
 Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution 
 

 

PERM  300-145 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 
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