Hvað olli aldauðanum í lok Perm?
- Helstu kenningar og líklegasta skýring á stærsta aldauða jarðsögunnar
Erla Dóra Vogler
Raktar eru í meginmáli helstu kenningar um orsakir aldauðans í lok Perm og
komist að líklegri niðurstöðu um hvað orsakaði hann. Aldauðinn í lok Perm átti
sér stað á tíma þegar verulega dró til tíðinda á jörðinni. Vistkerfi voru óstöðug,
koltvíoxíðmagn andrúmsloftsins jókst gífurlega með tilheyrandi hlýnun,
gríðarleg eldvirkni átti sér stað, djúphafið varð anoxa, magn súrefnis í
andrúmslofti minnkaði, segulpólarnir víxluðust, sjávarborð lækkaði, flest
meginlöndin sameinuðust í einn risa meginlandsskjöld með víðáttumiklum
eyðimerkursvæðum, veðurfar einkenndist af öfgum og loftsteinn skall á jörðina.
Þessi ótrúlegi fjöldi ólífvænlegra þátta hefur í gegnum tíðina skapað ákveðin
vandamál við að svara spurningunni sem sett er fram í heiti greinarinnar, í
líkingu við það að sjá ekki skóginn fyrir trjánum. Ég vil meina að ekki sé hægt
að líta á aðeins einn af þessum þáttum sem orsök aldauðans, heldur sé fjöldi og
fjölbreytileiki þessara þátta og það að þeir komi allir fyrir á sama tímabili orsök
þess að langstærsti aldauði jarðsögunnar átti sér stað.
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Aldauðinn í lok Perm er sá stærsti
sem orðið hefur í sögu jarðarinnar.
Talið er að þá hafi um 83% allra
ættkvísla dáið út. Ófáir hafa freistað
þess að setja fram kenningar til að
skýra hvað olli því að jafn margar
tegundir og raun ber vitni gátu ekki
lengur þolað við. Kenningafjöldinn
endurspeglar skort á upplýsingum,
bæði um hinar ógæfusömu lífverur og
þær margvíslegu breytingar sem áttu

sér stað á jörðinni á þessum tíma.
Hér verður farið í þær kenningar
sem best hafa staðist þær uppgötvanir
sem þegar hafa verið gerðar.
Kenningunum er hér skipt í tvo flokka
eftir því hvaðan valdarnir koma annars vegar jarðneska og hins vegar
ójarðneska, eða utanaðkomandi. Fyrst
munu þó kynntar þær aðstæður sem
voru fyrir hendi þegar aldauðinn varð.

Leiksviðið

1. mynd - hér sést glöggt að aldauðinn í lok
Perm er stærðargráðunni meiri en aðrir
aldauðar jarðsögunnar

Perm spannar tímabilið fyrir 250 290 milljón árum síðan og er það
síðasta tímabil Fornlífsaldar.
Laurasía og Gondwana hafa
skriðið saman og myndað aðra
risaheimsálfu jarðsögunnar - Pangeu.
Ísöldin sem gekk yfir meðan
Gondwana færðist yfir suðurpólinn er
liðin og stöðug hlýnun á sér stað.
Sjávaryfirborð lækkar nokkuð stöðugt
á Perm en fellur svo gríðarlega hratt
síðustu nokkur milljón ár tímabilsins.
Segulsvið jarðar breytist snemma á
Perm í rétt segulmagnað eftir langt og
stöðugt tímabil öfugrar segulmögnunar

og virðist svo víxlast nokkrum sinnum
á tímabilinu.
Aldauðinn er talinn hafa átt sér
stað alveg í bláenda Perm og er helst
hallast að því að hann hafi orðið á
nokkrum milljónum ára.

