
Mi   navn er Edi Hasic, jeg er student ved 
Universitetet i Oslo. Akkurat nå holder 
jeg på med en bachelorgrad i geologi, og 
i forbindelse med det hadde jeg et fag i 
høst, GEO3710 - Livets utvikling, som Hans 
Arne Nakrem og Jørn Hurum sto ansvarlig 
for. I det faget skrev vi et essay om en fossil 
som vi selv valgte ut fra Naturhistorisk 
museum. 

I det klare store havet, svømmer 
Stenopterygius quadriscissus, en fi skeøgle. 
Full av bevegelse koser den seg i havet, 
mens den er på søken e  er noe spise. 
I dag har det vært dårlig med fangst, 
noe som har den gjort den utålmodig 
og frustrert. Plutselig får den øye på et 
by  e. Langt unna. Re   bak den store 
gruppen med småfi sker. Den s  rrer 
intenst og ser på omgivelsene rundt, før 
den bestemmer seg for å gå  l angrep. 
Den starter å svømme sakte, og kjenner 
det varme vannet bevege seg som en 
strøm på kroppen sin. Så øker den farten. 
Halefi nnen beveger seg fortere og fortere, 
og for hver svingning blir fi skeøglen mer og 
mer ivrig. Småfi skene fyker avgårde i frykt, 
og by  et er sjanseløst. Endelig er det mat!  

Introduksjon

Fiskeøglene representerer en gruppe 
marine rep  ler som var dominerende i 
havene gjennom mesozoikum, for 250 
– 65 millioner år siden (Motani 2005). 
Denne perioden er kanskje mest kjent 
for dinosaurene, men det er vik  g å ikke 
glemme dyrene i havet, nemlig fi skeøglene. 
De er særegne for denne perioden, og er 
også de første fossile rep  lene som ble 
kjent for vitenskapen i begynnelsen av 
det 19. århundre (Sander 2000). Gjennom 
deres leve  d ble de  l ganske dyk  ge 
marine rovdyr, og er den første rep  le 
gruppen som utviklet seg for utelukkende 
å leve i vann (Motani 2005). 

Verdenskjent lokalitet

Holzmaden-regionen ligger sør i 
Tyskland, sørøst for Stu  gart som er 
den nærmeste storbyen. I området har 
det vært steinbrudd med u  ak av skifer 
siden 1500-tallet, og er mest kjent i dag 
for si   konserverings-Lagerstä  e med 
et innhold av marine rep  ler og fi sker. Et 
Lagerstä  e er en avsetning med fossiler, 
mens «konservering» vil si at fossilene er 
eksepsjonelt godt bevarte (Doyle 1996). 
Opp gjennom årene har skiferen i hovedsak 
bli   brukt som en energikilde (oljeskifer), 
mens i dag er olje og tjære hentet fra 
skiferen for bruk i farmasi-industrien, men 
også i spa for de nærliggende spabadene. 
Hele fossileventyret for de  e området 
begynte i 1862 da en ung herremann ved 
navn Bernhard Hauff  begynte å prøve å 
trekke ut olje fra skiferen, men i stedet 
fant en mengde med velbevarte fossiler, 
inkludert en komple   fi skeøgle med 
bløtvev som han s  lte ut i 1892. Hauff  og 
sønnen hans, Junior, bygget et museum 
som fi nnes den dag i dag der alle de 
fi neste fossilene fra denne lokaliteten kan 
ses (Nudds & Selden 2005).

Holzmaden: Geologi og tafonomi

Skiferen i Holzmaden-regionen er 9 m 
tykk, og regnes for å være 185 millioner år 
gammel. Gjennom denne perioden (jura), 
dannet Europa en øygruppe der øyene 
var avskilt av grunne, varme havområder 
som var et resultat av at havet steg opp 
over områder som  dligere var tørrelagte. 
Holzmaden-skiferen ble avsa   i et slikt 
grunt hav, også kalt et epikon  nentalt 
hav. Grunnen  l at skiferen er så mørk 
og grå, kommer av det høye innholdet av 
organisk materiale (Nudds & Selden 2005).
Det er mye organisk materiale i form av 
hydrokarboner i Holzmaden-skiferen, og 
de  e er bevart på grunn av anoksiske 
forhold på havbunnen, nemlig forhold 
uten oksygen.   Havet på den  den 

