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Sammandrag 

Pterosaurierna var de första flygande ryggradsdjuren. De föregick fåglarna med 75 miljoner år 

och levde sedan sida vid sida med dem i ytterligare 85 miljoner år innan de dog ut vid slutet 

av Krita. Under sin evolutionshistoria gick gruppen igenom två stora diversifieringsperioder. 

En i slutet av Trias och en under andra halvan av Jura. De grupper som uppkom i den andra 

diversifieringen blomstrade under första halvan av Krita då pterosaurierna nådde sin största 

diversitet och geografiska spridning. Under andra halvan av Krita minskade antalet grupper 

och i slutet av gruppens existens fanns bara nyctosaurierna och de ofta gigantiska 

azhdarchiderna kvar. Under sen Trias och tidig Jura levde pterosaurierna främst i Europa för 

att sedan sprida sig till resten av världens kontinenter och uppnå stor taxonomisk diversitet 

även i Asien och Nordamerika. Tidiga pterosaurier livnärde sig främst på insekter men även 

på marina organismer som fisk och skaldjur. Senare i gruppens historia förekom en mängd 

med livsstrategier, bl. a. filtrerare, asätare och terrestra jägare. Det är också möjligt att vissa 

taxa sekundärt tappade förmågan att flyga. 

Att dagens fåglar uppvisar så mycket större mångfald än pterosaurierna gjorde innan fåglarna 

började konkurrera om luftrummet kan förklaras med skillnader i ursprung och tid för 

diversifiering. Den traditionella bilden av pterosaurier som piscivorer levandes i anslutning 

till marina miljöer har börjat ifrågasättas. Först och främst ifrågasätts att pterosaurier ägnade 

sig åt skim-feeding vilket tidigare föreslagits för många taxa. Undersökningar av deras 

anatomi visar att skim-feeding inte var energimässigt gångbart. Dessutom diskuteras deras 

förmåga att uppehålla sig på vattenytan en längre tid, en vital förmåga för marina jägare som 

fåglar, både utdöda och nu levande, var mycket bättre på än pterosaurierna. Att tidiga 

pterosaurier och tidiga fåglar delar vissa drag, som tänder och svans, medan sena medlemmar 

i båda grupperna saknar karaktärerna beror sannolikt på den största likheten i livsstil 

grupperna delar, nämligen att flyga.  

 

Inledning 

Pterosauria, flygödlorna, var en mesozoisk grupp numera utdöda archosaurier. Dess närmaste 

nu levande släktingar är antagligen fåglar och krokodiler (figur 1) (Brochu 2001). De levde 

åtminstone mellan sen Trias och slutet på Krita (ca 225-65 Ma (miljoner år sedan)) och var de 

första ryggradsdjuren som kunde flyga aktivt (Prentice et al. 2011). Under de dryga 150 

miljoner år de levde var pterosaurierna tvungna att anpassa sig till många olika förutsättningar 

och livsmiljöer. Nya arter uppstod och andra försvann. Med tiden ändrades gruppens 
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övergripande morfologi och de sista flygödlorna på jorden såg på många sätt drastiskt 

annorlunda ut än de första (Prentice et al. 2011). När de sista pterosaurierna försvann vid det 

stora massutdöendet i slutet av Krita var fåglarna nästa stora grupp ryggradsdjur att ta över 

herraväldet i luften. De hade dock redan för 150 miljoner år sedan utvecklat flygförmågan i 

och med Archaeopteryx (Wellnhofer 1990). De fossila fynd som hittills upptäckts tyder på att 

pterosaurierna uppnådde sin största diversitet i början av Krita och att den sedan minskade 

tills de dog ut (Prentice et al. 2011). Den allmänna uppfattningen har länge varit att fåglarnas 

uppkomst och diversifiering ledde till att många pterosaurier försvann, även om detta börjar 

ifrågasättas (Prentice et al. 2011). 

I den här uppsatsen undersöks pterosauriernas ekologi 

i innebörden levnadssätt, utbredning och diversitet. 

Dessa faktorer ska sedan jämföras med fåglarnas 

situation. Först jämförs pterosauriernas ekologiska 

egenskaper och levnadsförhållanden under sen Trias 

och första hälften av Jura, dvs. innan fåglarnas 

uppkomst, med fåglarnas förhållanden idag. Just den 

jämförelsen har valts eftersom flygödlorna under den 

perioden var ensamma aktivt flygande ryggradsdjur 

och fåglarna, bortsett från fladdermössen, varit det 

sedan slutet på Krita. Efter det jämförs och diskuteras 

båda gruppernas förhållanden under den period då de 

var samtida. I samband med detta ska de skillnader 

och likheter som kan utrönas mellan respektive 

grupps ekologi försöka kopplas till morfologiska 

anpassningar, begränsningar och möjligheter hos 

grupperna. För att ge en överblick över gruppens 

övergripande egenskaper och olika former ges i början av uppsatsen en kortare 

sammanfattning av pterosauriernas evolutionshistoria och fylogeni. 

 

Fylogeni och evolutionshistoria 

De allra äldsta bekräftade pterosauriefossilen är från yngre Trias och beräknas vara ca 225 Ma 

(Prentice et al. 2011). Även om det råder allmän konsensus att gruppen är monofyletisk 

(Unwin 2003) så är det i dagsläget inte helt klart var den hör hemma (Brochu 2001). De flesta 

analyser tyder på att den är systergrupp till dinosauromorpha som tillsammans med 

pterosauria bildar kladen ornithodira vars systergrupp i sin tur är crurotarsi, dvs. krokodiler 

och alligatorer etc. (figur 1) (Brochu 2001, Kellner 2003). De 225 miljoner år gamla fossilen 

från Trias har alla anatomiska och morfologiska egenskaper som behövs för att flyga och man 

har ännu inte lyckats hitta några lämningar som med säkerhet kan tillskrivas pterosauria och 

som saknar flygförmåga (Prentice et al. 2011). Ett taxon som föreslagits är den knappt 20 cm 

långa Scleromochlus taylori (Benton 1999). Scleromochlus var en vinglös archosaurie vars 

tillhörighet nära basen av ornithodira länge omtvistats (Benton 1999). Benton (1999) placerar 
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Figur 1. Pterosaurierna och deras 

närmaste släktingar. Förenkling av bild 

från Brochu (2001). 



