
 

 

 

De första organismerna som levde på jorden är minst 3,5 miljarder år gamla. Men hur vet vi vilka djur 

och växter som har existerat under jordens långa historia? Jo, genom att studera deras kvarlämningar, 

så kallade fossil. Majoriteten av alla fossil är bildade från hårda delar som enklare bevaras, till  

exempel tänder och skal. Mjukvävnadsdjur såsom maskar, maneter och växter kräver en mycket  

speciell miljö för att bevaras som fossil. En sådan miljö är vanligen syrefattig och stillastående med en 

snabb avsättning av sediment. Dessa faktorer motverkar nedbrytningen, gör att organismerna inte  

förstörs lika lätt och minskar dessutom risken att andra djur äter upp dem. Stenformationer som  

innehåller välbevarade fossil kallas för Lagerstätten. Lagerstätten utgör unika miljöarkiv när det gäller 

forntida djur och växter, eftersom de kan bevara både hårda och mjuka delar av organismer. Dessa 

lokaler ger därför en betydligt bättre inblick i dåtida livsformer och deras evolution.                          

 

Waukesha Lagerstätte i Wisconsin, USA, bildades under perioden silur (444–419 miljoner år sedan) 

och innehåller mängder av, outforskade, välbevarade mjuka kroppsfossil. Under silur låg Nordamerika 

vid ekvatorn och tropiska inlandshav täckte stora delar av kontinenten. På botten av dessa hav bredde 

omfattande korallrev ut sig. Havsnivån varierade under silur vilket ibland kunde leda till att botten 

torrlades och att karstbildning, det vill säga ett sorts upplösningsfenomen i kalksten, kunde ske. På 

detta sätt bildades en brant klippsluttning i Waukeshaområdet och när havsytan återigen steg kunde 

organismer transporteras och ansamlas i en sänka vid botten av denna sluttning. Genom en snabb  

övertäckning av algmattor skyddades organismresterna från asätare och gjorde havsbotten syrefattig, 

vilket ledde till mycket välbevarade fossil i Waukesha Lagerstätte. Bland dessa fossil ingår exempelvis 

trilobiter och maskdjur där man i vissa fall kan urskilja mag- och tarmkanal. Andra spännande fossil 

inkluderar havsskorpioner (Eurypterida), en kubmanet (Cubozoa) och ett tidigt spindeldjur 

(Arachnida). 

I Waukesha Lagerstätte har nu nya, intressanta och ibland gåtfulla fossil undersökts och tolkats. I 

denna samling återfinns bland annat: 

• ett masklikt leddjur (Arthropoda) med en antennliknande extremitet 

• ett mytomspunnet fossil som man ännu inte kunnat artbestämma. En liknande form har  

tidigare tolkats som den äldsta fossila igeln, men i den här studien har jag omtolkat den som 

en så kallad palaeoscolecid mask 

• en havsborstmask som liknar det nu levande släktet “guldmus” (Aphrodita) 

 

Genom att fortsätta studera fossil från Lagerstätten ökar vår kunskap om en värld som inte längre 

finns. En värld vars historia innehåller en mängd spännande livsformer. 
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