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Flygödlorna var himlens härskare i början av dinosauriernas tidsålder. De flög ensamma i 
skyarna i sjuttiofem miljoner år innan fåglarna gjorde dem sällskap. I en hel tidsålder slogs 
de två grupperna om herraväldet tills flygödlorna till slut fick se sig besegrade. Eller? Var det 
verkligen så det gick till? 
 
 
Från flygande gosedjur till monster 
I slutet av triasperioden hade en tidsresenär från våra 
dagar kunnat se små reptiler inte helt olika 
fladdermöss flyga omkring i jakt på insekter och en 
och annan fisk. De skulle 150 miljoner år senare 
vara helt oigenkännliga. De hade då utvecklats till 
många meter höga jättar med vingbredd som ett 
jaktflygplan och jagade små dinosaurier på marken. 
 
De olika flygödlorna hade många sätt att skaffa sig 
föda. Vad sägs om den lilla halvkilostunga 
Pterodaustro som silade smådjur ur vattnet med sina 
hundratals långa tänder eller asätaren Istiodactylus 
som använde sin skärande tanduppsättnig för att 
skära ut stora köttstycken ur kadaver? Inget kunde 
dock mäta sig med Hatzegopteryx. Jättereptilen stod 
hög som en giraff och hade på sin enorma hals ett tre 
meter långt huvud att sträcka sig efter lätta byten på 
marken med. 
 
I början av kritaperioden var flygödlorna allra flest 
och mest olika. De kom i alla möjliga former och 
varianter. Det skulle dock inte vara för evigt. När den 
gigantiska meteoriten slog ner i mexikanska golfen 
för 65 miljoner år sedan fanns bara två grupper kvar: 
De gigantiska azhdarchiderna med Hatzegopteryx i 
spetsen och de små nyctosaurierna med stora 
färgglada skinnsegel på sina huvuden. I samma veva 
som många flygödlor började försvinna från jordens 
yta blev en annan grupp ryggradsdjur allt vanligare i 
luften. 
 
Fåglarna invaderar 
I övergången till dinosauriernas sista tidsålder, 
kritaperioden, kom fåglarna in på spelplanen. De 
spred sig fort och i slutet av tidsåldern hade de 
utvecklats till många olika former medan bara ett par 
sorters flygödlor hade lyckats hålla sig kvar.  

Överkurs: 

- Den största flygödlan 
hade 12 meter mellan 
vingspetsarna medan 
den minsta vägde under 
fem gram! 

- De sista levande 
flygödlorna saknade helt 
tänder, precis som 
fåglarna gör idag! 

- Flygödlornas vingar 
bestod av en skinnflik 
utspänd mellan 
kroppen och ett 
jättelångt lillfinger! 

	  

Figur 1. Geologisk tidsskala från U.S. 
Geological Survey.  
Förtydling: Triassic - Trias  
      Cretaceous - Krita  



Även om båda flög hade de olika förutsättningar för att överleva. Flygödlorna var tvungna att 
röra sig på fyra ben på land medan fåglarna klarade sig bra på två. Dessutom hade fåglarna 
utvecklat avancerade fjädrar till skillnad från det hårlika fluff som täckte flygödlorna.  
 
Även om fåglarna lyckades överleva när flygödlorna blev färre och till slut försvann finns det 
de som börjar tvivla på den mycket populära idén att fåglarna var de som vann slaget mot 
flygödlorna och tvingade ut dem i evolutionens förgångna. Kanske var det någon okänd 
dinosaurie eller ett okänt naturfenomen som tog kål på dem. Kanske får vi aldrig veta. 
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