3 
 

Scleromochlus som systergrupp till ornithodira. Den används som en av flera utgrupper (eng. 

outgroups) relativt pterosaurierna i en kladistisk studie av Kellner (2003).  

Synapomorfier som utmärker pterosauria är många karaktärer i frambenen, bl.a. pteroiden, ett 

unikt ben som spänner ut en vingflik framför själva frambenet (Unwin 2003). De tidigaste 

grupperna var relativt små, med vingspann på under 1 m (Kellner 2003). De största 

rhamphorhynchoiderna uppnådde ca 2 m vingbredd medan de största pterodactyloiderna blev 

upp till sex gånger större (Kellner 2003). 

 

Historisk har pterosaurierna delats in i två större grupper: rhamphorhynchoider och 

pterodactyoloider (Prentice et al. 2011). Efter att kladistik börjat användas av 

pterosauriepaleontologer som metod för att konstruera fylogenetiska träd har det bevisats att 

rhamphorhynchoiderna representerar en parafyletisk grupp medan pterydactyloiderna är 

monofyletiska (figur 2) (Unwin 2003). Detta gjordes genom en kladistisk analys som 

innefattade 103 karaktärer och 18 taxa (för djupare förklaring se Unwin (2003)). Metodiken 

för kladistiska analyser förklaras i korthet nedan. 

Pterosauriernas första stora diversifiering fortgick från sen Trias till och med tidig Jura och 

ledde till uppkomsten av de flesta stora rhamphorhynchoidgrupperna (Kellner 2003). Det 

verkar ha funnits en stor diversitet redan innan övergången till Jura (Unwin 2003). I varsin 

kladistisk analys ger Unwin (2003) och Kellner (2003) olika syn på många delar i 

Figur 2. Pterosauriernas övergripande fylogeni. Förenklad från Unwin (2003). 

D
im

o
rp

h
o

d
o

n
ti

d
ae

 

P
re

o
n

d
ac

ty
lu

s 

A
n

u
ro

gn
at

h
id

ae
 

C
am

p
yl

o
gn

at
h

o
id

id
ae

 

R
h

am
p

h
o

ry
n

ch
id

ae
 

P
te

ro
d

ac
ty

lo
id

ea
 

Pterosauria 

Breviquartossa 

Rhamphorhynchoidea 

Lonchognatha 



4 
 

pterosauriernas fylogeni, bl.a. förhållandet mellan de allra tidigast divergerande grupperna. 

Till exempel föreslår Unwin Preondactylus som det första taxon att divergera från de andra 

medan Kellner anser att det var anurognathidae. En kladistisk analys innebär i det här fallet att 

man skapar en matris med de taxa och de karaktärer man ska undersöka. Sedan tillskriver man 

sina taxa olika värden för karaktärerna beroende på vilket karaktärstillstånd de innehar. Till 

exempel skulle avsaknaden av tänder kunna kodas ”0” och att ha tänder kodas ”1”. Om 

karaktären i fråga har fler än två tillstånd kodas självklart för det. Matrisen analyseras sedan 

av ett datorprogram som letar efter och bygger kladogramet med största möjliga parsimoni, 

dvs. minst antal förändringar av karaktärstillstånd i släktträdet. Utifrån det eller de träd som 

redovisas försöker man sedan dra evolutionära slutsatser. Unwins (2003) analys använder sig 

av 19 taxa och 60 karaktärer medan Kellner (2003) inkluderar 42 taxa och 74 karaktärer.  

Under senare delen av Jura skedde ännu en större diversifiering (Kellner 2003, Unwin 2003). 

I denna uppkom den yngsta stora rhamphorhynchoidkladen, rhamphorhynchidae, och dess 

systergrupp pterodactyloidea (Kellner 2003). Den monofyletiska grupp som bildas av dessa 

två benämns tillsammans av Unwin (2003) som breviquartossa. Det senare namnet kommer i 

fortsättningen användas för gruppen i den här uppsatsen. Pterosaurierna nådde sin största 

diversitet i början på Krita och blev sedan färre och färre, åtminstone med avseende på taxa 

(Prentice et al. 2011, Unwin 2003). Under sen Krita fanns endast taxa tillhörande 

pterodactyloidea och vid massutdöendet hade diversiteten reducerats till endast två grupper, 

azhdarchiderna och pteranodontoiderna (Unwin 2003). 

Rhamphorhynchoider 

Rhamphorhynchoiderna är, som nämnts ovan, en 

parafyletisk grupp (Unwin 2003) vars 

övergripande interna fylogeni inte är speciellt klar. 

Dock placerar Unwin (2003) och Kellner (2003) i 

stort samma taxa i gruppen (eller snarare utanför 

pterodactyloidea). De hade i jämförelse med 

senare pterodactyloider relativt liten morfologisk 

variation (Prentice et al. 2011). De tidiga typerna 

har enligt Unwin (2003) korta kranier och rostra 

som i stort ser ut som utgruppernas (figur 3). 

Enligt Prentice et al. (2011) är det möjligt att 

rhamphorhynchoider haft en distinkt 

annorlunda vingform än pterodactyloiderna. De 

var djupare och kortare vilket ledde till 

långsammare hastighet men högre 

manövreringsförmåga. 

 

Lonchognatherna, dvs. breviquartossa och dess systergrupp campylognathididae, utvecklade 

längre rostrum framför näsöppningarna (Unwin 2003). Detta kan ha varit en anpassning för 

jakt av byten som levde precis under vattenytan (Unwin 2003). Baserat på Kellners (2003) 

Figur 3. Kranie från Anurognathus, ett 

rhamphorhynchoidsläkte utanför Loncognatha. 

