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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. 
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