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Kan livsformer överleva en Snowball Earth ? 

• Ingen Snowball Earth har inträffat efter det att de första bilaterala livsformerna utvecklades 
(omk 555 Ma).  
 

• De första landväxterna uppträdde först drygt 100 Myr senare och strax efter kom den 
terrestra faunan att utvecklas. 
 

• Dessa behövde aldrig överleva en Snowball Earth. 
 

• Men ett flertal mikroskopiska organismer, både prokaryoter och eukaryoter utvecklades 
före Snowball Earth och överlevde. 
 

• Låt oss titta lite närmare på de tidiga skedena i livets utveckling på Jorden. 



Stanley Miller utförde 1953, efter in idé av Harald 
Urey, ett experiment där han i ett slutet system 
hade uratmosfärens komponenter (metan, 
ammoniak, väte och vattenånga).  
 
Blandningen utsattes för upprepade elektriska 
urladdningarna under en veckas tid. 
 
När han sedan analyserade den då rödaktiga 
vätskan visade sig att det syntetiserats flera 
aminosyror . . . 
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Miller-Urey’s experiment 1953 



Miller-Urey’s experiment visade att organiska 
molekyler, som aminosyror kan bildas ur icke-
biologiskt material. 
 
Processen kallas - abiotisk syntes. 
 
För att sedan aminosyrorna skall forma proteinlika 
molekyler krävs att vatten frigörs. För att avlägsna 
vatten från aminosyresoppan krävs temperaturer på 
140ºC - någonting som den vulkaniska aktiviteten i 
den primitiva jordskorpan kunde erbjuda.  

©  Otto Hermelin / SU 

Sida 4 

Aminosyror – livets byggstenar 
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Det första livet kanske utvecklades vid  
en mittoceanisk rygg 

Efter det att Miller och Urey genom sitt experiment framställt aminosyror fastslog de att livet 
uppstod i den ”organiska ursoppa” som bildats i små vattenfyllda dammar och som utsattes för 
upprepade blixturladdningar. I ett brev skrivet 100 år tidigare spekulerade även Charles Darwin i 
att livet kunde ha uppstått i ”en varm liten damm”. Problemet med denna idé är att den 
förutsätter en atmosfär med såväl metan och ammoniak snarare än en het koldioxidatmosfär. 
Även en mycket liten mängd O2 skulle nämligen ha oxiderat och därmed också förstört de 
kemiska byggstenarna som krävdes för att framställa de nödvändiga organiska föreningarna. 

Livet bör alltså har utvecklats i en miljö som inte exponerades för Jordens atmosfär. En tänkbar 
miljö är på havsbottnen i närheten av de mitt-oceaniska ryggarna i anslutning till sk. ”black 
smokers  



Förr talade man om olika riken när det 
gällde indelningen av organismerna. Idag 
talar man istället om olika domäner. 

Denna indelning bygger 
på jämförelser mellan 
organismernas DNA 
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Livet idag indelas i tre domäner 



Arkebakterierna saknar, liksom bakterierna, den cellkärna som karaktäriserar eukaryoterna. 
Arkebakterierna klassificerades på 1970-talet. Man hade då bara hittat dem i extrema miljöer där 
inga andra organismer kunde leva, t.ex. i extremt sura miljöer (ned till pH 0,8); i miljöer med hög 
saltkoncentration (upp till 30 %); extrem hetta (över 300°C) eller hög svavelkoncentration. 
Senare har man hittat arkebakterier även i många andra vanliga miljöer - bl.a. förekommer de 
ofta som plankton i världshaven.  
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Archea – arkebakterier        Bakteria - bakterier 



Det är bara på dessa ställen vi har möjligheter att finna arkeiska fossil 
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Arkeiska (>2,5 miljarder år gamla) bergarter 



De äldsta fossil som hittats är trådformiga bakterieceller som man beräknar vara 3,5 Ga (Ga = 
giga år = miljarder år) gamla. De har påträffats i västra Australien och Sydafrika. Fossilens 
form påminner mycket om moderna fotosyntetiserande bakterier. 
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Några av de allra äldsta fossilen man hittat 

Bakterier från Fig Tree Formation i Sydafrika. De 
dateras till 3,1 Ga. 

Trådformig bakterier från Warrawoona gruppen i 
nordvästra Australien daterade till 3,5 Ga 



Den fotosyntetiserande blågröna bakterien Ocillatoria är en modern motsvarighet till dessa 
första bakterier och de är också bland de första att producera syre, först I vattnet och sedan 
till atmosfären 
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Ocillatoria – kanske en modern motsvarighet ? 



Stromatoliter från Great Slave Lake i nordvästra Kanada. Dessa är omkring 2 Ga - men 
påminner mycket om de moderna . . . .  

