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Hvordan er det gået til?

Der er både isbjørne og mennesker i
Grønland. Hvordan passer de til deres
omgivelser?

Pingviner kan godt klare sig i zoolo-
gisk have i Danmark. 
Hvorfor lever der ikke pingviner i na-
turen i Danmark?
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På Jorden lever der i dag mange

millioner forskellige planter og dyr –

træer og buske, græsser og blomster,

insekter, slanger, fisk, fugle, pattedyr og

mange, mange andre.

Har disse planter og dyr altid været

her?

Har der altid været så mange

forskellige slags dyr og planter?

Har der tidligere levet andre planter og

dyr, som nu er uddøde?

Hvordan er det egentlig gået til, at

der er så mange forskellige slags dyr på

Jorden?

Hvordan forstiller du dig, at det er

gået til?

Denne bog prøver at give dig nogle af

svarene på, hvordan det er gået til, at

der er så mange forskellige slags dyr på

Jorden.
Engang levede der forskellige dinosaurer. 
De klarede sig godt, men nu er de væk. Hvorfor mon?
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Der lever mange forskellige  dyr på savannen.  
Hvordan kan så forskellige dyr klare sig godt på samme sted?



Hvordan kan vi få viden om dyr

og planter, der har levet for man-

ge millioner år siden?

Fossiler

Forstenede rester af dyr og plan-

ter, der har levet i en fjern fortid,

kaldes fossiler. De viser os, hvor-

dan dyrene har set ud. Ved at

sammenligne mange forskellige

fossiler, kan vi gætte på, hvordan

de har levet, og hvordan omgivel-

serne var, der hvor de levede.

Hvis et dødt dyr synker til

bunds i en sø eller i havet, bliver

det med tiden dækket af mudder,

ler og sand. Det døde dyr bliv på

en måde støbt ind i søbunden el-

ler i havbunden.

Trilobitter var dyr, der levede for mel-
lem 250.000.000 og 500.000.000 år
siden. I klipper fra Bornholm og man-
ge andre steder på Jorden kan man se
forsteninger af trilobitter.  

Der er mange søpindsvin i f.eks. 
skrivekridtet ved Møns Klint.

Vættelys er kalkpigge, der har været
en del af ”skelettet” hos en uddød
blæksprutteart.

Forstenet fisk
fundet i moleret
på Mors. Fisken
levede i det hav,

som dækkede
Danmark for 55

mio. år siden.

Orthoceratitter var en slags blæksprut-
ter, der levede for 400.000.000 år si-
den. Nogle af dem er blevet bevaret i
marmor, som vi i dag bruger til f.eks.
gulvklinker eller til vindueskarme.

Flint er dannet af kiselsyre. Hvis

vand med kiselsyre gennem

mange år siver ned over kalkske-

lettet fra et dødt søpindsvin, bli-

ver der lavet en kopi af søpindsvi-

net i flint. Vi kalder det et forste-

net søpindsvin.

Jordskorpen består af nogle store

plader, som langsomt bevæger sig

i forhold til hinanden. Der hvor

pladerne støder sammen, sker der

nogen gange en foldning af jords-

korpen, og der dannes bjerge.

Derfor kan vi mange millioner år

senere være heldige at finde for-

steninger af havdyr højt oppe i

bjergene.

De 4 søpindsvin frilægges

Se print



Nautiler

Man kender mere end 3000 arter

af fossile nautiler. Nautilernes

ældste slægtning var orthoceratit-

ten. Men det er ikke alle nautiler-

ne, der er uddøde. Der findes i

dag seks nulevende arter. De le-

ver alle på dybt vand i det syd-

vestlige Stillehav og i Det indiske

Ocean.

Dolkhaler

Dolkhaler er i familie med skorpi-

oner og edderkopper. Men de er

ikke giftige, og den lille krop er

dækket af et læderagtigt skjold.

Bagkroppen ender i en lang pig,

som har givet dyret dets navn.

Dolkhalerne lever på lavt vand ud

for østkysten af Nordamerika og

Mexico og i dele af Det indiske

Ocean. De holder til på bunden,

hvor de kravler rundt og finder

føde, som mest består af orme,

snegle og muslinger.

Man har fundet fossile dolkha-

ler, som er 430.000.000 år gamle.
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Dolkhalerne har næsten ikke forandret sig gennem tiden. De er godt tilpassede til
livet på havbunden med det beskyttende skjold, og de har ikke ret mange naturlige
fjender.

Nautilerne har ikke ændret sig gen-
nem millioner af år. De nulevende
nautiler ligner forsteningerne. Man
kan godt sige, at nautiler er en slags
levende fossiler.