Jaime A. Headden, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anuro

gnathus_skull_(cropped).jpg 
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Extern näsöppning  
Antorbital öppning  Orbit  

redogörelse för tidsintervall då olika taxa existerade och när de divergerade bör denna 

förlängning och många av de förändringar i kraniestruktur som kan kopplas till den ha 

uppkommit någon gång i slutet av Trias. Dock är den slutsatsen inte helt självklar eftersom 

hans kladistiska analys inte väger förändringarna i kraniemorfologi speciellt tungt som 

definierande synapomorfier för gruppen. Där anses istället skillnader i längdratio mellan olika 

ben i det vingbärande fingret (lillfingret) vara avgörande. Om kranieanpassningarna ansetts 

vara viktigare kanske divergeringen förskjutits och placerats i en annan tidsperiod. 

Pterodactyloidea 

Pterodactyloidea kan delas in i fyra stora 

undergrupper: azhdarchoidea, ctenochasmatoidea, 

dsungaripteroidea och ornithocheiroidea (figur 4) 

(Unwin 2003).  

Pterodactyloiderna skiljer sig i många avseenden 

från rhamphorhynchoiderna. De hade kortare 

svans (Unwin 2003) och deras huvuden var ofta 

prydda med någon form av kam som kunde skilja 

sig avsevärt beroende på taxa (Prentice et al. 

2011). Just kammen är, gällande förekomst, extra 

utmärkande för ornithocheriodea där den finns hos 

samtliga taxa utom möjligtvis i något enskilt fall 

(Kellner 2003). Enligt Kellner (2003) når den 

antagligen sin mest spektakulära form i arten 

Tupandactylus imperator (Tapejara sensu Kellner 

2003) (figur 5). Tapejariderna och 

Anhangueriderna har även en kam som utgår från 

undersidan av underkäken (Kellner 2003). Det är 

dock inte de enda kranieanpassningarna som 

skiljer pterodactyloiderna från de tidigare 

grupperna. Pterosaurier överlag har, förutom 

de två kranieöppningarna bakom orbit som är 

karakäristiska för diapsider, också en 

antorbital öppning mellan orbit och 

näsöppningen (figur 6). Hos pterodactyloider 

har benet som skiljer den antorbitala 

öppningen från orbit försvunnit och de två 

öppningarna har blivit en (Kellner 2003). En 

morfologisk anpassning som får fäste i stora 

delar av pterodactyloidea är förlusten av 

tänder (Kellner 2003). Den kända Pteranodon 

longiceps, som för övrigt var den flygödlan som 

var representerad i min första bok om 

dinosaurier, är en tandlös form (Kellner 2003). I 
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Figur 4. Pterodactyloidea. Förenklad från 

Unwin (2003). 

Figur 6. Exempel på kranie som skulle 

kunna tillhört en tidig rhamphorhynchoid.  
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slutet av Krita hade alla former med tänder dött ut (Unwin 2003).   

Ctenochasmatoidea innehåller många olika taxa (Unwin 2003) men de som tillhör 

ctenochasmatidae, som gett namn åt den större gruppen, har anpassningar för födoinsamling 

som markant skiljer dem från resten. Deras underkäke var försedd med minst 150 långa, 

uppåtriktade tänder (Kellner 2003) som antagligen användes för att filtrera smådjur i vatten 

(Unwin 2003).  

I den allra sista delen av Krita fanns, som nämnts ovan, endast två grupper representerade 

(Kellner 2003). De dominerande pterosaurierna verkar då ha varit Azhdarchiderna (Unwin 

2003), bland de största landlevande ryggradsdjur som någonsin upptäckts (Prentice et al. 

2011). I azhdarchiderna ingår jättar som Quetzalcoatlus northropi (Kellner 2003) med en 

vingbredd på ca 10 m och Hatzegopteryx thambema med en uppskattad vingbredd på upp till 

12 m och ett 3 meter långt huvud (Prentice et al. 2011). Dessa var antagligen till stor del 

markbundna och var förmodligen inte lika skickliga flygare som sina föregångare (Prentice et 

al. 2011). De sista pterosaurierna försvann i övergången mellan Krita och Paleocen i och med 

det stora massutdöendet (Kellner 2003). 

Tyvärr är denna uppsats alltför begränsad för att gå igenom alla de olika specifika 

rhamphorhynchoid- och pterodactyloidgrupperna och deras speciella karaktärer. Det 

underlättar inte heller att synen på deras inbördes släktskap och definierande morfologi är 

splittrad.   

Figur 5. Tupandactylus imperator. Modell av Susanne Henßen, Darmstadt, Tyskland. Fotografi 

H. Zell.  
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Diversitet, spridning och levnadssätt 

Geografisk spridning 

Pterosauriernas diversitet förändrades, precis som för vilken annan organismgrupp som helst, 

mycket från deras uppkomst under sena Trias till deras utdöende. De nådde sin största 

diversitet i början av Krita (se sammanställning av data från Barret et al. (2008) nedan). Detta 

var efter den stora pterodactyloiddiversifieringen i slutet av Jura då det samtidigt fanns en del 

rhamphorhynchoidtaxa kvar (Unwin 2003, Kellner 2003). Enligt Prentice et al. (2011) kan ca 

40 taxa tillskrivas rhamphorhynchoiderna och 80 pterydactyloiderna. Barret et al. (2008) gör 

en sammanställning av samtliga pterosauriefynd med avseende på lokalitet, ålder och taxa. 

Följande avsnitt är baserat på sagda artikel. En sammanfattning visas i tabell 1. I min 

sammanfattning har jag varit så restriktiv som möjligt och hållit mig till minsta säkra antal 

arter. Det innebär att om det, i samma region, exempelvis funnits flera ”ornithocheiridae 

indet. (obestämd individ tillhörande ornithocheiridae)” så har de räknats som en. Om det 

funnits fynd som inte kunnat bestämmas på artnivå men på annan taxonomisk nivå, som 

exemplet ovan, och samtidigt artbestämda fynd från samma grupp så har de obestämda 

fynden räknats bort då de inte med säkerhet kan skiljas från den art som är bestämd. Fynd 

som markerats som obestämda men med markeringen ”cf (jämför)” har behandlats som 

obestämda på närmast ovanstående taxonomiska nivå. Ichnofossilen (spårfossil) har helt 

bortsetts från. Originalartikelns ”Australasien” under sena Krita benämns här ”Australien” för 

att inte överkomplicera tabellen. 

