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Gjennom analyse av slektskapet mellom fiskeøgler viser Delsett at det 
sannsynligvis var kontakt mellom fiskeøgler fra ulike havområder for ±150 
millioner år siden. Delsett har undersøkt skjeletter fra 26 fiskeøgler som er 
funnet på Svalbard. Hennes undersøkelse viser at de varierte i lengde fra 
tre til over seks meter og at de tilhørte flere forskjellige arter, inkludert en 
hittil ukjent art.  
 
Funnene gir en økt forståelse for livet i havet i tiden da dinosaurene regjerte på land, og 
av evolusjon hos havlevende rovdyr. Fiskeøglene var viktige rovdyr og fantes over hele 
verden. De hadde en kroppsform som likner delfiner og haier, og hadde enorme øyne og 
en stor halefinne.  
 
Skjelettene av fiskeøglene ble gravd opp av Spitsbergen Mesozoic Research Group i 
perioden 2004-2012. Utgravningsområdet er unikt i verdenssammenheng fordi det er 
funnet nesten seksti skjeletter av marine reptiler, der svaneøgler utgjør resten i tillegg til 
fiskeøglene. Sammen med øglene er det bevart store deler av økosystemet, og 
sedimentene gjør det mulig å tolke havmiljøet. De fossile skjelettene er overraskende 
tredimensjonale til å ha ligget i kompakt stein i 150 millioner år, og et av funnene i 
doktorgraden er en mulig forklaring på fenomenet.  
 
Den nye arten ble presentert for verden i fjor og bærer navnet Keilhauia nui, oppkalt 
etter geologen Baltazar Mathias Keilhau (1797-1858) og miljøorganisasjonen Natur og 
Ungdom. De andre skjelettene tilhører samme familie, og flere av dem kan plasseres i 
arter som til nå bare er kjent fra Svalbard. Allikevel tyder en analyse av slektskap på at 
de ikke levde i et isolert havområde, men hadde kontakt med fiskeøgler i dagens Sør-
Amerika, Russland og Europa. Over 800 enkeltknokler har blitt undersøkt og beskrevet i 
doktorgraden. Til sammen har de gitt økt kunnskap om hvordan fiskeøglene i denne 
gruppen så ut og hvor stor variasjonen var.  
 

  
 