Det er snart lang tid siden, du blev født. 

Det er endnu længere tid siden dine

forældre, dine bedsteforældre, dine

oldeforældre og dine tipoldeforældre

blev født. 

Det er svært at forestille sig, hvad det

vil sige, at noget er sket for lang tid siden.

Det er meget længe siden, der levede

dinosaurer på Jorden. De levede 

i over 100 millioner år og uddøde for 65

millioner år siden. 

Det er endnu længere tid siden, de

første dyr udviklede sig, og ufattelig

længe siden, Jorden blev dannet.

4,6 MIA. ÅR

ENCELLEDE  ORGANISMER
MED CELLEKERNE

ENCELLEDE  ORGANISMER
UDEN CELLEKERNE

ÆLDSTE KENDTE
FOSSILER

SPOR AF DET
FØRSTE LIV

4 MIA. 3 MIA. 2 MIA.

JORDEN DANNES



The big bang

Forestil dig, at alt i Universet var

samlet på meget lidt plads. Plud-

selig eksploderer det hele i en

kæmpemæssig og meget varm

gassky. Sådan mener mange for-

skere, at Universet blev skabt for

omkring 15 milliarder år siden, og

det kalder vi ”the big bang”. 

Gasskyen delte sig i mange skyer.

Gas og støv blev efterhånden af-

kølet, og galakser og stjerner op-

stod. I en af galakserne, Mælke-

vejen, blev en af skyerne til vores

del af universet med Solen, Jor-

den og de andre planeter i solsy-

stemet. Det skete for ca. 4,6 milli-

arder år siden.

Vand

Efterhånden blev Jorden så afkø-

let, at der kunne dannes vand, og

størstedelen af jordkloden har

nok været dækket af vand. De

fleste naturvidenskabsmænd me-

ner, at det er i dette hav, det første

liv er opstået. 

De første spor af liv er kemiske

spor i klipper på Grønland. De er

omkring 3,8 milliarder år gamle.

De første organismer, man har

fundet fossiler af, er fra Australi-

en. Det er en slags bakterier, der

levede for 3,5 milliarder år siden.

De levede i vand.

Indtil for ca. 700 millioner år si-

den var Jorden beboet af encelle-

de organismer. I løbet af de føl-

gende godt 100 millioner år, ud-

vikles utrolig mange forskellige

slags flercellede organismer. 

De første 5/6 af livets historie

har vi altså kun tegn på encellede

organismer. Men da de flercellede

organismer udvikles, sker det næ-

sten med en eksplosiv hastighed.

Hvorfor ved man ikke.

Livet på land

De første organismer, der har le-

vet på landjorden, er omkring

400-500 millioner år gamle. Og

det er ikke mere end ca. 230 mil-

lioner år siden, at de første dino-

saurer løb rundt på Jorden.

De første 150 millioner år leve-

de pattedyrene sammen med di-

nosaurerne. De fleste pattedyr

var små som mus og rotter, men

da dinosaurerne pludselig uddør

for omkring 65 millioner år siden,

bliver der plads til udvikling af

mange og større pattedyr. 

Mennesket

Det er endnu kortere tid siden, de

første mennesker levede. De

første menneskelignende arter er

ca. 4 millioner år gamle. Den art,

som nutidsmennesket nedstam-

mer fra, er ikke nær så gammel –

deældstekendte fundafdenneart

er ”kun” ca. 400.000 år gamle. 

Og der er meget, vi ikke ved

endnu.

Tidslinje

På Ind i biologiens hjemmeside

www.alinea.dk er der en oversigt

over de perioder, vi inddeler Jor-

dens udvikling og historie i. 

Lav en tidslinje af en snor. 

Lad snoren begynde for

4.600.000.000 år siden. Inddel

snoren sådan, at 1 million år sva-

rer til én cm. Regn ud hvor lang

snoren skal være og sæt et skilt

med de forskellige perioders nav-

ne på snoren, der hvor perioden

begynder. Hæng snoren op i klas-

sen eller på en lang gang, mens I

arbejder med evolution.

Find ud af, hvornår de forskelli-

ge slags dyr opstår/udvikles og

hæng skilte på tidslinjen.

MENNESKER
FORTIDSMENNESKER

STØRRE PATTEDYR

FUGLE
PATTEDYR

KRYBDYRINSEKTER
PADDER

FØRSTE
FLERECELLEDE  ORGANISMER

1 MIA. 500 MIO. 400 MIO. 300 MIO. 200 MIO. 100 MIO. NU

FISK


