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Johdanto 

 

Devonikausi oli aikakausi, jonka aikana tapahtui mullistavia muutoksia niin merissä, 

kuin ensimmäistä kertaa myös maalla (Joachimski ym. 2009). Lajistot kehittyivät 

eteenpäin kiihtyvällä tahdilla yhdessä ilmaston syklisten muutosten kanssa (Clack 

2007; Lunkka 2008). Myöhäisdevonikausi (noin 385 – 359 miljoonaa vuotta sitten) oli 

tärkeä ajanhetki muinaishistoriassa, sillä se oli myös tetrapodien alku (Long & Gordon 

2004).  

Varhaiset tetrapodit eli nelijalkaiset selkärankaiset (Long & Gordon 2004) ovat 

merkittävä eliöryhmä, josta saivat alkunsa kaikki maaselkärankaiset, kuten matelijat 

ja näistä edelleen linnut ja nisäkkäät. Ne kehittyivät tetrapodomorphien 

sukuhaarasta myöhäisdevonikaudella luultavimmin Vanhan punaisen mantereen 

(Laurussia) alueella (Long & Gordon 2004). Ryhmän kantamuodot olivat keuhkollisia 

varsieväkaloja (Long & Gordon 2004; Pierce ym. 2012). Varhaiset tetrapodit olivat 

ensimmäisiä maalla liikkuneita selkärankaisia, joissa yhdistyi niin kalojen kuin 

sammakkoeläintenkin piirteitä (Clack 2007). Pysyvästi maalla liikkuvat ensimmäiset 

sammakkoeläimet kehittyivät vasta paljon myöhemmin kivihiilikaudella (Long & 

Gordon 2004).   

Käsitykset tetrapodien kehittymisen elinympäristöstä ja evoluutiosta ovat 

muuttuneet merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana tieteellisen tutkimustiedon 

karttuessa. Uudet löydökset ovat valottaneet kehityshistoriaa devoni- ja 

kivihiilikauden lajeista ja osoittaneet kehityksen kaloista tetrapodeiksi olleen 

monivaiheinen tapahtuma (Clack 2005). 

Ichthyostega on varhaisista tetrapodeista kuuluisin. Sen rakenteen ja toiminnan 

ymmärtäminen on osoittautunut erittäin tärkeäksi tetrapodien evoluution sekä maan 

valloituksen ymmärtämiseksi (Ahlberg ym. 2005; Pierce ym. 2012). Vastauksia 

kysymyksiin tetrapodien kehittymisen syistä on etsitty niin ympäristötekijöistä kuin 

lajien ekologiastakin. Ichthyostegssa tapahtuneet muutokset koskettivat niin 

morfologisia, toiminnallisia kuin ekologisia tekijöitä evolutiivisesti varsin lyhyessä 

ajassa (Clack 2009). Merkittävimpiä näistä olivat evien kehittyminen raajoiksi sekä 
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selkärangan toiminnallinen erikoistuminen (Ahlberg ym. 2005; Amaral & Schneider 

2017).  

Tämän LuK-työn tarkoituksena on tehdä yhteenveto varhaisten tetrapodien, 

erityisesti Ichthyostegan evoluutiosta devonikaudella. Tarkastelun aiheena ovat 

tekijät, jotka saivat aikaan varhaisten tetrapodien kehittymisen sekä maalle 

siirtymisen. Etenkin tarkastellaan sitä, millainen oli lajien ekologiaan vaikuttanut 

ympäristö. Evoluutiota syntyy vasteena vallitseviin ympäristöolosuhteisiin, joiden 

abioottiset sekä bioottiset tekijät toimivat lajiin kohdistuvien valintapaineiden 

aiheuttajina.  

Ilmaston osatekijät ovat abioottisten ympäristötekijöiden ilmentäjiä. Bioottisia 

tekijöitä eli lajien vuorovaikutussuhteita voidaan vain arvioida, sillä geologisten 

kerrostumien kivet ja fossiilit eivät sitä kerro. Tähän liittyen tämä työ jakaantuu 

kahteen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan devonikauden ympäristöolosuhteita 

ja niiden muutoksia (kappaleet 2 ja 3) ja toisessa varhaisten tetrapodien evoluutiota 

suhteessa näihin ympäristötekijöihin (kappaleet 4-6). Toisen osan evolutiivinen 

tarkastelu keskittyy Ichthyostegan rakenteellisiin ominaispiirteisiin, jotka omalta 

osaltaan valottavat varhaisten tetrapodien kehittymisen syitä.  
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1. Devonikausi 

 

Devonikauden geologinen ajanjakso oli paleotsooisen maailmankauden 

keskivaiheilla noin 416 – 359 miljoonaa vuotta sitten (Joachimski ym. 2009). Se 

sijoittuu siluurikauden sekä kivihiilikauden väliin suhteellisen lämpimälle ajanjaksolle, 

jota hallitsivat suuret muutokset niin terrestriaalisissa kuin akvaattisissa 

ympäristöissä (Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009).  

Lunkan (2008) mukaan devonikausi ja sitä edeltänyt siluurikausi olivat aikakausia, 

joilla elämä siirtyi merestä maalle. Ensimmäisten maalle siirtyjien joukossa oli 

siluurikaudella niveljalkaisia (Arthropoda) sekä hyvin yksinkertaisia putkilokasveja 

(Tracheophyta), jotka levittäytyivät kapeille kaistaleille vesistöjen läheisyyteen 

(Simon ym. 2007; Lunkka 2008). Merissä hallitsivat leualliset  (Gnathostomata) kalat, 

leuattomat panssarikalat (Ostracodermi) sekä merililjat (Crinoidea) ja ammoniitit 

(Ammonoidae) (Lunkka 2008).  

Devonikauden kuluessa eliöstö monipuolistui kaikkialla kiihtyvällä tahdilla (Lunkka 

2008). Varhaisella devonikaudella noin 416 – 397 miljoonaa vuotta sitten kehittyivät 

ensimmäiset varsinaiset maakasvit ja merissä leualliset kalat kehittyivät entistä 

monipuolisemmiksi. Keskidevonikaudelta (397-385 miljoonaa vuotta sitten) 

siirryttäessä myöhäisdevonikaudelle myös ensimmäiset selkärankaiset (Vertebrata) 

siirtyivät hiljalleen maalle. (Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009) Ilmasto oli trooppisen 

lämmin ja merien korallimuodostelmat olivat laajimpia ja monimutkaisimpia koko 

maapallon historian aikana (Joachimski ym. 2009). 

Myöhäisdevonikausi (385 – 359 miljoonaa vuotta sitten) jaotellaan edelleen 8 

miljoonaa vuotta kestäneeseen Frasnian- ja 16 miljoonaa vuotta kestäneeseen 

Famennian-vaiheeseen (Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009). Aikakausi päättyi yhteen 

viidestä maapallon suurimmasta massasukupuutosta. Lunkan (2008) mukaan 

silloisesta merellisestä lajistosta hävisi jopa 70 – 82 prosenttia. 
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2. Mannerliikunnot 

 

Maapallon mantereet ovat jatkuvassa liikkeessä ja niiden sijainti toisiinsa nähden on 

muuttunut historian kuluessa useasti. Myöhäisdevonikauden maailma on näyttänyt 

varsin erilaiselta kuin nykyään mannerliikuntojen ansiosta. Mantereiden muoto ja 

sijainti taas vaikuttivat merkittävästi ilmastoon sekä maalle nousevan eliöstön 

levittäytymiseen. 

Paleomagneettisten tutkimustulosten avulla on voitu osoittaa, että maapallon 

kuoriosa muodostuu useista erillisistä mannerlaatoista. Laatat koostuvat 

mantereisesta sekä merellisestä osasta, jotka liikkuvat toisiinsa nähden kohtisuoraan 

tai toisiaan sivuten.  Mannerlaattojen liikkeen aikaansaa maapallon sulan kivimassan 

hidas kulkeutuminen konvektiovirtausten mukana. Laattatektoniikan vaikutuksesta 

ilmentyvät kaikki maapalloa kattavat geologiset prosessit (Hurstinen ym. 1998). 