Tabell 1. Pterosauriediversitet under Mesozoikum beräknat med data från Barret et al. (2008). Värdena avser 

antal taxa i dagens världsdelar vid olika tidsperioder. ”Australien” under sen Krita avser originalartikelns 

”Australasien”. Vid beräkning har det tagits hänsyn till minsta säkra antal taxa. Om flera fynd från samma 

tidsperiod och region inte med säkerhet kunnat skiljas som separata taxa har de förts in som ett taxon i tabellen. 

Fynd markerade med ”indet.” t.ex. ”ornithocheiridae” indet. har tolkats som obestämt taxon av den angivna 

taxonomiska nivån medan fynd markerade med ”cf” t.ex. ”Eudimorphodon cf ranzii” tolkats som obestämda i 

den högre angivna taxonomiska nivån (exemplet ger då Eudimorphodon indet.). 

 
Sen Trias Tidig Jura Mitten av Jura Sen Jura Tidig Krita Sen Krita 

Afrika 0 1 1 3 3 4 

Antarktis 0 1 0 0 0 0 

Asien 0 1 4 4 25 6 

Australien 0 0 0 0 1 1 

Europa 5 6 1 15 16 6 

Nordamerika 1 1 1 5 2 6 

Sydamerika 0 0 2 2 19 3 

 

Som kan utläsas ur tabellen så ökar spridningen från Trias till mitten på Jura och 

pterosaurierna fanns då på samtliga av dagens världsdelar (Antarktis kan knappast tas hänsyn 

till pga. den förmodade svårigheten att bedriva utgrävningar). Diversiteten ökar fram till och 

med tidig Krita och framförallt i dagens Asien, Europa och Sydamerika. 

Rhamphorhynchoidernas diversitet minskar mot slutet av Jura, samtidigt som 
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pterodactyloidernas ökar. I mitten av Jura finns bara ett bekräftat pterodactyloidfynd. Detta är 

från Nei Mongol Zizhiqu i Kina. Under sena Jura representeras rhamphorhynchoiderna av en 

art i Afrika, två i Asien, tre i Europa och fyra i Nordamerika och utgör alltså ca en tredjedel av 

alla bekräftade pterosauriearter. I början av Krita finns bara ett rhamphorhynchoidfynd, i 

Asien, och i slutet av Krita verkar de sista grupperna ha försvunnit helt. 

Föda 

Õsi (2011) hävdar att ”fylogenetiskt tidiga” pterosaurier som t.ex. Preondactylus och 

Dimorphodon i huvudsak var insektivorer. De var duktiga på att manövrera i luften och 

käkmuskulaturen gjorde att de kunde öppna munnen i upp till 90 grader (Õsi 2011). Självklart 

var även tanduppsättningen anpassad för födan. Just tänderna var något som verkligen skiljde 

sig mellan olika pterosauriegrupper (Õsi 2011). Som nämnts tidigare så blev många senare 

grupper helt tandlösa (Kellner 2003) medan utseendet och variationen hos de pterosaurier som 

hade tänder var mycket stor (Õsi 2011). Dessa skillnader kan antagligen kopplas till skillnader 

i ekologiska förutsättningar (Õsi 2011). Ett karaktäristiskt drag för de fylogenetiskt ”tidiga” 

pterosaurierna som till exempel Anurognathus (sensu Kellner (2003)) och Dimorphodon var 

heterodonti, dvs. flera olika typer av tänder hos varje individ. De hade stora, 

huggtandsliknande tänder i främre delen av munnen medan tänderna i bakre delen av munnen 

kunde skilja mellan de olika grupperna (Õsi 2011). Austrodactylus, som hittats i Europa och 

dateras till sen Trias (Barret et al. 2008), och Preondactylus, också från sen Trias (Kellner 

2003), har enligt Õsi (2011) spetsiga, sågade tänder och mycket exakt skärande bett. 

Kraniemorfologin hos Dimorphodon och Peteinosaurus tyder på att de nödvändigtvis inte 

bara åt insekter utan kanske också andra byten som t.ex. små vertebrater (Õsi 2011). Deras 

tänder var dock inte på samma sätt anpassande för att skära utan kunde tillsammans med de 

kraftfulla käkmusklerna krossa bytet medan de flög (Õsi 2011). Lämningar från både 

Eudimorphodon och Caviramus visar på nötningar på tandytorna vilket tyder på hopslagning 

av tänder på ett helt annat sätt än för det exakta bettet hos Astrodactylus (Õsi 2011). Hos 

Caviramus är nötningen sådan att den knappast beror på födan utan på direkt kontakt mellan 

tänderna. Det har föreslagits att Caviramus var en piscivor som åt genom s.k. ”dip-feeding” 

(Õsi 2011). Enligt Õsi (2011) tyder nötningen dock på att den måste ha haft en mer varierad 

diet. Nötningen på Eudimorphodons tänder är av ett annat slag och indikerar möjligheten till 

lateral käkrörelse. Detta gör Eudimorphodon till den enda gruppen pterosaurier som 

processade mat i munhålan. Även Eudimorphodon har föreslagits som piscivor.  

Utifrån de kladistiska analyser jag utgått från representeras alltså de tidigaste pterosaurierna 

av insektivorer (Õsi 2011) och även om vissa av dem hade möjlighet att äta fisk så uppstod 

antagligen inte pterosaurierna som i huvudsak var piscivorer förrän ca 25 miljoner år efter 

gruppens uppkomst. De representeras av medlemmar av rhamphorhynchidae sensu Unwin 

(2003) (Õsi 2011) från tidiga Jura. Vissa rhamphorhynchider åt också andra akvatiska 

organismer, möjligtvis med hårdare beståndsdelar (Õsi 2011).  

