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Rönning, L, 2017: Ceratopsida dinosauriers migrationsmönster under krittiden baserat på paleobiogeografi och 

fylogeni. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 510, 19 sid. 15 hp.  

Sammanfattning: Infraordningen Ceratopsia, eller horndinosaurier, inom överordningen Dinosauria, uppvisar ett 

specifikt spridningsmönster. Således har den klassiska migrationsbilden, presenterad av Sereno (1999) av ett enkel-

riktat migrationsevent från Asien till Nordamerika via Beringssund länge varit en allmängiltig teori på grund av sin 

simpelhet. Under samma tid lade Chinnery (1998) fram hypotesen om en spridningsväg från Asien till Nordamerika 

via prehistoriska Europa. Denna hypotes förkastades dock på grund av sin djärva natur. För att bedöma sannolikhet-

en hos de olika hypoteserna analyseras i denna studie publikationer som behandlar horndinosauriernas paleobiogeo-

grafi och fylogeni. Dock är problemen vid kartläggning av migrationsmönstret många: Främst har många fynd som 

motsäger den klassiska hypotesen förbisetts. Vidare är det fossila arkivet bristfälligt vid flera kritiska perioder och 

platser för migrationen. Därutöver har oenighet bland forskare, både kring släktskapen inom Ceratopsia och vid 

rekonstruktioner av paleogeografin under krita, lett till motsägelsefulla resultat. Det som kan konstateras om horn-

dinosauriernas migration är att den var mer komplex än vad den klassiska migrationsbilden ger sken av. Spridning-

en skedde troligen mer globalt, via fler färdvägar, i fler riktningar och under fler etapper än vad som tidigare varit 

känt.  
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Abstract: The infraorder Ceratopsia, or horned dinosaurs, within the clade Dinosauria, shows a specific, restrained 

migratory pattern. Therefore, the classical view presented by Sereno (1999), of a monodirectal migratory event 

from Asia to North America via the Bering’s Strait has been commonly accepted in its simplicity. Another hypothe-

sis presented during the same time by Chinnery (1998) suggests a migration route from Asia to North America 

through prehistoric Europe; however, this scenario has largely been rejected due to its bold nature. In order to 

evaluate the different hypophysis, this study analyses publications dealing with the phylogeny and paleobiogeo-

graphy of horned dinosaurs. Yet, problems in mapping the migratory patterns are many: Firstly, several findings 

that contradict the classical picture have been overlooked. Further, there is a fossil underrepresentation during 

critical periods and from critical places. Lastly, there are disagreements among scientists, both concerning the relat-

ionships within Ceratopsia and in reconstructing the paleogeography of the Cretaceous Period. What can be said at 
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1 Inledning & Bakgrund 
Denna rapport sammanfattar en litteraturstudie som 

gjorts rörande infraordningen Ceratopsia inom över-

ordningen Dinosauria. Gruppens fossila arkiv och dess 

geografiska spridningsmönster har intresserat paleon-

tologer världen över, vilket gjort att ett flertal motsä-

gelsefulla hypoteser rörande deras evolution och mi-

grationsmönster presenterats under det senaste århund-

radet (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Rappor-

tens syfte är att jämföra trovärdigheten hos befintliga 

hypoteser med fokus på följande frågeställningar: 

 Vilka paleogeografiska och biogeografiska be-

lägg finns för de olika migrationshypoteserna?

 Vad kan fylogenetiska samband säga om mi-

grationsmönstren?

 Såg migrationsmönstren likadana ut för alla

evolutionära linjer inom Ceratopsia?

1.1 Ceratopsia 
Inom Dinosauria kan Ceratopsias taxonomi beskrivas 

enligt följande hierarki: infraordningen Ceratopsia, 

eller horndinosaurier, ingår i underordningen Margi-

nocephalia tillsammans med gruppens närmaste släkt-

ning Pachycephalosauridae, eller tjockskalliga dino-

saurier. Underordningen placeras i sin tur i ordningen 

Ornithischia (fågelhöftade dinosaurer) som är en av 

två etablerade ordningar inom överordningen Dinosau-

ria (Fastovsky and Weishample, 2009). Infraordningen 

Ceratopsia särskiljs från andra dinosauriegrupper ge-

nom två unika morfologiska egenskaper: dels en välut-

vecklad nedåtböjd näbb och dels spetsiga utskott från 

kindbenen (Fastovsky and Weishample, 2009) (Fig. 1). 

