
 Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution  
 

1 
 

 

JURA  201-145 miljoner år före nutid 

Stora steg 

Under jura utvecklas fåglarna och insekter börjar pollinera växter. En mängd nya 
dinosaurier uppkommer också nu, och de första däggdjuren börjar utvecklas. 

Alla dessa evolutionära händelser är helt avgörande för hur vår värld ser ut idag, 
med alla däggdjur, fåglarna i luften och insekterna som den mest artrika djurgruppen 
på jorden. 

Fåglarna  
I slutet av juratiden utvecklas fåglarna från små, köttätande dinosaurier. Forskarna 
betraktar fåglarna som flygande dinosaurier. De är alltså inte alls utdöda, utan en 
skata är en sorts fjäderbeklädd dinosaurie. 

 
Dinosauriernas släktträd med fåglarna längst till vänster. De är den grupp ryggradsdjur som utvecklas sist. Trädet 
visar att köttätande dinosaurier (theropoder) är närmare släkt med fåglarna än med alla andra dinosaurier. 
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 

De äldsta kända fåglarna under jura är en blandning av moderna fåglar och 
rovdinosaurier. De har den egenskap som gör fåglarna unika också idag - de har 
fjädrar. Vingarna är välutvecklade och de kan flyga. Men istället för näbb har de 
käkar med vassa tänder, precis som de samtida rovdinosaurierna. De har också tre 
små, kloförsedda fingrar på varje vinge och en lång, fjäderklädd svans.  

 



Den första insektspollineringen 

Samspelet mellan växter och insekter har utvecklats ända sedan insekterna 
uppträdde på jorden. Under jura börjar en del insekter livnära sig på de söta, 
näringsrika vätskorna som finns hos vissa kottepalmer och en viss grupp utdöda 
fröormbunkar. 

När de äter av de söta vätskorna så sprider de samtidigt pollen mellan plantorna, och 
bidrar till växternas fortplantning. Insektspollineringen är uppfunnen. 

Idag är just de här växterna och insekterna utdöda. De konkurreras ut av andra 
insekter och blomväxter under nästa tidsperiod, krita. 

 

Släktingar till dagens nätvingar suger nektar från en fröväxt. 
Illustration: Mary Parrish 

 
Däggdjuren 
Däggdjuren börjar utvecklas redan i slutet av perioden trias, men det är först nu 
under jura som vi kan kalla dem däggdjur. Vi tror att ungarna diade, och vi vet att de 
hade päls – ett par av de moderna däggdjurens kännetecken. 

De har också en tanduppsättning som är typisk för däggdjur, med specialiserade 
fram-, hörn- och kindtänder. Fördelen med dem är att djuren kan fånga, gripa tag i 
och tugga födan på ett effektivt sätt. 

Men de har inte mjölktänder och permanenta tänder, som dagens däggdjur. Istället 
bytte de tänder hela livet, precis som kräldjuren fortfarande gör. 

En annan skillnad sitter i hörselorganen. Vi och de nutida däggdjuren har tre olika 
hörselben, men juratidens däggdjur hade bara ett (stigbygeln). 



 

Däggdjurens släktskapsträd. Överst finns juratidens däggdjur, Morganucodon, medan de andra tre grupperna är 
dagens däggdjur kloakdjuren, pungdjuren och moderkaksdjuren. Alla nutida däggdjur hör till gruppen Mammalia. 

 

Nya dinosaurier 
Jura är jättarnas tid. Dinosaurierna är många, både köttätare och växtätare. Några är 
tidernas största djur, som Brachiosaurus och Diplodocus. 

Det finns en stor variationen i storlek bland dinosaurierna och några är små 
som Compsognathus. Den är ett rovdjur som lever på ödlor och andra smådjur. Det 
vet vi eftersom matrester i djurens magar blivit fossil tillsammans med djuren. 

 

Hur och varför 

Däggdjurens intåg 
Däggdjurens utveckling började redan under den föregående perioden trias. Men 
under jura tar den fart, trots den hårda konkurrensen från dinosaurierna. 

Det här beror troligen på att juratidens däggdjur är små och nattaktiva, medan 
dinosaurierna är aktiva på dagen. Att kunna uppfatta ljud och dofter är extra 
viktigt om natten, och under perioden blir däggdjuren bättre anpassade till det. De får 
en större hjärna, bättre luktsinne och hörsel än förfäderna. Käkarna och tänderna 
förändras också. 