Den allmänna uppfattningen har länge varit att pterosaurier främst var strandlevande 

piscivorer (Witton, Naish 2008).  Många olika typer av pterosaurier, exempelvis 

Rhamphorhynchus, Quetzalcoatlus och Pteranodon, har föreslagits som s.k. ”skim-feeders” 

(Humphries et al. 2007). Skim-feeding innebär att organismen flyger längs vattenytan och 
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fångar byten som näbben, vars spets är nedsänkt i vattnet, kommer i kontakt med. Humphries 

et al. (2007) hävdar dock att sådana slutatser beror på tillkortakommanden i anatomiska 

analyser och att jämförelser med moderna fåglar som jagar genom skim-feeding tyder på att 

det inte skulle varit energimässigt gångbart för pterosaurier. En nyupptäckt art från Kina som 

hittades 2014, Ikrandraco avatar, är unik i att den har en kam på underkäken medan den 

saknar kam på övre delen av huvudet (Wang et al. 2014). Även om möjligheten till att 

kammen skulle ha någon form av uppvisningsfunktion, förslagsvis vid parning, diskuteras i 

artikeln så hävdas det inte vara en trolig slutsats då en kam på ovansidan av kraniet, vilket är 

mycket vanligare hos pterosaurier överlag, borde synts mycket bättre. Wang et al. (2014) 

föreslår istället att Ikrandraco kan ha flugit nära vattenytan och använt sig av temporär 

”skimming” när den fått syn på ett byte. Kammen på underkäken ska då ha fungerat som en 

”vattenbrytare” som sänkte motståndet och minskade energin som gick åt (Wang et al. 2014). 

Ikrandraco hör enligt författarna hemma i båda grupperna dsungaripteroidea och 

pteranodontoidea. Den klassificeringen går inte ihop med fylogenierna jag har använt vare sig 

sensu Unwin (2003) eller sensu Kellner (2003) då pteranodontoidea står utanför 

dsungaripteroidea och vice versa i båda analyserna. 

Som tidigare nämnts så hade Ctenochasmatiderna, t.ex. Pterodaustro, ett mycket speciellt sätt 

att samla in föda (Unwin 2003). De var filtrerare med flera hundra specialiserade tänder 

(Kellner 2003, Codorniú et al. 2013) som påminner om samma typ av anpassning hos nu 

levande bardvalar (figur 7). Pterodaustro är det enda pterosaurietaxa som kunnat kopplas till 

s.k. gastroliter (Codorniú et al. 2013). Gastroliter är ”magstenar” som mest troligt används för 

att mala ner hårdare beståndsdelar i födan, t.ex. kräftdjursskal, och finns i många nu levande 

archosaurier (Codorniú et al. 2013). Gastroliterna samlades in med hjälp av en annan typ av 

specialiserade tänder i främre delen av munnen (Codorniú et al. 2013). 

För ornithocheiroiderna så förespråkar 

Martill (2014) att Istiodactylus, ett 

taxon från Krita med ett vingspann på 

ca 4 m, var en asätare som med sina 

vassa, tättsittande tänder skar ut stora 

köttbitar från sina byten. Istiodactylus 

kan jämföras med Ististius brasiliensis 

(eng. Cookie-Cutter Shark), som har 

en liknande tanduppsättning (Martill 

2014). Skillnaden mellan de två, dvs. 

att Istiodactylis var asätare medan I. 

brasiliensis är aktiv jägare, kan 

konstateras från den förras vekare 

skelettmorfologi (Martill 2014). En 

annan ornithocheiroid, 

Coloborhynchus robustus, från Brasilien, föreslås ha varit väl anpassad för skim-feeding 

(Fastnacht 2008). Detta bör dock ses i ljuset av Humphries et al. (2007) tidigare nämnda 

Figur 7. Pterodaustro, en filtrerande ctenochasmatid. Nobu 

Tamura 2006/2009. 
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påstående att skim-feeding alltför ofta tillskrivits många pterosaurietaxa utan tillräcklig 

analys. 

Vad gäller slutet på pterosauriernas era så är azhdarchidernas ekologi än så länge mycket 

oklar. Många olika förslag har lagts fram genom åren, bl. a. att de skulle varit skim-feeders, 

asätare, vadare eller jagat arthropoder nedgrävda i marken (Witton & Niash 2008). Deras 

koppling till marina miljöer har börjat ifrågasättas och en studie av Witton och Niash (2008) 

visar att den största delen azhdarchidlämningar kommer från terrestra sediment. I samma 

studie hävdas det att azhdarchiderna var terrestra jägare som närmast kan liknas vid moderna 

storkar.  Deras relativt immobila nackar, svaga käkmuskler och små, korta fötter gör 

tillsammans att varken flygande jakt, skim-feeding, dip-feeding eller vadning är speciellt 

troliga nischer. Studien framhäver också en vingkonstruktion som ska ha hjälpt till att lyfta i 

topografiskt komplexa miljöer. Henderson (2010) hävdar dock att Quetzalcoatlus northropi ej 

bör ha kunnat flyga pga. sin extrema vikt och, i förhållande till kroppsstorleken, korta vingar. 

Möjligtvis var vissa av azhdarchiderna fakultativa vadare eller asätare. De svaga käkarna 

ledde till att bytena i huvudsak inte var alltför stora. Vad gäller den andra gruppen 

pterosaurier som fanns i sista delen av Krita, nyctosaurierna (Kellner 2003), verkar antalet 

studier och artiklar vad gäller ekologi och levnadssätt vara få. 

Ontogeni och utvecklingsbiologi 

Pterosaurier hade många olika ontogenetiska strategier (Prondvai et al. 2012). 

Rhamphorhynchus muensteri från sena Jura (Kellner 2003) och ctenochasmatiden 

Pterodaustro guiñazui från äldre Krita (Chinsamy et al. 2008) hade båda en mycket snabb 

tillväxt direkt efter kläckning (Chinsamy et al. 2008, Prondvai et al. 2012). P. guiñazui 

upprätthöll sin snabba tillväxt till ca 53 % av en vuxen individs storlek då den övergick till en 

långsammare tillväxt i årscykler (Chinsamy et al. 2008). I studien har Chinsamy et al. (2008) 

jämfört storleken hos skelettdelar från olika fynd av P. guiñazui med storleken hos samma 

skelettdelar från den största P. guiñazui som hittats för att på så sätt uppskatta hur nära 

fullvuxen storlek de olika individerna var när de dog. Detta kombineras sedan med 

histologiska studier för att kunna uppskatta tillväxthastighet vid olika åldrar och storlekar. 