Devonikauden aikana mantereet olivat yhdistyneet mannerliikuntojen johdosta 

Gondwanan supermantereeksi, joka sijaitsi myöhäisdevonikaudella eteläisellä 

pallonpuoliskolla. Tämän johdosta etelänavalta oli katkeamaton maayhteys 

päiväntasaajalle saakka. Supermantereen muodostivat niin kutsuttu Vanha punainen 

manner, Siperian kilpi sekä itse Gondwanan manner, jotka olivat yhteydessä toisiinsa 

kapeiden kannasten kautta (Lunkka 2008). 

Joachimskin ym. (2009) mukaan kuvassa 1. on havainnollistettu myöhäis-

devonikauden paleomaantieteellinen rekonstruktio, johon on merkitty mantereiden 

sijainti. Kuvasta on nähtävissä päiväntasaajalta etelään Kiinan, Antartiksen, Afrikan 

sekä Etelä-Amerikan laattojen yhteenliittymän muodostama Gondwanan manner. 

Vanha punainen manner koostui Pohjois-Amerikan sekä Baltian kilvistä, jotka 

sijaitsivat päiväntasaajan molemmin puolin. Pohjoisella pallonpuoliskolla sijainnut 

Siperian laatta oli 20. ja 50. leveyspiirin välissä (Lunkka 2008). Myöhäisdevonikaudella 

matalan meren alueet ovat olleet laajempia kuin nykyään ja niillä on ollut merkittävä 

vaikutus globaaliin lämpötilaan sekä silloisen lajiston monipuolisuuteen. Kuvaan 

merkitty Paleotethysmeri oli matala sisämeri, joka ulottui pitkälle supermantereen 

sisäosiin (Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009). 
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Kuva 1. Mantereiden sijainti myöhäisdevonikaudella. Harmaa = maa-alue, sininen = 

mannerjalusta, ruskea = mannerlaattojen törmäysalue (Joachimski ym. 2009).  

 

3. Myöhäisdevonikauden ympäristötekijät 

 

3.1. Kasvillisuus 

Ensimmäiset maalle nousseet alkeelliset kasvit kehittyivät siluurikaudella 

merellisestä lajistosta kapeille rantakaistaleille (Lunkka 2008). Ne olivat 

rakenteellisesti hyvin yksinkertaisia sekä matalia. Lisäksi niiden juuret olivat heikkoja 

tai puuttuivat kokonaan (Simon ym. 2007). Kasvillisuus monipuolistui nopeasti 

devonikauden kuluessa ja niiden rakenteet erikoistuivat (Clack 2007). Näistä 

varhaisimmista putkilokasveista kehittyivät devonikaudella itiökasveihin lukeutuvat 

liekokasvit (Lycopodiopsida) sekä kortteet (Equisetopsida). Myöhemmin 

kehityslinjoista saivat alkunsa myös ensimmäiset siemenkasvit (Spermatophyta) 

(Algeo 1998; Lunkka 2008). 

Kosteat meren sekä järvien rantavyöhykkeet kuten myös sisämaan kosteikot olivat 

varhaisen kasvilajiston tyypillisiä ympäristöjä (Lunkka 2008). Kasvien evoluutiossa 



8 
 

tapahtuneet kehitysaskeleet mahdollistivat siemenkasvien levittäytymisen myös 

mantereiden kuivempiin sisäosiin. Uusiin innovaatioihin lukeutuvat puuvartisuus 

sekä kyky kasvaa suurikokoiseksi ja lisääntyä kosteudesta riippumattomasti 

siementen avulla (Algeo 1998). Näiden kehitysaskelien seurauksena devonikauden 

maa-alueille muodostui selkeä kasvillisuuden vyöhykkeisyys (Lunkka 2008).  

Kasvillisuuden kehitys mullisti monia biologisia prosesseja sekä lajien elinympäristöjä. 

Kasvien juurten rakenteet monipuolistuivat ja niiden maksimipituus kasvoi, mikä 

lisäsi maaperän rapautumista (Algeo 1998). Maakasvillisuuden kehittyminen johti 

ensimmäistä kertaa orgaanisten maannosten kertymiseen millä oli merkittävä 

vaikutus ravinnekiertojen muutokseen (Clack 2007). Siemenkasvien kehityksen 

myötä myöhäisdevonkaudella oli nähtävissä myös ensimmäisiä monikerroksellisia 

metsiä (Algeo 1998; Joachimski ym. 2009). Simonin ym. (2007) mukaan kasvillisuuden 

peittämän maapinta-alan arvioidaankin kasvaneen varhaisen devonikauden noin 10 

prosentista aina 40 – 50 prosenttiin devonikauden loppuun mennessä (Simon ym. 

2007). 

 

 3.2. Ilmasto-olosuhteet  

Lunkan (2008) mukaan ilmastolla tarkoitetaan pitkää ajanjaksoa, jonka aikana 

sääolot, esimerkiksi lämpötila sekä sadanta vaihtelevat. Esihistoriallisella ajalla 

ilmastokaudet käsittävät miljoonia, jopa satoja miljoonia vuosia (Lunkka 2008). Näitä 

muinaisia ilmasto-olosuhteita kyetään arvioimaan monella eri menetelmällä, joiden 

perusteella tuotetaan suuntaa-antavia mallinnuksia. Useat eri tutkimukset ovat 

pyrkineet määrittämään devonikauden happi-, hiilidioksidi- sekä globaalin 

keskilämpötilan tasoja (Algeo 1998; Clack 2007; Simon ym. 2007; Lunkka 2008). 

Pitoisuuksien määrittämiseen käytetään esimerkiksi geologisista kerrostumista 

löytyneiden selkärangattomien (Simon ym. 2007), kivettyneiden kasvinosien (Algeo 

1998; Lunkka 2008) sekä mineraalien (Joachimski ym. 2009) kemiallisia koostumuksia 

sekä niiden isotooppipitoisuuksien vertailua.  

Ilmasto-olosuhteet ovat riippuvaisia pääosin ilmakehän ja manneralueiden sekä 

vesistöjen välisestä monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Merkitystä on myös 
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jäätiköiden laajuudella sekä elollisen luonnon toiminnalla (Lunkka 2008). Ilmasto-

olosuhteet taas määrittävät alueella esiintyvän lajiston rakennetta ja toimintaa.  

Auringosta maapallolle saapuvan sähkömagneettisen säteilyn intensiteetti ja määrä 

toimivat prosessin energianlähteenä. Säteilyn sisältämä lämpö- ja valoenergia sekä 

lämmittävät ilmakehää että toimivat elollisen luonnon energiana. Ilmakehän 

koostumus määrittää auringon säteilyn läpäisevyyden ja säilyvyyden maapallon 

ilmakehässä. Erityisesti ilmakehän kasvihuonekaasuista hiilidioksidilla on tehokas 

kyky pidättää lämpösäteilyä ja sen pitoisuudella arvellaan olevan suurin vaikutus 

globaaliin keskilämpötilaan (Lunkka 2008).  

Säteilyn määrä jakaantuu epätasaisesti maapallolle, jonka vuoksi päiväntasaajan 

alueet saavat eniten säteilyä. Mantereiden ja merialueiden sijainnilla 

päiväntasaajaan nähden onkin olennainen vaikutus ilmasto-olosuhteiden 

kehittymiseen. Merivesi ja sen aikaansaamat merivirrat ovat yksi merkittävimmistä 

ilmastoa säätelevistä tekijöistä (Lunkka 2008). Meriveden sisältämä lämpö leudontaa 

ilmastoa ja vapauttaa vesihöyryä ilmakehään, missä se toimii kasvihuonekaasujen 

tavoin (Lunkka 2008). 

