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TRIAS  252-201 miljoner år före nutid 

Stora steg 
Den här perioden utmärkts av kräldjurens snabba utveckling. I haven simmar 
fisködlor och svanödlornas förfäder, och i sötvattnen lever de tidigaste krokodilerna. 
Luften intas av flygödlor. Och på land dyker de allra första dinosaurierna upp, för 
ungefär 230 miljoner år sedan. 

En annan viktig händelse är att däggdjurens förfäder gör entré på jorden. 

Dinosaurierna kommer  
I början av perioden dominerar olika däggdjurslika kräldjur på land. Men så börjar en 
hel rad nya grupper med kräldjur utvecklas - och utveckling går fort. 

Mest framgångsrika är de kräldjur som har två hål i sitt kranium. De utvecklas till en 
grupp som kallas för härskarödlor, Archosaurier. Vissa blir så småningom krokodiler, 
medan andra utvecklas till dinosaurier. 

 
Coelophysis, den första kända rovdinosaurien. 
Illustration: Simon Stålenhag 

Snart finns också många olika grupper med dinosaurier. Bland rovdinosaurierna finns 
Eoraptor i Argentina och Coelophysis i Nordamerika. Nu lever också växtätare som 
den sju meter långa Plateosaurus. Den blir en av de vanligaste dinosaurierna i 
Europa. 

 



Flygande ödlor 
Redan under perm finns ryggradsdjur 
som kan glidflyga. Men de första 
aktivt flygande ryggradsdjuren är 
flygödlorna. De är släkt med 
dinosaurierna som finns i slutet av 
trias. 
 
De första flygödlorna har en lång 
svans som kunde balansera deras 
flygning. De är relativt små rovdjur 
med vassa tänder och de lever antagligen av insekter och fisk. Deras mest typiska 
drag är så klart vingarna som utvecklas från frambenen och handen. 

Tillbaka till havet 
Samtidigt som olika kräldjur konkurrerar på land, återvänder andra till havet. Med 
tiden blir de allt mer specialiserade för ett liv i vatten. Hos alla grupperna blir benen 
kortare och tillplattade för att fungera i vattnet.  

Till dessa kräldjur hör de delfinliknande fisködlorna och Nothosaurus, som senare 
utvecklas till svanödlor. 

Du kan se ett äkta fossil av Keichousaurus, en annan av svanödlornas förfäder i 
utställningen. 
 
 
Däggdjurens förfäder 
Tidigt under perioden finns köttätande kräldjur som så småningom blir däggdjurens 
förfäder. Det som skiljer just dem från andra kräldjur som lever på land är kraniet – 
de har bara ett hål i kraniet, precis som nutida däggdjur. Från dessa kräldjur sker 
utvecklingen till däggdjur i många steg under nästan 40 miljoner år, fram till slutet av 
perioden trias. 

Cynodonter är en grupp mycket däggdjurslika kräldjur som lever under trias. Deras 
specialiserade fram, hörn- och kindtänder liknar däggdjurens. De har också en sluten 
gom som gör att de, precis som vi, kan andas och tugga mat samtidigt. 

Djurens kotor i ryggraden utvecklas och specialiseras. En diafragma i bröstkorgen 
gör att de kan andas effektivare. Vi tror att cynodonterna var pälsklädda. 

 

 

 

 

 
Cynognathus tillhör gruppen cynodonter. 
Illustration: Jacksonwarrior 



Hur och varför 

Flygödlorna är de första ryggradsdjur som kan flyga. Men hur gick det till? De var 
också först med att kunna fånga flygande insekter. 

Under samma tid börjar en del landlevande ryggradsdjur att leva i havet. Det kräver 
en rad evolutionära anpassningar. 

Upp i luften 
Det är självklart att flygande ryggradsdjur har en fördel framför sina konkurrenter på 
marken. Till exempel kommer de lätt undan om de blir jagade. Flygödlorna är de 
första ryggradsdjur som flyger aktivt och inte bara glidflyger. För att göra det behövs 
vingar. 
 
Under trias är de ensamma i luften, förutom insekterna. De är också först med att 
kunna fånga flygande insekter som hittills inte haft några större fiender. 

Flygödlornas vingar består av hudflikar fästade vid frambenen och vid handen. De 
hålls uppe av ett extremt långt finger som motsvarar vårt ringfinger. Mitt på vingen 
sitter en liten hand med tre korta, kloförsedda fingrar. Med dem kan flygödlorna gripa 
tag i grenar eller byten. På handleden har de ett särskilt ben, som håller upp en flik 
av vingen framför armen. 

 
Skelett av flygödla. Här syns handen och det extra benet på handleden.  
Huvudet är stort i förhållande till kroppen, och ögat är stort. 

Flygödlorna har en liten kropp i förhållande till huvudet för att väga mindre. Inuti det 
ihåliga skelettet finns luftfyllda kanaler som också minskar vikten, precis som hos 
dagens flygande fåglar. 

Flygödlorna har stora ögon. Det har även dinosaurier och fisködlor, som hjälp att 
orientera sig och hitta föda. 

 



Åter till havet 
En del av de landlevande ryggradsdjuren återgår till ett liv i havet. För att klara det 
förändras deras kroppsbyggnad. De behöver ju kunna simma effektivt för att kunna 
fånga föda och komma undan fiender. 

Vissa egenskaper finns kvar, som förmågan att andas luft. 

• De viktigaste förändringarna hos fisködlor och svanödlor är: 
• Kraftiga kroppar med massiva revben, kraftiga bäcken och skulderpartier. 
• Kortare ben som omvandlades till fenor, större och tillplattade fötter. 
• Föder levande ungar i vattnet i stället för att lägga ägg på land. 
• Större ögon för att kunna se bra i vatten och lättare hitta sin föda. 