Prondvai et al. (2012) hävdar att R. muensteri växlade tillväxtstrategi vid 30-50 % av en 

vuxen individs vingspann och 7-20 % av en vuxen individs kroppsmassa. Prondvai et al. 

(2012) använder också histologiska undersökningar tillsammans med uppskattningar av 

relativ storlek för att avgöra var i utvecklingen tillväxtstragetin ändrades. Då Chinsamy et al. 

(2008) med sina 53 % avser relativ längd jämförs det bäst med Prondvais et al. (2012) mått på 

vingspann och inte kroppsmassa, då vingspannet också är ett längdmått. Chinsamy et al. 

(2008) föreslår att P. guiñazui övergick till den långsamma tillväxtstrategin vid könsmognad. 

Prondvai et al. (2012) anser att R. muensteri genomförde sin övergång vid samma tidpunkt i 

livet som den lärde sig flyga och insinuerar också samma teori för P. guiñazui. Samma 

mönster av snabb tillväxt i början av livet följt av en övergång till långsammare tillväxt har 

också observerats hos Dimorphodon, Rhamphorhynchus och möjligtvis Pterodactylus (Padian 

et al. 2004).  

Om pterosauriernas utveckling från juvenil till vuxen skiljde sig mellan grupper så gjorde 

sannerligen slutresultatet det också. En analys av Henderson (2010) beräknar att 
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Rhamphorhynchoiderna vägde mellan ca 5 g (Anurognathus ammoni) och drygt 1 kg 

(Dimorphodon macronyx) och att pterodactyloiderna vägde mellan ca 0,5 kg (Pterodaustro 

guiñazui) och drygt 500 kg (Quetzalcoatlus northropi). Analysen tar inte upp i närheten av 

samtliga kända taxa men variationen kan knappast bli mindre om fler exemplar inkluderas. 

Pterosaurierna som grupp hade alltså under sin existens ett stort antal metoder för att 

införskaffa föda. De fyllde med stor sannolikhet också många olika nischer vars 

förutsättningar ändrades över tid. Detta kan med stor sannolikhet ha lett till de förändringar i 

kroppsform som syns mellan rhamphorhynchoider och pterodactyloider. Nedan följer 

jämförelser och diskussion kring liknande situationer för både utdöda och nu levande fåglar. 

Diskussion 

Den äldsta kända aktivt flygande dinosaurien är Archaeopteryx som beräknas vara ca 150 

miljoner år gammal (Wellnhofer 1990). Den har länge setts som en väldigt basal grupp i 

avialae (Xu et al. 2011), en grupp som i princip avser just flygande dinosaurier. En kladistisk 

analys av Xu et al. (2011) placerar dock Archaeopteryx i deinonychosauria, systergruppen till 

avialae. Då de första flygödlorna uppkom för ca 225 miljoner år sedan (Prentice et al. 2011) 

måste de ha varit ensamma flygande ryggradsdjur i ca 75 miljoner år.  Då divergeringen som 

gav upphov till pterodactyloiderna skedde i slutet på Jura (Kellner 2003), bara några miljoner 

år innan Archaeopteryx, måste luftrummet under större delen av denna tidsperiod dominerats 

av rhamphorhynchoiderna. De fylogenetiskt tidigaste rhamphorhynchoiderna var i huvudsak 

insektsätare (Õsi 2011) och därför bör den totala ”nischbredden” under första delen av 

pterosauriernas tid som ensamma flygande vertebrater dominerats av insektivori. Att de 

senare rhamphorhynchoiderna, t.ex. rhamphorhynchidae, levde på marin föda (Õsi 2011) 

utökar dock inte gruppens totala nischbredd speciellt mycket med tanke på att även tidiga taxa 

som Caviramus och Eudimorphodon också var potentiella piscivorer (Õsi 2011).  

 

Även om man aldrig kommer att hitta representanter för alla ekologiska nischer i fossilväg, 

och rhamphorhynchoiderna mycket möjligt skulle kunna ha uppvisat större mångfald än så, så 

är det för mig rätt klart att detta står i stor kontrast med dagens dominerande flygande 

vertebrater, fåglarna. Även om många fåglar är just insektivorer så är fåglarna som grupp 

otroligt mångsidiga med en uppsjö olika nischer: allt ifrån nektarsugande kolibrier till 

asätande gamar till ryttlande, jagande fiskgjusar. Det är i och för sig inte så underligt. När 

pterosaurierna började sin flygkarriär var de, precis som vilken organismgrupp som helst som 

utvecklar en ny specifik karaktär, bara representerade av ett taxon med en nisch. I det här 

fallet var den nischen med stor sannolikhet ett liv som en ganska liten insektsätare. Õsi (2011) 

nämner t.o.m. möjligheten att det kan ha varit den stora mängden insekter under Trias som 

drev utvecklingen av pterosauriernas flygförmåga. Om uppskattningarna angående 

rhamphorhynchoidernas nischer är någotsånär korrekta så visar det att den första stora 

pterosariediversifieringen inte hade lett till speciellt stor nischbreddning vid tiden för 

archaeopteryx uppkomst. Fåglarna, å andra sidan, hade redan vid slutet av Krita genomgått 

150 miljoner år av evolution som flygande organismer. Sedan det stora massutdöendet vid 

gränsen Krita/Paleocen har de haft ca 65 miljoner år på sig att diversifiera och sprida sig till 

nya habitat. Att jämföra de tidiga pterosaurierna och dagens fåglar blir närmast ett 
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fylogenetiskt och evolutionshistoriskt problem. Den avgörande faktorn verkar inte vara att 

dominera i luftrummet utan snarare tiden för diversifiering och spridning.  

