
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. 
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Agardh  ellformasjonen ved Sassen  orden. De 
har ribber og kan være ganske store og pene, 
men fl atklemte. Selve skallet er oppløst, slik 
at det bare står igjen et avtrykk. Det ligger 
gjerne muslinger (Buchia) på den samme 
stuff en. I senere år har vi samlet mange vakre, 
tredimensjonale ammoni  er fra spesielle 
kalksteiner (metanoppkommer) rundt jura-
kri  -grensen.

Ammoni  er fi nnes også i kri  , men er mer 
sjeldne der. I Caroline  ellformasjonen, øverst 
i nedre kri  , er Grycia, Hoplites, Freboldiceras 
og Arcthoplites de vanligste slektene. Typisk 
for mange av dem er grove, kra  ige ribber. 
Ammoni  ene døde ut i slu  en av kri  , men vi 
har ikke lag fra øvre kri   på Svalbard.

Belemni  er, armkroker og nebb

Belemni  er er sigarformede fossiler av 
kalkstein e  er ”pigger” som lå bakerst i 
kroppen på akkar-liknende blekkspruter 
kalt belemnoidéer. De er ganske vanlige 
på Svalbard, både i trias, jura og kri  , men 
kan være vanskelige å artsbestemme for 
ikke-eksperter. I mørke skifre gjennom hele 
Agardh  ellformasjonen fi nner vi også store 
mengder av fangkroker som sa   på armene 
 l belemnoidéer. De fl este er bare et par 

millimeter lange, men vi har også funnet en 
del som er mye større, opp  l 4 cm. Funn av 
hele dyr i Tyskland (o  e forfalskninger!) viser 
at slike svære kroker ikke hørte  l spesielt 
store blekkspruter, men sannsynligvis ble 
brukt av hannen under paring. Nylig har vi også 
funnet munndeler (nebb) fra belemnoidéer i 
juralagene på Svalbard.

Hva er de godt for?

Blekkspru  ossilene på Svalbard er ny   ge 
av fl ere grunner. Fordi de er ganske vanlige, 
levde oppe i vannmassene og gjenomgikk 
rask evolusjon, er de blant de aller beste 
ledefossilene vi kjenner. Dateringen av 
mesozoiske lag på Svalbard baserer seg derfor 
i stor grad på ammonoidéer. Disse fossilene er 
også glimrende biogeografi ske markører. I trias 
og jura er ammonoidéene og belemni  ene på 
Svalbard i stor grad stedegne for nordområdene 
(Svalbard, nordlige Russland, Grønland). 

I kri   blir faunaen mer ”kosmopoli   sk”, i takt 
med åpningen av Atlanterhavet som ga en 
passasje  l sørligere hav. Blekkspru  ossilene 
på Svalbard er ganske vik  ge brikker for å 
forstå verden i mesozoikum, og de har bli   
studert av forskere fra Norge, Polen, Russland 
og andre land.

De vakre ammoni  ene på Svalbard 
skaper glede og undring blant turister og 
naturinteresserte, og er såpass vanlige at man 
ikke trenger å ha dårlig samvi   ghet for å ha 
dem på peishylla!

Lagfl ate med Dorsoplanites og Buchia, øvre jura, 
Janus  ellet. Foto: Øyvind Hammer.

Svalbardiceras (Vikinghøgdfm.), Amphipanoceras (Botneheifm.), Freboldiceras (Caroline  ellfm.). 
Foto: Hans Arne Nakrem.

Tollia fra metanoppkomme, nederst i kri  , 
Knorring  ellet. Foto: K. Hryniewicz.

Forholdsvis enkle (cera    ske) suturlinjer hos Nathors  tes (trias) og mer kompliserte 
linjer hos ammoni  en Grycia (kri  ). Foto: Hans Arne Nakrem.

Armkrok (Onychites quensted  ) fra blekksprut, 
øvre jura, Janus  ellet. Foto: Øyvind Hammer.
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