Myöhäisdevonikaudella paleomaantieteellisten rekonstruktioiden perusteella 

valtaosa maapallosta on ollut yhtenäisen syvänmeren peittämää ja mantereet ovat 

sijainneet pääosin päiväntasaajalla (Joachimski ym. 2009). Täten 

myöhäisdevonikauden meret ovat keränneet tehokkaasti lämpöä, mikä omalta 

osaltaan vaikutti devonikauden korkeaan keskilämpötilaan. Lisäksi laajalle 

levittäytyneet lämpimät matalan meren alueet leudonsivat ilmastoa erityisesti 

korkeilla leveyspiireillä (Lunkka 2008).  

Useiden lähteiden mukaan kivihiilikerrostumien muodostumisen ja ilmastosyntyisten 

sedimenttien tutkimusten perusteella on voitu osoittaa devonikaudelle olleen 

tyypillisesti trooppinen ilmasto (Long & Gordon 2004; Lunkka 2008; Joachimski ym. 

2009). Tämän ansiosta ekvaattorialueilla kasvoi trooppista sademetsää (Lunkka 

2008). Laajoilla alueilla vallitsi kuitenkin aridinen tai semiaridinen eli kuiva ja kuuma 

ilmasto (Clack 2007; Lunkka 2008). Näiden alueiden ympärillä sijaitsi viileämpi 
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lauhkea ilmastovyöhyke 60. leveysasteelta navoille saakka, millä oli vaikutusta 

jäätiköiden vähäisyyteen sekä kasvillisuuden trooppisuuteen (Lunkka 2008).  

Clackin mukaan (2007) ilmaston vaihtelussa oli kuitenkin nähtävissä syklisyys 

trooppisten sekä aridisten olosuhteiden välillä. Äkilliset muutokset johtivat usein 

ekologisiin muutoksiin sekä pienempiin sukupuuttoaaltoihin (Long & Gordon 2004). 

Geologisista aineistoista on nähtävissä läpi koko devonikauden pitkäkestoinen 

globaali ilmastonmuutoksen trendi, joka vaikutti niin ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuuteen kuin maapallon keskilämpötilaankin (Algeo 1998; Long & 

Gordon 2004; Joachimski ym. 2009). 

 

3.2.1. CO2 

Hiilidioksidi (CO2) on tärkeä ilmastoa säätelevä kasvihuonekaasu sekä kasvien 

yhteyttämisen lähtöaine (Lunkka 2008). Siitä suurin osa on sitoutuneena 

pitkäkestoisena hiilenä maaperän mineraaleihin sekä liuenneena meriin (Lunkka 

2008), loput ovat sitoutuneena biomassaan. Muutokset hiilen kierrossa vaikuttavat 

hiilidioksidin määrään ilmakehässä ja sitä kautta ilmastoon (Lunkka 2008).  

Devonikauden alussa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli korkea, mutta laski tasaisesti 

aikakauden edetessä (Algeo 1998; Berner & Kothavala 2001; Joachimski ym. 2009). 

Simon ym. (2007) arvioivat, että varhaisen devonikauden hiilidioksidipitoisuus 2000 

ppmv (parts per million by volume) olisi laskenut keskidevonikauteen mennessä 

pitoisuuteen 900 ppmv. Myöhäisdevonikaudella pitoisuus olisi heilahdellut 900-1250 

ppmv:n välillä (Algeo 1998; Simon ym. 2007). Tämän on arveltu johtuneen 

kasvillisuuden lisääntymisestä sekä juurten rakenteiden kehittymisestä (Algeo 1998; 

Joachimski ym. 2009).  

Kasvillisuuden pinta-alan ja biomassan nopea kasvu muuttivat maapallon hiilen 

prosesseja merkittävästi (Algeo 1998; Joachimski ym. 2009; Simon ym. 2007). 

Yhteyttämisen lisääntyminen lisäsi kasvillisuuden merkitystä hiilen varastona (Clack 

2007; Lunkka 2008). Trooppiset kasvistot olivat aikakaudelle tyypillisiä ja ne ovat 

tehokkaimpia sitomaan hiilidioksidia biomassansa hiileksi. Lisäksi vähäinen 
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hajotustoiminta aiheutti biomassan hautautumista, mikä esti hiilidioksidin 

vapautumista takaisin ilmakehään (Lunkka 2008). 

Maaperässä mineraalien kemiallista rapautumista aiheuttavat orgaaniset hapot, 

jotka vapautuvat juurten sekä bakteerien toiminnan seurauksena (Algeo 1998). Sekä 

biologinen että kemiallinen rapautumisprosessi sitoo ilmakehän hiilidioksidia (Lunkka 

2008). Juurten kehittyminen voimisti tätä prosessia merkittävästi (Algeo 1998). 

Rapautumisen lisääntymisellä on suora yhteys ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 

pienentymiseen, mikä taas johtaa keskilämpötilan laskuun. Kylmempi ilmanala suosii 

jäätiköiden muodostumista, mikä edelleen lisää lämpösäteilyn heijastumista 

avaruuteen (Lunkka 2008). Useat eri tutkimukset ovatkin osoittaneet yhteyden 

devonikauden ilmaston viilenemisen ja hiilidioksidipitoisuuden laskun välillä (Algeo 

1998; Berner & Kothavala 2001; Clack 2007; Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009). 

 

3.2.2. Keskilämpötila 

Maapallon globaali keskilämpötila vaikuttaa niin paikallisiin sääolosuhteisiin, alueen 

kasvillisuusvyöhykkeisiin kuin jäätiköiden syntyynkin. Joachimskin ym. (2009) 

mukaan devonikauden keskilämpötilan muutokset on esitetty kuvassa 2. Myös muut 

tutkimukset ovat saaneet saman suuntaisia tuloksia (Algeo 1998; Long & Gordon 
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2004).  

 

Kuva 2. Keskilämpötilan muutokset devonikaudella. Lämpötilakäyrä havainnollistaa 

paleorekonstruktion keskiarvoa sekä hajontaväliä. Myöhäisdevonikauden aikaiset 

muutokset on korostettu keltaisella värillä. Mukaillen Joachimski ym. (2009). 

Varhainen devonikausi oli kasvihuonetyyppinen lämmin ajanjakso, jonka aikana 

maapallon keskilämpötila oli noin 30 °C astetta (Simon ym. 2007; Joachimski ym. 

2009). Nykyinen ilmakehän keskilämpötila on keskimäärin puolet pienempi (Long & 

Gordon 2004).  Keskidevonikaudelta on viitteitä hieman viileämmästä välikaudesta, 

jolloin keskilämpötila laski noin 23 – 25 °C asteeseen (Joachimski ym. 2009).  

Myöhäisdevonikausi oli nopean ilmastonmuutoksen aikaa, jota leimasi 

keskilämpötilan merkittävä vaihtelu (Joachimski ym. 2009). 

Frasnian-vaiheen aikana 383 – 375 miljoonaa vuotta sitten keskilämpötila kohosi 

jälleen 30 – 32 °C asteeseen (Joachimski ym. 2009). Frasnian-vaiheen globaalin 

ilmastonmuutoksen seurauksena Frasnian-Famennian-vaiheen taitos on ollut 

lämmin, jopa erittäin lämmin ajanjakso. Korkea ilmakehän keskilämpötila on 

mahdollistanut subtrooppisia ja trooppisia pintavesialueita (Lunkka 2008). Tämä 

mahdollisti trooppisen lajiston leviämisen maa-alueilla laajimmilleen lähelle napa-

alueita kuin koko muun devonikauden aikana (Joachimski ym. 2009).  
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Devonikauden loppupuolella Famennian-vaiheessa ilmasto viileni nopeasti 

(Joachimski ym. 2009).  Keskilämpötilan laskun on arveltu aiheuttaneen 

jäätiköitymistä (Clack 2007; Lunkka 2008). Keskimäärin lämpötilan arvellaan olleen 

25 – 26 °C (Algeo 1998; Clack 2007; Simon ym. 2007) Clackin (2007) mukaan 

myöhäisdevonikauden keskilämpötilan on arveltu olleen alimmillaan jopa 19 °C.  

