehåller extra 
mycket kalcium. 

Den här benvävnaden saknas hos de flesta andra kräldjur. Däremot kan man hitta 
den hos fågelhonor vid tiden för äggläggningen. 

Benvävnaden är ett förråd av kalcium som honan behöver för att producera äggskal. 
Att man hittat den här typen av benvävnad hos Tyrannosaurus-honan, kan alltså 
betyda på att hon var vuxen och mogen att lägga ägg. Att hon var 18 år vet forskarna 
genom att de kan räkna de årsringslika mönstren i skelettbenen. 



Samma sorts benvävnad har hittats även hos andra dinosaurier som Allosaurus. Den 
är ytterligare ett bevis för att fåglar härstammar från dinosaurier.   

 

 
 
En särskild sort benväv, som innehåller extra mycket kalcium kan berätta om en hona är mogen att lägga ägg.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

 

Knä eller pung? 
Det första dinosauriefossil som beskrevs vetenskapligt var ett lårben från 
Megalosaurus. Det var en vetenskapsman från Oxford som 1677 publicerade en text 
om sitt fynd. Men han förstod inte vad han hittat - han tolkade fossilet som ett bevis 
för att det funnits jättemänniskor i England! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megalosaurus.  
Illustration: Nobu Tamura 

På 1700-talet kallade en annan vetenskapsman fossilet för Scrotum humanum. Det 
betyder mänsklig pung, och han valde namnet eftersom han tyckte att knäleden 
liknade ett par enorma testiklar. 



Första gången ett fossil beskrevs som en dinosaurie var 1822. Det var också en 
Megalosaurus från England. 

  

Den testikellika knäleden från Megalosaurus och lårben från djuret.  
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