Stromatoliter är domformiga finlaminerade sedimentära strukturer, vanligtvis bestående av 
stora delar kalk även om kalken många gånger kan ha ersatts av flinta.  
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Stromatoliter – laminära bakteriemattor 



. . . stromatoliterna som hittas i bl.a. i tidvattenområdena vid Shark Bay i västra Australien 

Stromatoliter är bakteriemattor som huvudsakligen byggs upp av foto-syntetiserande 
blågröna bakterier. De bildas vanligtvis i kustområden där den kraftiga avdunstningen leder 
till en speciell sedimentation och kemi. 
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Stromatoliter är ju laminära organiska sedimentära strukturer. De bildas genom att 
sedimentpartiklar infångas och kalk (CaCO3) utfälls under metabolisk aktivitet och tillväxt hos 
mattlika kolonier av blågröna bakterier och vissa andra bakterier. Här kan man se hur de tillväxer 
(observera att lagren ursprungligen varit horisontella). 

©  Otto Hermelin / SU 

Sida 13 

Fossila stromatoliter i tvärsnitt 



Förmodligen uppstod den eukaryota cellen i samband med sammanslagningen av två bakterieceller, 
där en av bakteriecellerna kom att leva inne i den andra. Den bakteriecellen som inkorporerades kom 
delvis att förändras och formar en struktur som kallas mitokondrie, det finns en eller flera 
mitokondrier i nästan alla eukaryota celler.  

I mikrokondrierna sker omvandling av olika energirika föreningar, typ kolhydrater och fett, till energi. 
Mitokondriernas ursprung konfirmeras av att deras DNA och RNA skiljer sig från den omgivande 
cellens. Man tänker sig att den mindre cellen, som sedermera blev en mitokondrie, blev uppäten av 
den större men visade sig vara resistent mot dess matsmältningsprocess. 
 

Utveckling av eukaryota celler 



Vidare anses allmänt att de växtlika 
protoctisterna som utvecklades något 
senare också var resultatet av förening 
av två olika celler.  
I detta viktiga evolutionära steg 
inkorporerade den eukaryota cellen en 
blågrön bakterie. 
Bakterien utvecklades till en kloroplast i 
vilken själva fotosyntesen sker, såväl hos 
de växtlika protoctisterna som hos de 
högre växterna som utvecklades ur dem.  
Likheterna mellan kloroplaster och 
blågröna bakterier är slående. Hos båda 
finns pigmentet klorofyll, vilket 
absorberar solljuset och tillåter 
fotosyntesen, i ett membran-system i 
cellen.  
Dessutom innehåller kloroplasterna, 
precis som mitokondrierna sitt eget DNA 
och RNA. 

De första eukaryota cellerna 



Eftersom de första eukaryoterna anses ha bildats genom att en cell inkorporerade en annan måste de 
ha varit encelliga. Flercelliga protoctister - bl.a. sjögräsliknande alger - utvecklades troligen strax 
efteråt och ur dessa utvecklades eukaryota celler (med mitokondrier och kloroplaster). De äldsta 
fossila eukaryoterna man funnit daterar sig till 2,1 Ga. Det var löst vridna algtrådar av släktet 
Grypania. Dessa har man hittat på ett flertal platser bl.a. i Nordamerika, Kina och Indien. 

 
. 

De äldsta fossilen av eukaryoter 



Akritaker 

Akritarker är organiska strukturer 
som anses vara lämningar av  olika 
typer av organismer – det kan vara 
vilcystor av grönalger eller 
dinoflagellater.  
 
Förekommer från 3,2 Ga fram till 
perm. 



Akritaker 



Horodyskia – 1,5 – 0,9 Ga 

Horodyskia hittas i bergarter daterade mellan 1,5 Ga och 900 Ma och kan närmast beskrivas som 
pärlor sammanbundna med en mycket tunn tråd. De tycks ha vuxit upp ur sedimentet i samband 
med att detta ansamlade sig vid basen. 
 
Ansågs tidigare vara en tidig flercellig heterotrof organism eller en kolonilevande foraminifer. 
Idag anser forskarna snarare att det är en svamp liknande Geosiphon fyriformis vilken lever i 
symbios med cyanobakterien Nostoc. 

Geosiphon fyriformis  



Parmia – 1,0 Ga 

Parmia är en maskliknande organism som hittats på den ryska plattformen i bergarter omkring 
1 Ga gamla. Ser lite ut som en korsning mellan en sjögurka och en ringmask.  

Senare forskning antyder dock att det snarare rör sig 
om någon typ av alg. Och förekomsten av utskott 
skall tolkas som ett ”rotsystem” för att hålla sig fast.  
 
 
 
Detta gör att bevisen för förekomsten av avancerade  
metazoer före Ediacara inte är speciellt övertygande. 