Utöver de specifika dragen har de olika släktena inom 

Ceratopsia en divers morfologi. I denna rapport har 

infraordningen valts att delas upp i fyra huvudsakliga 

morfologiska grupper: Chaoyangsauridae, Psittacosau-

ridae, basala Neoceratopsia och Ceratopsidae (Fig. 2), 

enligt det system som använts av Han et al. (2015). Då 

infraordningens ursprung är okänt kan det enbart fast-

ställas att tre parallella evolutionära grenar: 

Chaoyangsauridae, Psittacosauridae och basala Neoce-

ratopsia, existerade under horndinosauriernas tidiga 

historia (Han et al., 2015) (Fig. 3). Att de tre grenarna 

är var parallella istället för på varandra följande evo-

lutionärt kan fastställas då släktskapen mellan linjerna 

inte tillåter detta (Han et al., 2015). Eftersom det var-

ken hittats några fossil av psittacosaurider eller basala 

neoceratopsier från yngre jura till äldre krita (ca 160-

125 Ma) har detta antagits bero på ”spöklinjer” (luckor 

i det fossila arkivet)(Han et al., 2015) (Fig. 3). Av de 

ovannämnda grupperna tillhör de äldsta daterade ce-

ratopsierna familjen Chaoyangsauridae (Eberth, 2010). 

Psittacosauridae kännetecknas av bipedala djur medan 

basala neoceratopsier var quadropedala. Medlemmarna 

av basala Neoceratopsia genomgick morfologiska för-

ändringar från de äldsta släktena, vilka definierade av 

en relativt kort plattform på skallens baksida (som 

agerade fäste för käkmuskulaturen), till de yngre släk-

tena där denna plattform utvecklades till en bred sköld 

(Farke et al., 2014). Denna nacksköld växte ytterligare 

hos den fjärde gruppen, Ceratopsidae, som utvecklades 

direkt från de basala neoceratopsierna. Ceratopsidae 

kännetecknas av en välutvecklad nacksköld och orna-

mentering av sköldkamsutskott och längre ansiktshorn 

(Dodson, 2013) (Fig. 2). Taxonomiskt klassifiseras 

Ceratopsidae som en familj inom Ceratopsia och 

denna delas in i två underfamiljer: Centrosaurinae och 

Chasmosaurinae (Fig. 2). Överlag skiljde sig de två 

ceratopsida leden från basala neoceratopsier genom sin 

storlek. Av de två underfamiljerna hade Chasmosauri-

nae en större kroppshydda och även längre nacksköld 

och horn (Dodson, 2013) (Fig. 2).  

Ceratopsia existerade för mellan 160 och 66 miljo-

ner år sedan varibland de äldsta kända fynden av släk-

tet Yinlong har daterats till yngre jura (160-145 Ma). 

Resterande fynd har hittats spridda över hela krittiden 

(145-66 Ma) fram till dess att infraordningen försvin-

ner i och med det stora massutdöendet i slutet av 

mesozoikum (Eberth, 2010) (Fig. 4). Under sin ex-

istens residerade Ceratopsia i två huvudsakliga utbred-

ningsområden: i centrala till östra Asien där 35 % av 

arterna hittats, och i västra Nordamerika där 62 % av 

arterna hittats (Dodson, 2013). Utöver den bimodala 

utbredningen har sporadiska fynd gjorts i östra USA 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010), Sverige 

(Lindgren et al., 2007), Ungern (Osi et al., 2010), Uz-

hbekistan (Osi et al., 2010), Mexiko (Dodson, 2013) 

och Australien (Lindgren et al., 2007). Med undantag 

av fossilen från Australien och Mexiko har fynden 

gjorts inom 40 till 60° nordlig bredd, vilket ger infra-

ordningen ett begränsat latitudinellt spridningsmöns-

Figur 1. Horndinosauriernas unika morfologiska egenskaper 

markerade med blått hos (A) komplexare former 

(Protoceratops) och (B) basala former (Psittacosaurus), från 

Evolutionsmuseet i Uppsala. Foto: Lydia Rönning 



8 

ter. Detta till skillnad från många andra dinosaurie-

grupper vars spridningsmönster varit betydligt mera 

globala (Dodson, 2013). Chaoyangsauridae och Psit-

tacosauridae är begränsade till Asien och tillsammans 

omfattar grupperna fem släkten och 13 arter på vilka 

åldrarna varierar mellan 164-100 miljoner år (Eberth, 

2010). Basala Neoceratopsia har hittats i alla ovan 

nämnda regioner förutom Mexico (Dodson, 2013). 

