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Baskurs Biologi, 20 p, ht 2006 

Morfologi och systematik - 
Föreläsningsanteckningar 

Kurslitteratur 

 Silverin och Silverin, Zoologisk morfologi, Systematik och fylogeni, Studentlitteratur, 
2002 

 Raven, P.H., Evert, R.F. & Eichhorn, S.E., Biology of Plants, 7th edition, W.H. 
Freeman and Company, Worth Publishers 

 Zoomorfologi och systematik – utdelade föreläsningsanteckningar 

 Botanisk morfologi och systematik - kompendium 

Tisdag 12 december – Encelliga djur 
+ utdelade föreläsningsanteckningar 
 

 Systematik – utforskar släktskap mellan arter och grupper 

 Taxonomi – sätter namn på arter och grupper 

Klassificering 

 Det finns många olika sätt att klassificera naturen 

 John Ray 
o Har blod 

 Andas med lungor 

 En hjärtkammare 

 Två hjärtkammare 
o Vivipar 
o Ovipar (fåglar) 

 Andas med gälar 
o Saknar blod 

 Linné 
o Organismer grupperas efter likhet, som till exempel ståndare och pistiller 
o Klassificeringen skall spegla skapelsen 

 Gruppering 
o Rike 
o Stam 
o Understam 
o Klass 
o Underklass 
o Ordning 
o Familj 
o Art 

 Scala Naturae 
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o Felaktig teori 
o När de första idéerna om att arter utvecklades kom försökte man anpassa 

dem till skapelsens stege 
o Uralstring och förvärvning av egenskaper 

 Nya organismer uppstår hela tiden (uralstras) och strävar därefter 
hela tiden mot att nå bättre nivåer i skapelsens stege. Genom att 
sträva efter sina mål för de vidare bättre egenskaper till sina barn.. 
typ.. 

 Darwin 
o Omvälvning av människors världsbild 
o Organismernas släktskap förhöll sig som grenar på ett träd – inte som pinnar 

på en stege 
o Man behöll dock tanken om skapelsens stege – vissa organismer är mindre 

utvecklade än andra och människan är i toppen 

 Människan – Däggdjur – Ryggradsdjur – Ryggradslösa djur 
o Evolution ses ofta som något framåtsträvande 

Systematik – en enkel guide 

 Hur tar man reda på släktskap? 

 Historia/utvecklingen kan inte observeras. Man måste tolka från det vi ser idag. 
Fossil kan också användas, om det finns. 

 Tidigare använda man sig enbart av morfologiska egenskaper – det vill säga hur 
organismerna ser ut. 

 Antagande: 
o Det finns evolution – det finns gemensamma förfäder 

 Släktskapsträd 
o Rot 
o Grenar 
o Noder 
o Gemensamma förfäder 
o Terminaler (ändar på grenarna) 
o Taxa – antalet terminaler 
o Systergrupp – de grupper som är närmast släkt. 

 I exemplet nedan: B och C, A och B+C, D och E 
o Träden kan vridas kring sina noder – samma träd kan på så sätt se ut på 

många olika sätt 

o  
 Principen är enkel – ju mer gemensamt (ju mer lika) desto närmare släkt är de 

 Finns dock olika typer av likheter 

A B C D E 
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o Analoga egenskaper – likheterna beror ej på släktskap 

 Konvergent evolution 
o Homologa egenskaper – likheterna beror på släktskap. Det är dessa man kan 

använda för släktskapsbedömning. 

 Karaktärer och karaktärsstadier 
o Jämför vilka karaktärer som är gemensamma 
o Ursprunglig likhet – den likhet som kommer av det gemensamma ursprunget 

och bara innebär att organismen inte har förändrats. 
o Utgrupp – en grupp som är mer avlägset släkt än de man jämför 
o För att veta om en likhet är ursprunglig så jämför man med en utgrupp. 
o Exempel: 

Karaktär Salamander Ödla Mus 

Ryggrad Ja Ja Ja 

Inre fosterhinna Nej Ja Ja 

Antal ben Fyra Fyra Fyra 

Hudbeklädnad Nej Nej Ja – päls 

o Ockhams rakkniv – enklaste förklaringen är oftast den bästa 
o Parsimoni – ”hushålla”. Man väljer den förklaring som kräver minst antal 

extra antaganden 

 Det kortaste trädet (med minst antal förändringar) är det mest 
parsimona och den troligaste hypotesen 

Taxanomi 

 Tre definitioner på en art 
o När de skiljs åt 
o När man kan identifiera dem 
o När de inte kan reproducera sig 

 Namngivning 
o När en ny art upptäcks kan denna namnges med ett binomen 
o Artepitetet behöver inte vara unikt 
o Släktskapsnamnet kan delas av flera organismer 
o Auktor – upptäckare, skrivs efter själva namnet tillsammans med årtal. Om 

namnet ändras skrivs upptäckare och år inom parantes. 
o Man får inte namnge efter sig själv, men efter en annan 
o Namnet kan vara beskrivande eller geografiskt anknutet 
o Inom zoologin tillåts släktnamn och artepitet vara samma, men detta är inte 

tillåtet i botaniken 
o Ett namn måste vara uttalbart 
o För att få namnge måste man göra en beskrivning av arten och deponera ett 

exemplar av arten 
o En namngiven grupp måste (idag) vara monofyletisk 

 Monofyletisk – en grupp där alla som är släkt med en gemensam anfader är med 

 Icke-monofyletisk 
o Prafyletisk – en grupp där något är borttaget, som har samma gemensamma 

förfader som sammanbinder resten av gruppen 
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 Tex. dinosaurier – fåglar är närmare släkt med vissa dinosaurier än 
vad vissa dinosaurier är med andra dinosaurier. 

o Polyfyletisk – grupper som inte delar ett nära släktskap grupperas 

Encelliga djur 

 Bevis för liv tidigt i jordens historia 
o Ombildade kolpartiklar som hittats på Grönland tros vara liv som levde för 

3,7 miljarder år sedan 
o Det finns fossil från blågröna bakterier som levde för 3,5 miljarder år sedan 

 Bakterier och arkéer 
o Har ingen cellkärna 
o DNA-nystan, fritt i cytosolen 

 Eukaryota 
o Har cellkärna 

 Heterotrof – ”olika näring”. Måste ta in energi utifrån. Djur. 

 Autotrof – ”självnäring”. Kan själv skapa sin energi? Växter. 

 För 2,2 miljarder år sedan övergick jorden från att vara en syrefri miljö till att bli en 
syrerik miljö 

 De tidigaste fossilen från eukaryoter är från 1,8 miljarder år sedan 

 Protista – encelliga eukaryoter + flercelliga alger 
o Inte en monofyletisk grupp. 

 Protozoa – encelliga heterotrofa eukaryoter 
o Det vill säga encelliga djur – ”fördjur”. 
o Livscykler 

 Haploid hela livet 

 Trypanosoma 

 Diploid precis efter befruktning, men genomgår sedan meios och 
lever sitt liv som haploid 

 Dinoflagellat, malaria 

 Växlar mellan att vara diploida och haploida 

 Foraminifer 

 Diploida med haploida könsceller 

 Ciliater 

 Föda tas upp i en cell genom 
o Pinocytos 

 Små partiklar i vesiklar 
o Endocytos 

 Partiklar fastnar i receptorer och tas in i vesiklar 
o Phagocytos 

 Stora partiklar i vesiklar 

 Nedsmältning 
o Vesiklarna med maten fylls med enzymer från lysosomer 
o Maten bryts ned och går ut genom vesikelns membran 
o Restprodukter avges med hjälp av exocytos 

 Rörelse 
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o Cilier – små, många utskott 

 ”Hår” 
o Flageller – stora, få utskott 

 ”Svansar” 
o Amöboid rörelse – omformning av kroppen 

 Ett yttre lager av ectoplasma full med trådar. Trådarna hackas sönder 
på den sida som cellen skall röra sig åt. Då uppstår ett högt osmotiskt 
tryck och vatten inifrån trycker cellen åt det hållet. 

o Reticulopodium – små förlängningar av cellmembranet som de drar sig fram 
med (på botten). Kan vara förgrenade. 

 Tex. foraminiferer 
o Spasmonem – en tråd som sitter fast mellan cellen och en yta. Cellen kan 

blixtsnabbt dras tillbaks mot ytan. 

 ”Rycktråd” 

 Tex. Ciliater 

 Det finns egentligen inga distinkta gränser mellan växter och djur hos encelliga 
organismer 

o Vissa grupper finns både som växter (fotosyntetiserande) och djur (äter 
andra) och vissa kan välja vad de ska göra beroende på förutsättningarna. 

o Exempel: 

 Euglenor - ögondjur 

 Har evolutionärt sett fått sina kloroplaster från grönalger – de 
har tre membran, eftersom grönalgerna fått sina kloroplaster 
från blågröna bakterier. 

 Dinogflagellater 

 Har tagit sina kloroplaster från kiselalger – har också tre 
membran 

 Tex. mareld - noctiluca 

 Alveolater 
o Känna till!!! 
o Små blåsor på insidan av cellmembranet 
o Är fyllda med cellulosa hos dinoflagellater och fungerar då som ett pansar. 
o Finns hos dinoflagellater, apicomplexa och ciliater 

 Ciliater 
o Har två cellkärnor 
o Mikrokärnan – innehåller det genetiska materialet 

 Används vid reproduktion 
o Makrokärnan – många kopior, av mikrokärnan, tillsammans 

 Används vid det dagliga arbetet 

 Försvinner vid reproduktion 
o Reproduktion 

 Två individer blandar genetiskt material (från mikrokärnan, men delar 
sig var och en för sig 

 Resultatet blir 4 individer/ursprungsindivid 

 Massa exempel på grupper av encelliga djur – se utdelade föreläsningsanteckningar 
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Onsdag 13 december – Flercelliga djur 
+ utdelade föreläsningsanteckningar 
Veta hur djuren i de olika grupperna är uppbyggda och vad och hur de äter. 

Flercelliga djur 

 Vendium – 650-543 miljoner år sedan 
o Den vendiska faunan består av mjuka (ej skalförsedda) flercelliga djur 
o Fossilation på tidvattenstränder som blivit täckta av sand av en speciell typ 
o De flesta fossilen är nässeldjurslika 

 Kambrium – 543-490 miljoner år sedan 
o Många av djurens huvudgrupper dyker upp här inom ett kort intervall – 

Kambriska explosionen 

 Svampdjur, nässeldjur, tagghudingar, ryggsträngsdjur, leddjur, 
priapulida, klomaskar, blötdjur, ringmaskar, armfotingar 

 Svampdjur, nässeldjur och några föregångare till leddjur hade man 
hittat spår av från tidigare, men även de andra kan ha funnits innan 

o Diversifiering av helt skalförsedda organismer för första gången – större 
chans för fossilisering, men även en del utan skal är bevarade. 

o Den kambriska explosionen skedde för att 

 Syret ökade i havet – nådde en kritisk punk just då 

 Milt klimat efter inledande istid 

 Kontinenterna vid ekvatorn 

 Många grunda havsområden 

 Diversitet föder diversitet 
o Se bilder på djur som levde då i föreläsningsanteckningarna. 

 Massutdöenden 
o Många massutdöenden under historien 
o Perm-Trias 

 Ca 250 miljoner år sedan? 

 Det största utdöendet 

 Ca 95% av alla arter dog ut 

 Man tror att det berodde på 

 en sjunkande havsyta – ytan sjönk till djupare sluttningar, så 
att det inte fanns särskilt mycket grundområden kvar 

 pangea - kontinenterna krockade och grundområdesytan 
kring kontinterna minskade 

 vulkaner 

 Animalia = metazoa = flercelliga djur 

 Kraggisselflagellater (choanoflagellater) 
o De encelliga djur som man tror är närmast släkt med de flercelliga djuren 
o Deras flageller är fästade i samma vinkel som hos flercelliga 

Svampdjur 

 5000 arter, 130 svenska 
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 Man försöker hitta botemedel till sjukdomar, bland annat cancer, genom att 
undersöka svampdjur 

 Fastsittande 

 Oregelbundna – asymmetriska 

 Symmetrier 
o Asymmetriska – oregelbunden 
o Radiär symmetri – går att dela på två håll. Runda. 
o Bilateral symmetri – går att dela på ett håll. En uppsida och en nersida. 

 Spikler – skelettelement i svampdjur 
o Uppbyggda av kalk eller kisel 

 Spongin – fibrer i svampdjur 
o Samma material som bygger upp fibrös vävnad i oss 
o Tvättsvampar består endast av detta, när de är torkade 

 Cirkulation – vattenkanalsystem 
o Cilierörelser orsakar en vattenström genom djuret 
o Kraggisselceller viftar på sina flageller i takt, för att orsaka strömmen 
o Ostium – vattenintag 

 Ofta många små runt omkring hela 
o Osculum – vattenutlopp 

 Ofta ett i toppen 

 Stora svampdjur är mer veckade än små – för att ytan skall bli större och därmed 
även näringsupptaget 

 Muskelsystem – myocyter hos vissa 

 Nervsystem och sinnesorgan saknas 

 Respiration och exkretion sker genom diffusion 

 Borrsvamp 
o Borrar hål i döda, tjocka snäckskal 
o Lever inuti skalet men sticker ut små pluppar utanför, när de lever 
o Runda, symmetriska hål 
o Gröna för att de samarbetar med fotosyntetiserare 

 Reproduktion 
o De som lever i sötvatten (inte så många) använder asexuell förökning med 

hjälp av någon slags sporer. 
o I saltvatten använder de sexuell förökning 

 Spermierna släpps ut fritt i vattnet 

 Äggen behålls i kroppen 

 Hermafroditer – samkönade 

 Både hona och hane, men vid olika tillfällen 

Nässeldjur 

 11000 arter, 72 i svenska vatten 

 Tvåskiktsdjur 
o Alla flercelliga djur utan svampdjur har minst två skikt 
o Alla flercelliga djur har ett stort ägg och en liten spermie som slår ihop sig till 

en cell med ploidi 2n. Efter att ha delat sig ett antal gånger bildas en blastula 
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– en ihålig boll av ett cellager. Svampdjur utvecklas vidare härifrån, men alla 
andra djur går först till ett stadie där den ihåliga bollen får en inbuktning, den 
blir en gastrula – nu har den två cellskikt. 

 
o Inbuktningen kommer på de flesta nässeldjur att bli magen 
o Ektoderm – yttre lagret 

 Blir epiderm när den är fullvuxen 
o Endoderm – inre lagret 

 Blir gastroderm när den är fulvuxen 

 Främst marina 

 Medusa – stadiet då den lever fritt i vattnet 
o Tex. det vi brukar kalla manet 

 Polyp – stadiet då de sitter fast 
o Tex. manetpolyper, havsanemoner, havsrosor 

 Manet 
o En manet är bara två cellager tjock. Ett yttre och ett inre cellager och 

däremellan gelé (mesoglea). 
o Reproduktion 

 Bildar polyper på senhösten. Sitter överallt, några cm stora. 

 Börjar knoppa av sig på senvintern. 
o Själva maneten blir bara ett år (i våra vatten, i Arktis kan de vara flera år), 

men polyperna kan bli flera år. 

 Muskler 
o Longitudinella muskelfibrer i epidermis 
o Cirkulära muskelfibrer i gastrodermis 

 Nässelceller 
o Cnidocyter = nässelceller 
o Cnidaria = nässeldjur 
o Cnidocyter är unika för Cnidaria 
o En typ av cnidocyter innehåller nässelkapslar – nematocyster 
o Interstitiella celler kan ombildas till nässelceller. En använd nässelcell kastas 

bort. 
o Vid beröring exploderar cnidocyterna och vrängs ut och in 
o Cnidocyter kan injicera toxiner eller vara klibbiga 

 Fångar små plankton med fångstarmar med nässelceller på 

 Havsrosor äter större kräftdjur och fisk 

 Kan leva i symbios med dinoflagellater, grönalger 

 Det finns en del nässeldjur som lever i symbios med eremitkräftor 

      Svampdjur 
 
 
 Äggcell 
               Tvåskiktsdjur 
 
    Spermie 
     Blastula  Gastrula 
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o Hydatoder lever på eremitkräftans skal – hydatoderna får plats, transport och 
mat av eremitkräftan och eremitkräftan får skydd mot parasiter och andra 
fiender av hydatoden 

o Samma sak med en del havsanemoner. De lever tillsammans livet ut – byter 
skal samtidigt 

 Förökning 
o Havsanemoner förökar sig asexuellt genom delning och avknoppning. Kan 

dela sig antingen längs med eller tvärs över. 
o Sexuell förökning sker genom frisläppande av både ägg och spermier, fritt i 

vattnet. Koordineras med hjälp av tex. månen. 

Koralldjur 

 Har endast polypstadiet 

 Sextaliga – många raka (ogrenade) armar. Multipler av sex. 
o Tex. havsanemoner 

 Åttataliga – åtta stycken förgrenade armar. 
o Tex. läderkoraller, sjöpennor, hornkoraller 

 De största anemonerna (klumpanemoner) 
o Upp till 1 diameter i diameter 
o Största i Sverige: ca ½ m 

 Trollkrabbor och räkor lever under havsanemoner för att få skydd 

 Inre skellett??? 