var veldig næringsrik som åpnet for 
algeroppblomstringer og som senere 
ble oppbevart som organisk materiale 
i bunnslammet. Videre var havbunnen 
i et miljø med lite energi. Her var det 
s  lle vann med ganske svake strømmer, 
noe som er gode forhold for bevaring av 
gode fossiler. I skiferen er en god mengde 
av fossilene ganske fl ate som kommer 
av at skiferen har bli   presset sammen. 
Da organismene døde, sank de ned i 
bunnen som var ganske myk og gjørmete, 
noe som skapte en rask begravning. Ved 
fl ere anledninger sank undersiden av 
organismen ned  l gjørmen som ga det 
en form for besky  else, men oversiden 
ble mer utsa   for fysiske påkjenninger 
og angrep fra åtseletere. De  e førte 
naturligvis  l at undersiden er bedre bevart, 
og det gjør at fossilene blir preparert fra 
undersiden, og hos fossiler med vev, og da 
spesielt hos fi skeøglene, er vevet bevart 
som organisk materiale som er veldig tynt, 
og er med på å gi et omriss av kroppen  l 
dyret (University of Bristol 2012).

Stenopterygius quadriscissus – Fiskeøglen 
fra Holzmaden

De  e fantas  ske eksemplaret av 
fi skeøglen Stenopterygius quadriscissus 
fra Holzmaden er uts  lt på Naturhistorisk 
museum (A 31991). Denne fi skeøglen 
svømte i havene i jura-perioden og med 
sin 2,40 m lengde var den en av de mest 
dominerende vesnene i havet, på stadig 
utkikk e  er noe å spise. En kan bare prøve 
å fores  lle seg de  e dyret i si   re  e 
element, svømmende i havet. Fiskeøglen 

må ha ligget sidelengs på havbunnen alle 
disse årene e  er den døde, loff ene både 
foran ved hodet og nederst i kroppen 
er tydelige, og kun den ene øyehulen er 
synlig. Sam  dig virker hele skjele  et i god 
form, noe som kan bety at fi skeøglen ikke 
ble skadet eller angrepet av andre da den 
døde i havet. Her er det heller ikke bevart 
bløtvev som forklarer hvor fi nnene  l 
fi skeøgla var og ellers hvordan formen på 
resten av kroppen deres så ut. Av å bare se 
på fossilet i sin helhet, ser man den lange, 
fl o  e ryggvirvelen som går videre  l halen, 
og viser den strømlinjete formen. En fryd 
for øyet, og apropos øyet, fi skeøglen har 
et ganske så stort øye i forhold  l resten av 
kroppen. Diameteren i de  e eksemplaret 
er på ca. 10 cm. De  e skiller seg ut kra  ig 
fra dagens havlevende dyr. Kanskje det 
hjalp den  l å bli en skremmende skikkelse 
i havet, for e  er min mening er et så stort 
øye fryk  nngytende. Å se noe svømme i 
havet med et slikt hode, med et unormalt 
stort øye og en avlang snute som ser veldig 
spiss ut, virker grufullt og fælt. Veldig 
få turte sikkert å yppe seg mot den. Ja, 
fi skeøglen, var en iøynefallende skapning. 

Levemåten i havet

I havet levde fi skeøglene veldig ak  vt, 
på mange måter som hvaler og delfi ner i 
dagens hav, og de levde hele livet si   i havet. 
Dagen besto av å fange fi sk, blekksprut og 
noen ganger også mindre type fi skeøgler. 
Deres avlange snute som inneholdt mange 
tenner, og fasongen på kroppen deres som 
viser de som fl inke svømmere, tydet på at 

Figur 1: Stenopterygius quadriscissus. A 31991, bilde er hentet fra Naturhistorisk museum. 
Foto: Hans Arne Nakrem.
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en slik meny var hverdagskost. Som rovdyr 
var de avhengig av rask bevegelse. De må 
ha levd i havet, e  ersom loff ene deres er 
mer som fi nner, og ryggmargen er så tynn 
og svak sammensa   at de kunne ikke klare 
å stø  e seg opp og bære vekten deres hvis 
de hadde klart å komme seg opp på land 
(Sander 2000).