Hur kom de att överleva ? 

Inte bara eukaryoter som grönalger och akritarker som tycks ha överlevt Snowball utan även 
andra eukaryota grupper som rödalger, brunalger, guldalger och kiselalger (diatoméer).  
 
Detta betyder att även under Snowball Earth måste ha funnits refugier (”tillflyktsorter”) i den 
marina miljön. I glaciala marina sediment från Brasilien har man påvisat att det funnits 
fototrofiska bakterier och alger (genom förekomsten av olika organiska biomarkörer). 
 
Tidiga Snowball Earth modeller postulerar att den ekvatoriella istjockleken var alldeles för 
tjock för att fotosyntes – mer än 100 m.  
 
Senare forskning talar snarare om en 2000 km bred ekvatoriell zon där havsisen inte var mer 
än ett par meter tjock  medan den fr o m 13 grader nord och syd kanske var kilometertjock.  
 
Är havsisen klar så kan solljuset tränga ned till 20 meter och därmed kan fotosyntes ske 
under även helt överfrusna områden.  
 
Vidare kan organismer leva kvar  sprickor i havsisen. 



Att överleva i saltlake 

När havsis bildas är det sötvattensis som formas först och kvar blir små droppar av saltlake. 
Saltlaken kan stängas in i  fickor eller sprickor i isen. I denna saltlake kan mikroskopiska 
organismer stängas inne. När temperaturen ytterligare sjunker kommer fickorna att bli 
mindre samtidigt som saltkoncentrationen ökar. 



Att överleva i saltlake 

Vinter                                                                              Sommar 

När sedan våren kommer sker motsatsen – i samband med att den kringliggande isen börjar 
smälta kommer fickorna att expandera och slås samman och bilda långa kanaler som kommer 
att bli habitatet för de inneslutna organismerna. 
 
De fotosyntetiserande alger som innesluts under hösten klarar sig genom vintern (utan ljus) 
genom att gå in i ett vilstadium dör de förbrukat ytterst lite energi. När ljuset återkommer 
”vaknar” de upp och fortsätter sin tillväxt 



Metazoernas utveckling under och efter Snowball Earth 



De mest djurlika av de encelliga eukaryoterna var protozoerna. De tillhör riket Protoctista. De 
tillgodogör sig sin föda på ett heterotrofiskt sätt, genom att ”äta” andra celler. Amöbor är exempel 
på protozoer. Fossil av dessa protozoer är mycket vanliga i många fanerozoiska bergarter, till stor det 
beroende på att många av dem utvecklade skal eller skelett - vilket bevaras lättare som fossil än 
mjukvävnad. De flesta proterozoiska protozoerna saknade dock skal och skelett varför de sällan 
bevarades fossilt. 

Man har doch under de senaste decennierna har funnit välbevarade fossil ifrån är större, flercelliga 
djur. Fossilen består till största delen av avtryck av metazoer i den sedimentära bergarten. Metazoer 
är flercelliga djur där cellerna är helt eller delvis organiserade i vävnader - t.ex. epitel, bindväv, 
nervvävnad och olika organ. 

Ediacara-faunan 



Ett av de bäst kända fynden av neoproterozoiska metazoer kommer från Ediacara Hills i södra 
Australien. 1946 undersökte den australiensiske malmgeologen Reginald Sprigg en bergskedja strax 
norr om Adelaide. Han fann i vad som en gång varit en sandstrand tusentals avtryck av större 
flercelliga djur. Man har daterat fynden i Ediacara Hills till en 50 miljoner års period som tog sin 
början för 630 miljoner år sedan. Även om spridda fynd av proterozoiska metazoer hade beskrivits 
tidigare i den vetenskapliga litteraturen så var detta första gången den rika och välbevarad fauna 
kunde studeras i detalj. Fynden i Ediacara Hills kom att ge namn åt ”Ediacara-faunan” - ett 
samlingsbegrepp för neoproterozoiska ”mjukvävnads”-djur.  

Ediacara – en välbevarad fauna från omkring 600 Ma 



Fynden från Ediacara kan lite grovt delas in i tre olika grupper baserade på deras utseende. Den 
första gruppen omfattar mer eller mindre cirkulära former som Cyclomedusa, vilka man numera tror 
representerar någon typ av bentiska (bottenlevande) polyper, att jämföras med dagens 
sjöanemoner. De varierade i storlek från några få millimeter till omkring en meter i diameter. Andra 
cirkulära former som Arkarua och Tribrachidium tycks inte ha någon direkt modern motsvarighet 
även om släktskap med echinodermaterna (tagghudingar) har föreslagits. 

Fynd från Ediacara 

Cyclomedusa  sp. Arkaura sp. 



