
Fiskeøgler var marine rep  ler som levde i ha-
vene for 250-90 millioner år siden. De utvi-
klet seg  l å bli så godt  lpasset livet i vann, 
at de lignet på en krysning mellom en delfi n 
og en fi sk. Men de har ikke all  d vært slik, 
fi skeøglenes fi rbeinte forfedre levde en gang 
på land! De første forfedrene  l fi skeøglene 
utviklet en vannlevende livs  l i  dsperioden 
perm. Dyr som har vendt  lbake  l havet som 
hvaler og delfi ner, fi skeøgler og svaneøgler 
har mange  lpasninger for å kunne takle ut-
fordringene med livet i de store vannmasse-
ne. Men hva er egentlig disse u  ordringene?

Krypdyrenes delfi ner

Tro det eller ei, men fi skeøgler er rep  ler like 
mye som fi rfi sler, slanger, krokodiller og dino-
saurer. Disse dyra var de første av de fi rbeinte 
landlevende dyrene (tetrapodene) som utvi-
klet seg  l å bli fullstendig vannlevende (Mota-
ni 2005). De utviklet en fi ske-lignende kropp, 
og har mange  lpasninger for et liv i havet 
(Motani et al. 1996B). Vi vet ikke hvilken rep  l-

gruppe de stammer fra, men noen av de  dlig-
ste fossilene vi har av fi skeøgler er fra begyn-
nelsen av triasperioden (250-245 millioner år 
siden) på Svalbard. Allerede da, var disse dyre-
ne  lpasset livet i havet. Trias fi skeøgleartene 
så ganske annerledes ut enn de delfi nlignende 
skapningene som vi ser for oss når vi tenker på 
fi skeøgler: De var som regel små, li   fl a  rykte, 
med en enkel lang hale og store fram- og bak-
luff er. Da trias perioden nærmet seg slu  en 
utviklet fi skeøglene den delfi nliknende krop-
pen de er mest kjent for. En dyp kroppsform 
med en todelt hale, små bakluff er, store øyne 
og en ryggfi nne. Denne kroppsformen beholdt 
de  l de døde ut i kri  perioden (McGowan & 
Motani 2003). 

Siden vi vet de utviklet seg fra landlevende 
rep  ler, må de ha utviklet en hel rekke med 
 lpasninger for å kunne bevege seg, spise, 

puste, jakte og formere seg under vann. 

Fra landkrabbe  l tunfi sk

I løpet av deres  d i de mesozoiske havene, 
greide fi skeøglene å oppnå den mest spesia-
liserte  lpasningen  l et liv i vann som noen 
gang er oppnådd av noen rep  lgruppe. Stu-
dier viser at fi skeøglene fra jura og kri   kunne 
ha beveget seg med høy fart og smidighet. 
Fiskeøgler gjennomgikk en hel rekke med for-
andringer fra et landlevende dyr med fi re bein 
 l strømlinjeformede svømmende rep  ler. 

Ikke bare kroppsformen må  e forandre seg, 
men muskler og bindevev må  e op  maliseres 
for et marint liv, noe som tok millioner av år 
å utvikle. Chensaurus, en  dlig triasisk fi ske-
øgle fra Kina, representerer en overgangsform 
mellom et fi rbeint rep  l og en mer spesialisert 
fi skeøgle. Den hadde en smal, lang kropp, og 
mange ryggvirvler, som tyder på en «åle-lig-
nende» svømmemetode. En annen  dlig tria-
sisk fi skeøgle Utatsusaurus, har tydelig rester 
e  er sine fi rbeinte forfedre; med lange fl atere 
overarmsben og underarmsben, som ville ha 
gi   lengre og tynnere luff er.  Ho  ebena var 
fremdeles festet  l ryggraden, og er ikke re-
dusert i størrelse. Disse funnene tyder på at 
 dlig triassiske fi skeøgler svømte sakte. Grip-

pia fra Svalbard er et eksempel på en primi  v 
fi skeøgle der ho  en mulig si  er sammen med 
ryggraden, men ingen hele eksemplarer er be-
skrevet enda.