Jarðneskar ástæður
1) Lækkun sjávaryfirborðs
Sjávarstaða á Perm er talin hafa lækkað
annars vegar vegna landriss, sökum
stækkandi massa meginlandsins, og
hins vegar vegna rúmmálsaukningar
hafsdældarinnar
vegna
útbreiðslu
úthafsskorpunnar og sigi úthafshryggja. Afflæðið er talið hafa numið
um 79,5·106 km3 sjávar. Í byrjun Perm
voru um 43% grunnra hafsvæða enn
undir sjávarborði en í lok tímabilsins
aðeins um 13%. Löngum hefur
sjávarstöðulækkunin verið litin hýru
auga þegar leitað er að valdi aldauðans,
enda varð aldauðinn samfara gríðarlega
hröðu falli síðustu 4 -5 milljón ár tímabilsins. Mikið hefur verið rætt um hvað
gæti hafa valdið þessu falli sjávarstöðunnar og eru menn ekki aldeilis á
eitt sáttir um það. Beinast liggur við að
skella skuldinni á jöklun á norðurhveli,
þar sem mikið magn vatns gæti hafa
bundist í jökla en þó virðast enn ekki
hafa komið í leitirnar ótvíræðar
sannanir jöklunar sem skera úr um
þetta deiluefni vísindamanna. Ég læt
því jöklun á norðurhveli óafskipta í
þessari grein.
En hvaða áhrif hafði lækkun sjávaryfirborðs á jörðina og lífverur hennar?
Uppþornun grunnra hafsvæða
Grunn hafsvæði eru mjög
mikilvæg lífi, enda eru þau ein
auðugustu vistkerfi jarðar. Með
myndun Pangeu og lækkun sjávaryfirborðs bæði stigu grunnsævin úr sjó
og lentu milli landmassanna sem gengu
saman. Ný landgrunn og grunnsævi
mynduðust vitanlega þar sem lækkunin
tók sinn tíma en ef til vill ekki nógu

hratt þegar hraðasta lækkunin átti sér
stað og ekkert bætti upp landgrunnin
sem umluktu brúnir meginlandanna
sem nú voru sameinuð. Kóralrif eru eitt
þeirra grunnsjávarvistkerfa sem komu
mjög illa út úr aldauðanum og er talið
næsta víst að sjávarlækkunin hafi haft
hönd í bagga með það. Talið er einnig
að minnkun grunnra hafsvæða hafi haft
í för með sér svo mikla fækkun
vistkerfa, að skapast hafi næg
samkeppni til að það hafi getað leitt til
útdauða einhverra tegunda. Menn
benda þó á, að meiri sjávarstöðubreytingar hafa sennilega átt sér stað í
jarðsögunni og jafnvel afhjúpað stærri
landgrunnssvæði án þess að hafa í för
með sér aldauða nokkuð í líkingu við
þennan svo varla getur lækkun
sjávarborðs borið ein ábyrgð á
aldauðanum.
Minni temprun
Myndun risaheimsálfu og lækkun
sjávarstöðu gerði það að verkum að
sífellt stærri landsvæði urðu fjarri
temprandi vatnsmassa. Þetta orsakaði
mjög öfgakennt veðurfar; vetur voru
harðir og kaldir og sumur heit og þurr.
Talið er að árstíðabundnar rigningar
hafi bleytt lítinn hluta Pangeu og þá
haft flóð í för með sér en að stærstir
hlutar meginlandsins hafi verið
eyðimerkur, enda eru einkenni setlaga
frá Perm sandskaflar og uppgufunarset.
Slíkar öfgasveiflur í veðurfari hafa í för
með sér gríðarlegt ójafnvægi vistkerfa
bæði í sjó - a.m.k. undan ströndum - og
á landi, en flestar lífverur eru háðar
stöðugleika í umhverfi sínu.
Lækkun albedo jarðar
Lækkun sjávar veldur einnig
hnattlægri hlýnun. Stór hluti þess
sólarljóss sem lendir á jörðinni nýtist
ekki til hlýnunar þar sem geislarnir
lenda á yfirborði sem endurkastar þeim
til baka út í geiminn. Aukið yfirborð
landsvæðis þýðir minna endurkast
geisla sólar þar sem land endurkastar
geislum mikið verr en hafflötur. Þegar

yfirborð landsvæðis stækkar, og
yfirborð sjávar minnkar, lækkar því
albedo (endurkaststuðull) jarðar sem
þýðir að minna af geislum er varpað
aftur út í geim og meira af þeim nýtast
á jörðinni til að valda hlýnun.