Hydroider 

 Portugisisk örlogsman 
o Fylld med gas (kolmonoxid) som gör att kroppen flyter ovanför ytan 
o Kallas kolonimanet, men är en hydroid 

 Från NE: Polyperna, som utgör den större generationen, bildar vanligen kolonier, 
från vilka medusor eller mer eller mindre medusaliknande (medusoida) individer 
knoppas av. Ibland består kolonierna av på underlaget krypande stammar, stoloner, 
men vanligen är de träd- eller buskformiga. Polyperna sitter i grenspetsarna eller 
utgår från stammen. Hela kolonin har en gemensam gastralhåla, vilket möjliggör 
arbetsfördelning mellan olika polyper. Arten Hydracti´nia echina´ta lever i symbios med 
eremitkräftor. Dess stoloner växer på de snäckskal i vilka eremitkräftorna bor. Från 
stolonerna reser sig näringspolyper, försvarspolyper och polyper som bär 
medusaknoppar. 

Maneter 

 Öronmanet 

 Röd brännmanet 

 Blå brännmanet 

 Bägarmaneter - bentiska 

Kubmaneter 

 Dödligt giftiga 

 Finns i Indiska Oceanen och Stilla havet 
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 Tex. havsbi 

 Från NE: Jämfört med äkta maneter (klassen Scyphozo´a) har kubmaneter ett mer 
avancerat beteende. De simmar snabbt och kan styra runt och undvika mörka 
föremål. De har fyra sinnesklubbor med sex ögon var – summa 24 ögon, varav åtta 
är anmärkningsvärt avancerade linsögon. Kubmaneter saknar i likhet med andra 
nässeldjur en central hjärna, och det är inte klarlagt hur deras nervsystem fungerar. 
Klockan har mer eller mindre kubisk form och fast konsistens samt är vanligen 
glasklart genomskinlig. Den bär fyra tentakler eller tentakelgrupper med hos vissa 
arter mycket farliga nässelceller. 

Kammaneter 

 Man vet inte riktigt om de är så nära släkt med nässeldjur eller inte 

 Är inte nära släkt med maneter 

 150 beskrivna arter, 4 i svenska vatten 

 Marina, flertalet planktoniska 

 Två kroppslager, möjligen tre 

 Rovdjur 

 Hermafroditer 

 Skiljs från maneter 
o Genomgående kroppskanal (anus + mun) 
o Åtta kamrader 
o Ibland två tentakler med klibbceller (tex. havskrusbär) 
o Simmar med munnen framåt 

 Maten fastnar på tentaklerna och sen vänder de om och äter 

Triploblaster – treskiktsdjur 

 Treskiktsdjur – har ett tredje lager (mesoderm) mellan ektoderm och endoderm 

 Ektoderm 
o Hud, nerver, sinnesorgan 

 Mesoderm 
o Muskler, bindvävnad, ben, exkretion, reproduktion 

 Endoderm 
o Gastroderm – magtarmkanalen 

 Treskiktsdjur delas upp i två grupper 
o Protostom – ”först mun” 

 Urmunnen blir mun (eller mun + anus) 

 Mesoderm från en cell 

 Spiralklyvning – cellerna delar sig i spiral 

 Coelomet bildas genom uppsprickning av mesodermet 
o Deuterostom – ”den andra mun” 

 Urmunnen blir anus 

 Mesoderm från flera celler 

 Radiärklyvning – cellerna delar sig som tårtbitar 

 Coelomet bildas av inbuktningar från inbuktningen i gastrulan 
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o  
 Coelom – kroppshåla 

o Olika typer av organisation 

 Saknas 

 Har kvar från blastulan 

 Nybildas 
o Mer plats för organ 
o Cirkulationsorgan 
o Uppsamling av avfall/könsprodukter 
o Hydrostatiskt skelett 

 Exkretionsorgan 
o ?? 

Torsdag 14 december – Flercelliga djur 
+ utdelade föreläsningsanteckningar 

Lophotrochozoa 

 Treskiktsdjur 

 Namnet kommer ifrån att en del av djuren som ingår i gruppen har  
o en tentakelapparat/filtreringsapparat som kallas lophophorapparat. 
o en larv som kallas throchophoralarv 

 throch = ”ring”?? 

Ringmaskar 

 Inkluderar bland annat 
o Havsborstmaskar 

 Största är 9 m lång 

 Finns en art i Sverige som blir 1 m lång. Svärmar i våren, mars-april, 
och kommer då upp på grunt vatten för att para sig. 

o Daggmaskar 
o Iglar 
o Skäggmaskar 

 ”hot vent”-maskar 

 Hittas vid varma källor under vatten 

 Kan bli flera meter långa och tjocka som träd 
o Skedmaskar 

 15000 arter varav 10000 är havsborstmaskar 

 Former 
o Frilevande 
o Grävande 
o Nergrävda rörbyggande 
o Rörbyggande 

Urtarm 
Urmun 
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 Uppbyggnad 
o Har kroppshåla (ceolem) 
o Har slutet blodomlopp 
o Har muskler i lager 
o Har metanefridier (exkretionsorgan) 

 En i varje segment 

 Kan vara till antingen för fortplantningsprodukter eller avfall 

 Dorsal – ryggsidan 

 Ventral – buksidan 

 Glycera 
o Havsborstmask 
o ”Sötnos” 
o Har utvrängbara käkar, med giftiga taggar 
o Ett av de giftigaste djuren i havet 

 Födosätt 
o Rovdjur 

 Ligger på lur 

 Tex. glycera 
o Filtrerare/depositionsätare 

 Tex. sandmask – äter sand med partiklar i, havsborstmask – 
tentakelkrona som de filtrerar vatten genom 

o Symbios med bakterier 

 Bakterier/arkeer använder H2S (svavelväte) och gör det till SO4
2- 

(sulfat) och energi som används för att göra CO2 (koldioxid) till 
kolhydrat 

 
 Maskarna har bakterier/arkeer i magen, som gör det maskarna 

behöver 

 Tex. skäggmaskar 

 Rörelse 
o Genom kontraktion omväxlande mellan längsgående och ringslutna muskler 

(sträcker sig framåt) 
o Genom att ta steg med hjälp av sugproppar (går på framände och och 

bakände) 
o Med hjälp av ben  

 Reproduktion 

        H2S 
 
     SO4

2- 
 
 
H2S -> SO4

2- + energi 
 
CO2 -> kolhydrater 
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o Asexuellt 

 Genom delning/avknoppning 
o Sexuellt 

 De flesta är skildkönade, men iglar och daggmaskar är samkönade 

 Hos daggmaskar befruktas båda parter 

 En kokong bildas, från förtjockningen, och vandrar över 
kroppen. Först läggs äggen i den och sen spermier från de 
spärmiemottagande blåsor som partnern (partnerna) lagt sina 
spermier i. Kokongen vandrar vidare och träs av kroppen. En 
daggmask kan para sig med många andra daggmaskar innan 
den lägger sin kokong. 

 Havsborstmaskar (cylider) 

 Segment med könsorgan knoppas av och parar sig med 
varandra. Därefter dör de. Ursprungsindividen fortsätter leva 
snöra av många fler ”parningsmaskiner”. 

 Skedmask 

 Udda typ av förökningssätt som finns hos vissa skedmaskar 

 Finns på svenska västkusten 

 Honan har en centimeterlång kropp som är nergrävd och en 
lång snabel med en ”sked” på som sticker upp. 

 Hanarna är bara några mm stora, och håriga, och lever inuti 
honan, i princip bara som testiklar. 

 Om en larv blir en hona eller hane bestäms av omgivningen – 
landar den på botten där det inte finns en hona blir den en 
hona. Finns det en hona lockar hon till sig larven med 
doftämnen och larven utvecklas till hane som kryper in i 
honan. En hona kan ha många hannar. 

 En förklaring till hermafrodi kan vara att när det uppkom så var individerna så 
ovanliga att det var en fördel att kunna para sig med vem man än mötte. 

Plattmaskar 

 Bland annat 
o Bandmaskar - cestoda 
o Sugmaskar – trematoda 
o Haptormask – monogena 

 Tex. laxdjävulen 

 Haptor – en sorts griporgan, som de använder för att sätta sig fast i 
gälarna på fiskar, med. 

 Former 
o Frilevande 
o Parasiter 

 Totalt ca 19000 arter. I Sverige ca 1500. 

 Uppbyggnad 
o Saknar kroppshåla och blodsystem 
o Cirkulär muskulatur utanpå och längsgående innanför (som hos många 

”maskgrupper”) 
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o Tarm 

 Ej genomgående 

 Förgrenad 
o Njurliknande exkretionsorgan 
o Mun på undersidan 
o ”Hjärna” - sinnescentrum 

 Födosätt 
o Utvrängbart svalg 
o Finns de som inte äter alls – har någon slags symbiont-bakterie som sköter 

jobbet. 

 Rörelse 
o Rör sig med hjälp av små hår (cilier) på huden. 
o En del, lite större, simmar i vågrörelser 

 Sinnesorgan 
o Balans – kan avgöra vad som är upp och ned 
o Ögon – kan se ljus och mörker 
o Kan ha känselceller längst fram 

 Reproduktion 
o Asexuellt 

 Delning i flera bitar som alla utvecklar sig till hela individer 
o Sexuellt 

 Samkönade – hermafroditer 

 Larver finns hos ett fåtal 

 Haptormask 
o Ektoparasit – lever utanpå kroppen 
o Lever i gälarna 

 Sugmask 
o Kinesisk levermask 

 Har ett stadie som snäcka, som äts av fisk 

 Lever som systa inuti en fisk 

 Fisken äts av människan och där utvecklas masken till mask 
o Schistosoma 

 Orsakar snäckfeber (bilharzia) 

 Först snäcka 

 Blir larv som borrar sig in i fötter 

 Lever i blodomloppet 

 Finns ca 200 miljoner människor som är drabbade av denna – en av 
mänsklighetens värsta parasiter 

 Binnikemask 
o Har ingen mage 
o Massa likadana segment – varje enhet är som en enskild plattmask 

 Tillväxer nya segment vid huvudet 

 Ju längre bort från huvudet segmenten är ju mognare är de 
o Tar upp näring direkt genom kroppsväggen 
o Lever i tarmar hos andra djur 
o Flera stadier 
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 Ägg 

 Ägget kommer in i ett djur och bildar där en cysta i köttet. Cystan 
växer till och delar sig… 

 Någon äter köttet och får i sig cystan i tarmen, där den utvecklas till 
mask 

Slemmaskar 

 900 i världen, 85 i Sverige 

 Nästan bara i marin miljö, men några på land 

 Den längsta blir upp till 60 m! 

 Uppbyggnad 
o Långsmala, men ligger ofta ihopklumpade, inte utsräckta 
o Osegmenterade 
o Har en kroppshåla med en snabel i 
o Snabeln är utvrängbar och har ibland stiletter och papiller (klibbiga saker) 

 Sprutar ut gift på bytet 
o Stiletterna byts ut ibland, när det blivit slitna 
o Har blodsystem 
o Genomgående tarm 
o Exkretionsorgan – njurliknande som hos plattmaskarna 
o Hjärna 

 Ibland grävande 

 Rör sig med cilier 

 Har luktorgan på huvudet 
o Kan smaka av i stereo (har två luktorgan) 

 Reproduktion 
o De flesta har sexuell förökning och är skildkönade 
o De flesta släpper ut fria ägg och spermier och en del har frisimande larver 

Blötdjur 

 93000 beskrivna arter, 600 svenska 

 Tex. musslor, snäckor, nakensnäckor (utan skal i havet), sniglar (utan skal på land), 
bläckfiskar 

 Islandsmusslor kan bli jättegamla?? 

 Gemensamt för blötdjur 
o Skal – yttre kalkskelett. Ursprungligen hade alla blötdjur skal. Idag har 

bläckfiskar inre skal. 
o Mantel – tillverkar skalet. Ett cellager tjockt. 
o Mantelhåla 
o Radula – rasptunga. Små tänder på tungan som kan raspa upp saker och ting. 
o Kamgäle – sitter i mantelhålan. Skapar en vattenström med hjälp av cilier. 
o Genomgående tarmkanal 

 Anus mynnar i mantelhålan, men produkterna förs ut med hjälp av 
vattenströmmen 

o Mittarmskörtel (digestive cecum) – där nedsmältningen av födan sker. Kan 
vara mer eller mindre utbredd i kroppen. 
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o Nervsystem – olika stort beroende på hur aktiva de är 

 En del har hjärna 

 Nervtrådar på buksidan 
o En liten rest av kroppshålan kvar, kring hjärta 
o Lukt- och smakorgan sitter vid gälens bas. Alla har det inte. 
o En del har ögon. 

 Bläckfiskar har avancerade ögon 
o ”Rättvända” 
o Ingen blind fläck 

 Chromatoforer – celler som kan ändra färg 

 Bläckfiskar kan ändra färg blixtsnabbt 
o Chromatoforerna dras ut med hjälp av muskler 
o Har flera cellager, med olika färg och reflektionsförmåga i huden. 

 Bioluminiscens 
o Finns hos många djur som lever i skymmningszonen – på djupet där det inte 

finns så många färger men det finns fortfarande skuggor 
o Många djur (tex. många bläckfiskar) lyser precis så mycket på undersidan, 

som den skuggar från ljuset ovanifrån. Detta gör att rovdjur inte ser dem lika 
lätt. 

o luciferin + O2 – katalyseras av luciferas -> restprodukt + ljus 
o Ljuset som avges är 460-480 nm (blått ljus) 

 Djur i djuphavet är röda för att det ser svart ut i blått ljus. 

 Födosätt 
o Depositionsätare 
o Filtrerare 
o Rovdjur 

 Snabbsimmande – tex. bläckfiskar som simmar ikapp och sliter itu 
bytena 

 Lurpassande – tex. tioarmade bläckfiskar som sprutar in nedbrytande 
ämnen i rovet, innan de äter dem 

o Betande på alger 

 Tex. sjöhare (kan spruta ut ett rött ”bläck” från ryggen), grön 
sammetssnigel (äter upp växter men använder sen kloroplasterna till 
att leva som växter) 

o Betande på djur 

 Tex. nakensnäckor (finns de som äter av nässeldjur och sparar 
nässelceller för eget försvar) 

o Asätare 

 Tex. valthornssnäckor (är rovdjur också) 

 Rörelse 
o Snäckor som drar sig ner genom att sticka ner foten, fylla den med blod och 

dra ner sig, samtidigt som den ”stampar” sanden lös med hjälp av 
skalrörelser 

o Sniglar/snäckor - glider fram på slem som de producerar själva 
o Kammusslor 
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 Simmar genom att ta in vatten genom ”gapet” och spruta ut det 
genom en utgång baktill 

o Finns tioarmade bläckfiskar som kan simma upp till 40 km/h 

 Använder jetsröm 

 Cifon – vattenutsläpp. De pumpar in vatten kring cifonen (till 
mantelhålan) och sprutar ut det snabbt ur cifonen. 

 Reproduktion 
o En del släpper fria könsprodukter 
o En del parar sig 
o Bläckfiskar parar sig bara en gång under livet 

 Hectocotylus – ändarna på hanens könsarm, som han använder för 
att injecera sperma i honans mantelhåla 

 Ibland går armspetsen av och stannar kvar i honans mantelhåla 

 När man först hittade dem i honorna trodde man att de var parasiter 
och artgav dem (hectocotylus) 

o En del snäckor saknar larvstadium – kläcks som snäcka 

 Den första som kläcks äter upp resten av äggen, för att få en bra start 
på livet 

o Bläckfiskar har direktutveckling (kläcks färdiga, utan att vara larver) 

Lophophorater 

 Mossdjur och armfotingar (och Entoprocter och Hästskomaskar) 

 Filtrerare 

 Uppbyggnad 
o U-formad tarm 
o Tentakelkrona 
o 3-delad kroppshåla (ej Entroprotcer) 

 Rörelse 
o Gå på styltor 
o Glidande 
o Interstitiella 

 Förökning 
o Yngelvård med hjälp av något som liknar en moderkaka 
o Har larver 

 Armfotingar 
o Skiljs från musslor genom att de har ett skelett för sin tentakelapparat (och 

ett hål mellan skalhalvorna för armen?) 

 Mossdjur 
o Ofta kolonibildande 
o I kolonierna finns ätande individer, knipsande individer och svepande 

individer. 

Fredag 15 december – Flercelliga djur 

Ecdysozoa 

 Priapulid, Rundmaskar, Björndjur, Klomask, Leddjur 
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 Kutikula – exoskelett 

 Ecdysis – ömsa 

 Har ett exoskelett som de ömsar 
o De ömsar oftare när de är unga 
o Tillväxten sker mellan ömsningarna 
o Den gamla kutikulan lossnar från epidermis. En ny kutikula börjar bildas 

innanför den gamla, samtidigt som material från den gamla tas upp i kroppen 
igen för återanvändning. Den gamla lossnar. Den nya är mjuk i början. 
Kräftdjur tar in vatten för att ”töja ut dräkten”. 

Rundmaskar (Nematoda) 

 Finns precis överallt 

 12000 beskrivna arter 

 Det finns allt från små till 9 m långa 

 Cellkonstans – cellerna delar bara på sig ett bestämt antal gånger. De vuxna djuren 
består av ett bestämt antal celler. 