Den andra gruppen påminner om dagens sjöpennor. Det var kolonilevande former av cnidarier 
(nässeldjur). Fynd från England visar att ”sjöpennan” var fäst i en cirkulär platta som förmodligen 
fungerade som ”ankare”. Dessa cirkulära ”ankare” hittas ofta separerade från själva polypkolonin 
varför kanske många av de cirkulära fossilen funna i olika Ediacara-faunor kanske snarare utgör 
fästanordningar för kolonilevande polyper snarare än avtryck av maneter och medusor. 

Modern sjöpenna Charniodiscus från Ediacara 

Fynd från Ediacara 



Den tredje gruppen utgörs av bilateralsymmetriska former, vilka ofta är segmenterade. Många har 
förts till gruppen Annelida (maskar) men numera anser man att åtminstone en del former kan vara 
besläktade med Arthropoda (leddjuren). 

 

Dickinsonia 

Fynd från Ediacara 



Alla de djur som diskuterats ovan 
har endast haft mjukvävnad och det 
som bevarats som fossil är de 
avtryck de gjort i en mycket 
finkornig sandsten. Dock har vi fynd 
av ett släkte av skalbärande djur i 
Ediacara-faunan. Släktet som först 
hittades i neoproterozoiska 
bergarter från Nama Group i 
Namibia har givits namnet Cloudina 
efter den amerikanske geologen 
Preston Cloud. Fossilet är ett par 
centimeter långt rörformigt skal av 
kalciumkarbonat. Man tror att röret 
beboddes av en segmenterad mask 
(Annelida). Sedermera har Cloudina 
också hittats i Brasilien samt på 
några andra platser på södra 
halvklotet.  

De första skalbärande djuren och spårfossil 



Trögkrypare eller björndjur (Tardigrada, från Latins tardus, långsam, och gradus steg) är en 
stam inom djurriket. De är mycket små, mellan 0,05 och 1 mm. Trögkryparna är i huvudsak 
vattenlevande, även om de också återfinns på land i exempelvis mossa. De kännetecknas av 
fyra kloförsedda "benpar", som används för att gå eller klättra på underlaget. 
 
Trögkryparna beskrivs oftast som de tåligaste organismerna på jorden. Vissa arter kan 
uthärda timmar och till och med veckor av stark strålning, vakuum och nedkylning till 
endast en grad över den absoluta nollpunkten genom att övergå till ett så kallat 
kryptobiotiskt stadium. De har även överlevt vistelse i rymden 

Björndjur 



Kryptobios är ett stadium hos vissa organismer med helt eller nästan helt avstängd 
metabolism (ämnesomsättning). Generellt är syftet med detta att skydda organismen 
mot yttre omständigheter som annars vore fatala, exempelvis kyla och uttorkning.  
 
Bland andra organismer som är kapabla till kryptobios finner man exempelvis en stor 
många arter av hjuldjur (Rotifera) och rundmaskar (Nematoda), ett fåtal insekter 
(Insecta) samt många växter (framförallt då växternas fröer).  
 
När sedan mer fördelaktiga förhållanden inträder och fuktas så återhämta de sig och 
kan kravla iväg som ingenting hänt. 
 
Under kryptobiosen reduceras deras metabolism till 0,01% av den normala och dess 
vattenmängd sjunker till 1% av det normala. 
 
 

Kryptobios 



Under kryptobiosis klarar björndjuren: 
• att vara utan mat och vatten i 3 år. Några källor säger 30 år. När de sedan kommer i 

kontakt med vatten (H2O) så sväller de upp igen och blir aktiv inom ett par timmar. 
• att befinna sig i flytande helium (– 272°C), 
• bada i eter, 
• bada i ren alkohol, 
• av att kokas i 100 gradigt vatten, de kan till och med klara temperaturer på 150°C 
•  och bada i svavelväte 
 
De har varit ute i den ogästvänliga och fysiskt stressande rymden och exponerats för vakuum, 
extrema variationer i temperatur, elektromagnetisk strålning från solen (UVA, -B och -C, 
röntgen- och gammastrålning) och ändå överlevt! 
 
Ryska forskare har hittat rundmaskar (Nematoda) djupt nere i den sibiriska permafrosten i 
lager, som med kol-14-metoden åldersbestämts till cirka 32 000 och cirka 42 000 år. Maskarna 
"vaknade" och fortplantade sig efter att ha tinats och förvarats i rumstemperatur. De låg så 
djupt att de aldrig tidigare tinats. 

Kryptobios 



Slutsatser 

• Såväl prokaryota som eukaryota organismer fanns innan Snowball Earth och 
överlevde denna. 
 

• Från moderna analoger vet vi att dylika organismer kan överleva i havsistäckta 
områden 
 

• Mer avancerade livsformer (metazoer) uppträder huvudsakligen först efter det 
senaste Snowball Earth –eventet. 
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