
 Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution 
 

 

Krita hav 145-66 miljoner år före nutid 

Stora steg 
 
Under trias och jura påbörjas en förändring av havets djurliv, som når sin kulmen 
under krita. Vissa djurgrupper, som armfotingar och sjöliljor blir mer och mer 
ovanliga. Andra djur, som sjöborrar, snäckor och musslor, som tidigare haft en mer 
undanskymd tillvaro, utvecklade i stället en stor artrikedom. 

Det är också nu som en rad nya, effektiva rovdjur utvecklas: mosasaurier, benfiskar 
och kräftdjur med kraftiga klor. 

En annan viktig händelse är ett stort utdöende i slutet av perioden. Vi räknar med att 
tre fjärdedelar av alla jordens djur och växtarter dör ut i slutet av krita, bland dem 
flygödlorna, svanödlorna och dinosaurierna (utom fåglarna). 

 

 
Svanödla. Illustration: Simon Stålenhag  
 
 

Hur och varför 
 
Under krita trängs några djurgrupper undan medan andra har framgång. Samtidigt 
utvecklas nya rovdjur. Den här omvälvande förändringen påbörjades under de 
föregående tidsperioderna, men nu når den sin höjdpunkt. 

Framför allt handlar det om tillgång till föda. Nya typer av encelliga alger utvecklas, 
som gör att det fanns mer mat i haven. Ökad algproduktion förändrar de marina 
ekosystemen och sammansättningen av arter. Förändringarna är omfattande, och ett 
bra exempel på evolution. 
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Förlorarna i havens evolutionära kamp blir djurgrupper som armfotingar och sjöliljor 
som sitter fast i underlaget och alltså inte kan förflytta sig. De kan inte gräva ner sig 
som musslor och sjöborrar och har därför svårt att undkomma sina fiender. 

Vinnarna i den näringsrika miljön är de rörliga och mer ”köttiga” djurgrupperna som 
musslor, snäckor och sjöborrar. De har en hög ämnesomsättning, växer fort och ökar 
snabbt i antal.  

Detta medför i sin tur att rovdjuren får tillgång till mer föda och att också de blir fler 
och artrikare. Anpassningar hos nya rovdjur som fisködlor och kräftdjur, resulterar i 
fler anpassningar hos bytesdjuren.  

Vi kan spåra en rad snabba förändringar, styrda av konkurrensen mellan rovdjur och 
bytesdjur. Tydligast syns denna evolution hos kräftdjur och snäckor. Tack vare fossil 
kan vi följa hur effektiva klor utvecklas hos kräftor och krabbor, som kan krossa och 
sönderdela bytesdjurens skal. 

Utveckling av klor leder i sin tur till att snäckor får skal som är svårare att öppna eller 
krossa. Dessa snäckor har bättre chanser att överleva. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack vare fossil kan vi följa hur effektiva klor utvecklas hos bland annat krabbor och hur förstärkt skal hos olika 
snäckor ger dem bättre chanser att överleva.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
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Då och nu 
 
Groddjuren under karbon var de första landlevande ryggradsdjur som återvände till 
ett vattenliv. Därefter har landlevande djur gång på gång anpassats tillbaka till ett liv i 
vatten.  
Under krita är det mosasauriernas tur, stora ödlor som anpassas till ett liv i havet och 
som är släkt med varaner. Bland fåglarna utvecklas också havslevande former under 
perioden som påminner om pingviner. 

Dessa fossila havsdjur och deras nutida motsvarigheter har en sak gemensamt: de 
andas med lungor, precis som vi. Det visar att deras ursprung är landlevande 
varelser.  

Mosasaurier 
Mosasurierna var stora ödlor som kunde bli upp till 18 meter långa. Under krita 
utvecklas de till vattenlevande djur, släkt med dagens varaner. 

 

Nu levande bandvaraner är också duktiga 
simmare, som jagar fisk och krabbor. Men de är 
också väl anpassade till ett liv på land. De 
springer snabbt, kan klättra i träd och jagar små 
däggdjur och fåglar. 

 
 
 

Bandvaran. Foto: Thomas Mörs 

 

Mosasaurierna simmade på ungefär 
samma sätt som nutida varaner. Däremot 
kunde de inte röra sig på land, eftersom 
deras ben omvandlats till fenor. Därför 
kunde de inte lägga ägg på land, utan 
födde levande ungar. 