 

Tänder 
Hos de tidigaste däggdjuren byts tänderna då och då under hela livet, precis som 
hos deras förfäder kräldjuren. De ärver också specialiserade fram-, hörn- och 
kindtänder från de däggdjursliknande kräldjuren. Tack vare dem kan de äta det 
mesta. 



Men vissa av juras däggdjur utvecklar permanenta tänder som sitter kvar hela livet. 

Ungarna har mjölktänder, också de specialiserade, med fördelen att de kan äta det 
mesta. Mjölktänderna byts ut till permanenta under tiden som de blir vuxna.  
 
 
Stora dinosaurier 
Eftersom det finns mycket mat under jura kan riktigt stora växtätande dinosaurier 
överleva. Allt tyder på att det var en evolutionär fördel att vara stor, också för 
landlevande djur. Antagligen är fienderna få — inte många rovdjur vågar ge sig på de 
gigantiska långhalsarna. 

Deras extremt långa halsar är kanske den viktigaste anpassningen. Den gör att 
djuret kan beta av ett stort område utan att behöva röra sig särskilt mycket och 
därmed spara energi. 

Så långhalsarna står helt enkelt bara där och äter och sväljer medan maten jäser i 
magen. Individerna med de längsta halsarna kan rafsa i sig mest mat och klarar sig 
bäst i konkurrensen om födan. 

I halsen finns speciella senor och muskler som ger den stadga och huvudet är litet 
och lätt.  

De behöver inga kraftiga och tunga käkmuskler eftersom de inte tuggar, utan sväljer 
födan mer eller mindre hel. 

Att de kan smälta dessa enorma mängder mat beror troligen på att de har stora 
magar, och att födan kan ligga där och jäsa - som i en kompost. 

Med detta levnadssätt behöver dinosauriejättarna inte röra sig så mycket. Men 
det kräver ändå mycket energi att förflytta en bortåt 100 ton tung kropp. 

Därför är skelettet lätt och ihåligt, precis som hos deras släktingar flygödlorna och 
krokodilerna. Dessutom har de luftsäckar i skelettbenen, som är kopplade till 
lungorna och som ökar förmågan att ta upp syre. 
 
 
Att flyga 
Fåglar är de ryggradsdjur som är bäst på att flyga. Sedan 
juratidens första fåglar dök upp har en rad anpassningar 
förbättrat fåglarnas flygförmåga. 
 
Den som ska flyga behöver vara lätt. Den tyngsta av dagens 
flygande fåglar är stortrappen, och den väger inte mer än 16 
kg trots ett vingspann på nästan två och en halv meter. För 
att minska vikten har fåglarna ett lätt och ihåligt skelett, 
precis som flygödlor och dinosaurier. Tänderna har ersatts 
med en lätt näbb. 
     Skelett av kråka.  
     Foto: Karolina Kristensson 



 
Eftersom det är energikrävande att flyga behövs kraftiga flygmuskler. De måste vara 
väl förankrade i skelettet. Alla flygande fåglar har därför en bröstbenskam som de 
kraftiga flygmusklerna är fästade på. Kroppen är också mer eller mindre 
strömlinjeformad för att minska luftmotståndet.     

För att öka syreupptagningen har fåglarna ett antal luftsäckar som står i förbindelse 
med lungorna. Upp till en femtedel av fågelns volym är luftsäckar. Det är samma 
lösning fanns hos flygödlor och en del dinosaurier. 

Fågelvingen och fjädrarna är naturligtvis nyckeln till fåglarnas flygskicklighet 
och förmåga att manövrera. Vingarna är ombildade framben. På dem sitter mängder 
med fjädrar av olika form och storlek, gjorda av hornämnet keratin. Om fjädrarna går 
sönder kan de bytas ut mot nya. 
 

Då och nu 

Idag lever mer än 5 400 däggdjursarter på jorden. Variationen är enorm! Alltifrån 
pyttesmå näbbmöss till gigantiska valar, från snabba geparder till långsamma 
sengångare, arter som flyger, gräver, klättrar och simmar. De finns i nästan alla 
tänkbara miljöer - på land, i vatten och i luften. 
 