Fisködlor hade de största ögonen som något ryggradsdjur haft. De hade också en 
kraftig stjärtfena som driver dem fram i vattnet, och fram- och bakben omvandlas till 
sidofenor. 

Svanödlorna simmar med hjälp av både fram- och bakben, som omvandlats till 
kraftiga paddlar. De använder benen som vingar och flyger nästan fram genom 
vattnet. 

 

Då och nu 
 
Flygödlor och fladdermöss 
Flygförmågan hos flygödlor och nutidens fladdermöss har utvecklats på liknande sätt, 
men det finns också skillnader. Båda grupperna har vingar av tunn hud som spänns 
ut av handen. 

Medan fladdermössens vinge spänns ut av alla handens fingrar, använde flygödlorna 
bara ett finger för samma uppgift.  Ett extremt långt ringfinger, tillsammans med ett 
speciellt litet ben på handleden, spände ut vingen. Eftersom det förlängda fingret är 
så uppseendeväckande stort, har en av de bäst kända flygödlorna döpts till 
Pterodactylus, som är grekiska och betyder "fingervinge”.  
 

 

 

 

 

 

 

Skelett från fladdermus (vänster)och flygödlan Pterodactylus (höger). 



Flygfärdiga flygödlor 

Att flygödlorna la ägg vet vi tack vare ett välbevarat flygödleägg från Kina. Ägget 
innehåller en nästan färdigutvecklad unge med ett vingspann på 25 centimeter. 
Forskarna antar därför att ungarna kunde ta hand om sig själva och var flygfärdiga så 
snart de kläcktes.  

Ungarna hos fladdermöss och fåglar behöver däremot mycket omvårdnad av 
föräldrarna innan de kan klara sig på egen hand. 

 
Att flygödlorna la ägg vet vi tack vare välbevarade flygödleägg från Kina. Ägget innehåller en nästan 
färdigutvecklad unge med ett vingspann på 25 centimeter. 
Foto: X Wang och Z Zhou 
 
Dag- och nattaktiva 
En annan skillnad mellan flygödlor och fladdermöss är att flygödlorna var aktiva på 
dagen. De använde sina stora ögon för att orientera sig och hitta föda. Fladdermöss, 
som främst är nattaktiva, använder hörseln och ultraljud för att jaga och orientera sig.  

De flesta fladdermöss är nattaktiva. Det kan bero på att de utvecklades senare än 
fåglarna, som ju är bäst på att flyga av alla ryggradsdjur. För att slippa konkurrera 
med fåglarna blev de istället aktiva på natten, när de flesta fåglar vilar. Flygödlorna, 
som var de första flygande ryggradsdjuren, hade däremot ingen konkurrens i luften. 

Stenar i magen 
De stora växtätande dinosaurierna kunde inte tugga sin mat - de hade för små käkar 
och tänder. Djuren rafsade i sig växterna och svalde maten otuggad. Men hur kunde 
de sönderdela de stora mängder växtföda som de åt? 



Jo, de svalde stora stenar som hjälpte till att 
mala ner födan. Sådana magstenar, 
gastroliter, har man hittat i magen hos 
fossila skelett av Plateosaurus med flera 
andra dinosaurier. De har också hittats i 
juratidens havskrokodiler. 

Samma teknik använder dagens höns och 
andra fåglar som äter frön. Eftersom de 
saknar tänder äter de grus och småsten, 
som hjälper till att mala ner den föda de har 
svalt. Det är därför man kan se tjädrar, orrar 
och andra hönsfåglar gå och plocka grus på 
småvägar i skogen. Nutida krokodiler kan 
inte heller tugga och använder samma 
teknik.  
    Fossila gastroliter. Foto: Wolfgang Sauber 
 
Larviga groddjur 
Gherrothorax var ett stort groddjur från trias. Som vuxen hade den sina yttre gälar 
kvar från larvstadiet. Den såg ut som ett jättestort grodyngel och var anpassad för att 
leva hela livet i sötvatten. I Mexiko lever en nutida, utrotningshotad släkting, som 
kallas axolotln. Precis som Gerrothorax behåller axolotln en del av larvstadiets 
egenskaper som vuxen. Den har till exempel också sina yttre gälar kvar. När ett djur 
behåller ungarnas egenskaper som vuxen, kallas det neoteni. 
 

 
Axolotln. 
Foto: Orizatriz 
 

 

 

 

 



Visste du att 
 
Dinosauriernas framgång 
I slutet av trias utvecklades dinosaurier och däggdjurens förfäder nästan samtidigt. 
Men varför kom dinosaurierna att dominera? 

Däggdjurens förfäder utvecklade en rad nya anpassningar som specialiserade fram, 
hörn- och kindtänder. De hade en sluten gom, som gjorde att de kunde tugga maten 
medan de andades. 

De utvecklade specialiserade kotor i ryggraden och en diafragma i bröstkorgen, som 
gjorde andningen mer effektiv. Dessutom satt benen under kroppen, vilket gjorde att 
de kunde springa snabbare än sina förfäder. 

Men de mycket större dinosaurierna utvecklade också nästan alla dessa egenskaper. 
Därför blev de överlägsna konkurrenter till däggdjuren. De tidiga däggdjur som 
överlevde i skuggan av dinosaurierna var små och nattaktiva. 

 

Dinokannibaler  
Den äldsta kända rovdinosaurien är Coelophysis från slutet av trias. I New Mexico i 
USA har man hittat mer än 100 skelett av den här arten. De varierar i kroppslängd 
från 80 centimeter till över tre meter. En av de största individerna hade dessutom ätit 
upp en av de mindre – ett över 200 miljoner år gammalt exempel på kannibalism!  
 

 

 

 

 
 

 

Coelophysis. Illustration: Simon Stålenhag 
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