 
 
 
 

Mosasaurus. Illustration: Nobu Tamura 
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Fåglar 
En annan grupp som utvecklade havslevande 
former under krita var fåglarna. Hesperornis 
var den första fågel som förlorade flyg-
förmågan i anpassningen till ett marint liv. Det 
hände 70 miljoner år efter uppkomsten av de 
första fåglarna. 
Hesperornis var en motsvarighet till dagens 
pingviner, men mycket större. Den kunde bli 
hela 180 cm lång, alltså som en fullvuxen 
människa! I motsats till pingviner, som simmar 
med sina vingar, simmade Hesperornis med 
fötterna, på samma sätt som dagens lommar. 
 
    Illustration: Simon Stålenhag 
   

 
 
Visste du att 
I utställningen kan du se skelettet av den väldiga svanödlan Thalassomedon som är 
från Nordamerika. Men visste du att det också funnits svanödlor i Sverige? 
I Skåne finns berggrund från krita och här har man hittat många rester av svanödlor 
i form av ryggkotor och tänder. De flesta fynden är från trakten av Ivösjön i nordöstra 
Skåne. 
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Krita land 
 
Stora steg 
I början av perioden är blomväxter ovanliga. I slutet dominerar de växtriket helt. Den 
här explosionsartade utvecklingen av blomväxter är ett av de stora stegen under 
krita.   

En annan viktig händelse är ett stort utdöende i slutet av perioden. Vi räknar med att 
tre fjärdedelar av alla jordens djur och växtarter dör ut i slutet av krita, bland dem 
flygödlorna, svanödlorna och dinosaurierna. 
 
 
En blomstrande värld 
Växter med frön fanns redan under devontiden. Nu, 240 miljoner år senare, utvecklas 
de första blommande växterna. I början av krita är de fortfarande ovanliga. De flesta 
är små örter eller buskliknande växter med oansenliga blommor som pollineras av 
insekter. Men så drar en enormt kraftig utveckling av arter igång. Ormbunkar, 
kottepalmer och ginkgoväxter trängs undan. I mitten av perioden dominerar 
blomväxter de flesta ekosystemen, och i slutet är nästan alla dagens grupper av 
blomväxter utvecklade. 

Den främsta orsaken till denna fantastiska evolutionära framgång är uppkomsten av 
just blomman.  

 
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 
 
De första blomfynden 
De allra äldsta fossilen av blomväxter är från början av krita och de går att hitta bland 
annat i Skåne. Blommorna är små och ofta mycket väl bevarade med både blomblad, 
pistiller och ståndare med pollenkorn kvar.  
 
Den som först upptäckte de här fossilen var Else Marie Friis, professor här på 
museet. Hennes fynd förändrade helt vår kunskap om de första blommande 
växterna. Tidigare trodde vi att de första blommorna var träd med stora blommor som 
påminner om magnolians. Nu vet vi att de tidigaste blomväxterna var små örter med 
miniatyrblommor. 
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Det stora utdöendet 
Krita avslutas med ett av de största massutdöendena som inträffat på jorden. Kanske 
utplånas så mycket som 75 % av jordens alla växt- och djurarter. 

Flygödlor, svanödlor och alla dinosaurier - utom fåglarna - dör ut helt. I haven 
försvinner många djur som levde nära havsytan, som bläckfiskgruppen ammoniter. 
Många växtarter dör också ut. Det finns minst 20 olika förklaringar till detta 
massutdöende. Den vanligaste teorin utgår från ett enormt meteoritnedslag i Mexiko 
för ungefär 66 miljoner år sedan. 

Jordens träffades då av en asteroid ungefär 100 gånger så stor som arenan Globen. 
Asteroider är stora stenar i vårt solsystem. Om de kommer ur sin bana runt solen, 
kan de slå ner på jorden. De kallas då meteoriter. 

Ett meteoritnedslag av den storleken kan få enorma följder. Väldiga moln av stoft och 
ånga, vatten som slungas upp i jättelika tidvattenvågor, jordbävningar och långvariga, 
sura regn. Massblomning av alger och syrebrist i haven gör att näringskedjor 
kollapsar totalt. 