 

3.2.3. Jäätiköt  

Jäätiköitä voi syntyä napa-alueille tai korkean ilmanalan vyöhykkeille vain otollisissa 

olosuhteissa. Muodostuakseen ne vaativat riittävää sadantaa sekä alhaista 

lämpötilaa. Lunkan (2008) mukaan niiden yhteys ja vaikutus ilmaston kehittymiseen 

on monitasoinen. Jäätiköiden pinta-ala vaikuttaa ilmaston kehittymiseen 

heijastamalla auringosta saapuvaa säteilyä takaisin avaruuteen, viilentäen ilmastoa. 

Jäätiköiden syntyminen myös sitoo merkittävän määrän vettä ja vaikuttaa täten 

merenpinnan korkeuteen  (Lunkka 2008) . 

Lunkan (2008) mukaan jäätiköitymisvaiheiden aikaansaamien jäätikkösyntyisten 

sedimenttien muodostumista pidetään parhaana todisteena ilmastohistorian 

kylmistä vaiheista. Geologisten aineistojen valossa devonikaudella ei ollut 

mannerjäätiköitä napa-alueilla ennen kuin vasta myöhäisdevonikaudella. Syynä 

pidetään korkeaa keskilämpötilaa ja laajoja matalan meren sekä lauhkean 

kasvillisuuden vyöhykkeitä (Clack 2007; Lunkka 2008). Lyhyt jäätiköitymisvaihe osui 

Fammennian-vaiheen sekä kivihiilikauden alun taitteeseen hiilidioksipitoisuuden 

laskiessa (Algeo 1998; Joachimski ym. 2009), mutta sillä oli merkittävä vaikutus 

lajistoon aiheuttaen laajan sukupuuttoaallon (Lunkka 2008).    

 

4. Varhaisten tetrapodien sukupuu 

 

Devonikauden keskivaiheilta eteenpäin esiintyi rinnakkain useita lajeja, joita 

kutsutaan varhaisiksi tetrapodeiksi. Varhaiset tetrapodit kehittyivät varsieväkaloista 

(Sarcopterygii), joilla oli myös keuhkot (Long & Gordon 2004; Clack 2007; Pierce ym. 
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2012). Ichthyostega kuuluu näihin varhaisiin tetrapodeihin. Sen kantamuotojen 

juuret löytyvät Tetrapodomorphaksi kutsutusta superryhmästä (Clack 2007; Swartz 

2012).  

Tieteellisen luokittelun perusteella Tetrapodomorpha on selkärankaisten kladi eli 

ryhmä, johon kuuluvat kaikkien tetrapodien varhaisin kantamuoto sekä kaikki siitä 

polveutuneet lajit (Swartz 2012). Ryhmän fylogeneettinen sukupuu on 

havainnollistettu kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Tetrapodomorpha-ryhmän sukupuu devonikaudelta kivihiilikaudelle. Palkkien 

pituudet sukupuun haaroissa edustavat lajien esiintymisajankohtia.  Mukaillen (Clack 2007; 

Swartz 2012).  



15 
 

Tetrapodomorphan superryhmään lasketaan kuuluvaksi viimeisimpien 

fylogeneettisten analyysien perusteella varsinaiset tetrapodit sekä niitä lähinnä 

olevat varsieväiset (Sarcopterygii) (Clack 2009; Swartz 2012). Varsieväiset ovat 

luukaloja (Osteichthyes), joihin kuuluvat esimerkiksi keuhko- (Dipnoi) ja varsieväkalat 

(Coelacanthiformes) (Clack 2009). Tetrapodomorphan superryhmään kuuluvat 

varsieväiset ovat morfologisesti sekä geneettisesti lähempänä nykyisin eläviä 

tetrapodeja kuin nykyisiä varsieväkaloja (Clack 2009). Täten ryhmän ulkopuolelle 

jäävät niin rustokalat (Chondrichthyes), esimerkiksi hait, nykyisin elossa olevat 

varsinaiset varsieväkalat kuin myös kaikki varsinaista tetrapodeista kehittyneet 

maaselkärankaiset kuten matelijat (Reptilia) (Swartz 2012).  

Paleotsoonisella maailmankaudella varsieväiset olivat nykyistä merkittävämpi ja 

monipuolisempi ryhmä (George & Blieck 2011). Amaral & Schneiderin mukaan (2017) 

yhteistä ryhmälle oli ainutlaatuinen evien rakenne sekä keuhkojen olemassaolo 

kidusten rinnalla. Muista kaloista poiketen ne kykenivät liikuttamaan eviään 

edestakaisin ja haukkaamaan happea suoraan ilmasta kohottamalla suuosansa 

vedestä (Amaral & Schneider 2017).  Valtaosa näistä Tetrapodomorha-lajeista kuoli 

sukupuuttoon kivihiilikauden keskivaiheeseen mennessä (Swartz 2012; Amaral & 

Schneider 2017).  Nykypäivänä ryhmään kuuluu enää kaksi varsieväkalalajia sekä 

kuusi keuhkokalalajia (George & Blieck 2011; Amaral & Schneider 2017). 

Devonikauden loppuun mennessä varhaiset tetrapodit olivat hyvin monimuotoinen 

ja laajalle levinnyt eliöryhmä (Clack 2005). Clackin (2005) mukaan devonikaudelta on 

löytynyt vähintään 9 sukua varhaisia tetrapodeja sekä useita tetrapodien kaltaisia 

välimuotoisia sukuja (Clack 2005). Ichthyostegan kehittymisen ymmärtämiseksi 

olennaisin on Tetrapodamorpha-sukupuun latvaosan Elpistostegalia-lahko 

(Qvarnström ym. 2018). Swartsin (2012) mukaan fylogeneettisesti Elpistostegalia-

lahkoon sijoitetaan muun muassa Panderichthys, Tiktaalik, Acanthostega sekä 

Ichthyostega kuten kuvassa 3 havainnollistetaan. Muista tyviryhmän jäsenistä 

käytetään yleisesti nimitystä Osteolepiformes, jonka jäsenet ovat pääosin varsieväisiä 

(Qvarnström ym. 2018).   

Long & Gordonin (2004) mukaan Tetrapodamorfien kehityslinjassa on nähtävissä 

viisivaiheinen siirtymä kaloista maalla liikkuviin selkärankaisiin. Ensimmäisenä 
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eriytyneet varsieväkalat kehittyivät keskidevonikaudella noin 380 miljoonaa vuotta 

sitten. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi Eusthenopteron. Näistä kehittyneet 

“prototetrapodit” ilmestyivät Frasnian-vaiheessa noin 370 miljoonaa vuotta sitten. 

Ryhmän lajit olivat ensimmäinen selkeä siirtymävaihe kaloista raajallisiksi 

“kalasammakoksi”, yhdistellen molempien piirteitä (Long & Gordon 2004).   

Farmennian-vaiheen alussa kehittyivät akvaattiset tetrapodit, Acanthostega ja 

Ichthyostega ja niistä varsinaiset tetrapodit devonikauden loppuun mennessä, 

esimerkiksi Tulerpeton. Sen rakenne mahdollisti jo pääsääntöisen maalla liikkumisen 

(Long & Gordon 2004; Clack 2007). Viimeisenä kehittyivät täysin terrestriaaliset 

sammakkoeläimet kivihiilikauden alkupuolella (Long & Gordon 2004). Devonikauden 

jälkeen tetrapodit monipuolistuivat sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti 

erikoistuen uusiin ekolokeroihin, jotka maalle siirtyminen mahdollisti (Clack 2005). 

Rakenteiden kehittymisen havainnollistamiseksi on esitetty kuvassa 4 varhaisten 

tetrapodien kehittyminen välivaiheesta toiseen. Kuitenkaan lajit eivät ole esitetty 

niiden kronologisessa ilmestymisjärjestyksessä geologisissa kerrostumissa vaan 

rakenteiden suhteessa toisiinsa. Jokaisella lajilla on kuitenkin yhteinen kantamuoto 

suoralla edeltävän lajin kanssa. Kuvaan on merkitty keskeisimmät rakenteelliset 

muutokset sekä havainnollistetaan eturaajan olka-, värttinä-sekä kyynärluiden 

erikoistumista ja rakenteellisia muunnoksia. Lisäksi nähtävissä on varhaisen 

varsieväkalan evän ruotojen muuntuminen varhaisten tetrapodien sormiluiksi. (Long 

& Gordon 2004; Clack 2009).   
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Kuva 4. Tetrapodien evoluutio varsieväkaloista. Tetrapodomorphien keskeisimmät 

rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Evien muuntuminen raajoiksi havainnollistettu 

värikoodein. Sininen = värttinäluu. Punainen = olka- ja kyynärluu. Vihreä = ruoto. Mukaillen 

(Long & Gordon 2004; Clack 2009).  

