
 Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution  

 
KARBON 360-300 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. 
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