När himlen förmörkas av stoftet under lång tid försvinner solens ljus och värme. En 
asteroidvinter uppstår, kanske med korta istider. En stor del av jordens växter dör ut. 
Utan växter som föda svälter de växtätande djuren, och efter dem svälter köttätarna. 

Kratern utanför Mexiko har samma ålder som utdöendet. Det som också stöder 
denna teori är ett tunt asklager i berggrunden, precis på gränsen mellan krita och 
nästa period tertiär. Just det lagret innehåller ovanligt stora mängder av metallen 
iridium. Metallen är mycket sällsynt på jorden, men vanligare i meteoriter. 

 
 
Asklagret syns som en svart skarv i berglagrets nedre del. Lagret bildades antagligen till följd av det stora 
asteroidnedslaget. Bild från Colorado, USA. 
Foto: Nationalparks 

Det finns som sagt många fler teorier kring vad som orsakar det stora utdöende. En 
bygger på att en stor stjärna ska ha exploderat i närheten av vårt solsystem. 

En sådan explosion kan ha sänt ut stora mängder farlig strålning som träffade jorden. 
Det skulle kunna förklara varför främst landlevande organismer och de som levde 
nära ytan i haven dog ut. 
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Enligt en annan teori ska en dramatisk klimatförändring ha inträffat när kontinenterna 
gled isär allt mer. Det kan ha lett till ändrade havsströmmar och vindmönster, 
jordbävningar och vulkanutbrott. 

Effekten blev extremt snabba klimatförändringar mellan värme och kyla. Ännu en 
teori menar att en ovanligt smittsam sjukdom kan ha drabbat en stor del av jordens 
varelser. 

Kanske är svaret på varför så många arter dog ut samtidigt en kombination av 
många samverkande orsaker. 

 

Hur och varför 
Under krita utvecklas väldigt många olika blomväxter under relativt kort tid, samtidigt 
som insektsgrupperna blir fler och fler. Än idag dominerar blommor och framför allt 
insekter antalet arter på jorden. 
Att blomväxterna är så framgångsrika beror just på blomman. Insekternas 
framgång – de utgör idag 90 % av alla djurarter – har flera orsaker. 
 
Blomväxternas framgång 
Den snabba utvecklingen av blomväxter under krita beror troligen på uppkomsten av 
blomman. Blomman är specialiserad för fortplantning med hjälp av insekter eller 
andra djur. Fortplantningsorganen är ståndarna och pistillerna.  
 
Många blommor utvecklar dofter och stora, färggranna kronblad för att locka till sig 
insekterna. Men det mest utmärkande för blomväxterna är att fröna är gömda i en 
frukt. Därför kallas blomväxter också för gömfröiga. 
 
De första fröväxterna, som utvecklades redan 240 miljoner år tidigare, hade sina frön 
placerade helt öppet eller i olika sorters kottar. De saknade också kronblad och 
foderblad, och kallas därför nakenfröiga växter. Dit hör alla dagens barrträd. 
Idag känner forskarna till omkring 300 000 olika blomväxter. Av nakenfröiga växter 
finns bara cirka 900 arter, men de var betydligt mer artrika före blomväxternas 
uppkomst. 

Det är alltså troligt att utvecklingen av olika blomtyper leder till blomväxternas 
enorma framgång under krita. Parallellt utvecklas allt fler insektsarter, som var 
anpassade till att pollinera olika sorters blommor. 

Insektspollinering är en stor fördel för växterna. Pollen kan spridas mellan olika 
individer på ett säkert sätt, och risken för självbefruktning och inavel minskar. Växten 
behöver inte heller bilda så stora mängder pollen som om spridningen hade skett 
med vinden. 

Även för insekterna innebär pollineringen en fördel. De får tillgång till en fantastisk 
energikälla i form av energirikt pollen eller nektar. 
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Insekternas och blommornas snabba utveckling under krita har effekt för nästan alla 
landlevande ryggradsdjur. Det är nu de flesta nutida groddjuren, ödlorna, ormarna, 
fåglarna och däggdjuren utvecklas. Många av dem var små insektsätare eller 
allätare. 
 
Allt fler insektsarter gör att fler insektsätande ryggradsdjur uppkommer. Sambandet 
mellan evolutionen av de nutida däggdjuren och blomväxternas och insekternas 
utveckling är väldigt tydlig. 
 