Utvecklingslinjen utgörs av 21 släkten och 24 arter 

med åldrar på mellan 125 och 66 miljoner år (Eberth, 

2010). Av de äldsta grenarna, dvs. Chaoyangsauridae, 

Psittacosauridae och basala Neoseratopsia, återfinns 

74 % av arterna i Asien (Dodson, 2013). Ceratopsidae, 

med undantag av släktet Sinoceratops, är begränsade 

till Nordamerika. Familjen utgörs av 26 släkten inne-

fattande 31 arter, varav 14 tillhör Centrosaurinae och 

17 Chasmosaurinae. Åldrarna inom underfamiljerna 

varierar mellan 86 och 66 miljoner år (Dodson, 2013). 

 

1.2 Krita 
Under krita hade kontinentalplattorna sedan länge bru-

tit upp från jättekontinenten Pangea och börjat röra sig 

mot dagens kontinentala konstellationer (Csontos and 

Voros, 2004). Största delen av jordskorpan upptogs av 

Stillahavet och mellan Gondwana och Laurasen bred-

de Tethyshavet ut sig (Fig. 5). I nordvästra Tethys 

befann sig ett antal mikrokontinenter (dagens Europa) 

som i norr övergick till fastlandet Fennoskandia 

(Norden). Genom bildandet av Turgaisundet kom den 

Fennoskandiska skölden att isoleras under yngre krita 

(Wang et al., 2013) (Fig. 5). Under denna period ut-

gjordes Atlanten av Valaishavet i söder och en smal 

rift i norr (Fig. 5) som inte separerade den Europeiska 

och Nordamerikanska kontinenten förrän under santon 

(Fig. 4) (Wang et al., 2013). Fram mot mellersta krita 

Figur 2. Horndinosauriernas evolution under krittiden, från det okända ursprunget (höger) till mer komplexa grupper mot slutet 

av krita (vänster). Djuren avbildas skalenligt. Figur gjord i Illustrator. Figur: Lydia Rönning 

Figur 3. Horndinosauriernas tre initiala evolutionära linjer med 

eventuella spöklinjer markerade i grått (modifierad efter Han et al. 

2015) 

Figur 4. Stratigrafisk kolumn över yngre jura och krita 

med Beringssunds tidsliga utbredning markerad (röd färg 

symboliserar öppet sund och avsaknad av landbaserat 

biologiskt utbyte mellan kontinenterna, medan grön färg 

symboliserar stängt sund och därmed en möjlighet för 

interkontinentalt utbyte). Figur: Lydia Rönning 
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skars den nordamerikanska kontinenten av i nord- syd-

lig riktning av Western Interior Seaway (WIS) 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010) (Fig. 5). Un-

der krita rådde ett typiskt växthusklimat med milda 

temperaturer, små latitudinella temperaturskillnaden 

och även små skillnader mellan sommar- och vinter-

temperaturer (Wang et al., 2013). Största delen av 

Europa ingick i ett mikrokontinentkomplex i nord-

västra Tethys där ett varmtempererat, storskaligt skär-

gårdslandskap bredde ut sig (Csontos and Voros, 

2004). Den asiatiska lågtopografiska kontinenten un-

dergick subduktion i öster och dominerades av öken-

landskap i söder medan det i norr rådde mer tropiskt 

klimat (Wang et al., 2013). Eftersom den Nordameri-

kanska plattan rörde sig västerut, mot en kollisionszon, 

utvecklades där en högre, mer voluminös topografi 

och kontinenten utmärktes av ett fuktigt och varm-

tempererat kustklimat (Wang et al., 2013). 

Den mest intressanta aspekten av kritas klimat för 

den här rapporten rör existensen av landbryggor mel-

lan kontinenterna och havsregressioner som tillät bio-

logiskt utbyte över dessa. En landbrygga som varit av 

stort intresse är den som existerade över Beringssund, 

Beringia (Fig. 5). Genom att studera växlingar mellan 

termofil och arktisk paleobotanik samt syreisotoper 

hos kalkbärande fossila blötdjur i Ryssland och Alaska 

presenterades sundets historia av Zakharov et. al. 

