
 Textsammaställning till utställningen Fossil och evolution  

 

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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DEVON LAND 

 
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 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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