Triassiske fi skeøgler var en mangfoldig gruppe, 
i mange størrelser og former. De største ble 
opp  l 23 meter lange, på Svalbard er det fun-
net deler av store fi skeøgler på over 10 meter 
og mange mindre fra denne  den, spesielt i 
Botneheia. Forskning tyder på at det var kun 
en gruppe av disse som ga opphav  l de ju-
rasiske fi skeøglene. Evolusjon av kroppsform 
hos fi skeøgler ser ut  l å ha en sammenheng 
med en nedgang i grunne kystområder i løpet 
av slu  en av trias (Motani 2008). Mangel på 
leveområder kan ha resultert i en favorisering 
av dypvannsformer, og fi skeøglene fi kk en mer 
strømlinjet kropp, ryggfi nne og todelt hale. 
Denne dråpeformede kroppen gjør det mulig 
å oppnå høy fart. De  e ga fi skeøglene en kor-
tere nakke og s  vere kropp. 

I løpet av fi skeøglenes evolusjon, er det en 
tendens  l å minimalisere bakluff ene. I likhet 
med hvaldyr, har de  e en sammenheng med 
at halen hovedsakelig ble brukt  l fremdri   
av dyret. Framluff ene brukes  l styring, og 
da har bakluff ene lite funksjon. Bakluff ene er 
redusert i antall knokler og størrelse hos de 
avanserte fi skeøglene, men i motsetning  l 
hvaldyr er de fortsa   synlig utenfor kroppen. 
Det samme gjelder ho  ebena. De ble redusert 
i størrelsen og antall ho  eknokler. Fra sent 
i  trias og senere løsnet ho  en fra ryggraden 
og hang «I løse lu  en» i buken på fi skeøglene. 
Bakluff ene  l fi skeøglene er et godt eksempel 
av det engelske u  rykket; «If you don’t use it, 
you lose it»!

Havets dypdykker

Gode øyne er vik  g for et hvert dyr som er 
avhengig av syn for å jakte, spise, formere 
seg og passe seg for farer. Marine dyr har 
ulike  lpasninger for å takle mangelen på lys 
i de store dyp. Forskere tror ikke at fi skeøgler 
brukte ekkolokalisering slik som mange hvaler 
og delfi ner gjør, men hadde en annen metode 
for å lokalisere by  e i mørket. Fiskeøgler har 
rekord i å ha størst øyne blant alle virveldyr 
som har levd, noe som tyder på at de ble brukt 
for å navigere i dypt vann. Store øyne indikerer 
vanligvis godt syn. Ophthalmosaurider, en 
familie innen fi skeøgler, hadde de største 
øynene i forhold  l kroppsstørrelse av alle 
virveldyrene (Motani et al. 1996A).  

Geologisk kart som viser utbredelsen av 
bergarter fra trias på Svalbard. 

Kart fra Norsk Polarins  tu  .

Bildet viser et eksemplar av Stenopterygius fra Holzmaden, som døde under fødselen. 
Eksemplaret er uts  lt på Naturhistorisk museum i Stu  gart. Foto: Aubrey Jane Roberts.

Viser nedoverbøyning av halen og bevaring av de 
opps  vende fi brene i halen hos Stenopterygius fra 
Holzmaden i Tyskland. Eksemplaret er uts  lt på 

Hauff  Museet. Foto: Aubrey Jane Roberts.

Fra land  l vann – fi skeøglenes evolusjon
Av Aubrey Jane Roberts
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Spiralformede skall av ammonoidéer (utdødd 
gruppe av blekkspruter) er blant de vakreste 
og mest velkjente fossilene fra Svalbard, og vi 
fi nner dem gjennom mye av den mesozoiske 
lagrekken. Belemni  er, som er ”pigger” fra 
blekkspruter med indre skall, og armkroker 
er også vanlige. Disse fossilene er vik  ge for 
å datere lagene, og som ikoner for Svalbards 
geologi har de betydning for undervisning og 
turisme.