 

Som tidigare nämnts så har den allmänna uppfattningen länge varit att pterosaurier främst var 

piscivorer i strandmiljö (Witton & Niash 2008). Witton och Niash (2008) hävdar dock att en 

del av den överväldigande del marina fynd som gjorts i själva verket kommer från terrestra 

paleomiljöer och att de hittas i vad som tolkas som marina miljöer på grund av tafonomiska 

faktorer (tafonomi är vetenskapen gällande de processer händelser som sker med en organism 

från att den dör, dvs. hur den bryts ner eller bevaras, från grekiskans taphos - grav). Det finns 

fler argument som pekar på att det är rimligt att ifrågasätta den traditionella bilden av 

pterosaurier. För det första så har den gängse uppfattningen om många grupper som skim-

feeders börjat ifrågasättas (t.ex. Humphries et al. 2007). För det andra kan pterosauriernas 

förmåga att flyta på vattenytan diskuteras. En studie av Hone och Henderson (2014) 

undersöker just hållningen hos pterosaurier som kan tänkas ha befunnit sig på vattenytan och 

om det överhuvudtaget var möjligt för dem att hålla sig där. Studien kommer fram till att de 

måste ha legat ungefär lika högt i vattnet som dagens sjöfåglar men med en mycket mer 

ofördelaktig hållning. Då pterosariehalsen inte kunde böja sig i den för sjöfåglar 

karaktäristiska s-formen skulle deras huvuden ha hamnat i vattnet med näsöppningarna precis 

ovanför ytan (Hone, Henderson 2014). Man kan alltså tänka sig att pterosaurier kan ha gjort 

kortare stopp på vattnet vid lugnare väder men inte kunnat stanna på ytan någon längre tid. 

Detta måste på många sätt ha begränsat potentiella marina pterosaurier och är, i min mening, 

en stor indikation på att gruppen inte var så dominerat marin som man tidigare. Å andra sidan 

kanske det betyder att pterosaurier ockuperade fler terrestra nischer än vad som tidigare 

antagits. Detta bör också ses i ljuset av den relativt nya tolkningen av azhdarchiderna som 

terrestra jägare (Witton & Niash 2008) potentiellt utan flygförmåga (Henderson 2010). 

Med tanke på de egenskaper sjöfåglar idag har, t.ex. tidigare nämnda s-form på halsen, bör 

även mesozoiska fåglar lättare kunnat anpassa sig till att klara sig i just marina miljöer än 

pterosaurierna. Sådana anpassningar kan ses hos åtminstone en fågelgrupp som redan i början 

Figur 8. Hesperornis, en simmande fågel från Krita. 



13 
 

av Krita utvecklat en livsstil där just flytförmåga och positionering i vattnet är vitala faktorer. 

Enaliornis var en effektiv dykande fotpaddlare och en tidig medlem i gruppen 

hesperornithiformes (figur 8) som med tidens gång kom att innehålla många taxa med dessa 

egenskaper (Martin 1984). Med tanke på hur många nu levande fågelgrupper och -arter som 

spenderar stora delar av sina liv flytandes och simmandes är det inte konstigt att tänka sig att 

förutsättningarna för att utveckla en sådan livsstil fanns även hos tidigare fåglar. 

En intressant jämförelse mellan fåglar och pterosaurier är hur tidiga taxa från båda grupperna 

gemensamt skiljer sig från senare morfotyper. Både de tidigast kända pterosaurierna hade 

ursprungligen tänder och svans (Kellner 2003, Õsi 2011). Detsamma gäller för 

Archaeopteryx. Gällande pterosaurierna är detta åtminstone sant om man accepterar Unwins 

(2003) fylogeni. Då anurognathiderna hade kortare svansar än övriga rhamphorhynchoider 

(Kellner 2003) så rimmar det illa att säga att de tidigaste pterosaurierna hade långa svansar 

om man följer Kellners (2003) fylogeni där anurognathiderna placeras som systergrupp till 

övriga pterosaurier. Att dessa karaktärer förekom i båda grupperna är lätt att tänka sig med 

hänsyn till deras evolutionshistoria då alla närstående grupper, utdöda eller nu levande, som 

t.ex. crurotarsi (krokodiler och deras nära släktingar), lepidosaurier (ödlor, ormar och 

bryggödlor) och dinosaurier (i avseendet ickefåglar) uppvisar de karaktärerna. Båda dessa 

drag försvinner dock senare i gruppernas historia. Pterodactyloiderna hade i allmänhet kort 

svans och även om många av dem hade kvar sina tänder så försvann de i vissa grupper och de 

allra sista, azhdarchiderna och nyctosaurierna, var helt tandlösa (Unwin 2003). Archaeopteryx 

hade både tänder och svans. Dock har inte moderna fåglar det. Detta kan antagligen kopplas 

till en av de största likheterna (åtminstone primitivt i respektive grupp) mellan fåglar och 

pterosaurier: flygförmågan. All form av viktminskning bör ha sina fördelar om man ska flyga. 

Om en näbb kan göras lika effektiv som en mun med tänder är det antagligen bättre för en 

flygande organism. Fåglars mycket varierande näbbar som utvecklats och anpassats för en 

mängd olika nischer bör vara bevis nog för dess användbarhet. Dock är det svårare att tänka 

sig hur det är fördelaktigt att bli av med svansen. Självklart är det tyngre att ha en svans än att 

inte ha en. En svans bör ge kraftiga manövreringsfördelar i flygningen då den kan fungera 

som ett roder, antingen lateralt eller i höjdled beroende på dess morfologi. Därför kan det 

verka märkligt att den försvann i båda grupperna just på grund av att de flyger.  

 

Hos pterosaurierna tror jag att det kan motiveras med förändringen i övrig morfologi mellan 

rhamphorhynchoiderna och pterodactyloiderna. Med tanke på att de hade större vingar (och 

var större i allmänhet) så bör de inte ha haft lika stor manövreringsförmåga som de tidigare 

flygödlorna. Det kan tolkas som att de inte heller hade ett lika stort behov av det. I sådana fall 

kan det ha varit rimligt att göra sig av med svansen för att minska på vikten. Prentice et al. 