 Ekonomiskt betydelsefulla – lever som parasiter på oss och äter våra grödor. 
o Ca 10 % av skörden av potatis och betor förstörs i Europa 

 Unik typ av muskler – endast längsgående 

 Rör sig mycket karaktäristiskt 

 Tjock kutikula som ömsas fyra gånger 

 Vita 

 Spolmask 
o Parasiter 
o Ägg in med mat, kläcks, borrar sig in i blodet, kryper in i lungorna där de blir 

några mm, kryper sen upp i luftstrupen, ner i matstrupen och ner till 
tarmarna där de växer sig stora, vuxen i tunntarmen lägger ägg 

 Trikin 
o Vuxen i tunntarmen -> ägg ut 
o Ägg in, kläcks, larver in i blodet, kryper in och kapslar in sig i musklerna 

 Elefantiasis 
o Vuxen i lymfkörtlarna 
o Larv i blodet, sprids med myggor 

Björndjur (Tardigrada) 

 600 beskrivna arter, 10 svenska 

 Interstitiella – mellan sandkorn 

 Marina, terrestra, limniska 

 En del interstitiella 

 Kutikula 

 Klor, sugkoppar 

 Cellkonstans 

 Kan bli över 100 år 
o Kryptobios – ”gömt liv”. Kan torka ut och gå in i dvala som ett ”russin” 
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o Kan överleva nedfrysning till nära den absoluta nollpunkten 

 Reproduktion 
o Skildkönade 
o Honan lägger äggen i sitt gamla skal innan hon ömsar 
o Hanen befruktar skalet 
o Äggen utvecklas i honans gamla skal 

Havsspindlar 

 1000 arter beskrivna, 15 svenska 

 Marina 

 En del hävdar att de hör till leddjuren och en del hävdar att de är en systergrupp 

 Har inälvor i benen 

 Är predatorer på tex. hydroider 

 Reproduktion 
o Skildkönade 
o Hanen har äggben, och tar hand om äggen 

Leddjur (Arthropoda) 

 Ca 1 miljon beskrivna 
o Ca ¾ av totala antalet (flercelliga?) djur 
o De flesta är insekter 

 Arthro – ”led” 

 Poda – ”fot” 

 Trilobita, kräftdjur, palpkäkar (spindeldjur och dolksvansar), Uniramia (insekter och 
mångfotingar) 

 Inre och yttre segmentering 
o Varje segment bär ett par segmenterade utskott (ben) 

 Välutvecklade yttre skelett 

 Förökar sig oftast genom parning 

 Finns i alla miljöer 

 Muskler i band (i par) 

 Många har facettögon 
o Fyrkantiga ibland (hos tex. räkor) 
o Sexkantiga hos insekter 

 Trilobiter 
o ”tre lober” 
o Nu utdöd grupp 
o Tidigare mycket mångformig och vanlig 
o Kraftigt bepansrad på ryggen 
o Mjukare undersida 
o Tydliga kroppsregioner 
o Födosätt 

 Depositionsätare 

 Filtrerare 

 Rovdjur 
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Kräftdjur 

 Känns igen på att de har två par antenner (4 st), vilket är unikt för kräftdjur 

 67000 arter i många grupper, 1500 i Sverige 

 Mångformig 

 Kända från Kambrium 

 Framförallt marina, men även limniska och terrestra 

 Uppbyggnad 
o Yttre 

 Huvud 

 Panntagg 

 Mellankropp 

 Bakkropp 

 Mundelar 

 Gångben 

 Simben 
o Inre 

 Hjärna, och nervtrådar som går ner på buksidan 

 Tuggmage – förhårdad. Maler sönder maten. 

 Körtelmage – utsöndring av enzym 

 Mittarmkörtel 

 Öppet blodsystem (som hos alla leddjur) 

 Exkretionsorgan, på huvudet, ovanför munnen 

 Födosätt 
o Filtrerare 

 Tex. krill, ärtkrabba, havstulpan, hoppkräfta, hummer 

 Många har hår på hela kroppen, ben och sånt, som de hjälper till att 
filtrera med 

o Detritusätare 

 Tex. tångräka och pandalus 
o Asätare och predatorer 

 Tex. trollkrabba, hummer, krabba 

 Hummrar och krabbor har ofta en krossklo och en klippklo. De kan 
vara vänster- eller högerkloade. 

o Träätare 

 Tex. en slags gråsugga, som lever i havet 
o Parasiter 

 Exempel: 

 Rotfotingar – en slags parasitiska havstulpaner. Honlarver 
bildar trådar inuti krabbor och ”tar över kontrollen”. Hindrar 
krabban från att ömsa och bildar sen en äggsamlingsliknande 
klump under stjärtskölden. Den utsöndrar lukt och 
rotfotinghanen kommer dit och befruktar den. En (??) ny larv 
kläcks och simmar iväg och letar upp en ny krabba. 

 Hamnar parasiten på en han-krabba omvandlar parasiten 
krabban till en honkrabba. Genom ömsningar blir 
stjärtskölden ett slags mellanting och humöret mer honlikt. 
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 Krabborna blir sterila och dör sen. 

 Fortplantning 
o Havstulpaner har djurvärldens längsta könsorgan (relativt sett?). Använder ett 

omvandlat benpar för att lämna över en spermatofor? 
o Pungräkor föder levande ungar – äggen lagras i en pung på magen till de 

kläcks 
o Kräfta 

 Honan har bredare skärt 

 Hanens första (framifrån) benpar på bakkroppen är längre än hos 
honan. Benen ligger mot kroppen, fram mellan gångbenen. 

 Könsöppningen sitter vid basen på ett gångbenspar. Hos honan på 
tredje och hos hanen på femte (räknat framifrån, med klorna som 
först). 

 Hanen har större klor 

 Bönsyrseräka 
o Ibland lever honan och hanen i ett livslångt förhållande 
o Kan bli 4 dm 
o Kan slå av ett finger 
o Populära i akvarier 
o Lever i varmt vatten 

 Hoppkräfta 
o Lever pelagisk 
o Har många utskott för att inte sjunka så fort 

Palpkäkar (Chelicerata) 

 Palpkäkar Kräftdjur Insekter 

Första segmentet Chelicerer Första antenn Första antenn 

 Uppbyggnad 
o Har chelicerer längst fram 
o Antenner saknas 
o Pedipalper 

 Ibland som klor 
o Fyra benpar 
o Boklungor 

 Framförallt hos lite större spindlar 

 Hos landlevande 
o Tracheer 

 Hos en del vattenlevande 

 Hos landlevande 

 Dolksvansar 
o 5 arter 
o Kroppen är några decimeter lång 
o Lever på grunt vatten 
o Grävande 
o Simmar upp och ned 
o Nattaktiv 
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o Blått blod 

 Hemocyanin (kopparförening) istället för hemoglobin 

 Blodet används av människor för att kontrollera om det finns några 
spår av bakterier, inom sjukhusvården 

o Ca 10 år när de blir könsmogna 
o Har exoskelett med väldigt rent kitin 

 Används till linser och hårspray 

  Spindeldjur 
o 60000 arter 
o Tex. skorpioner, klokrypare, spindlar, lockespindlar, kvalster 
o Skorpioner 

 De första landlevande djuren 

 Kraftiga pedipalper 

 Giftkörtel 
o Klokrypare 

 Kraftigare pedipalper 

 Kort bakkropp 
o Lockespindlar 

 Långa ben 

 Ögon 

 Sammanvuxen fram- och bakkropp 
o Kvalster 

 Bland annat fästingar 

 Chelicerer ombildade till borrorgan 

 Sammanvuxen fram- och bakkropp 
o Spindlar 

 Små pedipalper, används vid parning 

 4 par ögon 

 Spinnvårtor 

 Chelicerer (med giftkörtlar) 
o Födosätt 

 Rovdjur 
o Reproduktion 

 Hanen fyller sina pedipalper och överför spermierna med dem 

Insekter och mångfotingar (Uniramia) 

 Biram – två grenar 

 Uniram – en gren 

 Kräftdjur har tvågrenade ben – ett långt och ett litet kort 

 Insekter och mångfotingar har en gren 

Insekter 

 Ca 1 miljon beskrivna 

 Ca ¾ är pollinerande 

 Framgångskoncept 
o Tjock kutikula av kitin 
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o Exkretion i form av urinsyra (de blir inte av med så mycket vatten) 
o Välskyddat gulerikt ägg 
o Flygförmåga 
o Små – kan utnyttja många habitat 

 Uppbyggnad 
o Huvud med 1 par antenner 
o Mellankropp med 3 segment (ett par ben på varje) 
o 3 par ben 
o Bakkropp med 8-11 segment (oftast 11) 
o Mundelar  

 Alltid överkäke, underkäke, underläpp 

 Olika typer 

 Bitande 
o Tex. gräshoppa 

 Sugande 
o Tex. fluga och fjäril 

 Stickande 

 Tex. mygga 
o Syresättning med trakeer (analog utveckling med spindeldjurs trakeer) 

 Sinnesorgan 
o Komplexa ögon 
o Punktögon 
o Antenner – lukt 
o Smak på mun och fötter 
o Känselborst överallt 

 Flygförmåga 
o Den största gruppen insekter tillhör Neoptera – ”ny vinge” 

 Dessa kan vika vingarna bakåt 
o Resten kan inte vika vingarna bakåt 
o Vingarna är hudveck som sticker ut mellan ryggplåten och sidoplåtarna 
o Två typer av rörelse 

 En muskel drar ner vingen, en annan drar ihop rygg- och bukplåt 
vilket gör att vingarna åker upp igen 

 Två indirekta muskler drar ihop plåtarna på olika sätt – indirekt 
verkan 

 Tex. hos flugor och fjärilar 

 Reproduktion 
o Succesiv utveckling 

 Larven liknar den vuxna 

 Nymf – landlevande larvstadie 

 Tex. bärfisar 

 Najader – vattenlevande larvstadie 

 Tex. trollsländor 
o Fullständig metamorfos 

 En larvig larv och sen en puppa 

 Tex. skalbaggar, steklar, fjärilar, tvåvingar 
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Deuterostomer 

Tagghudingar 

 Sjöborre, stjöstjärna, ormstjärna, sjögurka, liljestjärna 

 Bindvävnad som kan förändra konsistens 
o Sjögurkor kan ”smälta” 
o Sjöborrar och sjögurkor kan stelna 

 Taggar 
o Utskott täckta av epidermis inre skelett 

 Griptänger – pedicellarier. Små i huden. 

 Ambulakralkärlsystem – silplatta, stenkanal, ringkanal, blåsor -> sugfötter 
o Unikt för tagghudingar 

 Hudgälar 

 Födosätt 
o Filtrerare 

 Tex. liljestjärna 
o Depositionsätare 

 Tex. sjögurka 
o Betare på djur och växter 

 Tex. sjöborrar 
o Rovdjur/asätare 

 Tex. vanlig stjöstjärna 

 Rörelse 
o Tubfötter 

 Gå på sugkoppar 

 Tex. sjögurka, sjöborre, sjöstjärna 
o Simma 

 Förökning 
o De flesta släpper ut könsprodukter fritt 
o Stjöstjärnor ställer sig upp på ”tårna” för att släppa ut könsprodukterna så 

högt upp som möjligt 
o En del har yngelvård 

 Tex. några sjögurkor 

Ollonmaskar med flera (Hemichordata) 

 Hemichordata – ”nästan kordater” 

 Anses vara nära släkt med oss 
o Har antydan till ryggsträng 
o Dorsalt nervrör 

 Gälspringor 

Sjöpungar (Urochordata) 

 Olika typer 
o Stora ensamlevande 
o Små kolonibildande 
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o Frisimmande, självlysande 

 Födosätt 
o Filtrerare 
o Har ett insug och ett utblås 
o Producerar en vattenström igenom sig med cilier 
o Bildar en slempåse som den använder som filter 

 Ganglion istället för hjärna 
o Har nervcenter när de är små, som reduceras bort när de växer upp 

 Kolonier 
o Individerna har varsin inströmningsöppning och en gemensam 

utströmmningsöppning i mitten 

 Ryggsträng i larvfasen 

 Unikt för sjöpungar  
o Tunika - levande yttre skelett. En vävnad utanpå epidermis som tillväxer och 

inte ömsas. 
o Seriekopplade organ – hjärtat slår åt båda håll 

 Pelagiska sjöpungar 
o Stora 
o Egentligen en koloni av många små 
o Självlysande 

Lancettfiskar (Cephalochordata) 

 Lever nergrävda i sediment (typ skalgrus) 

 Filtrerar in föda genom gältarmen 

 Ryggsträng 

 Dorsalt nervrör 

Fredag 15 december,  eftermiddag 
Ny föreläsare 
u.olsson@zool.gu.se 

Fylum chordata – ryggsträngsdjur 

 Kännetecknas av att samtliga någon gång under sin utveckling har 
o Korda – ryggsträng 
o Gältarm (pharynx) 
o Dorsalt nervrör 
o Postanal svans – en svans bakom anus 

 Ryggradsdjuren tillhör ryggsträngsdjuren 

 Tunicata – manteldjur 
o Urochordata – ”korda i svansen” 
o Sjöpungar, salpor, appendicularier 
o Har korda på larvstadiet 
o Gältarmen är framträdande hos adult, men korda och dorsalt nervrör 

återfinns bara under larvstadiet. 
o Olika levnadssätt 
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o Kända sedan prekambrium 
o Könlig och könlös fortplantning 

 Hermafroditer 

 Släpper ut ägg och spermier vid olika tillfällen 

 Yttre befruktning – fritt i vattnet 

 Larven 

 Simmar uppåt mot ljuset, men ångrar sig sen och simmar ner 
bort från ljuset 

 Fäster sig vid fast föremål med hjälp av fästpapiller och 
genomgår metamorfos 

 Histolys av svansen – äter upp, reabsorberar, sin egen svans 

 Chordan försvinner, tunika bildas, nervsystem reduceras 

 Inre organ och öppning roterar 

 Stolon – rottrådar som skickas ut när larven vuxit färdigt. 
Knoppar på rottrådarna bildar fler sjöpungar. En stor 
koloni/klon kan snabbt bildas. 

o Filtrerare 
o Har tunika/mantel 

 Består av ett kraftigt skyddande skikt av bindväv och tunicin (ett slags 
cellulosa) 

o Uppbyggnad 

 Kemoreceptorer känner av om något olämpligt kommer in 

 Muskulatur gör att djuret kan hosta 

 Endostyl – producerar slemgardin som fångar upp födopartiklar. 
Slemmet följer väggarna över till motsatt sida där den fastnar i en 
ränna som transporterar slemmet mot magsäcken med hjälp av cilier. 

 Peribranchialhåla – håla omkring gälarna. Vattnet går in i gältarmen, 
filtreras ut genom den till hålan, och går sen ut. Kallas även atrium. 

 Oesphagus – matstrupe. Sitter nedanför gältarmen. 

 Ganglion – motsvarar hjärnan, men nervsystem behövs ej så endast 
en rest återstår. 

o Sjöpungen förbrukar bara lite energi 
o Syreutbytet sker med diffusion 
o Hjärta 

 Hjärtat är litet 

 Arbetar långsamt 

 Öppet blodkärlssystem 

 Blodströmmen kan kasta om riktning 
o Appendicularier 

 Lever som larv hela livet 

 Pelagiska – sätter sig aldrig fast 
o Salper 

 Pelagiska 

 Lever i varma hav 

 Inströmmnings- och utströmmningsöppning sitter i olika ändar, 
vilket gör att de kan driva sig framåt med hjälp av vattenströmmen 
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 Acrania – lancettfiskar 
o Cephalochordata – ”korda i huvudet” 
o Har korda som adulta 
o Kan bli upp till 10 cm långa 
o Lever nergrävda i sandbotten 
o Inget egentligt huvud – kranium saknas 
o Mun omgiven av trådlika muntentakler, cirrer, som silar födan 
o Välutvecklad gältarm 
o Kordan är böjlig men ej hopskjutbar 
o Muskulaturen anläggs på ömse sidor om kordan i form av muskelpaket 
o Endostylen är homolog med sköldkörteln (båda har utvecklats från en 

gemensam ancestor). Båda inkorporerar jod och bildar thyroxin och andra 
hormoner 

o Lansettfisken ligger på rygg eftersom endostylen sitter på magsidan – lättare 
för slemmet att rinna neråt än uppåt 

o Hjärta saknas. Blodkärlsystemet utvecklat, men ej fullständigt slutet 
o Fortplantning 

 Skildkönade 

 Släpper könsprodukterna fritt 
o Anatomi – se föreläsningsanteckningar 

 Cirrer 

 Grovsortering 

 Hjulorgan 

 Cilier orsakar vattenström 

 Velum 

 Tvärvägg 

 Gältarm 

 Filtrering 

 Tarmdivertikel 

 Sidospår där maten bryts ner 
o Födointaget liknar till stor del sjöpungens 
o Lokomotion skiljer sig dock mycket från sjöpungen (som oftast inte kan röra 

sig alls som vuxen) 
o Pikaia 

 Levde för 500 miljoner år sedan, under Kambrium 

 Den förefaller uppvisa likheter med nutida lansettfiskar och tros vara 
en föregångare till kordaterna 

 Craniata – ryggradsdjur 
o Vertebrata 
o Korda ersatt av ryggrad 

 -> stadga 

 -> effektiv lokomotion 

Måndag 18 december 
+ utdelade föreläsningsanteckningar 
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Embryologi 

 Fylogeni – släktträd 

 Ontogeni – ägg -> embryo -> vuxen individ 

 När en äggcell befruktas börjar den dela sig efter ett bestämt mönster 

 I början blir cellerna mindre och mindre – de använder den näring som var med från 
början, så även om antalet celler ökar så ökar inte embryots volym särskilt mycket. 

 Blastula – cellerna behöver syre och mest syre finns utanför cellklumpen. Cellerna 
strävar efter att vara ute i kanten, vilket gör att de bildar en blåsa. 

 Blastocoel – håligheten som uppstår i mitten 
o Blast – ”knopp” 
o Coel – ”hålighet” 

 Gastrulation – en av blastulans väggar börjar bukta inåt. Cellerna i inbuktningen får 
nya egenskaper, de differentieras. 

