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KAMBRIUM 541-485 miljoner år före nutid 

 

Stora steg 

Kambrium är en omvälvande tidsperiod i djurlivets historia. Den biologiska 
mångfalden ökar dramatiskt och antalet arter formligen exploderar. 

De så kallade ryggsträngsdjuren, ryggradsdjurens förfäder, ser dagens ljus. Och nu 
utvecklas också nya organ som ögon, antenner och ben för första gången. Många 
djur har skelett, skal och taggar för att skydda sig. 

Djuren blir aktiva, jagar och äter andra djur. De tar snabbt över nya miljöer och hittar 
nya sätt att livnära sig på. För första gången uppstår komplexa samspel mellan olika 
djurgrupper. 

Skelett och skal 
Ett skelett ger stadga åt mjukdelar och fäste för muskler. Skal och andra hårda 
vävnader skyddar mot rovdjur och besvärliga miljöer. 

  

Armfotingen Mickwitzia tillhör de allra äldsta skalbärande djuren som vi känner till.  
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

Nu utvecklas hårda skal och andra former av skelett hos många djurgrupper. Det ger 
dem fördelar och möjligheter att överleva i nya typer av miljöer. 

Strandområden till exempel kan vara en oskyddad miljö när vattnet drar sig tillbaka 
eller torkar ut. Ett skal kan då minska risken för uttorkning. 

Hårda vävnader bevaras väl som fossil. Därför vet vi många spännande detaljer om 
de skalbärande djurens utveckling. Till exempel bildas skal av flera helt olika 
material – kalk, kitin eller kisel. 

 



Rovdjuren kommer 
De aktiva och rörliga djuren under kambrium utvecklar en helt ny förmåga: att kunna 
jaga och äta andra djur. Jorden har fått sina första rovdjur. 

  

Anomalocaris, ett av de tidiga rovdjuren. 
Foto: Naturhistoriska riksmuseet 

En stor fördel för dem jämfört med växtätarna är att de inte behöver äta lika mycket, 
de täcker sitt energibehov med mindre föda. 

För att kunna jaga måste du kunna upptäcka, söka upp och fånga ditt byte. Därför 
har rovdjur sinnesorgan och rörelseorgan. De måste också kunna tillgodogöra sig 
näringen i bytesdjuren, alltså smälta föda på ett nytt sätt. De här egenskaperna är 
nya för kambrium. 

Rovdjurens närvaro gör att bytesdjuren i sin tur utvecklar olika försvar. En del får 
hårda skal eller taggar, andra utvecklar sätt för att undvika att upptäckas, som till 
exempel att gräva ner sig.  

Ryggsträng, ryggrad eller både ock 
Hos ryggradsdjuren finns en ryggsträng tidigt under fosterutvecklingen, som sedan 
ersätts av en ryggrad av ben. Det är under perioden kambrium som de första djuren 
med ryggsträng utvecklas. 

En ryggsträng är en stav som ger stöd åt ryggens nerver och djurets muskler. Alla 
nutida ryggradsdjur hör till gruppen ryggsträngsdjur. Till gruppen hör också några nu 
levande djur som saknar ryggrad, som sjöpungar och lansettfiskar. 

Sjöpungen har ryggsträng under larvstadiet, men den försvinner hos de vuxna 
individerna. Som vuxna sitter de fast på bottnen och liknar mest en påse. 
Lansettfisken är det enda nutida ryggsträngsdjur som har ryggsträngen kvar även 
som vuxen. 



 
 
 
 
 

Vuxen sjöpung, och till höger ett yngel. 
Foto: Nick Hobgood, Arjan Gittenberger 

Forskarna tror att både lansettfiskar och de första ryggradsdjuren sedan kan ha 
utvecklats från något som liknar sjöpungar, genom att stanna i det rörliga larvstadiet 
hela livet. 

Det här är en ganska vanlig evolutionär process, att organismer behåller egenskaper 
från larv- eller ungstadiet upp i vuxen ålder. Ett exempel är strutsen som har kvar 
ungarnas duniga fjädrar även som vuxen. 

 

Hur och varför 
Vi vet inte orsakerna till den enorma ökning av antalet arter som kallas den 
kambriska explosionen. En hypotes bygger på att jordens rotation kan ha ändrats. En 
annan antar att evolutionens hastighet ändras efter någon viktig förändring, som 
uppkomsten av kroppshåla eller ögon. Andra förespråkar ökning av viktiga 
näringsämnen i havsvattnet som orsak. 

Det finns ännu fler hypoteser. Men de troligaste förklaringarna handlar om ökad halt 
av syre, lediga ekologiska nischer och nya livsstilar. 

 
Några av alla de djur som uppstod under den kambriska explosionen. 
Illustration: Anders Rådén 
 



Ökad syrehalt  

Den mest använda teorin är att syrehalten i atmosfären ökar. Stora och rörliga djur 
har en relativt hög ämnesomsättning och det kräver god tillgång på syre. 
  
