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Pungdjuren är äldre än vad fossilerna visar 
 

Förr i tiden var man begränsad till att göra som Carl von Linné när man skulle bestämma 
släktskap mellan djur, då enbart utseendet och deras anatomi kunde jämföras med varandra. 
För att bestämma när en art uppstod tittade man efter när man kunde hitta fossiler. Men vad 
gör man om man knappt kan hitta några fossiler för en hel djurgrupp? Genom att använda 
molekylärbiologiska metoder kan man jämföra den genetiska koden, DNA, som kodar för alla 
djurs karaktärer och utseenden och på så sätt kunna få fram värden på hur stor skillnad det är 
mellan olika arter. Ju närmare släkt de är desto mindre variationer finns det i deras DNA. 
Detta kan åskådliggöras i släktskapsträd där nära besläktade djur hamnar på samma gren i 
trädet. Genom att sedan använda arter där man hittat mycket kompletta fossiler kan man 
använda detta för att utifrån träden beräkna när just de djurarter som saknar fossiler uppstod.  
 
Hos just pungdjuren som jag undersökt släktskap mellan har man ej hittat mycket fossiler. 
Detta gör att man har mycket svaga tecken på när djurarterna faktiskt uppstod. En teori till att 
så få fossiler hittats är att man tror att en del av dem ligger begravda under all is på Antarktis 
eftersom pungdjuren tog sig från Sydamerika till Australien via Antarktis när kontinenterna 
hängde ihop. Jag använde mig av en särskild typ av DNA, mitokondriellt DNA, vid 
släktskapsanalysen och inriktade mig på en speciell grupp av pungdjuren, nämligen de 
köttätande pungdjuren (Dasyuromorphia). Där kunde jag i släktskapsanalysen se att gruppen 
delade upp sig i tre familjer, vilket bekräftar tidigare föreslagna släktskap. Sedan byggdes 
trädet på med andra pungdjur som inte var lika nära släkt och en del däggdjur lades också till. 
Vad man nu kunde se var att alla pungdjur kunde delas upp i sju grupper, där de köttätande 
pungdjuren är en av dem och längre bort och inte lika nära besläktade fanns däggdjuren.  
 
Från tidigare studier vet man att däggdjuren och pungdjuren skiljde sig åt för cirka 138 
miljoner år sedan vilket användes som en kalibreringspunkt för att beräkna åldern hos de 
köttätande pungdjuren. De äldsta fossil man hittat från denna australiensiska grupp är cirka 28 
miljoner år gamla, men enligt mina beräkningar uppstod denna djurgrupp redan för 55–60 
miljoner år sedan och är alltså dubbelt så gammal än man tidigare trott. De tre familjerna 
delade upp sig för 40–50 miljoner år sedan och en intressant iakttagelse är att de flesta arter 
inom djurgruppen uppstod för cirka 10–20 miljoner år sedan. 
 
Det kan vara intressant att se vad som hände med kontinenterna och klimatet för att se om 
detta kan ha spelat någon roll vid uppkomsten av nya arter. De tre familjerna uppstod runt 
tiden då Australien och Antarktis separerade vilket gjorde att Australien flyttade sig och fick 
ett varmare klimat. Då de flesta arterna uppstod skedde ytterligare en klimatförändring då 
regnskog i Australien ersattes av öppen och torr terräng. Dessa förändringar kan alltså ha haft 
med arternas uppkomst att göra. Eftersom förändringarna stämmer så väl in på mina 
beräkningar kan man troligtvis dra slutsatsen att dessa är mer korrekta än tidigare uppskattade 
ålder och att därmed det fossila ger en missvisande bild av arternas ålder.  
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Abstract 
 
The complete mitochondrial genomes from four dasyuromorphian (carnivorous) marsupials 
have been sequenced for studying their evolution and for estimating the divergence times 
within this order. Maximum likelihood analysis of 10,371 nucleotide sites (3,457 aa sites) 
finds the Notoryctemorphia (marsupials mole) as the sister group to the Dasyuromorphia. 
Among Dasyuromorphia a first divergence between the monotypic Tasmanian wolf and the 
numbat plus Dasyuridae is favored by amino acid sequence analysis. However a sistergroup 
relationship of the numbat to all remaining dasyuromorphian marsupials cannot be excluded 
by statistical analysis. All other divergences among three dasyuromorphian families and 
eleven species received high support values. Divergence time estimates suggest that their 
earliest divergences occurred at 40-44 Ma in the Eocene and that the family Dasyuridae began 
their radiation close to the Eocene-Oligocene transition at ca 31 Ma. The most divergences 
within this family occurred, however, in the Miocene. Some genera (Sarcophilus and 
Dasyurus) radiated so rapidly that their relationship could only be resolved by including third 
codon positions into the analyses.  
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