 Gastrula – inbuktningen buktat klart 

 Urtarm – håligheten i mitten, som bildats av inbuktningen 

 Blastopor/urmun – ingången till urtarmen 

 Ektoderm – det yttre cellagret 

 Endoderm – cellagret som buktat in, som gränsar till urtarmen 

 Kordamesoderm – den bit av endodermis som kommer att bilda ryggsträngen 

 Neuralplatta – den bit av epidermis/ektodermet som kommer att sluta sig till ett 
nervrör, och växas över av ektodermet 

o Interaktion mellan kordamesoderm och ektoderm inducerar bildningen av 
nervröret 

 Mesoderm – endodermis sluter sig till cellrör som knoppas av och klär kanterna på 
coelomet. Detta särskiljer treskiktsdjur från tvåskiktsdjur 

 Mosaikägg – ägg där cytoplasman är differentierad och anlag för blivande kroppdelar 
är utpositionerade i det encellig ägget 

o När ägget börjar dela sig hamnar egenskaperna i olika celer som är 
förutbestämda att utvecklas till vissa organ – om en cell avlägsnas utvecklas 
inte organet 

 Regulations/induktions-ägg – ägg där varje cell har kapaciteten att utvecklas till en ny 
individ 

o Detta visades redan i slutet av 1800-talet när en forskare skakade sönder en 
blastula från en sjögurka – varje cell kunde utvecklas till en komplett larv, 
alltså kunde varje cell ge upphov till mer än den skulle ha gjort om den suttit 
kvar på sin plats i blastulan 

o Hos ett regulationsägg påverkar ett cellsystem ett annat genom induktion 
o Om man transplanterar en bit av blastoporens läpp, till den del av ägget som 

skall bli buksida, induceras bildning av ett nytt embryo (ungefär som 
siamesiska tvillingar). Orsaken är att gener uttrycks olika i olika celler och vid 
olika tider. 

o Gener tillverkar inte organ eller strukturer utan kodar för specifika proteiner, 
bland annat enzymer som styr cellprocesserna 
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o I stort sett alla celler i kroppen har en komplett uppsättning av gener, men 
bara vissa av dem kommer till uttryck i de enskilda cellerna. Tex. tillverkas 
keratin endast i epidermala celler, även om genen finns i alla celler. 

o Vid ett försök, där celler från olika ställen på två olika gastrulor blandades, 
aggregerade cellerna och vandrade till positioner som motsvarade deras 
position vid normal utveckling. 

Rundmunnar 

 Pansarrundmunnar (Ostracoderma) 
o De tidigaste kända ryggradsdjuren 
o Huvudsakligen marina 
o Åt troligen slam som filtrerades i gälarna 
o Huden skyddades av benpansar och tjocka fjäll 
o Munnen saknade käkar 

 Detta tyder på att de levde nere på botten - annars hade snurrat runt i 
vattnet 

o Saknade fenor 
o Långa utskott på huvudet 

 Kan ha varit till som skydd mot att bli uppäten 

 Man tror att dagens pirålar och nejonögon härstammar från dessa djur 
o Saknar käkar 
o Ofullständigt kranium 

Pirålar (Myxinoidea) 

 Blodet isoosmotiskt med havsvatten, till skillnad från andra vertebrater 
o Det är samma salthalt i blodet som i saltvattnet (typ) 
o Detta betyder att vatten inte kan diffundera igenom skinnet 

 Mycket lågt blodtryck – förutom det vanliga hjärtat finns ytterligare tre olika hjärtan 
runt om i kroppen för att blodet skall kunna pumpas runt 

 Rudimentära ögon 

 Skrämmer man dem producerar de massa slem! 

 Uppbyggnad 
o Näsöppning 
o Mun 
o Gälöppning 
o Unika gälfickor 

Nejonögon (Petromyzontiformes) 

 De flesta är marina, men larverna är limniska 

 Saknar fjäll 

 Inga käkar 

 Ej isoosmotisk med havsvatten 

 Rund sugplatta med vassa horntänder runt munnen 

 Oparig näsöppning (uppe på huvudet) 

 Sju par gälöppningar, på sidan av huvudet 
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 Ektoparasit – sitter på utsidan av levande eller döda fiskar och raspar loss delar att 
äta 

 Kan andas genom att suga in vatten ”bakvägen” genom gälarna. De här gälarna 
används alltså ungefär som lungor – vattnet andas in och ut genom samma hål. 

 Larven 
o Påminner mycket om lancettfisken 
o Lever som nedgrävda filtrerare i bäckar och åar i 3-7 år 

Taggpansarhajar (Acanthodii) 

 Kan vara benfiskarnas förfärder 

 Ofta små arter, med unika spetsiga benutskott 
o Ett ben per fena istället för många små fenstrålar som på dagens fiskar 

Pansarhajar (Placodermi) 

 Första fossilen från Silur, försvann plötsligt i slutet av Devon 

 Huvudsakligen marina, men tillhörde de första vertebratgrupperna som invaderade 
sötvatten 

 Huvud och nacke täcktes av ett tjockt benpansar 

 Saknade tänder – istället fanns vassa benplattor (delar av benpansaret) 

 Hade pariga fenor och ryggfena analoga med benfiskarnas. 
o Gav stabilitet åt simningen 

 Dunkleosteus kunde bli upp till 6 m 

Benfiskar 

 Grupper 
o Sarcopterygii – ”köttiga fenor” 

 Lungfiskar (Dipnoi) 

 Kvastfeningar (Drossopterygi) 
o Actinopterygii – ”taggiga fenor” 

 Chondostei 

 Holostei 

 Teleostei 

Broskfiskar (Elasmobranchii) 

 Hajar och rockor 

 Idag tror man att hajar utvecklades sist (vilket är motsatsen till vad man trodde 
förut). Fossil tyder på detta. 

o Kan betyda att hajarna förlorat sitt benskelett 

 Rockor är modifierade hajar – utvecklade för att ligga på botten 
o En del rockor har återgått till att simma fritt i vattnet 

 Hajar och rockor har ett gälhål på ovansidan…? 

 Dentral mun – på undersidan 

 Heterocerk stjärtfena – ryggraden går ända ut i spetsen av övre fenhalvan. Undre 
halvan spänns ut av en broskstråle 
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 Homocerk stjärtfena – ryggraden slutar innan stjärtfenan. Fenan spänns symmetriskt 
ut av många benstrålar. 

 Hajar måste simma för att hålla sig flytande 
o Tyngre än vattnet 
o Ingen simblåsa 
o Den heterocerka stjärtfenan ger en lyftkraft uppåt samtidigt som den driver 

hajen framåt 
o Hajar har en haka/käke som är platt framtill, vilket också ger en kraft uppåt, 

när hajen simmar 

Havsmöss (Holocephali) 

 Ser konstiga ut 

 Har förmodligen utvecklats separat från andra broskfiskar väldigt länge 

Strålfeniga fiskar (Actinopterygii) 

 Broskganoider (Chondrostei) 
o Tex. stör, bikir 
o Broskskelett 
o Hudben 
o Heterocerk stjärtfena 
o Ganoidfjäll 

 Benganoider (Holostei) 
o Tex. bågfena, bengädda 
o Benskelett 
o Homocerk stjärtfena 
o Ganoidfjäll 
o Artfattig amerikansk grupp 
o Simblåsor förbundna med svalget 
o Kraftiga ganoidfjäll 

 Benfiskar (Teleostei) 
o Tex. abborre, torsk, sill 
o Benskelett 
o Homocerk stjärtfena 
o Fjäll cykloida eller ctenoida 
o Flera olika faktorer samkverkade till framgång 

 Simblåsa 

 Homocerk stjärtfena – ökad explosivitet, snabbhet 

 Gällock – alla gälar mynnar i en öppning 

 Kalciumlagrat skelett – hårdare, vilket gör att kraftigare muskler kan 
fästas där 

 Förändringar i käkarna – främre två benen lösa 
o Terminal mun – sitter i slutet/början på fisken 
o Artrikast av alla ryggradsdjur 

Sarcopterygii 

 Lungfiskar (Dipnoi) 
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o Stort antal fossil från Devon 
o Förekom i både limniska och marina miljöer 
o Andas med lungor 
o Afrikansk lungfisk 

 Gälar outvecklade – måste andas med lungor 

 Lever på ställen som kan torka ut 

 Estivering – överlever långa perioder genom att gräva ner sig i 
kokong i flodbädden 

o Australisk lungfisk 

 Andas mest med gälar 

 Använder lungor endast när syrehalten i vattnet är för lång – klarar 
sig inte utan vatten 

 Kraftiga fenor 

 Kvastfeningar (Crossopterygii) 
o Utvecklades under Devon – invaderade havet från sötvatten 

 På den här tiden hade även kvastfeningarna lungor (och benfiskarna) 
o Kvastfeningarna troddes vara utdöda sedan Devon, men återupptäcktes 1938 

av Courtenay Latimer 

 Höll på att utrotas, eftersom alla museer ville ha fisken och forskare 
betalade, för de afrikanska fiskarna, astronomiska summor för den 

o De landlevande vertebraterna tros härstamma från dessa fiskars förfäder 

Kraniaternas evolution 

 Evolutionen för alla fiskarna ovan 

 Utvecklingen av flera olika faktorer förefaller ha samverkat  
o Muskulatur i tarmen (peristaltik) 

 Effektivare blandning och framflyttning i tarmen –> snabbare 
transport, bättre upptag av näring –> effektivare metabolism –> 
organismerna kan bli större 

o Neuralkam/neurallist leder till evolution av 

 Kranium –> skyddar hjärnan –> möjlighet till större hjärna 

 Gälbågar 

 -> effektivare andning 

 -> evolution av käkar 

 Tänder 

 Förbenade fjäll 

 Pigmentceller 

 Schwannceller 

 -> myelinskidor, ökar ledningshastigheten 

 Sensoriska nerver 

 Endokrina celler 
o Sinnesplattor leder till evolution av 

 Näshålighet 

 Ögats lins 

 Öron 

 Sidolinjeorganet 
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 Utefter sidolinjen på vattendjur (framförallt fiskar) finns små 
hål 

 Hålen leder in till en vattenfylld kanal med små nervändar i 

 Rörelser/ljud i vattnet går in genom hålen och träffar 
nervändarna i olika ordning beroende på varifrån ljudet 
kommer 

 Detta gör att djuren kan känna av rörelser i sin omgivning, 
och troligen bygga upp någon slags ljudbild 

o Allt sammantaget ger det ökad förmåga att tolka 
omgivningen 

  
o Mjölksyraproduktion 

 Möjlighet till snabba energikrävande utfall 

 Kräver effektivare andning 

Tisdag 19 december 
+ utdelade föreläsningsanteckningar 

Övergången till liv på land 

 De första amfibieliknande vertebraterna hade redan ett antal egenskaper som gjorde 
dem redo för ett liv ovanför vattenytan 

o Lungor 
o Näsborrar 
o Kraftiga loberade fenor 

 Fenor utvecklades till ben 
o Benfisk -> Coelacanth (Kvastfening) -> Rhipidistia (Föregångare till 

amfibier) -> Ichtyostega (första amfibien) 
o Grodfisken (Ichtyostega) är den tidigaste kända amfibien (ca 350 miljoner år 

sedan). Den kunde bli över en meter lång och hade relativt välutvecklade 
extremiteter, men fisklik stjärt. 

 De första landlevande vertebraterna utvecklades från kvastfeniga fiskar och erövrade 
land under Devon 

 De djur som utvecklades från denna grupp och som finns kvar idag är lungfiskar, 
kvastfening samt alla groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. 

 När kvastfeningarna vandrade upp på land tror man dock att det redan fanns kvalster 
på land. 

o Hål i fossil av växter tyder på detta. 

 Anledningen till att vandra upp på land var troligen att undvika rovdjur. 

 Under Karbon hängde kontinenterna ihop och hade en annan position i förhållande 
till polerna. De områden som då var täckta med skog gav upphov till stenkolslager 
och det är i dessa områden man har hittat de tidigaste fossilen från amfibieliknande 
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djur. Bästa området är Grönland, som då låg vid ekvatorn och som inte blivit 
övertäckt av senare skog. 

 Att leva på land medför annorlunda och i flera avseenden påfrestande, fysiska 
förhållanden jämfört med liv i vatten. 

o UV-strålning 

 Är skadligt 

 Strålningen absorberas av vatten, men vid liv på land krävs skydd 
o Luft ger inte samma stöd för kroppen som vatten ger 

 Rörelse på land kräver starkare skelett och koncentration av muskler 
på extremiteter snarare än på stjärten 

o Annorlunda signaler till sinnesorganen 

 Ljud och ljus transporteras annorlunda 

 Vissa signaler som kommer fram i vatten kommer inte alls fram i luft 

 Sinnesorganen måste modifieras 
o Mindre stabil miljö 

 Temperaturen varierar snabbare i luft än i vatten 

 Till exempel stora temperaturförändringar mellan dag och natt 

 Kroppstemperaturen måste regleras 
o Vatten är nödvändigt 

 Gasutbyte med omgivningen måste ske utan att kroppen torkas ut 

 Vätskeförlust måste minimeras 
o Yttre befruktning är omöjligt på land 

 Väldigt liten chans att spermier och ägg träffar på varandra 

 Evolutionära nyheter som gjorde övergång till landliv möjligt 
o Frö 

 Första växterna invaderar land, men bundna till vatten. Förökning 
med sporer. 

 Utveckling av fröet gör att land kan koloniseras fullt ut 
o Fosterhinna 

 Amfibier invaderar land. Ägget utvecklas i vatten 

 Fosterhinnorna utvecklas – gör att land kan koloniseras fullt ut 

 Alla djur som har detta: reptiler, fåglar, däggdjur 

Amfibier 

 Amphi = ”dubbel, bio = ”liv” 

 Amfibier är anpassade till ett liv både på land och i vatten 

 Huden 
o Pigment i huden skyddar mot UV-strålningen 
o Epidermis är tunn 

 Kan inte hindra vätskeförlust 

 Effektiv för gasutbyte 

 –> de flesta amfibier måste hålla sig i fuktiga miljöer 

 Kan ha gasutbyte genom huden 

 Hindrar inte vattenförlust – vatten avger genom huden 
o Hålls fuktig av slemkörtlar 

 Skelett och muskler 
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o Huvudet kan hållas lyft 
o Extremiteterna kan bära kroppen 
o Skelettet är helt förbenat 
o Groda 

 Muskulaturen är kraftig 

 Anpassningar för hoppning 

 Radius och ulna är sammanväxta – stötdämpare 
o De stukar sig inte lika lätt 

 Ryggraden är stel och kort – stadga 

 Benen i bakre extremiteterna är långa – hävstänger 

 Långa fötter – hävstänger 

 Långt bäckenparti – hävstångseffekt 

 Sinnesorgan och nervsystem 
o Sidolinjeorganet finns endast på larvstadiet 

 Skulle torka bort på land 
o Ögats lins förändras från fisklikt rund hos larver till plattare, och bättre 

lämpad för ljusbrytning i luft, hos adulta 
o Örat 

 Har trumhinna och hörselben 

 Skulderbladet är också inblandat i hörselorganet – en muskel mellan 
huvud och skulderblad gör att grodorna hör vibrationer i marken, 
som uppfattas genom benen 

 Trumhinnan hos grodor uppfattar framförallt parningsläten 

 Sidolinjeorganet 
o Utefter sidolinjen på vattendjur (framförallt fiskar) finns små hål 
o Hålen leder in till en vattenfylld kanal med små nervändar i 
o Rörelser/ljud i vattnet går in genom hålen och träffar nervändarna i olika 

ordning beroende på varifrån ljudet kommer 
o Detta gör att djuren kan känna av rörelser i sin omgivning, och troligen bygga 

upp någon slags ljudbild 

 Metabolism 
o Amfibier söker sig till fuktiga miljöer med relativt konstant temperatur och 

undviker hetta – nattaktivitet 
o Lungorna är relativt ineffektiva, men kompletteras med hudandning 
o Blodomloppet har påverkats av lungornas relativa ineffektivitet och den 

utvecklade hudandningen 

 Många ytliga blodkärl 

 Två lungartärer med en gren till huden 

 Syrefattigt blod pumpas ut till huden 

 Två aortabågar 

 Två halsartärer 

 Två främre hålvener 

 En bakre hålven 

 Leverportven 

 Exkretion och vattenbalans 
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o I vatten kan ammoniak avges direkt ut i vattnet, men det går inte på land 
(eftersom det är giftigt) 

o Därför avger amfibierna ammoniaken i form av urinämne/urea. 

 Reproduktion 
o Återvänder till vatten för fortplantning 
o Äggen läggs i vatten och larven utvecklas i vatten 

 Grupper 
o Maskgroddjur (Gymnophiona = ”naken, ormlik”) 

 Lever ungefär daggmaskar 
o Salamander (Urodela = ”svans synlig”) 

 Det finns salamandrar utan lungor. 

 Lever i strömmande vattendrag 

 Fördelen med att tillbakabilda lungorna kan ha varit för att 
det var en nackdel att gå upp och andas – då spolas man bort 
från en potentiellt födorik plats 

o Groddjur (Anura – ”svanslös”) 

Reptiler 

 Anatomiska adaptationer för landliv 
o Modifierade kotor, utskott kopplas ihop 
o Bröstkorg och anpassningar i extremitetskelett 
o Anpassning till luftburna ljud – hörselben (fler än innan) 
o Modifierat integument (hud/yttre skikt) 

 Malanoforer – ”bärare av melanin”. Pigmentceller. (Bättre än hos 
amfibierna) 

 Kapacitet att tillverka keratin (protein) 

 Krävs för att utveckla: hår, fjäll, klor etc. 