2) Aukning CO2
Tímabilið sem kom á undan Perm
var hið svo kallaða Kolatímabil. Á því
tímabili grófst gífurlegt magn lífræns
kolefnis (12C) í kolamýrum en það varð
til þess að minna af CO2 (koltvíoxíði)
skilaði sér út í andrúmsloftið og
hlutfall þess lækkaði. Magn súrefnis í
andrúmsloftinu hækkaði hins vegar
vegna hinnar gífurlegu lífvirkni
(ljóstillífunar) sem átti sér stað í
mýrunum og vegna þess hversu hröð
greftrun kolefnisins var (kolefnið náði
ekki að rotna og mynda CO2). Talið er
að í byrjun Perm hafi súrefnismagn í
andrúmsloftinu verið um tvöfalt það
sem það er í dag og magn koltvíoxíðs
svipað því sem við eigum að venjast
(sjá mynd hér að neðan). Á Perm

snerist ferlið svo aftur við þannig að
CO2 í andrúmsloftinu jókst gífurlega
og er talið að í lok tímabilsins hafi
hlutfall þess samsvarað fjórföldu
magninu í dag og súrefnismagnið verið
svipað því sem er í dag. Þetta er talið
hafa gerst vegna oxunar kolefnis í
kolamýrunum sökum þurrara loftlags
með myndun Pangeu. Einnig er talið
að lækkandi sjávarstaða hafi orðið til
þess að kolefnið sem sest hafði til á
grunnsævinu oxaðist og mikið magn
CO2 losnaði út í andrúmloftið. Hlýnun
sjávar á svo að hafi valdið því að CO2
og methan (CH4) leystust úr upplausn.
CH4 á að hafa oxast yfir í CO2 þegar
það losnaði út í andrúmsloftið og
þannig einnig lagt sitt að mörkum til að
auka koltvíoxíðhlutfallið.
Hlýnun vegna gróðurhúsaáhrifa
Hnattræn hlýnun átti sér stað í lok
Perm og er talið að þar sé að nokkru
aukningu koltvíoxíðs í andrúmsloftinu
um að kenna. Á meðfylgjandi mynd
sést hvernig ferlarnir fyrir meðaltalshita og magn koltvíoxíðs í

2. mynd - sveiflur í koltvíoxíðmagni andrúmsloftsins og hitafari gegnum jarðsöguna

andrúmslofti rjúka báðir upp í lok
Perm eftir lægðina á kolatímabilinu.
Hækkun meðalhita Jarðar getur haft
mikil áhrif á lífverur þar sem hlýnun
getur hægt á líkamsstarfsemi þeirra.
Ekki síst á þetta við um sjávarlífverur
sem margar mynda innri og ytri skeljar
og stoðgrindur úr kalki (CaCO3). Hægi
um of á líkamsstarfsemi þeirra og þeim
líkamsferlum sem mynda skeljar og
stoðgrindur hlýtur það að leiða til
dauða þeirra, þar sem ekkert heldur
þeim þá uppi eða ver þær.
Lækkun súrefnismagns
Á Perm er talið að súrefnismagn í
andrúmsloftinu hafi sveiflast úr um
35% í 20%. Ástæður fyrir þessu eru
fyrst og fremst taldar vera oxun
kolefnis og methans yfir í koltvíoxíð.
Flestar lífverur eru háðar stöðugu
súrefnismagni og bregðast frekar illa
við sveiflum í hlutfalli súrefnis í
andrúmsloftinu. Því telja sumir að
landlífverurnar, sem háðar voru háu
hlutfalli súrefnis í andrúmsloftinu, hafi
hreinlega dáið úr súrefnisskorti (hæðarveiki). Margar lífverurnar sem lifðu
aldauðann af eru líka taldar hafa verið
vel til þess fallnar að lifa við lágt
súrefnishlutfall, t.d. í göngum.
Sumir vilja einnig meina að
mögulegt sé að aukning koltvíoxíðs
(og methans) í andrúmsloftinu, hafi
eitrað fyrir lífverunum þegar það
afblandaðist úr hafinu í miklu magni.
Anoxa haf
Vegna hlýnunar loftslags, bæði
vegna gróðurhúsaáhrifa og lækkunar á
albedo jarðar, á hafið að hafa hlýnað
um 5-6°C. Hlýnun hafs á pólsvæðunum getur valdið því að lóðrétt
blöndun sjávar verði óvirk og djúpsjór
þar af leiðandi anoxa. Sjávarsetlög frá
Perm styðja þessa kenningu. Á miðPerm hætta rauð hematítlög, sem bera
vott um súrefnisríkan og oxandi sjó, að
koma fyrir í djúpsjávarseti og við taka
grá kalklög. Fínt lagskiptar pýrítríkar
leirskífur ríkar af lífrænu kolefni eru