Syrehalten måste nå över en viss tröskelnivå för att organismerna ska kunna tillverka 
vissa ämnen. Ett exempel är kollagen, en viktig byggsten hos alla djur. 
Den här höga nivån kan ha uppnåtts strax innan eller i början av kambrium - men 
också långt tidigare. Här är forskarna oense och teorin är alltså omstridd. 
 
Ledig plats 

En annan förklaring till den snabba utvecklingen av djurlivet under kambrium är stor 
tillgång på lediga nischer. De första djuren som aktivt söker föda har oändliga 
möjligheter att utnyttja alla lediga miljöer.  

Nischerna fylls sedan upp steg för steg, i takt med att nya organismer med nya 
levnadssätt utvecklas. Samspelet mellan olika djur ökar och arterna skapar nya 
livsmöjligheter åt varandra.  

Så småningom ökar konkurrensen om utrymmet. Det tvingar också fram en snabbare 
artbildning och allt större specialisering. 

Nya livsstilar 

Under kambrium utvecklas avancerade samspel mellan organismer för första 
gången, som små, sammansatta ekosystem. 
 
Växtätare som lever på att skrapa i sig alger eller fastsittande organismer som 
filtrerar plankton blir mat åt rörliga djur. Små rörliga djur blir i sin tur bytesdjur åt 
större rovdjur. Bevis för denna process finns som fossilt maginnehåll och som fossila 
spår efter djur som sökt föda. Grävspåret kan ha bildats när ett leddjur grävt efter 
maskliknande smådjur i sedimentet. 
 
 
  



Då och nu 

Lansettfiskarna är de enda nu levande ryggsträngsdjur som har ryggsträngen kvar 
även som vuxna. De liknar små fiskar, men saknar tydligt huvud och skelett. Fossil 
av djur som liknar lansettfiskar är kända från kambrium, som Pikaia från Kanada. 
Lansettfiskarnas förfäder utvecklades alltså för mer än 500 miljoner år sedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossil av pikaia, överst, och under en nutida lansettfisk. 
Foto: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Jean-Bernard Caron (övre), Hans Hillewaert 
(nedre). 

I de kambriska haven levde stora mängder maskliknande djur. De är nästan identiskt 
lika nutidens klomaskar som lever på land bland ruttnande växter i tropiska skogar.   

Fossil klomask vänster bild, och till höger nutida klomask. 
Foto: Royal Ontario Museum, Jean-Bernard Caron (vänster) och Soniamartinez (höger) 



Klomaskarna har alltså förändrats häpnadsväckande lite på över 500 miljoner år. 
Däremot har de helt bytt livsstil och gått upp på land. När eller hur de lämnade havet 
för ett liv i skogen vet vi inte på grund av brist på fossila klomaskar. 

 

Ett märkligt fossil 

Anomalocaris var en jätte bland de kambriska djuren. För hundra år sedan trodde 
forskarna att fossilen var från tre helt olika djur. Huvudets stora, taggiga armar var 
det första som hittades. Det antogs vara bakkroppen till ett räkliknande djur. Den 
runda munnen tolkades som en manet och själva kroppen trodde man kom från ett 
svampdjur. Nästan 100 år senare kom forskarna på att alla delarna kom från ett och 
samma djur. 
 

 

Anomalocaris, kambriums hittills största rovdjur, blir upp till en meter lång. Den 
simmar med de breda sidofenorna och med sina stora facettögon upptäcker den sina 
bytesdjur. De två taggiga armarna används för att fånga eller hålla fast byten. 
Munnen har inga käkar utan består av en ring av plattor. Antagligen levde 
Anomalocaris mest av mindre djur utan hårda delar. 

I dag tror forskarna att Anomalocaris är släkt med leddjur som kräftor och trilobiter. 
De taggiga armarna har ett ledat skal, men resten av kroppen saknar hårt skal. 

  



Visste du att 

Hallucigenia ansågs länge vara ett märkligt djur. Namnet, ja det kommer från ordet 
hallucination och antyder att forskarna inte alls förstod hur ett sådant djur kunde 
fungera. De trodde att det var ett maskliknande djur som stod på styltor i 
havsbottnens lera och hade en rad utskott på ryggen. 

 
 

 

Hallucigenia upp och ner till vänster, och rättvänd till höger. Först trodde forskarna att taggarna på ryggen var 
ben. 
Foto: Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum 

Men senare provade forskare, bland annat några här på museet, att vända upp och 
ner på djuret. Då insåg de att ryggens utskott egentligen var ben på djurets 
undersida och att styltorna var skyddande taggar på ryggen.  

Hallucigenia är släkt med de nutida klomaskar som lever bland ruttnande blad och 
stammar i tropiska skogar. 
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