
Conularia
Ava Funke

Dette er en dyregruppe vi vet lite om. Den har ingen gjenlevende Iignen·
de arle r i dag, man kjenner kun Iosslt-skall Ira Kambrium (550 mill ioner
ar) t il Trias (?) (200 millioner ar) siden. De fleste lossilene her er kun selve
skallet, men man har lunnet noen med rester Ira blotere dele r.

•
Skallene er lormet som en spiss
pyramide med 4 avrundete sider.
Hver av sidene (ell er platene) er 01
test dell pa langs igjen med en lin
je. Selve platene er tydelig ribbe
monstret pa tvers av pyramidens
lengde, mon steret minner meget
pa en rnetall -tll . Pa pent bevarte
eksemplarer kan man inn imellom
ribbemonstret se et enda l inere
l injemonster pa hvert mel10m rlb
bene. Skallet bestar av et horn
lignende stoff ; loslatisk kltln
stoff.

Fossile skall er olte samrnenpres
set , da som regel pa langs. De var
opprinnelig helt symmetriske, det
ser vi pa de l oss iler som er blitt be
vart i vertikal still ing . Disse er da
olte kraftig sammenpresset i
lengde·retni ngen. De fossi ler jeg
har funnet har vrert Ira 3·4 em lan
ge ti l over 10 em.

Figur 2. Ved boring atter olje og gass fAr
man vanllgvis OPP bare smAmango
dar prevernat erta te.
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De l oss iler som har bevart bletere
deler (Ingen fra Norge), har man
lunnet armer ell er tentakler i hvert
hjerne i apnlnqen av skallet . Pa no
en eksemplarer har man lunnet
noe som kan vrere en lesteanord
ning , pa spi ssen av pyramiden.

Likevel , med sa fa kjennetegn om
disse dyrene, har man klart a plas
sere eonular idene i dyrer ikets sys
tem. Man mener de tl lherer samme
gruppe dyr som manetene, eller er
neer beslektet med di sse. (Manet
ene er ogsa «firkantet», har ten
tak ler, men ikke ska ll).
I viten skapen har man «xtasslfl
sert» Conu laria sli k:
Phylum: Cnidaria
Class: Scyphozoa
Order: Conulariidae
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Noen vitenskapsmenn mener like
vel fremdeles at Conularia tllherer
en annen gruppe som na er heIt ut
dodd.

Hvordan tror man at Conularia lev
de? Her rna man bare gjette, men
to mu ligheter er mest sannsynlige.

Festet pa bunnen, steiner eller
fje l!. Man kan tenke seg at de levde
noenlunde likt med koraller og Sj0
anemoner, som ogsa sitter fast og
«venter» pa at maten skal komme
forbi , for at den kan fanges. Dette
er meget mulig, ettersom man da
har fun net conularider med en
feste-anordning. Spissen av skal
let rna da ha pekt nedover og ap
ningen oppover.

Figur 1. Opptreden av de vikt igste mikro
foss ilgruppene gjennom geolog isk
ti d.

Flytende omkring i havet , slik som
manetene i dag gj0r. Mante.nker
seg da skallet andre veien med
spissen opp og apnlnqen nedover
med dyrets tentakler, munn og «ar
mer» likt med manetene. De tlet
omkring i havene med strernrnene,
og kanskje oqsa var i stand til a
svernrne Iitt selv .

Det er ogsa mulig at de levde pa
begge mater, hvor de terst i et
larve-stadium og oppvekst levde
festet til bunnen , men som voksen
fikk slippe «fri» og flyte omkring.
Dette er kanskje det mest sann
synlige, ettersom manetene i dag
vokser opp fastsittende i larvesta
diet, men som utvokst fritt flyt
ende omkring.

Figu r 3. Mikrofossiler fra Jura, Franz Josef
Land i Art isk U.S.S.R. 1&4: Dinof la
gellatcyster, 2: Spore, 3: Pollen .
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