 Låg vikt, flexibelt, vattentätt 

 Skyddar mot UV-strålning, slitage och vattenförlust 
o Lungorna förbättras 
o Inre befruktning – fosterhinnor 

 Skelett och muskulatur 
o Kraftigare skelett än amfibier och en mer utvecklad muskulatur, vilket gör 

dem rörligare 
o Skuldergördeln och främre extremiteterna drivs huvudsakligen av abdominal 

muskulatur 
o Dessa muskler används samtidigt till andning hos nu levande ödlor (och 

tidiga diapsider) 
o Vid lokomotion vrider ödlor kroppen från sida till sida, och komprimerar då 

lungorna på alternerande sidor på ett sätt som motverkar normal andning 
o Kan inte andas effektivt samtidigt som de springer 

 Har lett till att en del ödlor springer på bakbenen, för att kunna 
använda båda lungorna samtidigt 

 Metabolism 
o Växelvarma (ektoterma) och reglerar kroppstemperaturen genom att solbada 
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o Kroppsvärmen behöver inte genereras av födan, vilket gör att reptiler kan 
klara sig på betydligt mindre mat än jämnvarma djur 

 Blodomlopp 
o Reptilerna har bättre separation av syrefattigt och syrerikt blod jämfört med 

amfibier genom att kammaren är delvis avdelad (komplett hos krokodiler och 
fåglar) 

o Muskulös vägg som delvis delar kammaren 
o När hjärtat slår sluts öppningen mellan kammarens två avdelningar 
o Motverkar att syrefattigt och syrerikt blod blandas 

 Reproduktion 
o Reptiler har inre befruktning och ett ägg som kan motstå torka 
o Vattenmiljön bibehålls inne i ägget 
o Ogiftig urinsyra lagras i allantois (en liten säck) 

 Den upplagrade urinsyran fungerar som en vattenpump in i skalet – 
vatten dras in med osmos 

o Skal, fosterhinna, fostervatten, embryo 
o Fyra fosterhinnor 

 Amnion – håller inne fostervattnet 

 Chorin – ligger kring insidan av skalet 

 Allantois – lagrar avfall 

 Gulehinna/gulesäck – lagrar näring till embryot 

 Effektivare hantering av föda 
o Med ökat tuggande ledde evolutionen till förändringar i käkarnas 

konstruktion, käkmuskulaturen och hur muskulaturen var fäst mot kraniet 
o Uppkomsten av tinningöppningar gav ökad kontroll och styrka i bettet 
o Tinningöppning - adaptation till kraftigare tuggmekanismer (typ det enda vi 

behöver kunna) 
o Anapsida – saknar tinningöppningar 
o Synapsida – en tinningöppning (på varje sida) 
o Diapsida – två tinningöppningar (på varje sida) 

Anapsida 

 Saknar tinningöppningar 

 Sköldpaddor 
o De saknar tinningöppningar men man är inte helt säker på om de kanske har 

tillbakabildats. Än så länge brukar de dock räknas till anapsida. 
o Lägger ägg på land 
o Strömlinjeformat skal 
o Härstammar från landlevande reptiler 
o Många morfologiska specialiseringar framtvingade av skalet 
o Huvudet kan dras in 
o Syrerikt och syrefattigt blod blandas i hjärtat, men till hjärnan går helt syrerikt 

Diapsida 

 Två tinningöppningar 

 Bryggödla (Tuatara) 
o Har ett tredje ”öga” i pannan 
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 Ljuskänsligt område under huden 
o Lever utanför Nya Zeland 
o Saknar öron 

 Svanödla (Plesiosaurus) 
o Man vet inte hur de reproducerade sig 

 Fisködla (Ichtyosaurus) 
o Ser ut som fiskar/delfiner, men är en analog utvekling 
o Ödlor som vandrat ner i vattnet igen 

 Orm 
o Vissa har rudimentära extremiteter 
o Extremt flexibelt kranium 
o Ofta gifttänder 
o Olika gifter 

 Hemotoxiner 

 Enzymer bryter ner proteiner och vävnad 

 Kan orsaka blodproppar eller fungera som antikoagulant 

 Tex. hos huggormar 

 Neurotoxiner 

 Blockerar nervsignaler till och från muskulaturen – offret 
förlamas, andning och hjärtverksamhet upphör 

 Tex. snokar och kobror 
o Har en enda lång lunga 
o De flesta organen är långa och smala 

 Krokodiler 
o Kraftigt förbenat kranium 
o Blinkhinna – fuktar ögonen 
o Sekundär gom – gör att de kan äta och andas samtidigt? 
o Kraftigt hudpansar av benplattor 
o Kraftig muskulatur i svansen och i käkarnas stängningsmekanismer 
o Ungarnas kön avgörs av temperaturen 

 En omvandling mellan könshormonerna testosterone och estrogen 
katalyseras av ett enzym (aromatase). Temperaturen bestämmer åt 
vilket håll reaktionen går. 

o För att kunna göra hål i äggskalet har krokodilungar äggtand 

 Kalktagg på nosen 

 Samma konstruktion som hos fåglar 
o Ursprungligen anpassade till ett liv på land, men har återvänt till vattnet 
o Krokodilens mun går inte att stänga vattentätt 
o Ett hudveck förhindrar att vatten kommer ner i svalget under dykning 
o Hjärtat fungerar olika vid luftandning och dykning 

Dinosaurier 

 Indelade i två grupper 
o Saurischia 
o Ornithischia 

Fågellikt höftben 
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Ödlelikt höftben 
Ldfkskdhfldshfldshfldshflsdfhlkdshflkdshf 11.5-13.1 

Fåglar 

 Är en specialiserad gren av dinosaurierna 

 Archaeopteryx var en dinosaurie med fjädrar 

 Första exemplaret hittades två år efter att Darwin förklarade evolutionen 

 Att flygning utvecklades måste betyda att det även var fördelaktigt att halvt kunna 
flyga 

 Tänkbara drivkrafter bakom fåglarnas första steg mot flygning 
o Fly från predatorer 
o Fånga snabba eller flygande bytesdjur 
o Underlätta längre förflyttningar 
o Få tillgång till nya födoresurser eller nischer 
o Frigöra bakre extremiteterna för strid 

 Vingar utvecklades från armar som kan ha 
o Använts för fångst 
o Underlättat hopp vid jakt och flykt 
o Använts vid spelbeteende 
o Använts som vingar vid hopp och glidflykt mellan träd 

 Fjärdar unikt för fåglar 
o Man börjar dock mer och mer tro att även många dinosaurier som inte kunde 

flyga hade fjädrar – dun utvecklades för att hålla värmen 

 Tranosaurus rex hade fjädrar! 

 Fjädrar 
o Isolerande skikt 
o Grundläggande för fåglarnas flygförmåga 
o Innehåller pigment som ger färg 
o Stor påverkan på fåglarnas utseende 

 Kamouflage 

 Köns- och åldersskillnader 

 Signalfunktion 
o Två huvudtyper 

 Strukturfjädrar 

 Försedda med hakar vilket gör att de hålls samman under 
flygning 

 Dun 

 Som små trådar – sitter inte ihop 

 Troligen den ursprungligaste fjädertypen 

 Mycket av fåglarnas byggnad är anpassningar till flygning 
o Kranium lätt, tänder saknas, ögon välutvecklade 
o Reduktion och sammanväxning i handen 

 Stabilare 
o Bröstbenskammen 

 Utgör fäste för kraftiga (flyg)muskler 

 Ger låg tyngdpunkt 
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o U-format nyckelben 

 Sammanvuxna clavicula 

 Kallas önskeben 

 Trycks ihop när vingarna dras ner och fjädrar sedan tillbaks och 
hjälper till att lyfta vingarna 

o Bäckengördeln sammanväxt 
o Distala delar av benen innehåller mycket lite muskulatur. Muskulatur 

proximalt, skyddad av fjädrar. Senor till tårna – få blodkärl behövs. 

 Näbben 
o Ersätter delvis tänder 
o Mängder av specialiseringar 

 Allätare eller generalist – näbben klarar lite av varje 

 Andning anpassad till flygning 
o Luft tas in genom luftstrupen, som stadgas av broskskelett 
o Passerar syrinx – fågelns stämband, det vill säga ljudalstrande hinnor 
o Lungorna är relativt små 
o Luftsäckar ökar effektiviteten 
o Luften passerar lungorna och går in i bakre luftsäckarna som är som 

ballonger – magasinerar luft, utan att ta upp syre 
o Vid utandning fylls lungorna med luft, och syre tas upp 
o Vid nästa inandning fylls bakre luftsäckarna med fräsch luft och främre med 

förbrukad luft från lungorna 
o Vid nästa utandning fylls lungorna åter med fräsch luft, medan främre 

luftsäckarna töms 
o Fåglar andas in och ut hela tiden utan att pausa mellan 
o Genom att luften hela tiden passerar lungorna i en riktning blir 

syreupptagningen mycket effektiv 
o Luftsäckarna bidrar också till att göra fågeln lättare 
o Hos en del fåglar sträcker sig luftsäckarna in i ihåliga ben, vilket ytterligare 

bidrar till att fågeln blir lätt 

Torsdag 20 december 
+ utdelade föreläsningsanteckningar 

 Evolutionära landmärken 
o Slutet av Krita 

 Massutdöende 
o Trias, Jura Krita 

 Dinosauriernas tid, fåglar och däggdjur dyker upp under Jura 
o Slutet av Perm 

 Trilobiterna och många andra dör ut 
o Devon 

 Vertebraterna erövrar land 

Mammalier 

 Mammalier – däggdjur 

 Evolution 
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o Dinosaurierna dog ut på grund av 

 Meteoritnedslag – rörde upp dammoln som skuggade solen 

 Däggdjuren åt upp dinosauriernas ägg 

 Klimatförändringar – kallt och varmt om vartannat påverkade 
dinosaurieungarna som ej var så stora 

 Tinniner i angiospermer (Krita) – obrukbar föda 

 Angiospermer – gömfröiga växter 

 Giftiga alkaloider i angiospermerna – förgiftade reptilerna eller 
orsakade successiv förtunning av äggskalen 

o När dinosaurierna dog ut blev nischer lediga för däggdjuren som började 
gradvis utvecklas längs olika linjer – radiation 

o En trend mot längre graviditetsperiod ledde eventuellt till uppkomsten av 
placenta 

o De flesta nu existerande ordningar fanns redan i Paleocen (ca 70 miljoner år 
sedan) 

 Urskiljande drag 
o Mammae – mjölkkörtlar 

 Även andra djur kan producera näringsrika sekret som används till 
ungar. Duvor kan tex. producera en kesoliknande massa i krävan. 

 Är omvandlade svettkörtlar 
o Svettkörtlar 
o Vänstra aortabågen bibehållen 
o Heterodonti – differentierade tänder 
o Två nack-kondyler – rörligare huvud 
o Jämnvarma 
o Hår – andra grupper har också päls, men av annan konstruktion 
o Hjärnan stor och komplicerad 
o Tre hörselben i mellanörat 

 Endotermi – för att bibehålla en jämn och hög kroppstemperatur krävs 
o Mycket näringsrik föda 
o Konstand och hög tillförsel av syre till lungorna 

 Med hjälp av skelettet har man rekonstruerar mjukanatomin och funnit att 
Therapsiderna hade många däggdjurskaraktärer 

o Diafragma – effektivare andning 
o Hår – varmblodighet 
o Ansiktshud med muskler – ungarna hade möjlighet att dia 
o Dubbel käkled (både den däggdjur har och den fiskar har, som är olika ben) 
o Differentierade tänder – komplexa kindtänder 
o Fötter med eller mindre under kroppen 
o Två kondyler 
o Hård gom 

 Tre utvecklingslinjer 
o Monotremata – kloakdjur 

 Kloak - samma öppning för produkter från tarm, gonad och njure 

 Lägger ägg 

 Saknar tänder 
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 Ungen diar genom att slicka (suger ej) 

 Finns tre arter 

 Två myrpiggsvin, ett näbbdjur 

 
 Däggdjurskaraktärer 

 Hud med hår 

 Mjölkkörtlar, dock ej spenar 

 Tre hörselben 

 Sju halskotor 

 Vänster aortabåge bibehållen 

 Röda blodkroppar saknar cellkärna (hos tex. fåglar har de 
cellkärna) 

 Fullt utbildad diafragma 

 Reptilkaraktärer 

 Extremiteterna hålls mer utsträckta än neråtriktade 

 Likheter i kraniets gom- och sidopartier, stigbygeln 
långsträckt 

 Revbenen rudimentära i halsregionen, skulderbladet saknar 
kam, gördlar och coracoid välutvecklade 

 Vänstra hjärthalvans segelklaff är treflikig 

 Kloak 

 Hypofysen uppvisar fler reptildrag än däggdjursdrag 

 Lägger ägg, stora och gulerika med vitt skal, äggtand hos 
embryo 

 Saknar hjärnbalk (förbindelse mellan hjärnhalvorn) – innebär 
att de tex. inte fattar att något de inte ser fortfarande existerar 
(gör det verkligen det?? ;)) 

o Marsupialia – pungdjur 

 Världsvid utbredning under hela Krita. Nu begränsad till Australien 
och Sydamerika. 

 Inga placentalier fanns i Australien när kontinenterna skildes åt. Alla 
nischer var öppna för pungdjuren – många exempel på parallell 
(konvergent) evolution 

 Finns/fanns pungdjur som såg ut som katter, hundar, möss, 
rådjur, häst etc. 

 På övriga kontingenter blev pungdjuren med få undantag 
utkonkurrerade av placentalierna 

 Inre befruktning – ungen föds outvecklad (kort dräktighetstid). Ofta 
dåligt utvecklad placenta 



Baskurs Biologi, 20 p, ht 2006  Karin Röhsman 

 43 

 Har pung med mjölkkörtlar (marsupium) där ugnen växer fast vid 
spene 

 Honan kan bli dräktig medan hon fortfarande diar outvecklat 
embryo. Äggutvecklingen stannar då upp på blastocyststadiet tills 
diandet minskar 

 Skillnader gentemot placentalier 

 Pung, pungben, saknar svettkörtlar, saknar hjärnbalk 

 Likheter gentemot placentalier 

 Postkraniala skelettet, 13 bröstkotor med revben, 7 halskotor, 
placenta (liten) 

o Placentalia – moderkaksdjur 

 Embryot utvecklas i uterus (livmodern) genom placenta 
(moderkakan). Relativt välutvecklad unge (i varje fall jämfört med 
marsupialer). 

 Kloak saknas 

 Välutvecklade hjärna med utvecklad hjärnbalk (corpus calloseum) 
mellan storhjärnhalvorna. Nervcellerna i de båda sidornas hemisfärer 
kommunicerar med varandra genom en mäktig nervbunt. 

  
 Släktskap 

 Se slide 3.3 

 Fladdermöss är närmast släkt med oss av de däggdjur som 
finns i Sverige. 

 Valar är nära släkt med partåiga djur (tex. kor) 

Människans utveckling 

 Vi är moderkaksdjur 

 Tillhör gruppen primater 

 Aegyptopithecus 
o Levde för 33 miljoner år sedan, i Egypten 
o Trädlevande i tropisk skog 
o Fruktätare 

 Proconsul 
o Levde för 15-20 miljoner år sedan, i Afrika 
o Levde troligen både i träden och på marken 

 Pierolapithecus ctalaunicus 
o 13 miljoner år gammalt fossil funnet nyligen i Spanien 
o Trädlevande i tropisk skog 
o Vegetarian 
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 Sivapithecus (också kallad Ramapithecus) 
o Ancestor till orangutang 
o Levde för 8,5-12,5 miljoner år sedan, i Asien 
o Troligen trädlevande 
o Fruktätare 

 Sahelanthropus tchadensis 
o Levde för 6-7 miljoner år sedan 
o Kan vara en av människans tidigaste ancestorer, eller ancestor till gorilla 

 Ardipithecus ramidus 
o Levde för knappt 4,4 miljoner år sedan, i Etiopien 
o Levde i skog 
o Osäkert om Ardipithecus gick upprätt eller inte 

 Australopithecus 
o Flera olika arter har funnits 
o Australopithecus afarensis 

 Ett av de mest kompletta skeletten, kallas Lucy 

 Förefaller ha levt i skogsbryn eller savannskog 

 Man drar slutsatsen att de gick upprätt på två ben på grund av hur 
höftleden och knäleden är konstruerade – vinklarna vid knäet och 
lårbenshalsen. Även bäckenbenet och tår kan ge ledtrådar. 

 Hos chimpanser är knäleden rak, men hos både människor 
och Lucy är den vinklad 

 Svank (stötdämpning) 

 Var ryggmärgen går upp i kraniet 

 Armarnas längd (relativt sett kortare, vid upprätt gång) 
o Australopithecus (Paranthropus) boisei 

 Tros numera vara en sidolinje till människans utveckling 

 Kraftiga tänder – åt troligen hård, vegetabilisk föda som nötter, frön 
och rötter 

 Har en kam på toppen av kraniet för att fästa stora tuggmuskler – var 
bättre på att tugga 

 Homo 
o Äldre stenåldern 
o En av huvudskillnaderna mellan apor och hominider är tändernas utseende 

och konstruktion 

 Stora huggtänder -> apa 

 Mellanrum (diastema) mellan huggtänder och framtänder -> apa 

 Parallella tandrader (istället för längre avstånd ju längre bak) -> apa 
o Homo habilis 

 Tillverkade stenverktyg 
o Homo rudolfensis 

 Samtida med Homo habilis 

 Mycket lite är känt om denna art 
o Homo ergaster 

 Tros vara ancestor till Homo heidelbergensis 

 Förfinade konsten att göra stenverktyg 
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o Homo erectus 

 Levde i för ca 1,8 miljoner år sedan, i Asien 

 Mest kända fynden är ”Java man” och ”Peking man” 

 Använde både eld och verktyg 
o Homo floresienses 

 ”Hobits” 

 Levde fram till ca 13000 år sedan, på Flores 

 Var drygt 1 meter lång och vägde 16-29 kg 

 Utvecklade dvärgform som resultat av bristfälliga näringsresurser, 
samt avsaknad av konkurrens och predationsrisk från större rovdjur. 

