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EDIACARA 635-541 miljoner år före nutid 
 

Stora steg 

Under ediacara dyker de första flercelliga djuren upp. I periodens slut kommer också 
små maskliknande varelser som är de första djur som kan röra på sig. 

Den biologiska mångfalden är låg under ediacara, forskarna har bara hittat ett 
hundratal olika arter.  
 
 
Flercelliga djur  

De tidigaste organismerna under perioden är visserligen flercelliga, men de påminner 
mest små säckar som består av veckade membran. 

Dessa primitiva organismer har varken mun, tarmkanal och andra inre organ. Istället 
är de beroende av att ta upp näring direkt genom huden. De veckade, tunna 
hinnorna i membranen ökar ytan som kan ta upp näring. 

Mot slutet av perioden kommer de första ”riktiga” djuren som bland annat hade 
muskler och tarmkanal. 
 
 
Rörlighet 
Under ediacara utvecklas de första djuren som kan röra sig aktivt. Därför kunde de 
själva leta reda på mat och partners. De har ett inre 
vätskeskelett och muskler, ungefär som maskar. 
De här djurens aktivitet lämnade fossila spår i 
sedimenten på havets botten. 
  
De fossila spåren visar att de antingen rör sig 
glidande ovanpå havsbottnen, eller grävande i de 
översta millimetrarna av bottnen. 
Spårens storlek och form för oss att tro att de första 
rörliga djuren är små och maskliknande. Men ingen har 
hittat fossil av själva djuren.  
    
                       Fossila krypspår från tidiga 
     djur.  
                             Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

 

 



Hur och varför 

Flercelliga djur behöver ha gott om föda och syre, vilket inte fanns vid de föregående 
perioderna. 

De primitiva organismerna som finns under ediacara dör så småningom ut, 
antagligen på grund av att miljön på havsbotten förändrades. 

Maskarna klarar sig bättre, och anses vara förfäder till alla senare djur. Allt tyder på 
att de finns redan nu. Fossila spår efter djuren visar att de kunde förflytta sig 

Syre och mat 
Det är först vid den här tiden som det finns tillräckligt mycket syre i havsmiljön för att 
djur ska överleva, kanske lika mycket syre som idag. 

Det finns också tillräckligt mycket näring i form av de mattor av bakterier som täcker 
havsbottnen. Bakteriamattorna binder sedimentkornen och gör att havsbottnen blir 
styv. 

De allra flesta djuren under ediacara är anpassade till den här miljön och lever 
liggande ”mitt i maten”. Visst låter det bekvämt? 

Rörliga djur 
Det verkar som om en del organismer senare under ediacara kan förflytta sig över 
havsbottnen. Det är en fördel eftersom de kunde söka föda över större ytor. 
 
Forskarna tolkar fossila spår som att djur som Dickinsonia stegvis flyttas till nya 
platser, med hjälp av havsströmmar och vågor. Där ligger de sedan stilla tills all 
näring i bakteriemattorna sugits upp. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modell av Dickonsonia costata. Djuret varierar i storlek, från fyra millimeter till cirka en och en halv meter. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 

  



Varför försvinner de? 
Ediacaraperiodens säckliknande organismer dör så småningom ut. De ”riktiga” 
djuren som liknar maskar klarar sig bättre. Det kan ha att göra med en 
genomgripande förändring av havsbotten i början av nästa tidsperiod, kambrium. 

Antalet nya krypande och grävande organismer ökar då enormt. Deras aktivitet 
försvagar de bakteriemattor som täcker havsbottnen, bottensedimentet rörs om och 
havsbotten blir mjuk. 

Detta kan vara förklaringen till organismerna under ediacara försvinner - de klarar 
inte de nya, mjukare bottenförhållandena, där de riskerar att sjunka ner. 

Våra anfäder 
Allt tyder på att maskarna finns redan under ediacaratiden. Det saknas fossil och 
vi vet inte exakt hur de såg ut, men det kan ha varit de som lämnat grävspår efter sig 
på havsbotten. 

Forskarna anser att maskarna är förfäder till alla senare djurgrupper, inräknat 
människan. Människans anfäder fanns alltså redan för nästan 600 miljoner år sedan. 

Det här är den första djurgrupp som har fram- och bakände, en hjärna och en kropp 
som består av tre skikt: tarm, hud och ett tredje skikt där emellan. Alla andra djur 
liknar därför maskarna med två undantag: nässeldjur och svampdjur. Dessa är 
enklare byggda, består bara av tarm och hud, och vi tror att de utvecklades före 
maskarna. 

 

Då och nu 

Vi vet inte riktigt hur ediacaras djur är släkt med de nutida djuren. En del av dem 
påminner om maneter, maskar eller koraller, medan andra inte alls liknar några nu 
levande djur. 

 

 

 

 

 
 
 

Nutida kammanet.  
Foto: Matt Wilson/Jay Clark, NOAA NMFS AFSC  Kanske det äldsta fossilet av ett djur? En 
    kammanet från Kina som är ca 550-580 miljoner 
    år gammal. Foto: Tang et al, Chinese Academy 
    of Geological Sciences Beijing 



Visste du att 

Mer än 98 % av alla jordens djurarter har en mask i släkten! 

Redan Charles Darwin insåg maskarnas betydelse för djurlivet på jorden. Så här 
skrev han 1881: Det är tveksamt om det finns några andra djur som har spelat en så 
viktig roll för jordens historia som dessa enkla varelser.  
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