 

4.1. Ichthyostega lajina  

Ichthyostega löydettiin ensimmäisen kerran Itä- Grönlannista vuonna 1932 Säve-

Söderbergin geologisissa tutkimuksissa (Clack 2007). Jarvik kuitenkin kuvasi sen 

tieteelle ensimmäisen kerran vasta vuonna 1950 ja yksityiskohtaisemmin vuonna 

1980 (Clack 2009). Ichthyostegan rakenteiden muutosten ymmärtäminen on 

merkittävästi vaikuttanut käsityksiin tetrapodien varhaisimmista vaiheista. (Ahlberg 

ym. 2005; Pierce ym. 2012).    

Tällä hetkellä se on myös ainoa varhainen tetrapodi, josta on tehty koko ruumiin 

kattava rekonstruktio. Ichthyostegan luuranko on lähes täydellinen, vain eturaajojen 

sormi- ja ranneluut sekä osa hännän ja kaulan keskiosan nikamista puuttuvat (Pierce 
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ym. 2012). Tällä hetkellä tutkimukset keskittyvät selvittämään sitä, oliko Ichthyostega 

todella rakenteellisesti sopeutunut maalla liikkumiseen (Ahlberg ym. 2005; Clack 

2005; Pierce ym. 2012).  

Ichthyostega-suvun sisältämien lajien määrästä ei ole yksimielisyyttä, mutta Clackin 

(2005) mukaan ainakin kolme erillistä lajia on tunnistettu. Osa näytteistä on 

osoittautunut myös nuoriksi yksilöiksi (Blom ym. 2005) Useimmissa tapauksissa 

taksonia tarkastellaan kuitenkin sukutasolla Ichthyostega spp. (Clack 2005). 

 

4.2. Ympäristön vaikutus rakenteiden kehittymiseen 

Varhaisten tetrapodien kehittyminen sekä siirtyminen vedestä maalle oli tärkeä askel 

maaselkärankaisten terrestrialisaatiossa ja evoluutiossa. Terrestrialisaatiolla 

tarkoitetaan niitä tapahtumaketjujen sarjoja, jotka aikaansaivat adaptaatioita, jotka 

taas mahdollistivat alunperin akvaattisen lajin toimimisen maalla. Terrestrialisaatio 

on tapahtunut lukemattomia kertoja maapallon historiassa eli eliöryhmissä aina 

bakteereista kasveihin ja eläimiin (George & Blieck 2011).   

Varhaisten tetrapodien esiintyminen devonikaudella laaja-alaisesti useilla eri 

mantereilla sekä niiden lajiston monipuolisuus on herättänyt keskustelua näiden 

lajien ympäristön ominaispiirteistä (Long & Gordon 2004; George & Blieck 2011). 

Fossiileja on löydetty usealta maantieteelliseltä alueelta, muun muassa Vanhalta 

punaiselta mantereelta, Pohjois-Kiinan laatalta sekä itäisestä Godwanasta (Long & 

Gordon 2004; Clack 2007; George & Blieck 2011). Laaja esiintymisalue on kattanut 

erityyppisiä elinympäristöjä sekä ilmasto-olosuhteita (Clack 2007). 

Nykytutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että terrestrialisaation siirtymävaiheet 

kehittyivät selkärankaisissa, jotka elivät noin 370 – 360 miljoonaa vuotta sitten suisto- 

tai jokiympäristöissä (Long & Gordon 2004; Clack 2009). Ilmaston trooppinen kosteus 

ja korkea lämpötila suosivat varhaisten tetrapodien kehittymistä (Long & Gordon 

2004). Vallitsevissa olosuhteissa vesistöt jokineen ja soineen ovat olleet laajoja ja 

korkea merenpinta mahdollisti poikkeuksellisen laajat matalan meren alueet (Simon 

ym. 2007).  
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Tutkijat ovat pitkään olettaneet kaikkien varhaisten tetrapodien esiintyneen 

yksinomaan makean veden ympäristöissä, mutta viitteitä on saatu myös joidenkin 

lajien, esimerkiksi Tulperptonin eläneen merivesialueilla (Clack 2007 & 2009; George 

& Blieck 2011).  George & Blieckin (2011) mukaan laaja-alaisen levinneisyyden syynä 

olisi sittenkin varhaisten tetrapodien kyky sietää suolaisuutta.  

Ympäristössä tapahtuneet globaalit muutokset niin kasvillisuuden kuin ilmasto-

olosuhteiden suhteen (Lunkka 2008), muodostivat varhaisille tetrapodeille varsin 

erilaisen ympäristön kuin nykyään. Muutokset hiilidioksidipitoisuudessa, 

keskilämpötilassa sekä mantereiden sijainnissa muuttivat myös ilmasto-olosuhteita 

(Simon ym. 2007; Lunkka 2008, Joachimski ym.2009). Kasvillisuuden kehittyminen 

kiihdytti ilmastossa alkanutta muutosta (Lunkka 2008). Aikakautta leimannut 

ilmastonmuutos (Clack 2007) on varmasti omalta osaltaan vaikuttanut evolutiivisiin 

valintapaineisiin ja edistänyt terrestrialisaatiota.   

 

5. Ichthyostegalle tyypilliset rakenteelliset muutokset 

 

Evoluution valintapaineet myöhäisdevonikauden ympäristössä saivat aikaan useita 

rakenteellisia sekä toiminnallisia muutoksia Ichthyostegan ja monien sen sisarlajien 

rakenteessa. Klassisesti tetrapodien kehittymisen rajapyykkinä pidetään raajojen 

sekä niiden varpaiden kehittymistä oletetusti lähtökohtana olleesta varsieväkalan 

luustosta (Long & Gordon 2004; Clack 2007; Pierce ym. 2012). Muutokset ovat 

kuitenkin myös koskeneet selkärangan, pään sekä elimistöjen toimintaa. Etenkin 

rakenteet, jotka ovat liittyneet hengitykseen, ruokailuun ja aistimiseen tehostuivat 

evolutiivisesti varsin lyhyessä ajassa (Clack 2009). 

Näistä rakenteellisista muutoksista merkittävimmät olivat evien kehittyminen 

raajoiksi sekä takaraajan kyky tuottaa työntövoimaa (Amaral & Schneider 2017). 

Ruumiin rakenteen jäykistyminen ja lantion muuttuminen painoa kantavaksi oli 

välttämätöntä (Clack 2005; Pierce ym. 2012), jotta maalla liikkuminen ilman veden 

tuottamaa tukea sekä kannattelua mahdollistui. Painon kantamiseen vaadittavat 

nivelpinnat kehittyivät vasta myöhemmin (Clack 2009). 
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Varsieväkalojen muuntuessa varhaisiksi tetrapodeiksi myös keuhkojen rooli kasvoi 

kidusten toimintojen menettämisen kustannuksella (Ahlberg ym. 2005; Clack 2009; 

Pierce ym. 2012). Ichthyostegan rakenteiden samankaltaisuus Acanthostegan sekä 

Tulerpetonin kanssa viittaa sopeutumisen maalla elämiseen tapahtuneen asteittain 

(Ahlberg ym. 2005).  

 

5.1. Evien kehittyminen raajoiksi 

Tetrapodien raajat koostuvat kolmesta osasta, joiden luiden homologia eli 

samansyntyisyys varsieväkalojen evien kanssa todistavat omalta osaltaan yhteisestä 

kantamuodosta. Lähinnä kehoa sijaitsevat proksimaaliset osat eli olka- ja sääriluut. 

