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Mot Kaili f ormationen

Den 19.4 - 1.5 1995 stod den Kinesiska Vetenskapsakademin och den Kungliga Svenska
Vetenskapsakademin for ett mycket lyckat symposium, som lockat niira 50

[orvdntansfulla vetenskapsmiin fran 10-talet lander till Nanjing. Den Kambriska
explosionen dr inte liingre bara ett tema for paleontologer vdrlden over, utan manga

populiira artiklar har okat intresset bland allmiinheten.

Chengjiang fo ssillokal, Undre kambrium

Efter introduktion
och halsningstal av
foretradare for Nanjings
universitet borjade Dolf
Seilacher med sitt
foredrag: The meaning
of the Cambrian
revolution. Darmed kom
han till den viktigaste
fragan: Har den kam
briska explosionen
verkligen agt rum, dvs
kan sa manga olika
djurstammar ha bildats
under sa kort tid eller ar
dessa tidigkambriska
fossila fynd resultatet av
en gynnsam
bevarandeprocess? Som
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Naraoia, Chengjiang, Undre Kambrium

forutsattning for den kam
briska explosionen anfor han
forutom biologiska
forandringar ocksa
forandringar i klimatet, i
atrnosfaren eIler havsvattnet.
En annan viktig faktor ar
bildandet av ett skelett.

L ange var den kring
ekelskiftet upptackta

meIlankambriska Burgess
skiffem den enda lokalen
med bevarade mjukdelar. Den
blev beromd, sedan dess
upptackare, den ameri
kanske paleontologen
Ch.D. Walcott borjade
beskriva fynden kring
1900. Mycket har redan
beskrivits pa nytt pa
grund av tidigare
feltolkningar. D. CoIlins
fran Royal Ontario Mu
seum i Canada visade
diabilder och berattade
om hur isolerade delar
av den numera okanda
«rnonsterrakan» har
gackat vetenskapen och
under tidens gang har
blivit beskrivna som
delar av kraftdjur, som
manet , mask, svamp
eIler leddjur. CoIlins
visade darefter bilder pa
nyare fynd av
anomalocarider, som okade
forstaelsen for denna
djurgrupp. L. Ramskold och
P. Ahlberg talade ocksa om
anomalocarider, dessa betrak
tas inte langre som egen
grupp utan raknas till artrop
odema.

M anga foredrag
. handlade

naturligtvis om Chengjiang,

en fossillokal som upptacktes
sa sent som 1984 av den ki
nesiske geologen Hou Xian
Guang . Naraoia, en
foregangare till trilobitema,
var det forsta fossilet med
mjukdelar som han upptackte
(bild). Lerstenen i
Chengjiang ar latt att
preparera och visar stor
detaljrikedom. Chen Junyuan
fortsatte med att ge en
overblick over
Chengjiangfaunan och M.

Lindstrom talade om
sedimentationsforhallanden,
D. Shu berattade om
trilobiter med bevarade
mjukdelar, nar han
preparerade fram dem fort
satte han helt enkelt med att
preparera bort delar av sjalva
skalet. G. Edgecombe talade
om Fuxianhuia, en artropod
uppkaIlad efter en sjo 
Fuxian lake - i narheten,

Andra foredrag handlade om
megaalger - M. Steiner och
svampdjur (porifera).

D land den stora
Dmangden foredrag ar

ett urval svart att gora . Chris
Nedin berattade om Emu
Bay, en tidigkambrisk fauna i
sodra Australien och J. Yuan
om platsen for en av
exkursionema: den
meIlankambriska Kaili
formationen.

na kvallen umgicksr man och diskuterade
eIler gick till Nanjing Insti
tute of Geology and
Paleontology, for att tamligen
fritt botanisera bland de
varldsberomda fossilen fran
Chengjiang, dar vi ocksa tog
bilder.

Dfter symposiet foljde vi
.I...::med pa exkursion till
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Soekertoppsbergen. Kaili
formationen

Guiyang i provinsen Guizhou
i sodra Kina. Pa pale
ontologiska avdelningen fick
vi en fyllig introduktion av
Kaili Lagerstatte och fossil
forevisades (bilder).

N asta ~ag akt~ vi
sex timmar 1 en

skumpande buss genom ett
boljande vackert landskap till
Kaili. Overnattning, buss och
fotmarsch mellan 200-300
meter hoga sockertoppsberg,
forbi risfalt och genom sma

byar till Kaili . Fossilen fanns
helt odramatiskt i marken
bland majsplantoma pa en av
bergstopparna. Till fots
genom byn Balong med
folkloreuppvisning, forbi
risfalt och plojande bonder
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Rotadiseus guizhouensis
ca. 15 em - Manet
Kaili - Mellankambrium



Microdietyon - Klomask
(norsk :klomark)
Chengjiang Undre
Kambrium

med oxar. Buss till Guiyang
och sedan nattaget till
Kunming, provinshuvudstad i
Yunnan . Nasta morgon flera
timmars bussresa till
Chengjiang, jorden ar rod
och brand, men andock finns
det risfalt har och var. Vi ar

Fuxianhuia - leddjur,
ea 15 em
Chengjiang, Undre
Kambrium

uppe pa ca 1900 meter i
drornmamas Chengjiang.
Ingen forvantar sig liknande
fynd som pa Geologiska
Institutet i Nanjing, men vi
hittar trilobiter, alger och
maneter.
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Tntrycken ar
.lovervaldigande, 14

dagar ar for litet for att fa
grepp om nagot i detta
valdiga land.
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