(2011). Resultaten visar att sundet troligen var öppet 

under äldre alb (~107 Ma) (Fig. 4) då paleobiologin 

visar på penetration av arktiskt polarvatten. Under 

yngre alb-turon (~100-90 Ma) tyder avsaknaden av 

polarvatten på att WIS var blockerat och att en land-

brygga existerade (Fig. 4). Sundet öppnades igen un-

der en period mellan coniac-santon (~87-78 Ma) för att 

sedan bilda en landbrygga igen som varade till slutet 

av maastricht (~66-65 Ma), figur 4. Mot slutet av krita 

växte landbryggan till en fullgod kontinent, vilket 

styrks av dinosauriefossil (Zakharov et al., 2011). Att 

det rådde relativt sett häftiga klimatfluktuationer kring 

Beringia-området under krita fastställdes i en studie av 

Wang et. al. (2013). Wang et al. (2013) kunde visa att 

säsongsmässiga syrefattiga bottenförhållanden som i 

sin tur var en följd av temporära saltvatteninträngning-

ar i och med sänkning och höjning av havsytan. Resul-

taten från studien 2013 visar på att fluktuationerna i 

havsytenivå var som mest frekventa under turon-

santon (Wang et al., 2013).  

1.3 Forskningshistoria 
Enligt data framtagna av Dodson (2013) kan en suc-

cessiv ökning av antal beskrivna horndinosauriesläkten 

genom åren observeras, med en kraftig peak för fram-

för allt familjen Ceratopsidae år 2010. Det stora intres-

set för infraordningen efter millenniumskiftet har lett 

till att hälften av alla kända arter inom Ceratopsia be-

skrivits efter 2003 och hälften av alla kända släkten 

efter 2007 (Dodson, 2013). Utöver det rika fossilarki-

vet har följande faktorer ökat förutsättningen för kart-

läggning av infraordningens migrationsmönster: dels 

möjliggjorde omfattande utgrävningar i Alberta och 

Utah år 2010 och 2012 kartläggningen av det stra-

tigrafiska ramverk som lade grunden till dagens fylo-

genetiska kunskaper (Dodson, 2013), dels har de förfi-

nade metoderna för datoriserad fylogenetisk analys 

och paleogeografiska rekonstruktioner gett mer pålit-

liga resultat än vad tidigare metoder gjort. 

Den klassiska bilden av horndinosauriernas migrat-

ionsmönster lades fram av Sereno år 1999 (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). I och med den tydligt 

bimodala fyndutbredningen som är begränsad till 

västra Nordamerika och centrala/östra Asien blev den 

allmänt vedertagna migrationsteorin att ett eller flera 

spridningsevent skett från Asien till Nordamerika via 

Beringssund, (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010) 

Figur 5. Rekonstruktion av av kontinenterna och havens disposition under slutet av krita (modifierad från Mollewide Plate 

Tectonic Maps. K-T (65Ma)).  http://jan.ucc.nau.edu/rcb7/mollglobe.html (Hämtad 2017-05-10). 
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(Fig. 6). Något som senare skapat problem är det fak-

tum att fossillösa landmassor helt exkluderades ur mi-

grationsbilden. Innan 2010-talet ledde bristfälliga kro-

nologiska kunskaper rörande paleobiostratigrafiska 

samband inom infraordningen till att även eventuella 

spöklinjer uteslöts från kartläggningen (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). På grund av sin enkelhet 

hölls den klassiska migrationsbilden fast vid in på 

2000-talet trots att flera fossila fynd som motsade ut-

bredningsmönstret hittades (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). I boken ”New perspectives on horned 

dinosaurs”, editerad av Ryan, Chinnery-Allgeier och 

Eberth (2010), tas för första gången de tidigare un-

derskattade fossilen på allvar. I detta verk argumente-

ras det för hur fynd som blivit avfärdade som för 

osäkra de senaste 10-15 åren komplicerar horndino-

saurernas migrationsbild. Dessutom läggs för första 

gången konkreta bevis fram för en potentiell sprid-

ningsväg över ett prehistoriskt Europa (först presente-

rat av Chinnery 1998) (Chinnery-Allgeier and Kirk-

land, 2010) (Fig. 6). Fylogenetiska brister har länge 

skapat problem vid studier av migrationsvägar då olika 

författares syn på släktskapen inom Ceratopsia skapar 

motstridigheter bland de resultat som uppnås. Detta 

har lett till att ämnet i många studier bara nämns i för-

bifarten eller inte alls för att undvika osäkerhet 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010).  

2  Resultat 
I denna litteraturstudie har tre huvudsakliga områden 

av horndinosauriernas migrationsmönster valts att ana-

lyseras: (2.1) paleobiogeografi och fylogeni hos ce-

ratopsider av speciellt intresse; (2.2) paleogeografiska 

rekonstruktioner av landbryggor mellan kontinenterna 

under krita; och (2.3) kort jämförelse med övriga djur-

grupper med liknande migrationsmönster under kritti-

den. 