Keskivaiheilla ovat mediaaliset osat eli eturaajan värttinä- ja kyynärluut sekä 

takaraajan reisi- ja sääriluut. Raajojen päissä sijaitsevat distaaliset osat eli käsi ja 

jalkaterä (Amaral & Schneider 2017).  

Nykyisillä tetrapodeilla selkeästi erottuvat ranteen, kyynärpään, polven sekä nilkan 

rakenteet alkoivat vasta eriytyä Ichthyostegan kaltaisilla varhaisilla tetrapodeilla.  

Kehityksen edetessä alkuun yksinkertaiset erilaistumattomat luut muuntuivat 

selkeämmin yksityiskohtaisemmiksi sekä toiminnallisesti erillisiksi rakenteiksi (Clack 

2009). Varhaisilla tetrapodeilla raajojen päihin kehittyivät ensimmäistä kertaa ranne- 

ja nilkkaluut sekä sormet ja varpaat (Amaral & Schneider 2017). Morfologisten 

analyysien perusteella Ichthyostegan rakenteet kannattelivat huonosti painoa (Pierce 

ym. 2012).   

 

5.1.1. Eturaajat 

Clackin (2009) mukaan tetrapodomorpheilla on selkeästi nähtävissä raajojen 

rakenteen muuntumisen suoraviivainen trendi. Evien kehittyessä raajoiksi ryhmän 

sisällä olkaluun suhteellinen koko kasvoi merkittävästi, olkavarsi piteni ja nivelpinta 

leveni. Tämä viittaa etujalan liikeradan supistumiseen Ichthyostegalla, sillä luuston 

rakenne esti laajakaarelliset kiertoliikkeet sallien vain pieniä taivutuksia. Rakenteiden 

muutos monimutkaisemmaksi lisäsi lihasten kiinnittymispinta-alaa, joka vakautti 

liitoskohtien toimintaa ja lisäsi voimantuotantoa (Clack 2009). 
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Ylempien luiden sekä lihasmassan kasvu muunsivat myös värttinä- ja kyynärluiden 

sijoittumista.  Ne muuttuivat sijainniltaan distaalisesta (kehosta pois päin) enemmän 

ventraaliseksi eli vatsan puoleiseksi. Raajat pääsivät näin asettumaan alaspäin 

kaltenevaan kulmaan ja tuomaan tukea (Clack 2007 & 2009). Tämä oli kyynärpään 

kehittymisen alku, mutta Ichthyostegan raajat eivät vielä kyenneet taipumaan eteen 

kuten myöhemmillä tetrapodeilla (Clack 2009). Ichthyostegalla raajat asettuivat 45 

asteen kulmaan kehon sivuille niin, etteivät sen raajojen pohjat yltäneet maahan 

(Pierce ym. 2012).      

 

5.1.2. Takaraajat 

Samaan aikaan myös reisiluu oli suhteellisesti suurikokoinen ja jykevä. Sääri- ja 

pohjeluut toimivat vielä erilaistumattomien nilkkaluiden kanssa. Selkeiden 

nivelpintojen puutos rajoitti takaraajan taipuisuutta (Clack 2009; Pierce ym. 2012). 

Takaraajan kokonaisrakenteen vahvuus antaa kuitenkin viitteitä takaraajan 

toiminnasta työntövoiman voimanlähteenä (Pierce ym. 2012). 

Ichthyostegalla on muista varhaisista ja myöhemmistä tetrapodeista poiketen 

seitsemän varvasta ja lisäksi ne ovat ainutlaatuisesti järjestäytyneenä (Clack 2005).  

Jalkaterän takaosa muodostuu neljästä vankasta varpaasta, kun taas etuosassa 

sijaitsee kolme pientä, osittain yhteensulautunutta varvasta. Johtopäätöksenä on 

esitetty takaosan olleen pehmytkudoksen yhdistämä (Clack 2009). Näin 

raajarakenteesta muodostui melamainen, tällainen lähin nykypäivän analoginen 

rakenne löytyy eräiltä delfiineiltä (Clack 2005).  

Takaraaja on ollut toiminnaltaan jäykkä, kiertosuunnaltaan kapea-alainen sekä 

jyhkeä (Clack 2005; Pierce ym. 2012) Raajojen rakenteen ja heikon 

painonkantavuuden perusteella Ichthyostegaa pidetään akvaattisena tetrapodina 

(Pierce ym. 2012). Lisäksi Ichthyostegan ja Acanthostegan monivarpaisuus antavat 

viitteitä siitä, että viisivarpaisuus sekä maalla kehon kannatteleminen irti alustasta 

olivat terrestriaalisoitumisessa viimeisimpiä adaptaatioita (Clack 2009). 
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5.2. Selkärangan rakenne 

 

Kuva 5. Ichthyostegan luuston rekonstruktio. Selkärangan rakenteelliset vyöhykkeet on 

numeroitu (1-4) (Ahlberg ym. 2005). 

 

Ichthyostegan selkäranka osoittaa selkeää rakenteiden erikoistumista (Clack 2005; 

Amaral & Schneider 2017), mitä ei ole havaittu muissa varhaisissa tetrapodeissa. Sen 

selkänikamien kokonaisrakenne on muuntunut ensimmäistä kertaa eri tehtäviin 

sijaintinsa perusteella: (1) kaula-, (2) rinta- ja (3) lannenikamiksi sekä (4) ristiluuksi, 

joka yhdistää hännän lonkka- ja lantioluihin (Ahlberg ym. 2005). Tämä on 

havainnollistettu Ahlbergin ym. (2005) mukaisesti kuvassa 5. Ristiluun kehittyminen 

mahdollisti takaraajojen kyvyn tuottaa työntövoimaa (Amaral & Schneider 2017).  

Toiminnallista erikoistumista tukevat havainnot myös muista rakenteellisista 

piirteistä. Selkäkanavasta ylöspäin suuntaavat okahaarakkeet ovat rinta- ja 

lannenikamien alueella taipuneet kohti hännänpäätä ja vastapäivään ristiluun 

alueella (Amaral & Schneider 2017). Okahaarakkeet toimivat lihasten 

kiinnittymiskohtina, jotka tuottavat koko keskivartalon liikkeen.  Ahlbergin ym. (2005) 

mukaan morfologian ainutlaatuisuus heijasteli selkärangan ventraalisen 

taipuisuuden muutosta. Ichthyostegalle muodostunut selkärangan rakenne teki 

ruumiista hyvin jäykän eikä sallinut kuin pientä selkärangan dorsoventraalista (ylös-

alas suuntautunutta) taipumista (Ahlberg ym. 2005; Clack 2005). 
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5.3. Luuston distaaliset osat 

Ichthyostegan kylkiluiden rakenne on erittäin poikkeuksellinen mikä itsessään jo 

riittäisi erottamaan lajin omakseen kaikista muista tetrapodeista (Ahlberg ym. 2005). 

Keskimmäiset kylkiluut muodostavat sivuilleen harjanteita, jotka limittyvät 

päällekkäin vierekkäisten kylkiluiden kanssa (Clack 2005).  Ahlbergin ym. (2005) 

mukaan pisimmät kylkiluut sijaitsevat rintanikamien puolivälissä ja niiden päät 

kohtaavat vatsapuolella. Tämän ansiosta ruumiin muoto oli ovaali eikä rintakehän 

rakenne ollut juurikaan taipuisa (Ahlberg ym. 2005). 

Varsieväkaloista poiketen tetrapodien lantion luut ovat yhdistyneet suoliluuhun sekä 

istuinluuhun, mikä teki rakenteesta vahvemman (Amaral & Schneider 2017). Lantion 

muissa pintaosissa on nähtävissä merkittävästi suurentuneita ulkonevia harjanteita. 

Rakenne antaa viitteitä lihaksiston määrän lisääntymisestä sekä erikoistumisesta 

(Ahlberg ym. 2005; Clack 2005).  Ahlbergin ym. (2005) mukaan lihaksiston kehityksen 

oletetaan olevan yhteydessä maalla liikkumisen edellyttämän voiman ja liikeratojen 

tuottamiseen. 

