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aske og karbondioksid s ger opp og blander
seg i lu massen. Den før så idylliske
innsjøen er forvandlet l helvete på jord
med uhorvelig mengder vulkansk glass. Det
blir vanskelig å puste...
Liaoning lå på denne den i et ri system
øst i kon nentet Eurasia ved ca. 40-45°N.
De e området var en møteplass for flere
jordskorpeplater som var grunnlaget for
den sterke vulkanismen.
Jehol biota gjennomgikk minst tre store
vulkanske utbrudd i dlig kri som har
bli avsa l noen tydelige askelag (Chang
et al, 2003). Disse hyppige utbruddene
produserte mye aske med glassfragmenter
som drepte alt som pustet. Denne asken
førte også l at døde dyr og planter ble
raskt begravet og er dermed så vel bevarte
(Chang et al, 2003).
De verdenskjente fossilene fra Jehol biota
ble begravet av innsjøsedimenter og en
sjelden gang elvesedimenter i det ak ve
vulkanske miljøet. Disse fossilbærende
bergartene kan deles opp i to hovedtyper.
Den ene består at finkornede sedimenter
med bevarte bløte fossildeler som hud,
vingemembran, ær og pels. Den andre
bergarten er en massiv grovkorna sandstein
som består av vulkansk aske. Den inneholder
harde fossildeler som skjele , tenner og
noen få planter (Yanhong et. al, 2013). I
sandsteinen er fossilene bedre 3D-bevarte
enn i de finkornede sedimentene.

Oppsummering
I dsrommet for Jehol biota begynner
verden å ligne på slik den er i dag. Denne
faunaen eksisterte i en rela vt kortvarig
periode se fra et geologisk perspek v.
Detaljer på fossiler som normalt ikke ville
bli bevart er godt synlig fra Jehol biota.
De e gir oss et godt innblikk i hvordan
økosystemet var, den rike utbredelsen
av virveldyr og planter, og ikke minst de
spektakulære funnene som linker fugler og
dinosaurer.
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