Insekternas succé 
Av dagens 1,2 miljoner kända djurarter är 1 miljon arter insekter. En viktig orsak till 
denna totala dominans är insekternas samevolution med blomväxter som inleds 
under krita. Fler och fler värdväxter utvecklas som de olika insektsarterna kan 
utnyttja. 

Men det finns fler orsakerna till att insekterna är så artrika. De har en god 
spridningsförmåga eftersom de flesta arter kan flyga. De förökar sig också snabbt. 
Insekter som bin, getingar och myror bildar samhällen. Samarbetet ger dem fördelar 
när det gäller till exempel att hitta föda och skydd. En annan anledning till att 
insekterna är så framgångsrika beror på deras utveckling från ägg till vuxen insekt. 

De första insekterna, som levde för 400 miljoner år sedan, hade ingen förvandling 
alls. Ur ägget kom en liten insekt som bara växte till i storlek. Än idag finns sådana 
insekter, som hoppstjärtar och silverfisken som brukar trivas i våra badrum. 

 

Silverfisk. Förökar sig framgångsrikt, men utan förvandling.  
Foto: Christian Fischer 
 
 

 
 
 
 
Ofullständig utveckling hos en gräshoppa:  
ägg, nymf, större nymf och vuxen.  
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Idag har 85 % av alla insekter fullständig förvandling. Innan insekten blir vuxen 
genomgår den både ett larv- och ett puppstadium. Fördelarna med detta är att larven 
och den vuxna insekten kan äta olika saker och leva på olika ställen. De slipper 
konkurrera om mat och plats. 

Larven kan leva i en miljö som den vuxna insekten inte klarar av. Puppan kan 
överleva om miljön blir otrevlig, till exempel på vintern eller om det blir dåligt med 
mat. 

 

 
 
 
 
 
Fullständig utveckling hos en citronfjäril:  
ägg, larv, puppa och fjäril.  
 
 
 
 

 
 
Då och nu 
Under jura fanns en grupp däggdjur som såg ut och levde ungefär som dagens 
gnagare. Trots likheten är de inte nära släkt med varandra. 
Att olika grupper av organismer utvecklas tillsammans och drar nytta av varandra 
kallas samevolution. Ett bra exempel på det är att olika arter av fikon utvecklats 
tillsammans med fikongetingar. 
 
"Gnagare"  
Under jura uppkommer en grupp däggdjur som lever ungefär som dagens gnagare. 
De kallas för Multituberculata däggdjur och de blev den dominerande djurgruppen 
bland däggdjuren under krita. 
 
Gruppen överlevde i hela 130 miljoner år. De var med andra ord en av de mest 
framgångsrika däggdjursgrupperna någonsin. De dog ut långt efter det stora 
massutdöendet då dinosaurierna försvann. 
Under krita utvecklade dessa djur framtänder som växte hela livet, precis som hos de 
nutida gnagarna. 

Gruppen är inte nära släkt med våra gnagare, men de hade samma levnadssätt som 
dem. Alla arter är ganska små, mellan en mus och en råttas storlek. De största 
arterna blev 60 centimeter långa.  
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De dog troligen ut för att de moderna gnagarna konkurrerade ut dem. 

 

Fikonevolution 
Att olika grupper av organismer utvecklas tillsammans och drar nytta av varandra, 
kallas samevolution. Ett bra exempel på det är evolutionen av olika arter av fikon 
tillsammans med fikongetingar. 
 

Varje fikonart som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av 
geting. Men det här är inget nytt. Fossila fynd visar att samarbetet har funnits i 70, 
kanske till och med 90 miljoner år! Redan under krita, då fikonfamiljen först 
utvecklades, uppstod den här symbiosen. 

Sedan dess har nya fikonarter utvecklats och varje gång har också de pollinerande 
getingarna utvecklat nya arter som specialiserat sig på de nya fikonarterna. 

 

 
 
Varje art av fikon som finns idag pollineras av och lever i symbios med sin egen art av getting. Samarbetet har 
funnits länge, kanske i 90 miljoner år.  
Foto: JMK 
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Dinosaurier 
 
Dinosaurierna frodas under krita, tills de dör ut i slutet av perioden. Nya arter 
utvecklas, både växtätande fågelhöftade arter och köttätare. De köttätande 
dinosaurierna blir de största rovdjur som någonsin funnits.  
  