Ammonoidéer

Ammoni  ene er kjente og kjære fossiler fra 
jura og kri   i mange land. Disse blekksprutene 
med spiralsnodd skall er karakteris  ske for 
mesozoikum, og varierte i størrelse fra under 
en cen  meter  l fl ere meter i diameter. Skallet 
var delt inn i gassfylte kamre, mens bløtdelene 
(som ikke er oppbevart som fossil) sa   i det 
y  erste kammeret. Suturlinjene markerer 
sømmen der kammerskilleveggene møter 
y  erskallet. Hos ammoni  ene er suturlinjene 
svært intrikate. Ammoni  ene  lhører en 
større gruppe som vi kaller ammonoidéer. Mer 
primi  ve ammonoidéer fra devon  l trias har 
enklere suturlinjer enn ammoni  ene.

Fordi vi har veldig lite sedimenter fra 
mesozoikum i fastlands-Norge, fi nner vi ikke 
ammonoidéer der. For oss nordmenn er 
ammonoidéene på Svalbard derfor temmelig 
ekso  ske fossiler.

Ammonoidéer er ganske le  e å fi nne i de 
marine lagene fra nedre trias rundt Is  orden. 
De peneste fi nnes i kalkknoller som er 
konsentrert i visse horisonter, særlig velkjente 
er Arctoceras og den li   yngre Svalbardiceras 
fra Vikinghøgdformasjonen. 

I Botneheiformasjonen (nederst i mellomtrias) 
fi nnes noen særdeles godt oppbevarte 
fosfa  serte ammonoidéer, bl.a. av slekten 
Amphipopanoceras. Disse triassiske formene 
har gjerne et forholdsvis gla   skall og enkle 
(cera    ske) suturlinjer.

I jura fi nner vi ekte ammoni  er med 
kompliserte suturlinjer. I lag av kimmeridge 
alder (sein jura, ca. 155 millioner år) er 
Amoeboceras den vanligste ammoni  en. 
De fl este ammoni   ossilene som selges i 
Longyearbyen er Dorsoplanites fra slu  en 
av jura (  thon alder, ca. 150 mill. år), funnet 
i rødlige, sil  ge og sideri   ske lag øverst i 

En haug med nye arter innenfor denne familien 
har ne  opp bli  , og blir beskrevet fra Svalbard 
(Druckenmiller et al. 2012). 

Øyet  l en Ophthalmosaurus er i gjennomsni   
22cm i diameter. Siden den har en total 
kroppslengde på 4m, er øyet en stor del av 
kroppen. Til sammenligning er et blåhvaløye 
på 15 cm i diameter men dyret er vesentlig 
mye større. Ved å bruke korrelasjoner av 
øyestørrelse og dykkedybde  l nålevende 
seler som er avhengig av syn for å dykke, 
es  merte Motani og kolleger (1996A) at 
Ophthalmosaurus kunne dykke  l minst 600m. 
En annen ar  kkel av Humphries og Ruxton 
(2002), foreslo at den store størrelsen  l 
fi skeøgleøyet, er et resultat av behovet for en 
kombinasjon av høy lyssensi  vitet og skarphet 
og e  er deres analyser kunne den dykke  l 
omtrent 1000m.

Eggleggende? Absolu   ikke!

Rep  ler er amnioter; dyr som enten føder 
levende unger eller legger egg som klekker 
senere. Vanligvis legger rep  ler egg, 
inkludert marine rep  ler som haviguaner 
og havskilpadder. I disse gruppene går 
hunndyrene opp på land for å legge egg. På 
et punkt i deres evolusjonære historie, ble 
fi skeøgler så godt  lpasset et liv i vann at de 
ikke lengre kunne vende  lbake  l land for å 
legge egg. Siden egg ikke kan overleve under 
vann, var deres eneste mulighet å føde levende 
avkom. Det er funnet fl ere gravide individer 

spesielt fra forekomsten Holzmaden i Tyskland 
(Sander 2000). Holzmaden er beskrevet som 
en yngleplass for fi skeøgler, siden det er høy 
forekomst av gravide individer, og individer 
som har død under fødselen (Massare & 
Callaway 1988). Det å føde levende unger har 
bli   utviklet mange ganger hos alt fra fi sk  l 
rep  ler og pa  edyr.

Siden fi skeøgler puster lu  , må ungene fødes 
med halen først, akkurat som hos delfi ner 
og hvaler. På bildet side 35 kan man se et 
eksemplar av en Stenopterygius fra Holzmaden 
som har dødd under fødselen, hvor avkommet 
har bli   bevart på vei ut livmoren.

