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ELÄMÄN HISTORIAA KUVAAMASSA

Stromatoliitit ovat muo dos tu neet 
vuorovesivyöhykkeessä sya no- 
 bakteerien saostaessa pin nal- 
leen kalkkia, joka ko vet tuu las- 
kuveden ai kaan. Nousuveden ai- 
kana tä mä kerros peittyy uuden 
bak tee ri ker rok sen alle. Nämä 
n. 2 miljardia vuotta vanhat stro- 
 ma to lii tit on löydetty Suo mes ta. 
Stromatoliitteja syn tyy edelleen- 
kin erittäin suo lai ses sa, troop- 
pisen lämpimässä ve dessä Au- 
stralian Shark Bayn vuo ro vesi-
vyö hyk keessä (taus ta maalaus).

Tämä 1200 miljoonaa vuotta vanha, satakuntalainen 
hiekkakivi on muisto hiekkarantoja huuhtoneiden aal - 
tojen ja ilmakehän hapen yhteisvaikutuksesta. Yh teyt - 
tä misestä vapautunut happi saosti merten ve si liu kois- 
ta rautaa paksuiksi kerrostumiksi meren pohjalle. Ruos- 
tuneen raudan punertava väri on todiste hapen ole-
massaolosta. 

Luonnollisessa koossa olevia Pikaian rekonstruktioita 
(pituus 4 cm) löytyy vitriinistä. Pikaia-parvi vilahtaa 
myös filminpätkässä. 

Oikosarven pitkän, kartiomaisen kuoren sisällä oli il- 
makammioita, joista uloimpaan kiinnittyi pehmeä- 
kudoksinen ruumis. Sillä oli suuressa päässään lonke- 
roita, joilla se kahmi suuhunsa saaliseläimiä kuten tri- 
lobiitteja. Oikosarvet liikkuivat vesisuihkun avulla, 
jonka ne muodostivat puristamalla onteloihinsa ker- 
tyneen veden ulos (aukko suun alapuolella) – samaan 
tapaan kuin nykyiset kalmarit.

Matelijoille kehittyi ve den-
pitä vä muna, jonka suojassa 
al kio kehittyi. Ne ikään kuin 
siir si vät veden mukanaan mai - 
hin. Keltuainen turvasi al ki on 
ravinnonsaannin. Ma te li-
joil la oli paksu iho, joka es ti 
elimistön kuivumisen, ja ne 
pystyivät hengittämään keuh-
koil la.

Suomi oli ordoviikkikaudella päiväntasaajan etelä-
puolella.

Kuvassa on re konst - 
ruktio suurimmasta 
löydetystä aarni- 
korennosta, Mega- 
neura monyista. Sen 
siipien kärkiväli 
saattoi olla jopa 75 
cm. Aarnikorennot 
olivat läheistä sukua 
nykyisille suden- 
korennoille. Metsäs- 
tä löytyy myös suu- 
ria torakoita.

1 5

2

6

3

4

8

7



ta
us

ta
ku

va
: J

am
es

 S
t. 

Jo
hn

 / 
fli

ck
r (

C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s A

ttr
ib

ut
io

n)

On arvioitu, että metrin paksuisen ki vi hii li ker ros tu-
man muodostumiseen on tarvittu kas vi mate ri aa lia 
noin 7000 vuoden ajalta.

Suomen maaperää on verrattu paksuun kirjaan, josta 
on jäljellä vain etu- ja takakannet, mutta itse kirjan 
si sältö puuttuu. Lähes kaikki tuon yli tuhat miljoonaa 
vuot ta pitkän aikavälin kivilajit ja kerrostumat ovat 
ku luneet Suomesta pois jääkausien takia, niiden mu-
ka na myös dinosauruksista kertovat jäänteet. Iki van-
han, prekambrisen kallioperän päällä on hyvin nu ori, 
vasta viime jääkauden aikana tai sen jälkeen syn ty nyt 
maaperä.

Archaeopteryxilla oli dinosaurusmainen pää (huomaa 
hampaat) ja häntä, mutta nykylinnun kaltainen sul-
ka pei te. Se oli aito lentäjä, joka pyrähteli lyhyitä mat-
ko ja fasaanin tavoin. Se kiipeili kuitenkin enim mäk-
seen puissa, saalisti oksistossa eläviä pieniä eläimiä 
tai tiputtautui maahan niiden niskaan.

Megazostrodon sukulaisineen eli ainakin Etelä-
Afrikassa, Kiinassa ja Britanniassa triaskauden lop-
pu puolella yli 200 miljoonaa vuotta sitten.

Megalodonin hampaan muoto muistuttaa 
valkohain hammasta. Tästä tutkijat ovat päätelleet, 
että megalodon on valkohain tapaan saalistanut 
merinisäkkäitä. 
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