 

5.4. Kallon rakenne 

Varhaisten tetrapodien kallon ja hampaiden rakenteessa tapahtui nopeasti 

erikoistumista kehityslinjojen erotessa varsieväkaloista. Kaloille tyypillisen 

hartiavyön häviäminen mahdollisti kaulan muodostumisen, mikä taas lisäsi pään 

liikkumiskykyä (Clack 2009). Myös kallon muoto muuttui laakeammaksi, silmien 

sijainti siirtyi kohti päälakea ja alaleuan kulma muuntuivat. Kallon muodon mukana 

muuttuivat hampaiden määrä, koko sekä sijainti. Ne eroavat merkittävästi varhaisista 

kantamuodoista. (Clack 2005) 

Sisäkorvan rakenne teki Ichthyostegasta niin poikkeuksellisen, että Jarvik (1950 ja 

1980) kehitti sitä varten uutta anatomista sanastoa. Ichthyostegalla vaikuttaa olleen 

kyky kuulla veden alla rakenteella, jota parhaiten voidaan kuvata vedenalaiseen 

kuulemiseen sopeutuneeksi kuulolaitteeksi (Clack 2005). Korva-alueen vieressä 

sijaitsevat kammiot oletettavasti ovat olleet ilman täyttämät (Clack 2007). 
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6. Muutosten mahdolliset syyt  

 

Aikakautta, jona Ichthyostega kehittyi, leimasi muutos mikä kosketti niin ilmastoa, 

elinympäristöjä kuin tetrapodomorphan lajien evoluutiota sekä morfologiaa. 

Raajojen, varpaiden ja keuhkojen kehittymisen syiksi on esitetty sekä abioottisia että 

bioottisia tekijöitä. Abioottisiin eli fysikaalisen ympäristön tekijöihin kuuluvat 

kasvillisuuden lisääntyminen ja siitä aiheutunut biologisten kiertojen häiriintyminen 

(Simon ym. 2007). Biomassan kasvun aikaansaamaa orgaanista kuormitusta ja siitä 

aiheutunutta hapenpuutetta vesistöissä esitetään varsieväkalojen muuntumisen 

sekä keuhkojen ilmaantumisen aiheuttajaksi (Clack 2009).   

Georgen ym. (2011) mukaan happitasot olivat kohonneet tasaisesti siluurikaudelta 

varhaiselle devonikaudelle. Tämä olisi mahdollistanut suuremman ruumiinkoon 

kehittymisen ja antanut sysäyksen tetrapodien kaltaisten monimutkaisempien 

rakenteiden kehittymiselle (Clack 2007; George & Blieck 2011). Fylogeneettiset 

analyysit tukevat käsitystä ajoittamalla tetrapodomorphan superryhmän 

ilmentymisen varhaiselle devonikaudelle (Swartz 2012). George ym. (2011) esittivät 

runsashappisissa vesistöissä pohjalla “kävelemisen” antaneen valintaetua varhaisille 

tetrapodeille. Pohjaan tukeutuminen säästää energiaa uimiseen nähden, jolloin 

suuremman ruumiinkoon vaatima metabolian kasvu olisi tasapainottunut (George & 

Blieck 2011). 

Happitasot kuitenkin romahtivat myöhäisdevonikaudelle (Clack 2007) tultaessa yli 25 

prosentista alimmillaan alle 15 prosenttiin (George & Blieck 2011). Toiset tutkimukset 

ovat saaneet viitteitä happitasojen heilahteluista, joista on tunnistettu vähintään 

kolme anoxiatapahtumaa (Clack 2007). Sen seurauksena ympäristön valintapaine 

olisi devonikauden keskivaiheilla suosinut lisähappea saavia keuhkollisia muotoja 

(Clack 2007; George & Blieck 2011). Tätä tukee varsieväisten yleisyys sekä 

rakenteiden analogisuus tetrapodomorfisten kalojen keskuudessa kyseisellä 

aikakaudella (Amaral & Schneider 2017).   
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Lisäksi suuri kasvillisuuden määrän kasvu sekä vähäinen hajotustoiminta tuottivat 

paljon irtainta kasviainesta vesistöihin, esimerkiksi oksia ja kariketta. Varhaisille 

tetrapodeille tyypilliset joki- ja suistoalueet ovat matalia ja hitaasti virtaavia, mikä 

kerrytti kuollutta ainesta vesistöjen pohjaan. Ympäristön on arveltu 

myötävaikuttaneen varpaiden kehittymiseen, sillä ne ovat helpottaneet liikkumista 

sokkeloisessa ympäristössä (Clack 2007). Luuston rakenneanalyysien tulokset tukevat 

näkemystä raajojen kehittymisestä painon kannatteluun pehmeillä alustoilla, 

esimerkiksi joenpohjan mudan päällä (Pierce ym. 2012). 

Algeon (1998) mukaan kasvillisuuspeitteen pinta-alan ollessa vähäinen suuri osa 

maanpinnasta oli paljas ja sään armoilla, mikä teki pinta-aineksen huuhtoutumisesta 

vesitöihin nopeaa. Tämä olisi tehnyt vedestä sameaa ja nopeasti vähähappista (Algeo 

1998). Morfologiset analyysit ovat myös osoittaneet Ichthyostegan kyenneen 

nostamaan päänsä vedestä eturaajojen muuntuessa enemmän ventraaliseen 

kulmaan. Tällöin Ichthyostega olisi kyennyt haukkaamaan happea ilmasta 

kantamuotojensa tavoin, mikä taas olisi parantanut sopeutumista mataliin vesiin 

(Clack 2009). 

Ilmastonmuutoksella on voinut olla myös toisenlaisia vaikutuksia. Tutkimustulokset 

ovat antaneet viitteitä ilmaston syklisyydestä vaihtelusta trooppisten sekä aridisten 

olosuhteiden välillä (Long & Gordon 2004, Clack 2007). Tämä olisi johtanut sadannan 

kausittaisuuteen tai pahimmillaan vesistöjen pitkäaikaiseen kuivumiseen. Georgen 

ym. (2011) mukaan varhaisin käsitys tetrapodien maalle nousun syistä on A. S. 

Romerin esittämä teoria “kuivuvasta lammesta”. Näkemyksen perusajatuksena on 

tetrapodien kehittyminen vasteena kuivumisen hävittämiin elinalueisiin (George & 

Blieck 2011).    

Clackin (2005) mukaan varhaisten tetrapodien maalla liikkumisen kyky on ollut 

jossain määrin mahdollista, mutta rajoittunutta. Piercen ym. (2012) mukaan raajojen 

kiertoliikkeen puuttuessa Ichthyostega ei voinut nostaa kehoaan ylös maanpinnasta 

eikä siirtää raajojaan vuorottelevassa järjestyksessä. Vuorotteleva askellus sekä 

ventraalinen taipuminen on tyypillistä esimerkiksi salamantereille. Piercen ym. 

(2012) tutkimustulosten perusteella vaikuttaakin siltä, että Ichthyostega liikkui 

“kainalosauvatyyppisellä” liikkeellä. Takajalat työnsivät jäykkää kehoa eteenpäin 
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eturaajojen siirtyessä sivuttaissuunnassa eteenpäin (Pierce ym. 2012). Tämä 

mahdollistaisi lyhyen dispersaalin maalla (George & Blieck 2011).  

Bioottiset tekijät taas kattavat ravinnon hankkimisen, predaation välttämisen sekä 

muita käyttäytymismalleja. Muita varhaisia tetrapodeja pidemmälle erikoistuneet 

raajat, selkäranka sekä poikkeuksellinen kuulo viittaavat Ichthyostegan olleen 

edeltäjiään aggressiivisempi peto (Clack 2005). Clackin ym. (2005) mukaan taas toiset 

tutkimukset ovat esittäneet varhaisten tetrapodien olleen vaanivia petoja, jolloin 

raajoihin tukeutuminen vähensi veden väreilyä. Evien liikkeen tuottama väreily 

vapaassa vedessä olisi paljastanut saalistajan saaliilleen helpommin (Clack 2009). 

