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DET SJÄTTE 
MASSUTDÖENDET 

ÄR HÄR



Permian-Triassic utdöendet / “The great dying”
(252 miljoner år sedan)

● Är det största massutdöendet än, där 96% av marina livet utrotades och 86% av det 
landlevande.

● Orsaken var vulkanutbrott, som skapade giftigt regn och sulfat molekyler som 
blockerade solen och kylde ner planeten. Vattennivåerna i haven sjönk vilket ledde 
många djurarter dog ut.

● Metan som innan funnits under havsbotten blev då fritt och det i kombination med 
koldioxiden från vulkanutbrotten skapade en växthuseffekt.



Krita-Paleogen utdöendet
          (65 miljoner år sedan)

● Drygt 76% av allt liv dog ut.

● Ett bidragande (och den mest kända) är ett meteoritnedslag som skapade en krater på 20 
mil och genererade 200 triljoner kilogram av sulfat dioxid och vattenånga.

● Men den huvudsakliga orsaken till utrotningen var massiva magma utsläpp som började 
ca 400,000 år innan meteoritnedslaget och höll på till omkring 600,000 år efter och 
producerad 563,000 kubikkilometer magma. Dessutom släppte det ut ca 800 triljoner 
ton svavel och koldioxid.



Det sjätte massutdöendet 
(Nutid) 

● Just nu försvinner djurarter 100 gånger snabbare än vad det normalt gör i perioderna mellan   
massutdöendena.

● Ingen enorm naturkatastrof har skett till skillnad från de andra massutdöendena. 
Mänsklighetens agerande har visat sig vara orsaken.

● Vilda däggdjur har minskat med 50% från 1970-2014 samt 40% av alla insekter är 
utrotningshotade.



Vad kan vi göra för att lösa dessa problem ?

● Man kan donera till välgörenhetsorganisationer, till exempel WWF som jobbar aktivt 
med frågor om klimatet och utrotningen.

● Du kan också rösta på parti/politiker som bryr sig mycket om planetens välmående 
och vill se bra förändringar som faktiskt kommer göra skillnad.

● Du kan också vara med och få din röst hörd genom att demonstrera för en mer hållbar 
miljö politik.