Forskarna trodde länge att juratidens däggdjursarter var väldigt lika varandra, att de 
flesta var små och näbbmuslika insektsätare. Men nyare fossilfynd visar oss att de 
tidiga däggdjuren var mer olika varandra än vad man trott. 
 

Stor variation 
Många av juratidens däggdjur är små insektsätare som påminner om näbbmöss eller 
vesslor, som Morganucodon och Megazostrodon. Andra arter är mer specialiserade 
och delvis vattenlevande som den mullvadsliknande Haldanodon. I Kina har 
forskarna hittat ett 164 miljoner år gammalt fossil av ett vattenlevande däggdjur. Det 
liknar en bäver och har en bred bäverliknande svans, täckt med fjäll.  

 
 

Morganucodon.   Castorocauda, ett bäverlikt däggdjur från juratiden. 
Illustration: Simon Stålenhag  Illustration: Nobu Tamura 
 
Vissa av juras däggdjursarter klättrar i träd och andra utvecklar breda hudveck längs 
kroppssidorna. De kan glidflyga korta sträckor, som dagens flygekorrar. Andra arter 
är springande rovdjur, asätare eller grävande termitätare. 
 
 



Jättar 
Elefanter, noshörningar, giraffer och flodhästar är dagens motsvarigheter till 
juratidens jättelika dinosaurier. Nutidens däggdjur har också delvis samma 
levnadssätt som dinosaurierna hade. Ändå kunde dinosaurierna vara så mycket som 
20 gånger större.  

 
Jämförelser mellan de största dinosaurierna och de största landdjur som finns på jorden i dag. 
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 

En viktig skillnad är att de stora dinosaurierna har ett ihåligt skelett med luftsäckar. 
Det gör dem lättare och förbättrar syreupptagningen när de anstränger sig. Att 
dinosaurierna inte slösar energi på att tugga födan kan också förklara att de kan 
bli så stora. 

En annan orsak till att de blev så stora är troligen skillnaden i fortplantning, att 
dinosaurierna la många ägg medan dagens stora däggdjur föder några få levande 
ungar. 

Få ungar eller många ägg 

Ju större ett nutida däggdjur är, desto färre ungar föder det. 

 



• Många vuxna men få ungar per vuxen.  
• Mycket energi/tillsyn per unge för att tillräckligt många ska överleva. 
• Många vuxna behöver dela på maten, och de kan då inte bli hur stora som 

helst. 
• Få vuxna, men många ungar per vuxen. 
• Lite energi/tillsyn 

per unge, tillräckligt många överlever ändå. 
• Det räcker med få vuxna som får tillgång till mycket mat, och kan bli jättestora. 

En elefant till exempel föder bara en eller två ungar åt gången. Det krävs mycket 
energi per unge, eftersom fostret utvecklas inne i moderns kropp och 
fosterutvecklingen är lång. Alla ungar som föds överlever inte heller till vuxen ålder. 

Varje hona hinner bara föda ett litet antal ungar under sin livstid. Därför måste det 
finnas många elefanter som kan föda ungar, om arten ska kunna fortleva. Eftersom 
individerna behöver vara fler, begränsas tillgången till mat. Och med begränsad 
tillgång till mat så begränsas varje elefants storlek. 

De stora dinosaurierna å sin sida lade många och förhållandevis små ägg. Djuren 
behövde inte satsa så mycket energi per unge. De fick många ungar, och 
därför behövde inte antalet vuxna individer vara så stort. Tillräckligt många ungar 
överlevde och nådde vuxen ålder. 

Eftersom det inte behövdes lika många vuxna individer för att tillräckligt många 
ungar skulle överleva, så var tillgången till mat större. Forskarna beräknar att varje 
jättedinosaurie kan ha haft tillgång till så mycket som 20 gånger mer mat än en 
elefant har! 

Delfiner och fisködlor 
De flesta av oss tycker nog att fisködlor och delfiner är lika. Var de nära släkt? Nej, 
delfiner är valar och alltså däggdjur. Fisködlorna var däremot kräldjur. Likheten beror 
på att båda anpassats till ett liv i havet. 

 
Tabellen visar likheter och skillnader mellan delfin nu och fisködla då. 