 Tros ha utvecklats från Homo erectus genom isolering på mindre ö 

 Flores koloniserade för minst 840000 år sedan 
o Homo neanderthalensis 

 Första fyndet gjorde 1856 i tyskland 

 Levde från ca 200000-30000 år sedan, i Europa och västra Asien 

 Visar anpassningar till ett liv i kallt klimat 

 Begravde sina döda 

 Bodde i grottor 
o Homo heidelbergensis 

 Inte så många fossil, men liknar oss 
o Homo antecessor 

 Kontroversiell art funnen i Spanien 

 Ansiktet är av ”modern” typ, men tänder, panna och ögonbrynsbågar 
är ”primitiva” 

o Homo sapiens (cromagnonmänniskan) 

 Dyker upp i Europa för drygt 30000 år sedan 

 Konkurrerar ut neandertalarna 

 Målar i grottor 

 Det finns inga tecken på att Homo sapiens skulle ha hybridiserat med 
neandertalarn 

 Fossilen som vår bild av människans evolution på kommer framförallt från mark där 
det var savann. Djur som dör i regnskog bryts ned. Detta betyder att vi kan ha missat 
stora bitar av vår historia. 

 Kontroversiell hypotes 

o  
o Gradvis förändring, men svårt att dra linjer 

Homo ergaster  Homo erectus 
 
Homo antecessor 
 

Utvandrar till Europa  Stannar i Afrika 
 

Homo heidelbergensis  Homo sapiens 
 

Homo neanderthalensis 
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Hästens utveckling 

 Övergick från att ärta örter och gräs till att äta gräs 

 Gräsätare har en annan konstruktion på tänderna än andra 
o Emaljen inveckad i tandbenet, istället för bara som ett lager utanpå 

 
 Blablablablabalbablabablblablablbablablablablablabablbablablabalbalbalbal 

Måndag 8 januari – Botanisk systematik och morfologi 
+ utdelat kompendie 

 I livets släktträd finns det tre stora grupper 
o Bakterier 

 Tex. proteobacteria, cyanobakteria (särskilt viktiga för växtvärlden), 
gröna svavelbakterier, gröna icke-svavelbakterier, spirochaetes, 
Gram-positiva bakterier 

o Arkéer 
o Eukaryoter 

 Grupperna skiljs åt genom vissa egenskaper 

 Bakterier Arkéer Eukaryoter 

Cellkärna Prokaryoter Prokaryoter Eukaryoter 

Kärnmembran Nej Nej Ja 

Antal kromosomer 1 1 >1 

Kromosomform Cirkulär Cirkulär Linjär 

Organeller Nej Nej Ja 

Cytoskelett Nej Nej Ja 

Klorofyll-baserad fotosyntes Ja Nej Ja 

 

 Endosymbioshypotesen 
o Utgångspunkt: Prokaryot cell med ringslutet DNA, med möjlighet till 

endosytos 
o DNA’t delas upp i delar 
o Vakuoler bildas och lägger sig krin DNA’t och plattar så småningom till sig 

och bildar cellmembran 
o Även ER och Golgiapparat bildas av vakuoler 
o Bakterier tas upp i vakuoler och omvandlas så småningom till organeller 

(med dubbla cellmembran) 

 Rikettsia (proteobakterie) tas först upp och bildar mitokondrier 

 I de celler som kommer att utvecklas till växter tas även 
cyanobakterier (fotosyntetiserande) upp och bildar kloroplaster 

o => Eukaryoter 
o Mycket trolig hypotes 

Tänder 
 
 
Allätare  Gräsätare 
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o Tros ha skett flera gånger, med tex. olika sorters cyanobakterier (se släktträd i 
kompendiet, sida 2) 

 Cyanobakterier 
o Cellvägg 
o Plasmamembran 
o Vakuoler, med matreserver 
o Membransystem, thylakoider, där fotosyntesen sker 
o Använder Klorofyll a 
o Phycobiliner (ger den blågröna färgen hos blågröna bakterier) eller Klorofyll 

b 
o Carotenoider 

 Det finns även organismgrupper med 3 membran kring vissa organeller – dessa tros 
ha slukat celler som redan genomgått endocytos (ellers vars ancestorer har genomgått 
det) 

 Anabaena – celler som lever i kolonier. Vissa celler kan vara specialiserade och inte 
klara sig själva. 

 Heterocyst – bakterie i anabaena kolonier som är specialiserad på kvävefixering. Kan 
inte ha fotosyntes II – kan inte klara sig själv. 

 Taxanomi – läran om arter, identifiering och namngivning 

 Systematik – gruppering av arter i hierarki 

 Hierarki (exempel med champinjon) 

Rang Taxon Kommentar 

Art Agaricus bisporus Binominal nomenklatur – en sak 
beskrivs med två(delat) namn 

Släkte Agaricus  

Familj Agaricaceae Slutar alltid på aceae, uttalas [ase] 

Ordning Agaricales Slutar alltid på ales 

Klass Basidiomycetes  

Phylum (division) Basidiomycota Slutar alltid på ta 
-cota = svamp 
-phyta = växt 

Rike Fungi  

 

 Organisationsnivåer för encelliga organismer 
o Monodal – rörlig 
o Coccal – orörlig 
o Kolonibildande – jobbar tillsammans men ingen egentlig kontakt 
o Trichal – trådbildande, som övergår i varandra 
o Siphondal – algsvampar, ett långt rör utan membran mellan varandra 
o Pseudoparenkymatisk – rödalg 
o Parenkymatisk – har en celldelningscell i mitten som ger sekventiell tillväxt. 

Tex. brun- och grönalger, samt landväxter. 

Livscykel 

 Diplontisk livscykel – organismen har ett flercelligt diploid stadie 
o Exempel 
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 Människa - har ett kort haploidt stadie innan befruktningen. Är dock 
endast encellig i detta stadie och större delen av livet är diploidt 

 Haplontisk livscykel – organismen har ett flercelligt haploidt stadie 
o Exempel 

 Grönalg – haploida sporer tillväxer till en flercellig organism. Dessa 
avger sedan ägg respektive sädesceller. Dessa slås ihop till diploida 
zygoter, men dessa genomgår genast reduktionsdelning och sporer 
bildas. 

 Generationsväxlare – är flercellig både i diploidt och haploidt stadie 
o Exempel 

 Mossa – haploida sporer delar på sig och växer upp till den gröna 
delen av mossan (gametofyter). Dessa bildar könsceller som smälter 
samman och bildar en diploid, flercellig struktur (spoofyt). I 
sporhusen sker reduktionsdelning och sporer skickas ut. 

 Sexuell förökning 
o Isogami – lika gameter 
o Anisogami – olika gameter. Båda sorterna simmar, men den honliga delen är 

större. 
o Oogami – en orörlig, ofta stor, honlig cell och en liten hancell, som ofta är 

simmande men kan vara orörlig 
o Konjugation – inga gameter, två celler byter DNA 

 Heterokonter – olika flagelltyper på samma cell 
o Oomycota (algsvampar) 
o Bacillariophyta (kiselalger) 

 Ca 100 000 arter, i huvudsak marina 

 Encelliga 

 Oftast inga pigment 

 Vägg med silicium (kisel) 

 Chrysolaminarin – näringslagring 

 Viktiga primärproducenter i havet 

 Reproduktion 

 Tvådelade skal – det ena ligger lite över den andra, som locket 
på en ask 

 Två kromosomuppsättningar i varje cell 

 Asexuell reproduktion -> den ena dottercellen bli lika stor 
som ursprungscellen, den andra blir mindre för varje delning. 
Detta förhindras av sexuell förökning. 

 Sexuell förökning -> hanen bildar fyra spermier, honan bara 
ett (överlevande) ägg. Spermien smälter samman med ägget 
inuti honcellen, och en ny cell med skal bildas inuti honcellen 
och släpps därefter ut. 

o Chrysophyta (guldalger) 
o Phaeophyta (brunalger) 

 Ca 1500 arter, framförallt marina 

 Klorofyll a + c, fucoxanthin 

 Vägg med cellusa och algin 
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 Laminarin lagras i vakuoler, mannitol för transport 

 Exempel 

 Tare (laminaria) 
o Heteromorf generationsväxling – två olika 

morfer/utseende i de olika generationerna 
o Oogami 

 Fucus 
o Diplontisk livscykel 
o Oogami 
o Gametangier i konceptakel på receptakel 
o Konceptakel –  
o Receptakel –  

Blablabalbalblabslabslabslablablbalbalbalbalbalbalbabal 

 

Tisdag 9 januari – Botanisk 

Växternas evolution 

 Grönalger är en parafyletisk grupp (någon systergrupp är inte med i gruppen, typ) 

 Kransalgerna är de som är närmast släkt med de landlevande växterna 

 Charophyceae – landväxternas anfader bland algerna  
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 Embryofyt - landväxt 

 Gemensamma egenskaper för Charophyceae och embryofyter 
o Kloroplaster med grana och klorofyll b 
o Rörliga celler med sidoställda flageller 
o Kärnmembran som bryts ner vid mitosen 
o Förekomst av phragmoplast under cytokines 

 Phragmoplast – när en cell delar sig bildas de avdelande cellväggarna 
med hjälp av en rad av vakuoler istället för genom avsnörning 
(inbuktning av cellmembranet) som hos alla andra organismer 

o Oogami 

 Livet i vatten 
o Hålls uppe av vattnet 
o Ingen avdunstning 
o Rörliga gameter 

 Livet på land 
o Konkurrens om ljus –> upprätt växtsätt 
o Ökande storlek ställer nya krav till styrka (förvedning) och 

vatten/näringstransport 

 Kärl och blad 
o Det utvecklades ledningsvävnad/kärl 
o För transport av näring och vatten 
o Det krävs kärl för att bilda blad 
o Mikrofyll – förstadiet (ancestorn) till blad. En liten utbuktning. Har bara en 

nerv. Tros ha utvecklats från utväxter från plantans huvudaxel. 
o Megafyll – blad. Tros ha utvecklats ifrån sammanväxt av hela skottsystem. 
o Mossor har inte kärl och därmed inga blad 

 Stomata – klyvöppningar 
o Effektivt upptag av CO2, med minimum av avdunstning ställer höga krav till 

bladens design 
o Utvecklades under Devon 
o Klyvöppningarna kan öppnas och stängas och i hålrummet innanför skapas 

ett undertryck på CO2, vilket görs att nytt CO2 dras in 
o Levermossor har primitiva öppningar som ej kan slutas 

 Rötter 
o Vatten diffunderar in 
o Rhizoider – inte riktiga rötter, eftersom de inte har kontakt med 

ledningsvävnad, men fungerar som sådana 

 Utveckling av reproduktiva mekanismer som är oberoende av vatten 
o Från frilevande gametofyter och simmande spermier till utveckling av 

endosporiska gametofyter (fröanlag och pollen) med nakna kärnor 

 Landväxternas evolution handlar om anpassningar av 
o Cellstruktur – tjockare väggar, kutikula, etc. 
o Morfologi och anatomi – blad, rötter etc. 
o Livscykel 

 En embryofyt är en växt som har 
o Parenkymatisk vävnad 
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o Heteromorf generationsväxling – har ett flercelligt stadie både som diploid 
och haploid men ser olika ut i de olika stadierna 

o Gametangier med skyddande väggar – cellager kring ägg och sädesceller 
o Matrotroft embryo – ”modernäring”. Mamman ger näring åt embryot. 
o Sporer med väggar som innehåller sporopollenin – inert ämne som gör att 

sporerna kan utsättas för torka, UV-strålning och allt möjligt och därmed 
överleva väldigt länge 

Bryofyter – mossor 

 En ickemonofyletisk grupp 

 Morfologi 
o Har antingen thallus eller ”stam och blad” (men det är egentligen inte riktiga 

stammar och blad eftersom det inte finns någon ledningsvävnad) 

 Thallus – flik av grön vävnad. Bål på svenska. 
o Har en yta som liknar kutikula och ibland primitiva klyvöppningar 
o Rhizoider 
o Har ibland hadrom och leptom, som motsvarar kärlväxternas kärl 

 Hydroider – leder vatten 

 Leptoider – leder näring 
o Plasmodesmata 

 Skiljs från andra embryofyter genom att 
o De saknar kärl 
o De saknar egentliga blad 
o Gametofytgenerationen dominerar, sporofyten är liten, ogrenad och 

beroende av gametofyten 

 De tre stora grupperna av mossor 
o Nålfruktsmossa 
o Levermossor 

 Tjocka ”blad” utan differentiering 
o Bladmossor 

 Största gruppen 

Bryophyta - Bladmossor 

Tre klasser 
o Bryidae – äkta bladmossor 

 9500 arter 
o Andreaidae – sotmossor 

 100 arter 
o Sphagnidae – vitmossor 

 150 arter 

 Livscykel 
o Generationsväxling 

 Reproduktion 
o Hanens spermier simmar till honans ägg 
o Arkegon – honstruktur, ”honblomma” 
o Anteridium – hanstruktur, ”hanblomma” 
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 Äkta bladmossor 
o Två olika växtsätt 

 Akrokarp – sporofyterna växer ut från toppen av mossutskotten 

 Uprätta 

 Tex. kvastmossa (Dicranum) 

  
 Pleurokarp – sporofyterna växer ut sidoställt, ur bladvecken 

 Krypande 

 Tex. bergklomossa (Hypnum) 

  
o Exempel: Skogsstjärnmossa (Mnium affine) 
o Karaktäriseras av 

 Trådformiga protonema (”första tråden”) 

 Multicellulära rhizoider 

 ”Bladen” är alltid bara ett cellager tjockt, med undantag för längs 
nerven. 

 Hadrom – ledningsvävnad. Hydroider och leptider. 
o Sporhus 

 Har lock och kolumella 

 Persistom – tandkrans under locket. Öppnas då det är torrt, eftersom 
sporerna då sprids längre 

 Vitmossor 

o  
o Egenskaper som skiljer vitmossor från andra mossor 

Sporofyt 
Sporangium 
Seta 
Gametofyt 
Pseudopodium 
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 Protonema i form av en skiva 

 Gametofyt med grenar i krans 

 Blad med två olika celltyper 

 Kapsel med lock som öppnas explosivt 

 Sotmossor 
o Sporhus som öppnas hygroskopiskt längs fyra vertikala linjer 

Onsdag 10 januari – Botanisk 

Lycophyta och Pteridophyta – kärlväxter 

 Dök upp under Devon (416-359 miljoner år sedan) 

 Kärl 
o Uppkom för transport av kolhydrater och vatten 
o Xylem – leder vatten 
o Floem – leder näringsämnen 
o Prostele – när ledningsvävnaden ligger i mitten av stammen som en cylinder 
o Trakeider – kärlelement. Förstärkta med lignin på sidorna och tomma (döda) 

inuti, så de kan leda vatten fritt. 

 Stele – (totala) ledningsvävnaden i växten. Hur kärlen är fördelade i växten. 
o Protostele – kompakt. Strängarna som går ut i bladen lämnar inga spår på 

strängen i stammen. 
o Sihponostele (NE: sifonostele) – ihålig. 

 Utan bladspår 

 Med bladspår – ovanför där strängen går ut i ett blad är det ett hål in 
till mittutrymmet. 

o Eustele (NE: diktyostele) – många fristående ledningssträngar. 

 Tex. alla fröväxter 
o Alla kärlkryptogamer har någon av de två första typerna av stele, medan alla 

fröväxter har eustele. Man kan inte förklara hur evolutionärt hur eustele 
skulle kunna ha härstammat från protostele och siphonostele. Man tror 
därför inte att dagens fröväxter har härstammat från tidiga kärlkryptogamer 
(båda har istället härstammat från något annat). 

Kärlkryptogamer 

 Typer av kärlkryptogamer 
o Lummerväxter 
o Fräkenväxter 
o Ormbunkar 

 Fräkenväxter och ormbunkar är närmast släkt 

 Homospori – en typ av sporer. Gametofyterna tvåkönade, stora och utvecklas 
utanför sporväggen. 

 Heterospori – två typer av sporer, mikrosporer och megasporer. Gametofyterna är 
enkönade, små och utvecklas inom sporväggen. 