Nya tänder 
Dinosaurierna delas in i ödlehöftade och fågelhöftade dinosaurier, beroende på hur 
deras bäcken ser ut. De fågelhöftade är den grupp som blir mest artrik under krita. 
 
De är alla växtätare och utvecklas till en mängd fantasifulla former som 
Ankylosaurus, klädd med benplattor, och den hornförsedda Triceratops. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
En annan artrik grupp fågelhöftade dinosaurier är de tvåbenta ornitopoderna. De 
fågelhöftade dinosaurierna skiljer sig från alla andra kräldjur eftersom de utvecklar 
specialiserade kindtänder som gör att de kan tugga födan. Andra dinosaurier kunde 
bara slita sönder och svälja födan. 
 
De utvecklar också muskulösa kinder som håller kvar maten i munnen, en 
förutsättning för att kunna tugga. 
 
Kindtänderna sitter tätt ihop och bildar en effektiv kvarn som maler ner 
växtmaterialet. Fördelen med det är att maten lättare och snabbare kan brytas ner i 
magen. 
 

 

Kindtänder hos Triceratops och Edmontosaurus. 
Foto: Rémih (vänster), Tim Evanson (höger) 
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Köttätande jättar 
Nu utvecklas de allra största rovdinosaurierna, de största rovdjur som någonsin 
funnits på jorden. Den mest kända, Tyrannosaurus rex, kommer med sina 12 meter 
på fjärde plats i storleksligan.  

Den allra största rovdinosaurien som hittats är Spinosaurus från Nordafrika. Den blev 
upp till 17 meter lång. Det tre meter långa, krokodillika huvudet, är större än någon 
annan dinosauries huvud. 

Nya rön visar att den troligen är den enda dinosaurien som lever nästan helt i vatten. 
I motsats till de andra stora rovdinosaurierna äter Spinosaurus främst stora fiskar. 
Den fångar också flygödlor och mindre dinosaurier i närheten av vatten. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Den största av kritas köttätande dinosaurier, jämfört med människa. Från vänster/längst bak: Spinosaurus, 
Giganotosaurus, Carchadontosaurus, T-rex och längst fram Mapusaurus.  
Illustration: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet 
 
 
 
Visste du att 
 
Tyrannosaurus rex var troligen minst 18 år när den blev könsmogen – men hur kan vi 
veta det? När forskarna detaljstuderade ett välbevarat lårben från en hona av 
Tyrannosaurus rex, hittade man en särskild sorts benväv, som innehåller extra 
mycket kalcium. 

Den här benvävnaden saknas hos de flesta andra kräldjur. Däremot kan man hitta 
den hos fågelhonor vid tiden för äggläggningen. 

Benvävnaden är ett förråd av kalcium som honan behöver för att producera äggskal. 
Att man hittat den här typen av benvävnad hos Tyrannosaurus-honan, kan alltså 
betyda på att hon var vuxen och mogen att lägga ägg. Att hon var 18 år vet forskarna 
genom att de kan räkna de årsringslika mönstren i skelettbenen. 



13 
 

Samma sorts benvävnad har hittats även hos andra dinosaurier som Allosaurus. Den 
är ytterligare ett bevis för att fåglar härstammar från dinosaurier.   

 

 
 
En särskild sort benväv, som innehåller extra mycket kalcium kan berätta om en hona är mogen att lägga ägg.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

 

Knä eller pung? 
Det första dinosauriefossil som beskrevs vetenskapligt var ett lårben från 
Megalosaurus. Det var en vetenskapsman från Oxford som 1677 publicerade en text 
om sitt fynd. Men han förstod inte vad han hittat - han tolkade fossilet som ett bevis 
för att det funnits jättemänniskor i England! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megalosaurus.  
Illustration: Nobu Tamura 

På 1700-talet kallade en annan vetenskapsman fossilet för Scrotum humanum. Det 
betyder mänsklig pung, och han valde namnet eftersom han tyckte att knäleden 
liknade ett par enorma testiklar. 
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Första gången ett fossil beskrevs som en dinosaurie var 1822. Det var också en 
Megalosaurus från England. 

  

Den testikellika knäleden från Megalosaurus och lårben från djuret.  
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