Fylogeneettisestä sukupuusta on myös nähtävissä, ettei Ichthyostega ollut 

aikakauden ainoa peto. Osasyynä siirtymiselle meristä makeisiin vesitöihin pidetään 

Ichthyostegan kantamuotojen pyrkimystä välttää itse predaatiota. 

Tetrapodomorhien ryhmään kuuluvat Rhizodontida-lahkon varsieväiset olivat 

erittäin suurikokoisia petokaloja. Mataliin ja sokkeloisiin vesiin pyrkiminen olisi 

mahdollistanut Ichthyostegalle pääsyn petojen ulottumattomiin (Swartz 2012).   

Lisäksi alaleuan rakenteen sekä hampaiston muuttuminen viittaa ruokavalion 

muutokseen, mutta tarkalleen millä tavalla on vielä epäselvää (Clack 2005). 

Esimerkiksi jo aikaisemmin maalle nousseiden selkärangattomia hyödyntäminen 

vaati myös varhaisten tetrapodien maalle nousua (Clack 2007). Toisaalta läheisten 

rantavyöhykkeiden hyödyntäminen esimerkiksi aurinkokylpyihin ruumiinlämmön 

nostamiseksi taikka munintaan ovat tekijöitä, jotka ovat voineet ohjata varhaisten 

tetrapodien kehittymistä (Clack 2005). 

 

Yhteenveto 

 

Devonikausi oli merkittävien muutosten ajanjakso noin 416 – 359 miljoonaa vuotta 

sitten (Joachimski ym. 2009). Varhaiset tetrapodit olivat runsaimmillaan 

myöhäisdevonikaudella (noin 385 – 359 miljoonaa vuotta sitten), joka jaotellaan 

edelleen Frasnian- ja Famennian-vaiheeseen (Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009). 

Varhaiset tetrapodit olivat merkittävä eliöryhmä, joka auttaa ymmärtämään 
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maaselkärankaisten evoluutiota sekä devonikauden kuluessa tapahtunutta lajien 

terrestrialisaatiota (Long & Gordon 2004; George & Blieck 2011).   

 

Myöhäisdevonikaudella Gondwanan supermantereella ilmasto oli trooppisen 

lämmin, kostea ja ilmakehässä oli poikkeuksellisen runsaasti hiilidioksidia (Algeo 

1998; Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009). Devonikauden kuluessa maakasvillisuus 

monipuolistui sekä lajillisesti että rakenteellisesti ja levittäytyi yhä pidemmälle 

mantereen keskiosiin (Algeo 1998; Clack 2007; Simon ym. 2007, Lunkka 2008). 

Kasvillisuuden kehitys ja sen mullistamat biologiset prosessit (hiilen sidonnan kasvu, 

maaperän rapautuminen, happikadot) olivat avainasemassa ilmastonmuutoksen 

synnylle (Algeo 1998; Simon ym. 2007; Lunkka 2008; Joachimski ym. 2009). 

Muutokset johtivat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden sekä globaalin keskilämpötilan 

laskuun (Algeo 1998; Long & Gordon 2004; Joachimski ym. 2009), joka lopulta johti 

devonikauden lopun massasukupuuttoon (Lunkka 2008). 

 

Elinympäristössä tapahtuneet muutokset saivat aikaan evolutiivisia valintapaineita 

varhaisten tetrapodien kehittymiselle. Ichthyostegassa tapahtuneet rakenteelliset 

muutokset taas johtivat muutoksiin toiminnassa, käyttäytymisessä sekä lajin 

ekologiassa. Varhaisten tetrapodien evoluution aiheuttajiksi onkin esitetty useita eri 

abioottisia - sekä bioottisia tekijöitä (Simon ym. 2007; Clack 2007 & 2009; George & 

Blieck 2011).   

 

Varhaiset tetrapodit kehittyivät Tetrapodomorpha-kladin varsieväisistä ja ne 

muodostavat Elpistostegalia-lahkon (Swartz 2012; Qvarnström ym. 2018). 

Kehityskulku oli monivaiheinen siirtymä keuhkollisista varsieväkaloista 

kalasammakoiksi kutsuttujen lajien kautta varsinaisiksi tetrapodeiksi (Long & Gordon 

2004; Clack 2005). Ichthyostega on näistä varhaisista tetrapodeista kuuluisin ja sen 

rakenteelliset muutokset havainnollistavat lajia, joka ilmensi niin kalojen kuin 

sammakkoeläinten piirteitä (Ahlberg ym. 2005; Pierce ym. 2012). Nykytietämyksen 

mukaan Ichthyostega oli pääsääntöisesti akvaattinen laji (Long & Gordon 2004; Pierce 

ym. 2012). 
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Varhaisten tetrapodien keskeisimpänä kehittymisen merkkipaaluna pidetään evien 

kehittymistä raajoiksi. Nykytutkimusten valossa raajojen ja varpaiden rakenteet 

kehittyivät varhaisten tetrapodien vielä eläessä ja liikkuessa akvaattisessa 

ympäristössä, eivätkä vasta terrestrisaation yhteydessä kuten alkujaan on oletettu 

(Clack 2009; King ym. 2011; Amaral & Schneider 2017). Kehityksen arvellaan olleen 

vaste liikkumisen ja pohjaan tukeutumisen mahdollistamiseksi kasviaineksen 

täyttämissä matalissa vesistöissä (Clack 2007; George & Blieck 2011) Näin raajat ovat 

olleet ominaisuuksia, jotka saivat toimintoja, johon ne eivät alun perin olleet 

kehittyneet (Clack 2005). Keuhkojen suosiminen ja kaulan rakenne taas kehittyivät 

todennäköisesti vasteena vesistöjen happikadolle (Clack 2007; George & Blieck 

2011). Näiden ominaisuuksien perusteella arvellaan, että varhaisten tetrapodien 

maalla liikkumisen kyky on ollut hyvin rajoittuneessa määrin mahdollista (Clack 

2005). 

 

Ichthyostegalla etu- ja takaraajojen luiden erikoistuminen sekä rakenteelliset 

muutokset johtivat raajojen asennon leventymiseen sekä liikeratojen supistumiseen 

(Clack 2009; Pierce ym. 2012; Amaral & Schneider 2017). Morfologisten analyysien 

perusteella Ichthyostegan raajat ovat olleet melamaisia sekä jäykkiä ja kantaneen 

huonosti painoa (Clack 2005; Pierce ym. 2012). Yksinomaan Ichthyostegalle 

ainutlaatuisia rakenteita olivat sen seitsemän osittain sulautunutta varvasta, 

rakenteellisesi erikoistunut selkäranka, harjanteelliset kylkiluut sekä vedenalaiseen 

kuulemiseen sopeutunut korva (Ahlberg ym. 2005; Clack 2005 & 2009; Amaral & 

Schneider 2017). Sen arvellaan kyenneen liikkumaan uimisen lisäksi raahautumalla 

sekä kyenneen nostamaan päänsä vedestä (Clack 2009; Pierce ym. 2012).  

Ichthyostegalla liikkumistavan muutos lisäsi lihasmassan kasvua sekä muunsi niin 

selkänikamien kuin lantion rakennetta (Ahlberg ym. 2005; Clack 2005). Nämä 

muutokset kehittyivät evolutiivisesti varsin lyhyessä ajassa (Clack 2009).  

 

Devonikauden loppuun mennessä varhaiset tetrapodit olivat hyvin monimuotoinen 

ja laajalle levinnyt eliöryhmä (Clack 2005; Swartz 2012). Arviot varhaisten tetrapodien 

sukujen lukumäärästä vaihtelevat, mutta nykytietämyksen valossa sukuja on ollut 

yhdeksän (Clack 2005). Varhaisista tetrapodeista kehityskulku jatkui kivihiilikaudella 
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kehittyneisiin täysin terrestriaalisiin tetrapodeihin, jotka tunnetaan nykyään 

ensimmäisinä sammakkoeläiminä (Long & Gordon 2004).    
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