Både delfiner och fisködlor har en strömlinjeformad, fiskliknande kropp. De har också 
en stjärtfena som driver dem fram genom vattnet. Med ryggfenan och de paddellika 
frambenen kan de styra i vattnet. Bakbenen är tillbakabildade, på samma sätt som 
hos valarna. 

Fisködlorna utvecklade också förmågan att föda levande ungar. Som hos delfiner 
föds ungarna med huvudet sist, för att inte drunkna. Både fisködlor och delfiner har 
lungor och andas luft. 

Men det fanns också skillnader. Delfiner orienterar sig med ekolod medan fisködlorna 
var beroende av sina stora ögon. 

Dessutom utvecklades fisködlornas stjärtfena från en kräldjurssvans som rörde sig i 
sidled. Därför var stjärtfenan lodrät som hos fiskar, medan delfiner andra valar har en 
vågrät stjärtfena som slår upp och ner i vattnet.  

 

Dinosaurier 

Om vi hade levt under juratidens så hade vi mött vidsträckta sumpmarker och stora 
slätter. Här strövar imponerande dinosaurier omkring, som den nio meter långa 
växtätande Megalosaurus och den ännu större köttätande Allosaurus.  

Under jura frodas dinosaurierna. Några arter är bland de största djur som någonsin 
funnits. Men alla är inte stora, arterna skiljer sig mycket åt i storlek och de kunde se 
både märkliga och fantastiska ut.  

En liten köttätare 
Här lever också den lilla Compsognathus, 
som är den minsta kända dinosaurien. 
Compsognathus är köttätare, men inte 
större än en vanlig höna. Troligen livnär 
den sig på små däggdjur, ödlor och 
insekter 

 
   
                    
   
    Compsognathus. Illustration: Simon Stålenhag 
Giganterna 
De mest spektakulära dinosaurierna under jura är de långhalsade, växtätande 
sauropoderna, de största varelser som har existerat på land. 
 
Brachiosaurus är en av de allra största, 25 meter lång och väger upp till 75 ton. Bara 
halsen är 12 meter lång! Vilken dinosaurie som var allra störst är forskarna oeniga 
om. En av de hetaste kandidaterna är Seismosaurus som vi tror kunde bli 40 meter 
lång. 



Bepansrade växtätare 

Till juras dinosaurier hör också de stora, märkliga växtätarna utrustade med 
benplattor. Kentrosaurus är fyra meter lång med två rader väldiga plattor och taggar 
på rygg och svans. Plattorna är ett effektivt försvar mot rovdinosaurier.  

En av de mest kända av dessa dinosaurier är den nio meter långa Stegosaurus. 
Dess hjärna är inte större än en valnöt men den har en extra ”hjärna” i bakpartiet, ett 
nervcentrum som hjälper den att manövrera sin massiva kropp. De stora 
benplattorna på rygg och stjärt ger ett imponerande försvar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegosaurus, bepansrad jätte med en extra "hjärna" i bakpartiet, som hjälp att manövrera den massiva kroppen. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Visste du att 

I södra Argentina har man hittat fossil av det utdöda barrträdet Araucaria mirabilis. 
Tack vare att träden begravts i aska efter vulkanutbrott har både kottar och hela 
stammar bevarats. 
 
Trädet bildade stora skogar under juratiden och kunde bli upp till 100 meter högt. De 
höga Araucauriaträden kan ha varit den viktigaste födokällan för juratidens 
långhalsade dinosauriejättar.  

Även om arten idag är utdöd så lever fortfarande 
ett tiotal nära släktingar kvar i Australien och 
Sydamerika. Dagens Araucaria är så lik sin 
fossila förfader att den kan kallas för ett levande 
fossil. Skillnaden är att den nutida Araucarian har 
betydligt större frön. 

 

 

 

Fossila kottar från Araucaria mirabilis.    Araucaria bidwillii, så lik sin 
Foto: Yvonne Arremo    förfader Araucaria mirabilis den 
     kan kallas ett levande fossil. 
     Foto: Bidgee 



Två andra nutida arter av släktet Araucaria är brödgranen och krukväxten rumsgran 
(norfolkgran). 

  

Brödgran, Araucaria araucana, och krukväxten rumsgran, Araucaria heterophylla. 
Foto: Rickard Durell (vänster) Sigrid Crafoord Dahlback (höger) 
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