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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.  
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