 Lummerväxter - Lycopodiophyta (phylum) 
o Vissa är dikotomt förgrenade (gaffelgrenade) 
o Rötter, stam, blad 
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o Homospora eller heterospora 
o Protostele 
o Mikrofyller 
o Sporangier på sporofyll 
o Familj – Lycopodiaceae 
o Arter som finns i Sverige 

 Revlummer (Lycopodium annotinum) 

 Mattlummer 

 Lopplummer (Huperzia selago) 

 Skiljs från de andra genom att sporangierna sitter i 
bladvecken 

 Heter lopplummer för att den har små sidoskott som 
”hoppar” av för att sprida sporer 

o Gametofyt 

 Långlivade 

 Varje gametofyt kan producera flera sporofyter 

 Sitter som en liten knöl bland rötterna på sporofyterna 
o Livscykel 

 Sporangierna sitter på sporofyten 

 En sporangie innehåller många sporer 
o De flesta lummrar är homospora 

 När sporangien är mogen släpper den ut sporerna (var för sig) 

 Sporen landar någonstans och spricker upp (utefter linjer skapade av hur 
sporerna satt ihop i sporangien), börjar dela sig, och bildar en gametofyt 

 På sporofyten sitter oftast både arkegon (”honblomma”) och anteridium 
(”hanblomma”) 

 Hangameterna simmar till hongameter 

 Befruktade ägg bildar embryon som växer ut till sporofyter, på 
gametofyten 

 Ormbunkar – Pteriodophyta (phylum) 
o Kan vara epifyter 
o Ca 20 000 arter 
o Många olika habitat och utseenden 
o Trädormbunkar har inga riktiga stammar. Stammarna består av styva 

bladskidor. 
o Ej dichotomt förgrenade 
o Rötter, stam, blad 
o Homospora eller heterospora 
o Protostele eller sifonostele 
o Megafyller 
o Sporangier på megafyller 
o Två typer 

 Eusporangiata – ”äkta ormbunkar” 

 Har sporangier som sitter en och en på undersidan av bladen 

 Sporangierna har inga särskilda öppningsmekanismer, de går 
sönder helt när sporerna skall släppas ut 
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 Har olika antal sporer i sporangierna, ofta många fler än hos 
leptosporangiata ormbunkar 

 Exempel 
o Låsbräken – har särskilda blad/ställningar till 

sporangierna?? 
o Ophioglossales 

 Underjordiska gametofyter 

 Leptosporangiata – ”slanka/gracila ormbunkar” 

 Sori – många sporangier som sitter i en klump (på undersidan 
av bladen) 

o Sorus - plural 

 Svepe – skyddande lager som en del arter har över sina sorus. 
Kallas också indusium. 

 Har alltid 64 sporer i ett sporangium 

 Sporangiet har en explosiv öppningsmekanism 
o De omgärdande cellerna är förstärkta på insidan men 

inte på utsidan, vilket gör att de kan torka ut. När de 
gör det drar de ihop sig, vilket ger stor påfrestning på 
de celler som inte är förstärkta. När de ger efter 
exploderar sporangiet. 

 Exempel 
o Majbräken (Athyrium felix-femina) 

 Typiskt för dem är att bladen längst ner har 
ett svart skaft som ser ut som en gåspenna 
(syns om man drar upp ett blad) 

 Avlånga sori med svepe 
o Träjon (Dryopteris felix-mas) 

 Runda sori med med svepe 

 Livscykel 
o Sporerna släpps loss från bladen 
o Sporen växer upp till en hjärtformad, ovanjordisk, 

gametofyt 
o Gametofyten har både anteridier och arkegon 
o Ur befruktade ägg växer sporofyten (det vi ser som 

ormbunken) upp 
o Sporofyten är endast beroende av gametofyten, som 

är kortlivad, en kort tid 
o Psilotum 

 Pteridophyta 

 Dichotomt förgrenad 

 Enbart stamdelar 

 Homospor 

 Protostele 

 Sidoställda sporangier 

 Liknar tidiga kärlväxter men egenskaperna är antagligen 
bortreducerade, inte outvecklade 
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 Fräkenväxter – Pteriodophyta (phylum) 
o Fleråriga, men de gröna delarna vissnar ner på vintern 
o Sumpväxter – lever i myrar, sjöar, vattendrag 

 Har luftkanaler i stammen, för att kunna syresätta rötter och andra 
system under vatten 

 Luftkanalerna medför att ledningsvävnaden är uppsplittrad 
o Stammen består av segment, bladen sitter i kransar kring segmenten 
o Sporangiofor – ”sporangie-bärare” 
o Sporer med hapterer 

 Hapter (engelska: elater) – små luftfuktighetskänsliga bihang som 
krullar ihop sig runt sporen i väta och spretar ut i torka. Rörelserna 
bidrar bland annat till att luckra upp spormassan. Dessutom hakar 
”armarna” i varandra, så att sporerna kan spridas flera tillsammans, 
med vindens hjälp. 

o Ej dikotomt (dichotomt) förgrenade 
o Rötter, stam, blad 
o Homospora (nulevande) 
o Eustelliknande sifonostele 
o Mikrofyllika genom reduktion 
o Sporangier på sporangioforer i sporangioforsamlingar 
o Livscykel 

 Sporen gror och bildar en gametofyt 

 Gametofyten har anteridier och arkegon 

 Gametofyten är överjordisk och fotosyntetiserande 

 Hangameterna simmar till hongameterna 

 Sporofyten gror från gametofyten 
o Exempel 

 Åkerfräken (Equisetum arvense) 

 Ogrenad 

 Skogsfräken (Equisetum silvaticum) 

 Grenad 

Övning på beskrivning av livscykler 

 Skriv ut var meios och var befruktning sker! 

 Rita anteridier och arkegon i detalj! 

 Kiselalg 
o Diplontisk livscykel 
o Förökar sig genom delning största delen av livet 
o När den blivit för liten delar den sig i två celler med olika kön – en honcell 

och en hancell 

 Spermierna har två olika sorters svansar 
o Cellerna genomgår meios -> hancellen bildar fyra hangameter och honcellen 

bildar ett ägg 
o Spermierna släpps ut och går in i varsin honcell, där befruktningen sker 
o En ny cell bildas inuti honcellen 
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o Den nya cellen bildar nya skal och tappar (eller använder materialet från??) 
sedan de gamla 

 Brunalg 
o Laminaria 
o Fucus (endast övning) 

 Själva tången är den diploida sporofyt 

 Meiosen sker i konceptaklet 

 Släpper ut han- och hongameter i havet där de möts fritt i vattnet 

 Spermierna har två olika sorters svansar 

 En zygot bildas, som sätter sig fast någon stans -> en ny sporofyt 
växer upp 

 Grönalg 

 Bryophyta – bladmossor 
o Mossan är den haploida gametofyten 
o De olika gametofyterna är antingen honor eller hanar 
o På hangametofyterna finns det högst upp en ”mossblomma” – en krans med 

blad som hjälper till att fånga upp vatten 
o Med hjälp av vattendroppar sprids (simmar) hangameterna till hongameterna 
o När hongameterna befruktats växer en diploid sporofyt upp från 

mossgametofytens topp 
o Överst på sporofyten bildas ett sporhus, där meios sker för att bilda sporer, 

och därifrån sprids sporer 
o Sporerna bildar protonemata – en liten ”rotförgrening” 
o På varje protonema bildas flera små knoppar, från vilka det växer upp 

gametofyter 

 Lummer (Lycopochiophyta) 

 Pterophyta 
o Ormbunke 
o Fräken 

(Antar också: Nakenfröiga, Gömfröiga, Ascomyceta, Basidiomyceta, Myxomyceta) 

Torsdag 11 januari – Botanisk 

Fröväxter  

 Uppbyggnad 
o Bark 
o Cortex 
o Vaskulär cylinder 
o Floem 
o Sekundärt floem 
o Vaskulärt kambium - tillväxtzon 
o Sekundärt xylem – ved 
o Xylem 

 Reproduktionsstrategier 
o Heterospori 
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Gymnospermer – nakenfröiga 

 Nakenfröiga = barrträd 

 Indelade i fyra phylum 
o Ginkgophyta – ginkgo 

 Phylumet innehåller bara en art 

 Barr som ser ut som blad. Solfjädersformade, med många nerver från 
samma punkt 

 Separata hon- och hanträd. Honträden luktar otvättade fötter, så det 
är bara hanträden man brukar ha i trädgårdar och parker 

o Cycadophyta – kottepalmer 

 Påminner om palmer 

 Tropisk 

 Reproduktion 

 Övergång mot att vara oberoende av vatten 

 Pollenkornen flyger genom luften 

 Hos honan spricker de upp och släpper ut multiflagellata 
spermier 

 Honan har en ficka med vatten i, där simmar spermierna till 
ägget 

o Gnetophyta 

 Welwitschia 

 ”Världens konstigaste växt” 

 Kort, bred stam som är helt platt ovanpå 

 Långa blad kring kanten på stammen, som har sin tillväxtzon 
längst in – vilket gör att de kan klippas (som en gräsmatta) 

 Kotte-ställningar i bladvecken 
o Coniferophyta – bland annat våra svenska barrträd 

 Pinaceae – tall. gran, lärk 

 Har en speciell skottbyggnad 
o Kortskott – hos tallar. Varje barrknippe är ett skott. 

Hos svenska tallar består varje skott av två barr och 
några ”sterila blad” som håller ihop dem. 

o Långskott – hos granar. Varje barr sitter ett och ett på 
skotten. 

 Taxaceae 

 Idegran 
o Giftig 
o Har ett köttigt ombildat hylle kring fröna istället för 

kottar. Detta är den enda del på växten som är ätbar 
(ogiftig). 

 Cupressaceae - cypressfamiljen 

 En (Juniperus communis) 
o Har ”bärkottar”, men de har inget med riktiga bär att 

göra. Används som krydda. 
o Separata han- och honbuskar 
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o Spetsiga, vassa barr med inrullade kanter 

 Thuja 
o Platta, oftast glänsande, skott 

 Historisk mångfald 
o Antalet arter ökar kraftigt med tiden 
o Under karbon exploderade antalet arter av ormbunkar 
o Under Perm-Trias tar de nakenfröiga fart. Anledningen var Pangea – en stor 

kontinent medförde mycket inland, och därmed mycket ”kontinentalt klimat” 
(torrt). 

o Efter Jura, Krita, dyker de gömfröiga upp 

 Torkanpassningar 
o Tjockt kutikula 
o Stomata, inneslutet?? 
o (Mycket sammarbete med svampar – mykorrhiza) 
o Skydd för gametofyter 

 Kottar är samlingar av sporangier 

 Honkotte 
o Fröämnet sitter uppe på kottefjället 
o Fröämne 

 Integument – yttre skydd 

 När fröet är färdigt utgör detta fröskalet 

 Nucellus – megasporangium 

 Megaspor – bildar megagametofyt/arkegon 

  
 Evolutionärt stabil strategi att bara ha ett frö – undviker konkurrens 

om plats 

 De som hålls kvar i ett skal har bara en megaspor 
o Fröämnet avger en vätskedroppe som tränger ut genom öppningen i 

integumentet. Däri fastnar sporer, och när droppen torkar in dras sporen 
med in till fröämnet. Där växer sporens pollenslang ner till arkegonet i 
megasporen. 

o Befruktningen sker -> fröämnet övergår till att vara ett diploidt frö 

 Hankotte 
o Det man ser är en kottesamling – kottarna är de små sakerna som samlingen 

är uppbyggd av. 
o Kotten är en samling av mikrosporangium 
o Sporangierna sitter under kottefjällen 
o Mikrosporen är encellig och har bara en kärna, resultat av meiosen av en 

pollenmodercell 

Integument 
Nucellus 
Megaspor 
 
 
Fröämne 

Integument 
Nucellus 
Arkegon 
Megagametofyt 
 
Moget fröämne 
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o Pollen – en spor som har grott och börjat dela sig. Består alltså av flera, 
haploida celler, men med samma dna. 

 Bara en av cellerna är själva spermien 

 Några av cellerna bygger pollenslangen, genom vilken spermien 
vandrar till ägget 

 Kottebildningen (åtminstonde hos tall) tar tre år 
o Honkotten påbörjas först 

Fredag 12 januari - Botanisk 

Angiospermer - gömfröiga 

 Differentieringen kom igång i Krita (145-65 miljoner år sedan) 

 Blommans delar (engelska till svenska) 
o Hylle 

 Sepals – foderblad 

 Är ibland ”skyltande”, så att vi tolkar dem som kronblad. 
Tex. hos vitsippan. 

 Petals – kronblad 

 Krona – alla kronbladen 
o Anther – ståndare (knapp = mikrosporangium) 
o Filament – ståndarsträng 
o Gynoecium – pistill 

 Stigma - märke 

 Style – stift 

 Ovary – fruktämne 

 Ovule – fröämne. Finns ett eller flera i varje fruktämne (8 är 
normalt). En del fröämnen har dubbla integument. De flesta 
gömfröiga har bara en nucellus-cell, och de som har fler har 
inte så många. Inuti fröämnet finns megasporangiet. 

 Endesperm – embryots näring. Bildas av tre kärnor. Är 
triploid. 

 Frukt 
o Frukter är uppbyggda av fruktblad (carpel) 
o Uppkom troligen genom att en nakenfröig växt med nakna fröer på kanten 

av bladet vek ihop bladet och inneslöt fröna. 

 Tex. ärtskidor på baljväxter 
o Ofta består frukten av ett antal fruktblad som sitter ihop i en ”bukett” 
o Apokarpi – fria fruktblad 

 Tex. vitsippa 
o Synkarpi – sammanväxta fruktblad 

 Tex. blåstjärna 

 Mikrosporangium 
o Sporen har en kärna 
o Delar sig genom mitos 
o Bildar pollen med fyra kärnor, och sen tre??? 
o Pollen = mikrogametofyt 
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 Megasporangium 
o Se bilder i nedladdade föreläsningsanteckningar 
o blablbabalblablablabbal 

 Livscykel 
o Pollen sprids från ståndare till pistillers märke. Pistillernas pollenslang växer 

ner genom stiftet till fruktämnet. 
o Kolla i boken!! 

 Släktskap 
o Tre huvudgrupper (Kunna till tentan!) 

 Basala dikotyledoner – basala tvåhjärtbladiga 

 ”Basala” växter med två hjärtblad och ledningssträngar i en 
ring i stammen 

 Tex. avokado, cherimoja, lagerblad, peppar, magnolia 

 Monokotyledoner – enhjärtbladiga 

 Växter med ett hjärtblad och ledningssträngar utspridda i hela 
stammen 

 Tex. gräs, liljor, sparris 

 Eudikotyledoner – äkta tvåhjärtbladiga 

 Växter med två hjärtblad och ledningssträngar i en ring i 
stammen 

 Tex. rosor, astrar, protea, nejlikor, kaktusar, rododendron, 
potatis 

o Tvåhjärtbladiga växter är inte en monofyletisk grupp, därför har de delats 
upp i två. Monokotyledoner ligger emellan dem i släktträdet. 

 Frukttyper 

 Exokarp Mesokarp Endokarp 

Nöt/kapsel Hård hård hård 

Stenfrukt Läderartad mjuk hård 

Bär Läderartad mjuk mjuk 

o Nöt/kapsel 

 Baljkapsel – tex. stjärnanis 
o Stenfrukt 

 Tex. aprikos 
o Bär 

 Tex. kiwi 
o Citrus 

 Det läderartade skalet är fruktväggen 

 Fruktköttet är placentan 

 Är egentligen mest ett bär 
o Äpplefrukt 

 Till skillnad från de andra frukttyperna sitter äpplet under hyllet 

 Det vi äter är egentligen inte alls en frukt utan en del av blomman 
(blomaxeln) 
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 De lite hårdare hinnorna kring fröna (skrutten) är 
fruktväggarna/fruktbladen. Skrutten består av fem ihopväxta 
fruktblad. 

o Skenfrukter 

 Tex. jordgubbe 

 Det vi kallar frön, som sitter på utsidan, är nötter 

 Sitter över hyllet, men det är ändå blomaxeln som är själva 
fruktköttet 

o Partenokarpi 

 Bildar inga frön, men gör frukter ändå 

 Tex. banan 

 

Måndag 15 januari – Botanisk 

Svampar 

 Ca 1,5 miljoner arter, varav ca 10% är beskrivna 

 Har traditionellt förts till växterna, men genom att titta på ribosomalt DNA har man 
sett att de är närmare släkt med djuren 

 Svampar och djur delar en gemensam förfader, divergerade för 600-500 MYA?? 
o Man anser att de tidigaste svamparna var akvatiska, att de utvecklats ur 

kolonibildande protista som var gisselförsedda och levde som parasiter 

 Karakteristiskt 
o De finns i princip överallt 
o Har vindspridda sporer 
o Bildar nätverk av tunna trådar (hyfer) 
o Utsöndrar enzymer i sin omgivning (lever med ”tarmarna” på utsidan) 
o Är heterotrofa organismer, livnär sig genom att leva som något av följande: 

 Saprotrofer – lever av dött organiskt material 

 Parasiter – lever på levande organiskt material 

 Symbionter – samarbetar med andra organismer 

 Svampar är tillsammans med heterotrofa bakterier de primära nedbrytarna av förna – 
frigör C, N och andra näringsämnen till naturen och markens ekosystem. 

 Som effektiv nedbrytare kommer de ofta i konflikt med mänskliga intressen 
o Mögliga jordgubbar 

Undersittande hylle 
Hypogyn 

Översittande hylle 
Epigyn 
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o Granens rotröta – skadade träd blir lätt angripna av svampar. Gör att de lätt 
går av på mitten när det blåser. 

 Fyra phylum 
o Chytridiomycota 

 En liten kropp med ett litet mycel 

 Bildar egentligen inga riktiga fruktkroppar 

 Rörliga sporer (unikt för denna grupp) 
o Zygomycota 

 Bildar inga fruktkroppar 

 Tex. mögliga jordgubbar 
o Ascomycota 
o Basidomycota 

Sporsäckssvampar (Ascomycota) 

 Monofyletisk grupp 

 De flesta arter är terrestra 

 Typiskt exempel är murklor 

 Mycket art- och formrik grupp 
o 30-35000 arter 

 Livsformer 
o Saprofyter – olika typer av mögel förstör livsmedel och kan göra dem direkt 

hälsofarliga. Kan producera tex. aflatoxiner (bildas tex. i gamla jordnötter). 
o Parasiter – på grödor, bär och frukt. Tex. mjöldagg och Monilia (får 

plommon och äpplen att mögla brunt – plocka bort även nedfallna sådana 
äpplen för att minimera smittrisken inför nästa säsong) 

o Symbionter – som lavar och mykorrhiza. 