einnig mjög algengar í sjávarsetlögum
á háum sem lágum breiddargráðum frá
þessum tíma og mikil olíusvæði undan
ströndum Ástralíu benda til þess að
mikið lífrænt set hafi safnast fyrir án
þess að rotnun hafi átt sér stað. Sumir
vilja jafnvel halda því fram að í lok
Perm hafi aðeins efstu lög sjávar verið
oxuð. Eins og áður kom fram eru
lífverur tiltölulega háðar stöðugu
súrefnismagni og bregðast illa við
miklum sveiflum í því, hvað þá anoxa
umhverfi.

3) Eldgos
Mikil eldgos urðu í lok Perm í því sem
við þekkjum nú sem Síberíu. Þau voru
af tvennum toga - flæðigos og
sprengigos. Stærri gos af báðum
tegundum hafa þó átt sér stað í
jarðsögunni án fylgjandi aldauða.
Flæðigos
Frægasta eldgosið frá lokum Perm er
mikið flæðigos sem átti sér stað í
Síberíu (Siberian traps). Það er talið
hafa staðið í 800.000 ár og er
kvikumagnið sem barst til yfirborðsins
áætlað 2-3 milljónir km3. Flæðigos af
þessari stærð verða annað hvort við
riftun skorpunnar eða vegna möttulstróks, en ekkert far finnst eftir
möttulstrók. Þeir sem leita til flæðigossins sem orsök aldauðans líta m.a.
til a)hlýnunar sökum losunar á
geypilegu magni koltvíoxíðs og

3. mynd - Siberian traps

annarra gróðurhúsalofttegunda við
afgösun kvikunnar, b)tímabundinnar
kólnunar vegna ösku og brennisteinsagna sem bárust upp í heiðhvolfið og
c)þynningar og eyðingar ósonlagsins
sem hefði valdið því að skaðlegir
útfjólubláir geislar sólar sluppu í gegn
og sköðuðu lífverur.
Sprengigos
Í Kína finnast öskulög með
bipyramidal kvarsi sem bendir til þess
að orðið hafi mikil sprengigos í lok
Perm. Talið er líklegast að þau hafi
orðið við niðurstreymisbelti hjá
Síberíu. Sprengigos geta spúið
geypilega miklu magni af ögnum og
efnum s.s. brennisteini upp í
andrúmsloftið þar sem þau geta
endurkastað sólarljósi og valdið
kólnun. Agnirnar hafa þó ekki áhrif í
lengri tíma en nokkur ár, sé kvótinn
ekki endurnýjaður, og þurfa þá
agnirnar að komast alveg upp í
heiðhvolfið.

Ójarðneskar ástæður
Loftsteinn
Sú kenning að loftsteinn hafi ollið
aldauðanum var lengi skilin nokkuð út
undan. Hátt irridium-hlutfall sem
greindist í jarðlagi í Kína greindist
aldrei aftur, þrátt fyrir endurteknar
rannsóknir og auk þess töldu menn sig
ekki finna skekkt kvars (shocked
quartz - kvarskorn sem hafa orðið fyrir
myndbreytingu við mikinn hita og
þrýsting vegna höggs) í jarðlögum frá
lokum Perm. Nýlegar rannsóknir hafa
þó leitt í ljós bæði skekkt kvars og
loftsteinabrot í setlögum í Ástralíu,
Japan, Kína og á Suðurskautslandinu.
Það sem hefur þó helst lagt þessari
loftsteinakenningu lið er gýgur sem
fannst nýlega á landgrunninu norðvestur af Ástralíu. Rannsóknir hafa leitt
í ljós aldurinn 250 +/- 4,5 milljónir ára,
sem passar mjög vel við aldauðann
hvað tímasetningu varðar. Margar af
þessum ögnum, sem talið er að séu
loftsteinabrot, innihalda járn, nikkel-rík