(2011) skriver att pterodactyloider var bättre på att ta sig fram på marken än 

rhamphorhynchoider. Förlusten av svansen kan kanske ha varit en anpassning till att kunna gå 

bättre. Kanske var det i sådana fall detta, om teorierna från Witton och Niash (2008) och 

Henderson (2010) stämmer, som tillät vissa azhdarchider att bli terrestra jägare som 

möjligtvis var helt markbundna. 

 

Med fåglar kan man inte riktigt göra samma argumentation då samtliga fåglar saknar svans 
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vare sig de skulle ha behov av bättre manövreringsförmåga eller inte (jag kan inte tänka mig 

ett bra argument för att samtliga fågeltaxa skulle sakna behov av ypperlig 

manövreringsförmåga). Det verkar inte orimligt att stjärtfjädrarna är en form av ersättning för 

svans som är lättare men fortfarande kan användas för att manövrera och ge fördelaktiga 

aerodynamiska egenskaper. 

 

Vad gäller pterosauriernas geografiska spridning under mesozoikum finns det en del att 

diskutera. Pterosaurierna nådde under sen Jura en hög taxonomisk diversitet i Europa vilken 

ökade ytterligare i tidig Krita och då också blev ännu större i Asien och Sydamerika (Barret et 

al. (2008). Frågan är om de fynd som gjorts reflekterar det verkliga förhållandet mellan 

diversiteten på de olika platserna. Det finns ett antal faktorer man måste ta med i beräkningen 

och bedöma när man uppskattar diversitet och spridning hos utdöda grupper. Fynden kan 

aldrig antas vara fullständiga, dvs. många utdöda taxa kommer aldrig att hittas. Denna 

osäkerhet kommer vara olika stor mellan olika områden beroende på vilka 

bevarandeförhållanden som gällt sedan organismerna dog. T.ex. kanske 50 % av alla 

pterosaurietaxa i Europa från sen Jura har bevarats och hittats medan bara 25 % av de 

australiensiska från samma tidsperiod har upptäckts (andelarna är inga faktiskta 

uppskattningar utan bara tagna som exempel). Fynden i sig ger då ett felaktigt förhållande 

mellan områdenas taxonomiska diversitet. Ett annat problem, som inte beror på 

bevarandeförhållanden, är hur väl undersökt ett område är. Att diversiteten under tidig Krita är 

ofantligt mycket högre i Europa och Asien än i Afrika och Antarktis kan nog mycket väl bero 

på att de förra världsdelarna har undersökts betydligt noggrannare än de senare.  

 

De fynd som faktiskt har hittats visar på högst taxonomisk diversitet under tidig Krita vilken 

sedan sjunker mot slutet av tidsperioden. Den relativa mångfald av rhamphorhynchoider som 

fanns i slutet av Jura har helt försvunnit i Krita och höjdpunkten i diversitet domineras helt av 

pterodactyloider. Tyvärr är detta svårt att jämföra med fåglarnas diversitet i olika geografiska 

områden under mesozoikum eftersom jag inte lyckats få tillgång till en bra sammanställning 

av de fynd som gjorts på samma sätt som med pterosaurierna. 

 

Pterosaurier och fåglar hade alltså en hel del likheter och olikheter under mesozoikum. Som 

tidigare redovisats så finns del en hel del förslag på livsstilar för pterosaurier. Detsamma 

gäller för mesozoiska fåglar. Li et al. (2014) nämner många olika förslag på vad de kan ha 

ätit, bl.a. frön, frukt och fisk. I vissa fynd av mesozoiska fåglar har även gastroliter påträffats 

(Li et al. 2014) precis som hos Pterodaustro (Codorniú et al. 2013). Det är svårt att se någon 

klar trend i vilka typer av föda som var bäst lämpade för respektive grupp. Dock finns det, så 

vitt jag vet, inget fynd av en filtrerande fågel. Åtminstone inte med sådana utstuderade 

anpassningar som hos Pterodaustro guiñazui. Att fåglarna inte har utvecklat en sådan 

anpassning kan ju bero på att det helt enkelt inte hände eftersom behovet inte funnits eller 

nischen inte varit aktuell. Det går dock inte att utesluta att det var skillnader om uppbyggnad 

av rostrum eller tänder som gjorde det möjligt för pterosaurierna men inte fåglarna att 

utveckla denna häpnadsveckande anpassning. 

 

Tolkningen av pterosaurier som huvudsakligen strandlevande marina jägare får närmast ses 
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som en parentes om resultatet av Hendersons (2014) studie av flytförmåga står sig. Ett djur 

som förvisso kan flyta men knappt hålla sina andningsöppningar ovanför vattenytan kan 

knappast gynnas speciellt av att spendera en stor del av sin tid över stora vattenmassor. Man 

kan i och för sig tänka sig att det inte spelade alltför stor roll innan fåglarna kom in i bilden. 

Pterosauriernas anatomi tillät dem uppenbarligen inte att vara effektiva ”flytare”. Dock 

kanske flygförmågan i sig var en tillräckligt bra anpassning för att vara effektiva jägare av 

marina djur om man slapp konkurrera med andra flygande ryggradsdjur som hade bättre 

anatomiska förutsättningar för att utveckla fördelaktiga beteenden och morfologier. Det är 

möjligt att pterosaurierna faktiskt var effektiva i den rollen och de fåglar som anpassade sig 

till samma miljöer helt enkelt var effektivare. Huruvida det är så får undersökas i ytterligare 

studier. Klart är dock att gruppernas anatomiska förutsättningar, som avgjorde vilka 

anpassningar de kunde åstadkomma, på många sätt skiljde sig markant. 

 

I stort stod både fåglar och pterosaurier för en mängd olika livsstilar under mesozoikum. De 

hade olika anpassningar för att flyga och skiljde sig också i hur de betedde sig på land och i 

vatten. Det är fortfarande oklart vilka av alla skillnader som gjorde att fåglarna överlevde till 

vår tid medan pterosaurierna försvann i evolutionshistoriens dimmor i det stora 

massutdöendet för 65 miljoner år sedan. 
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