 Typiskt för ascomyceter (men gäller inte bara dem) 
o De flesta arter är filamentösa (bildar hyfer) 
o Hyferna bildar ett mycel 
o Hyperna är septerade – har tvärväggar. 
o Porerna mellan cellerna tillåter cytoplasmaströmmningar och viss 

kärnvandring. Näring kan transporteras mellan cellerna. 
o Mycelets uppdelning i celler möjliggör viss arbetsfördelning inom olika delar 

av mycelet 

 Ascomycota har ofta ett asexuellt spridningsstadium via konidier 
o Konidier (conidial spores) – multinukleära enheter som knoppas av från 

konidiogena celler på modifierade hyfer, så kallade konidioforer. 

 De vanligaste hos svampar är att de har 4 kön. Dessa kallar man könstyper. 

 Haplontisk livscykel 
o Anamorft stadium 

 Asexuell förökning via konidier – haploid livsform dominerar 

 Asexuella sporer 
o På mycelet bildas multinukleära gametangier – ascogonium och antheridium. 

Från ascogonet växer ett tricogyne ut mot antheridiet, på en annan svamp av 
passande könstyp. Kärnorna vandrar över till ascogonet. 

 Askogon – motsvarar arkegon 
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o Kompatibla kärnor ordnar sig 
o Teleomorft stadium 

 Kräver mer energi än det anamorfa stadiet 

 Dikaryotiska ascogena hyfer bildar en fruktkropp 

 Fruktkropp bilar ett hymenium 

 I varje hake på hymeniumet bildas det ett ascus (plural: asci). I varje 
ascus finns 8 haploida ascosporer. Sporerna frigörs via ökat tryck i 
asci. 

 Sexuella sporer 

 Man har inte riktigt koll på vilka anamorfa stadier som hör till vilka anamorfa stadier. 
Detta innebär att samma svamp kan vara namngiven två gånger. 

 Framgångsrika delvis för att de behåller de haploida kärnorna i sina mycel….?? 

 Formgrupp – ickemonofyletisk grupp.  
o Har egenskaper gemensamt som antagligen uppkommit flera gånger vid olika 

tillfällen och i olika grupper 
o Formgrupperna nedan innehåller inte endast ascomyceter 

 Tre frukttyper 
o Kleistothecier – asci i slutna bildningar 
o Perithecier – asci i flaskformade bildningar 
o Apothecier – asci i öppna bildningar 

 Ascomyceterna delas upp i formgrupper 
o Jästsvampar 

 Är ingen enhetlig grupp utan en livsform som finns inom många 
olika taxonomiska grupper (Zygomycota, Acomycota, 
Basidiomycota) 

 Anpassning till våt miljö och metabolismen hos många jästarter är 
anaerob 

 Hela cellen är exponerad mot omgivningen/maten 

 Vid torka kan många arter övergå till att bilda hyfer 

 Asci formas genom zygotbildning och meios. Vilstadium. 

 Enkla encellulära svampar som förökar sig via knoppning 

 Haploid asexuell förökning 
o Mögelsvampar (Deuteromyceter) 

 Vid näringsbrist/svält kan de bilda hyfer i form av kleistothecier 

 Kleistothecium – sluten fruktkropp, med flera asci i. 
Ytterväggen blir ofta förtjockad 

 Anamorft stadie – kolonibildande stadie (klonbildning). Huvudsakliga 
stadiet. 

 Konidierna står för det primära utberedningen och spridningen av 
svampen. 

 Det sexuella stadiet, teleomorfen, är inte alltid känd 

 Två vanliga mögelsvampar: borstmögel (Aspergillus), penselmögel 
(Penicillium) 

 Svampar utsöndrar ”gifter” som försvar. Dessa kan många 
gånger komma till användning inom medicin. Tex. pencilin. 

o Discomyceter 
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 Bildar asci i apothecier 

 Apothecium – fruktkroppstyp. Har ett öppet hymenium med 
asci som går direkt ut i luften. 

 Tex. murkla och skålsvamp 
o Pyrenomyceter 

 Bildar asci i perithecier 

 Perithecier – fruktkroppstyp. Flaskformad, med öppning 
(por) i toppen och asci i botten. 

 Exempel 

 Stubbhorn 
o Växer på döda grenar etc. 
o Börjar som vita på våren och därifrån knoppar de av 

konidier hela tiden. 
o Lite senare blir basen svart 
o På hösten trillar hornen (de vita delarna) av. Ascii 

bildas i de svarta stammarna. Dessa släpper ut sporer 
på våren. 

 Mjöldryga 
o Svampen infekterar gräs (tex. råg) och omvandlar 

fröet till en svart, hård mycelbildning – ett 
sklerotium/ergo 

o Sklerotium innehåller alkaloiden LDA, som liknar 
LSD 

 Djur och människor som äter sklerotier 
utvecklar sjukdomen ergotism – kallbrand, 
hallucinationer, krampanfall och nervspasmer. 
Kallades också St. Anthony’s fire och gjorde 
folk tokiga. 

 Används idag i en del mediciner. 
o  

 Almsjukan 
o Slog till i Örups almskog och de stora träden föll som 

plockepinn. Nu är det bara en buskskog. 
o Sprids med splintbarkborren – vektor för infektionen. 

 Sprider konidier från träd till träd då de 
”leker” i trädkronorna 

o Trädet svarar på infektionen genom att göra 
tyllbildningar vilket korkar igen kärlen – stryper 
trädet. Tyllbildningarna är ett försök att hindra 
svampen från att sprida sig, men ofta dör hela trädet. 

o Spreds från ”orginalinfektionen” då handel med träd 
började bli stort. Den nuvarande infektionen i Sverige 
kommer från USA, där almarna troligen har mindre 
kärl, vilket gör att svampen inte sprider sig på samma 
sätt i dem. 

 Tryffel 
o Bildar en underjordisk fruktkropp 
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o Sprider en doft som skall få djur att sprida dem 
o Bildar ektomykorhizza med tex. tallar 

o Lavar 

 Polyfyletisk grupp – uppståt minst 5 ggr under evolutionen 

 Man har hittat fossil från Devon 

 Symbios mellan alg och svamp 

 Fotobiont – grönalger, cyanobakterier 

 Mykobiont – svamp. Oftast ascomycet (98%), ibland 
basidiomycet (2%) 

 Mycobionten präglar lavens utseende och uppbyggnad. 
Erhåller kväve och kolhydrater och kväve från fotobionterna. 
Fotobionterna får skydd, vatten och mineraler 

 Karaktäristiskt 

 Tål uttorkning – kan fortsätta assimilera efter en längre tids 
torka 

 De upptar näring direkt från omgivningen/luften. Hela laven 
absorberar (saknar kärlsystem) 

 Förekommer i miljöer som saknar lösa jordarter (de växer där 
det inte finns kärlväxter) 

 De är viktiga i den primära succesessionen då de 
kolonialiserar öppen mark och sten 

o Förnabildande – cyanobakterier fixerar kväve och 
lavsyror vittrar berg (mineraler utlöses) 

 Växer långsamt (0,1-10 mm/år) 

 Användbara som indikatorer på luftföroreningar som 
svaveldioxid och tungmetaller (cyanobakterier) 

 Har vanligen asexuella förökningsorgan (förökningskroppar) 

 Uppbyggnad 

 Övre bark 

 Lager med alger (ska vara exponerat mot solen men skyddat) 

 Medulla i mitten – gelatiniserade hyfer som kan hålla vatten 

 Undre bark 

 Rhiziner – fästorgan 

 Reproduktion 

 Sprider sig ofta vegetativt, vilket den kan göra på olika sätt 
o Soredier – alg + svamphyfer. En soral (ett ”sår” i 

barken) bildas och släpper ut soredier, som sprids och 
fastnar någonsans där de bildar nya lavar. 

o Fragmentering – små lavbitar lossnar när tex. ett djur 
trampar på laven. Lavbitarna bildar nya lavar där de 
hamnar. 

o Isidier – bark + alg + hyfer. Laven veckar sig och 
bildar små utskott som tex. kan fastna på fåglar och 
spridas. 

 Sexuell förökning 
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o Svampdelen bildar ett apothecium och sprider sporer. 
Sporerna är alltså bara svamp och kan bilda antingen 
en svamp eller en lav, beroende på om det finns alger 
att samarbeta med där den landar. 

 Lavarna delas in i tre grupper 

 Skorplavar 
o Fäster direkt på underlaget. Saknar rhiziner, vilket 

medför att de är väldigt svåra att skrapa bort från 
underlaget. 

o Tex. kartlav, vägglav (bildar ofta apothecier) 

 Bladlavar 
o Bladlik bål 
o Tex. tuschlav (bildar ofta isider), blåslav (bildar ofta 

soredier) 

 Busklavar 
o Sitter fast i en basal punkt 
o Ofta rikligt förgrenade 
o Tex. renlav 

Tisdag 16 januari – Botanisk 

Svampar 

Basidiomycota 

 Uppkom ca  380 miljoner år sedan 

 Ca 20-25000 arter 

 Basidiomycota innehåller alla svampar som bildar fruktkropp (basidiomata) 

 Delas upp 3 klasser 
o Basidiommyceter 

 Delas upp i två formgrupper 

 Hymenomyceter 
o Har synligt hymenium (?) 

 Gastromyceter 
o Buksvampar (röksvampar) 

o Teleomycetes 

 Rostsvampar 

 Parasiter med värdväxling 

 Har haustorier 

 Bildar inga egentliga fruktkroppar utan sori 
o Sotsvampar (Ustomycetes) 

 Parasiter som ger en systemisk infektion 

 Infekterar hela växter 

 Bildar sori, för det mesta av frön eller stondarknappar hos värdväxten 

 Kan tex. göra om majskorn till en sotig massa 

 Karakteristiskt 
o Hyferna har specialiserade septa, så kallade doliporsepta med parentosom 
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 Porer mellan cellväggarna, med ”lock” över 

 Ger mer kontroll än utan ”lock” 
o Hyferna hos ett dikaryotiskt mycel bildar oftast söljor 

 Söljorna ser till att det blir en kärna av vardera könstypen i nybildade 
celler 

 Finns inte hos alla basidiomyceter, men finns inte hos några som inte 
är basidiomyceter 

o Förökar sig sexuellt och genomgår mycket sällan ett teleomorft stadie med 
konidier (som ascomyceterna gör). 

 Hymenomyceter  
o Reproduktion 

 De sexuellt bildande sporerna kallas basidiosporer och utvecklas i 
basidier i hymeniet 

 Sporerna bärs upp av sterigmer 

 Frigörs via aktiv sporavkastning 

 Har fyra könstyper 

 Livscykel 

 Se slide 2.2-3.1 

 Två haploida primärmycel av olika (sammanpassanpassande) 
könstyp sammansmälter och bildar ett dikaryotiskt 
sekundärmycel. På sekundärmycelet bildas vanligtvis söljor. 

 Det dikaryoiska mycelet tillväxer och ökar i storlek och bildar 
senare vid lämplig tidpunkt ett tertiärmycel i form av en 
fruktkropp (basidioma). 

 Lameller (hos skivlingar) utvecklas skyddande på undersidan 
av hatten. På lamellytan bildas ett hymenium. 

 Nu sker en kärnsammansmältning, och därefter meios. Fyra 
haploida kärnor bildas. 

 Kärnorna vandrar upp i sterigmerna och sporerna bildas. Då 
sporerna är mogna kopplas de av och frigörs från basidierna. 

 Hos skivlingar så är hela ytan på lamellerna svampens hymenium 

 Basidierna utvecklas från en terminal cell i hymeniet. 
Sporavkastningen är aktiv, ofta synkroniserad. Därefter tillbakabildas 
terminalcellerna. 

 Hymenofor – den struktur som bär hymeniumet. 

 Hymenofortyper (hos hymenoceter) 

 Lameller (skivlingar) 

 Rör (tickor och soppar) 

 Hela ytan (skinsvampar) 

 Förgrenade (fingersvampar) 

 Taggar (taggsvampar) 

 Gasteromyceter 
o Basidiesporerna utvecklas inuti fruktkroppen och sprids indirekt 
o Passiv sporspridning 
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 Röksvampar, jordstjärnor – när det regnar på fruktkroppen puffar det 
ut sporer 

 Stinksvampar – luktar illa och lockar till sig flugor som sen sprider 
sporerna 

 Brödsvampar – regn får sporpaket att flyga iväg 

 Vad gör svamparna i skogen? 
o Basidsvampar har en central roll för nedbrytningen av organsikt material som 

blad, barr och ved. 2/3 av den levande biomassan i jorden består av 
svamphyfer och det kan finnas upp till 800 m svamhyfer per gram jord. 

o Svamparna står för 15-20% av energiomsättningen i de boreo-nemorala 
skogarnas ekosystem. 

o Tickor bryter ner död ved 

 Tex. fnöskticka (hästhovsformad, har årsringar, vitrötare), björkticka 
(brun i mitten, vit tillväxtzon i kanten, ettårig fruktkropp, brunrötare) 

 Vitrötare – äter lignin, lämnar kvar cellulosa. Gör (björk-)veden vit. 

 Brunrötare – äter cellulosa, lämnar kvar lignin. Gör (björk-)veden 
brun. 

Ektomykorrhiza 

 Symbios mellan växternas rötter och svampar. Mutualistisk förening där båda parter 
gynnas. 

 Under fotosyntesen bildar de gröna växternas näring i form av kolhydrater. 
Mykorrhizasvamparna är beroende av dessa kolhydrater för sin energiförsörjning. 

 Växterna är beroende av näringsämnen, mineral och vatten som svamparnas mycel 
fångar upp. 

 Utan ektomykorrhizasvampar hade det inte funnits någon skog i våra nordliga 
boreo-nemorala områden. 

o För ogynnsamt 

 Mantel – mycelkappa runt kortroten (på växten). Härifrån går hyfer ut i omgivande 
jord. 

 Hartigs nät - hyferna växer också in mellan (ektomykorrhiza) rotens barkceller och 
bildar ett nät av specialiserade celler. Här sker näringsutbytet. 

 Mykorrhizan utökar trädens rotsystem tusenfallt 
o Det finns 10000 till 5 miljoner rotspetsar/m3. Det är ungefär lika många som 

antalet barr på en gran. 
o Svamparna tar ca 10-15% av nettoproduktionen av kol i en skandinavisk 

barrskog. 

 Minst 5000 arter av phylum Basidiomycota och phylum Ascomycota bildar 
ektomykorrhiza. 

 Den vanligaste typen av mykorrhiza finns i nordliga skogar, som har ett förnalager 
med surt pH 

 50-70% av svampmycelet äts av herbivorer. Kolhydraterna från rotspetsarna leds ut i 
hyferna och dessa är attraktiv föda åt bland annat hoppstjärtar, kvalster och 
skalbaggar. 

 Nästan alla näring och vatten som når trädet passerar först genom svamparnas hyfer 
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 Ektomykorrhizan ökar också trädens tolerans mott yttre stress som tungmetaller 
(svamparna samlar upp dem innan de når trädet), torka och patogener 

 Det finns över 20 andra typer av mykorhizza 
o Tex. 

 Ericacé 

 Ektendo- 

 Orkidé- 

 Arbuskulär- 

 Monotropoid 

Slemsvampar (Myxomyceter) 

 Räknades tidigare till svampar men numera till protister 

 Heterotrofa organismer – inga representanter har fotosyntes 

 Livnär sig genom fagocytos – tar in hela celler i sina egna celler för att bryta ner dem 

 Alla stadier i livscykeln har anpassningar till torka och näringsbrist 

 Har ett antal vilstadier där de kan stanna 

 En av de första protista grupperna som utvecklade sexuell reproduktion 

 Två synliga stadier 
o Plasmodium 

 Bildas vid fuktigt väder och god tillgång på näring 

 Kan i tropikerna bli meterstora 

 Slemklumpar som väller fram över sin omgivning och letar mat 

 En multinukleär protoplasma – en enhet med många cellkärnor 

  ”Kryper” fram och uppslukar bakterier, svampsporer och annat 
organiskt material som kommer i dess väg. 

o Fruktkropp 

 Sporangium 

 Tex. stiftsvampar 

 Aethalium 

 Tex. vargmjölk 

 Livscykel 
o Diplontisk – diploida fasen dominerar 
o Sporer frigörs från ett sporangium 
o Sporen har ett skal och är resistent mot det mesta – kan ligga och vila ett tag 
o När det blir fuktigt spricker sporen upp och ut kommer en ”myxamöba” 
o Myxamöban kryper runt och fagocyterar 

 Kan om vädret bli torrt bli en vilande mikrocyst 
o Om det är mycket blött kan sporen istället kläckas som en gamet med flagell 
o Den haploida fasen är ganska kort, så efter ett tag så smälter två individer 

ihop – myxamöbor och flagellerade gameter kan smälta ihop 
o Sammansmältningen blir ett plasmodium som fortsätter krypa runt 

 Vid torrt väder kan den övergå till vilstadie, som sklerotium 
o Vid något tillfälle stannar de och bildar sporangium. I denna fas så delar de 

plötsligt upp sig i olika celler. Olika arter slemsvampar brukar ofta övergå till 
sporangium samtidigt. 
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 Karyogami – sammansmältning av två cellkärnor 

 Myxomycota har tre stadier i livscykeln då de kan övergå i ett vilstadium 
o Sporerna hos myxomyceter är mycket resistenta och långlivande (kan gro 

efter 60 år) 
o Den haploida myxamöban kan övergå till en microcyst, sluter sig i ett skal 

som är torkhärdigt 
o De diploida plasmodiet kan bilda en hård torkhärdig struktur som kallas 

sklerotium 