 
For spesialiserte?

U  ordringene med et liv i havet har bli   over-
vunnet av fl ere grupper av virveldyr som levde 
på land, og uten tvil var fi skeøgler vel  lpasset 
et marint miljø.  De døde derimot ut før den 
store utdøingen i slu  en av kri  perioden som 
tok knekken på dinosaurene. Det har vært dis-
kutert om de døde ut re   og sle   fordi de var 
for spesialiserte, og ikke greide å henge med i 
miljøendringene og i konkurransen med andre 
marine rep  ler. Det er hvert fall fl ere steiner å 
snu på Svalbard og fl ere øgler å fi nne. Kanskje 
en dag vil fi nne svaret på hva som skjedde med 
disse dyrene?

Referanser 
 l denne ar  kkelen fi nner du på side 71.

Geologisk kart som viser utbredelsen av bergarter fra trias, jura og kri   på Svalbard. 
Kart fra Norsk Polarins  tu  .

Blekkspru  ossiler på Svalbard
Av Øyvind Hammer
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Grønland og Svalbard placeret tæt på 
hinanden og har været forbundet af 
landbroer gennem længere perioder. 
Nordatlanten var kun lige begyndt at åbne 
sig op mellem Norge og Grønland og der 
har stadig været periodiske forbindelser 
mellem Nordgrønland, Svalbard og 
Norge. Den mest accepterede model 
for pa  edyrenes udberdelse mellem 
Nordamerika og Asien er at de har vandret 
vestover gennem Alaska  l Rusland. 
Men fundet af pantodont spor så langt 
mod nord mens der stadig var periodisk 
forbindelse mellem Nordgrønland og 
Nordeuropa gør det sandsynligt at de 
 dlige migra  onsruter for pa  edyr gik 

østover fra Nordamerika  l Europa og 
videre  l Asien. 

Ind  l videre er fodsporene på Svalbard de 
eneste beviser for pa  edyr i det område, da 
der aldrig er fundet noget skeletmateriale 
i afl ejringerne eller  lsvarende lag på 
Nordgrønland. Men måske vil frem  dige 
undersøgelser i de ark  ske egne, bringe 
nyt materiale frem i lyset og være med  l 
at kortlægge denne spændende periode i 
den  dligste del af pa  edyrenes historie.

Når man i dag står og kigger ud over 
det barske og ugæs  rie klima der i dag 
hersker på Svalbard, hvor der kun vokser 
få lave græsser og urter, er det svært at 
fores  lle sig at for 60 millioner år siden var 
klimaet varmt og frodigt (Figur 10). Men 
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Figur 9. Rekonstruk  on af landskabet på Svalbard som det så ud for omkring 
60 millioner år siden i Paleocæn  den. Området var en frodig kystsle  e med  devandskanaler, 

barriereøer og små besky  ede laguner. Grafi k af Charlo  a Lüthje.

Figur 10. Udsigten over Longyearbyen på Svalbard 
i dag. Det er det svært at fores  lle sig at området 
for omkring 60 millioner år siden var en fl ad, frodig 
kystsle  e hvor fl okke af pantodonter græssede i 
den tæ  e vegeta  on mellem  devandskanalerne 

Foto: Jesper Milàn.
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Er du interessert i FOSSILER?
PalVenn er en forening med sterk  lknytning  l Paleontologisk 
museum i Oslo. Den har som mål å skape et paleontologisk 
miljø hos voksne amatører og profesjonelle for å stø  e 

Paleontologisk museum, både økonomisk og faglig. 

Enten du er amatør, student eller profesjonell paleontolog, eller ”bare” interessert 
i fossiler, så tror vi at du både kan ha ny  e av og kan bidra med noe i foreningen 

PalVenn.  Vi har normalt 2 møter i året, og 2 ekskursjoner. 
Økonomien baserer seg i dag på bidrag fra medlemmer (frivillig årskon  ngent) 

og salg av fossiler på museet, samlet og gjort i stand for salg av medlemmene.
Ønsker du å vite mer om PalVenn eller bli medlem, 

kontakt: Bjørn Funke, bjorn@funke.no

h  p://www.palvenn.no
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