Måten fi skeøgler svømte på var at de 
bevegde halefi nnen fra side  l side, 
akkurat som tunfi sk i dag. Halefi nnen var 
kny  et  l haleroten, og forårsaket lø   i 
 llegg  l drag når bevegelsen oppsto. Det 

vil si at halefi nnen er i en vinkel i forhold 
 l retningen av halebevegelsen, og fordi 

vinkelen er liten vil lø  en som halefi nnen 
ta bli større enn drakra  en, og dermed 
kan fi skeøgla få fremdri   og begynne 
søken e  er mat (se fi gur 2) (Sander 2000). 
E  ersom fi skeøglene pustet ved hjelp av 
lunger, trengte de å foreta regelmessige 
svømmeturer opp  l overfl aten for å puste.

En annen  ng som er verdt å merke seg 
når man studerer fossile fi skeøgler, er det 
store hullet på hodet deres der øyet hadde 
vært. Det er usedvanlig stort i forhold  l 
resten av kroppen. Hvis øyet virkelig var så 
stort som plassen  lsier, ville de ha   det 
største øyet av alle virveldyr (Mar  ll 1996). 
Vel, de må vel ha ha   fantas  sk syn, og det 
hjelper når du er ute i det store blå og skal 
jakte på raskbevegende by  e, for en så 
stor størrelse tyder på at de var ment for å 
se godt i mørket (Mar  ll 1996).

Den massive størrelsen på øyet deres kan 
være en kombinasjon av deres behov for 
å ha stor lysfølsomhet og en god visuell 
skarphet (Humpries & Ruxton 2002). De 
forteller også at på grunn av en så stor 
størrelse på øyene deres, så må de ha vært 
veldig avhengige av å se godt. Et klart vann 
der synet ikke stoppet opp bevegelsen 
deres, kan ha vært mest guns  g for dem 
(Massare 1988). 

Reproduksjon

Rep  ler er det vi kaller amnioter, dyr som 
føder enten ved å legge egg eller ved å 
føde levende unger. I visse  lfeller legger 
rep  ler egg på land selv om de lever i 
havet. De  e var kanskje også  lfellet for 
fi skeøgler, men ved et punkt under deres 
evolusjon, da de ble så  lpasset  l livet i 
havet, begynte de å føde levende unger 
(Maxwell & Caldwell 2003). Funn fra 
Holzmaden viser gravide fi skeøgler som er 
grunnlaget for hypotesen om at de føder 
levende unger (Sander 2000). 

Oppsummering

Fiskeøglene er karakterisert av en 
strømlinjet kropp, en halefi nne som er 
formet som en kurve utover og ryggfi nnen 
(se fi gur 4). De  e gjør at de ligner på en del 
av dagens raske svømmere i havet. Derfor 
antar vi at de også var raske, bevegelige 
svømmere. Halen og bredden på haleroten 
kan sammenlignes nærmest med delfi ner 
i dag, bare at fi skeøglene har en ver  kal 
hale som skaper en ver  kal svingning, 
mens delfi nene har en horisontal hale. 
Loff ene derimot ble brukt under en mer 
sakte bevegelse, men også  l styring og for 
å ha en god balanse (Massare 1988).
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Figur 3: Øyehulen  l Stenopterygius quadriscissus. 
A 31991 Bilde er hentet fra Naturhistorisk museum. 

Foto: Hans Arne Nakrem.

Figur 2: En tegning som viser hvordan kra  en 
oppstår når fi skeøglene svømte. Skissen er hentet 

fra Sander (2000).

Figur 4: Et annet fossil eksemplar av en fi skeøgle, 
her med vev som viser formen på fi nnene. Bildet er 

hentet fra Sander 2000.
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