4. mynd - staðsetning Bedout gígsins miðað við stöðu meginlandsflekanna í lok Perm,
auk steinda sem gætu bent til áreksturs loftsteins (skekkt kvars)

oxíð, súlfíð steindir, og smá kísil. Þessi
efnafræðilega samsetning kornanna
mælir sterklega með að þessar steindir
hafi ekki kristallast á jörðinni. Talið er
að hana sé einungis að finna í
loftsteinum mynduðum fyrir ca. 4,5
milljörðum ára síðan, stuttu eftir að
sólkerfið okkar var komið í núverandi
form. Gígurinn, sem kallaður er
Bedout, er 201 km (125 mílur) í
þvermál og umlukinn 4 km háum
bergvegg. Þyngdarafls og seismic
mælingar benda til þess að hann sé
myndaður við árekstur og kjarnar sem
fengust með borunum í gígnum sýna
bráðið lag, bráð breksíu, líka þeirri sem
finnst í Chicxulub gígnum. Þessi bráð
breksía nær meira en 100 m ofan í
jörðina.
Margir sem aðhyllast loftsteinskenninguna telja það ekki vera tilviljun
að árekstur loftsteina og mikil eldgos
eigi sér stað á svipuðum tíma. En líkt
og á Perm eiga svipaðar hamfarir að
hafa átt sér stað fyrir 65 milljónum ára
þegar Chicxulub gígurinn myndaðist
og risaeðlurnar dóu út. Kenningin er að
árekstur stórra loftsteina á jörðina geti
valdið því að mikil eldgos verði hinu
megin á hnettinum.

Niðurstöður
Áður en Bedout gígurinn fannst
var talið líklegast að óstöðugleiki
lífkerfa, minnkandi fjölbreytileiki
vistkerfa og auknar árstíðasveiflur
vegna lækkunar á yfirborði sjávar og
aukning koltvíoxíðmagns sem leiddi til
anoxa djúpsævis og gróðurhúsaáhrifa,
hefðu verið aðal ástæður aldauðans. Nú
virðist þó hægt að smíða heilsteyptari
mynd af því sem gerðist. Nokkuð
greinilegt virðist vera að lífverur
jarðarinnar hafi staðið í ströngu við
þessar aðstæður við það að halda í sér
lífinu án þess að eldgos og loftsteinn
herjuðu á jörðina Það að segulsvið
jarðar verði óstöðugt á þessum tíma
eftir langt tímabil stöðugleika finnst

mér mjög áhugavert en lítið hefur verið
gert til að kanna hvers konar áhrif
segulpólskipti geta haft á lífverur og
því er þessum þætti gert frekar lágt
undir höfði í sambandi við aldauðann.
Ekkert er því fjallað nánar um það í
þessari grein. Engu að síður virðast
framangreindar breytingar á jörðinni
vera nægilega megnugar ástæður fyrir
því að ekki hafi verið mjög lífvænlegt
á hnettinum. Ástæðuna fyrir því að
þessi aldauði er stærðargráðunni meiri
en aðrir aldauðar sem orðið hafa á
jörðinni tel ég vera hve margt, hreint út
fjandsamlegt lífi, var uppi á teningnum
á jörðinni sjálfri á þessum tíma án þess
að til kæmi aðskotahlutur úr geimnum,
en hann gæti hafa átt þátt í því að
aldauðinn varð jafnvel stórvægari en
hefði ef til vill annars orðið. Hefði
loftsteinninn ekki komið til sögunnar
væri sennilegast engu að síður merktur
inn aldauði í kennslubókum nútímans
en ef til vill væri hann ekki svo frægur
að vera sá alstærsti.

Samantekt
Í lok Perm átti sér stað mesti
aldauði sem orðið hefur á jörðinni.
Ótalmargar kenningar hafa komið
fram til að útskýra hvað olli honum og
hvers vegna hann er langtum stærri en
aðrir
aldauðar
jarðsögunnar.
Aðstæður á jörðinni í lok Perm voru
ólífvænlegar í alla staði og gæti það
auk þess að loftsteinn skall á jörðina
hafa haft í för með sér aldauða af
þessari óvenjulegu stærðargráðu.
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