 

Av de fyra evolutionära grenarna inom Ceratopsia är 

det bara basala Neoceratopsia och de mest primitiva 

släktena inom Ceratopsidae som är spridda över mer 

än en kontinent. Genom att jämföra paleobiogeografin 

och fylogenin hos vissa nyckelsläkten kan ny inform-

ation om gruppernas migrationsmönster erhållas. Hy-

poteserna har under de senaste årtiondena varit motvil-

liga till förändring i och med en genomsyrande vilja att 

hålla fast vid den klassiska migrationsbilden kontra ett 

fåtal fynd som tydligt motsäger denna bild. I övrigt 

baseras oenigheten gällande klassificering huvudsakli-

gen på oklarheter i definition mellan olika familjer till 

följd av luckor i det fossila arkivet. 

 

Basala Neoceratopsia är den gren av infraordningen 

som har störst global utbredning (Eberth, 2010). Utö-

ver den huvudsakliga bimodala utbredningen i centrala 

till östra Asien och västra Nordamerika har sporadiska 

fynd gjorts vid Nordamerikas östkust, i Europa och 

möjligen Australien. Här tas de fynd upp som under de 

senaste 23 åren medfört stora förändringar av den klas-

siska bilden av Ceratopsias migrationsmönster 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Dock är be-

läggen för de nya hypoteserna gällande basala neoce-

ratopsiers spridningsvägar långt ifrån säkra. Detta på 

grund av att gruppens fossila arkiv är i stort inkomplett 

på samtliga kontinenter förutom Asien.   

Den klassiska bilden av ett enkelt bimodalt spridnings-

mönster med monodirektal migration hos Ceratopsia 

har gjort att de fynd som gjorts utanför det huvudsak-

liga spridningsmönstret underskattats (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). I och med detta avfärda-

des det första möjliga horndinosauriefyndet utanför 

Nordamerika och Asien som alltför osäkert. Fossilet 

hittades 1994 i Victoria, Australien och utgjordes av 

ett armbågsben med ceratopsielikt utseende med ty-

piska kraftiga muskelfästen (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). Benet daterades till apt och klassifi-

ceras som Neoceratopsia, möjligen Leptoceratopsidae 

tillhörande släktet Serendipaceratops (baserat på benet 

i fråga) (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Trots 

osäkerheter i klassificering i och med frambenets frag-

mentariska natur och avståndsmässiga isolering ger det 

australiska fyndet en fingervisning om möjliga migrat-

Figur 6. Möjliga migrationsvägar för Ceratopsia via Beringia och Europa på norra halvklotet och en möjlig spridningsväg till 

Australien (modifierad efter Lindgren et al. 2007).  

2.1 Ceratopsider av speciellt intresse 

2.1.1 Basala Neceratopsia 

2.1.1.1 Banbrytande fynd 



 

 

ioner även till södra hemisfären (Lindgren et al., 2007) 

(Fig. 6).  

 In på 2000-talet föredrog forskare att hålla fast vid 

bilden av ett enskilt migrationsevent från Asien till 

Nordamerika via Beringia under yngre krita i och med 

ansamlingen av horndinosauriefynd i västra Nordame-

rika med åldrar avgränsade till denna epok (Fig. 4). 

Vad som ofta valts att förbise är att det mellan 1998-

2005 hittats ställvisa fynd av tänder tillhörande basala 

neoceratopsier från sen äldre krita i Utah, Idaho och 

Maryland (Chinnery-Allgeier and Krikland, 2010). 

Eftersom fynden motsade hypotesen att infraordningen 

var begränsad till västra Nordamerika såväl som hypo-

tesen att Ceratopsia enbart existerade på denna konti-

nent under yngre krita har fossilen i stort sett ignore-

rats fram tills 2010. Av speciellt intresse är fynden 

från Maryland då de ger direkta bevis för en tidig 

spridning av neoceratopsier, möjligen primitiva lepto-

ceratopsider, till Nordamerikas östkust. Detta kompli-

cerar inte bara hypotesen om en spridningsväg över 

Beringa utan väckte (för första gången) genuint in-

tresse för alternativa migrationsvägar (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). 

 Den klassiska, simpla migrationsbilden tvingades 

slutligen helt överges då det första någorlunda säkra 

horndinosauriefyndet utanför Asien och Nordamerika 

hittades. Fynden gjordes 2007 i Kristianstadsbas-

sängen, Sverige, och utgjordes av tänder och två kot-

kroppar från basala neoceratopsier daterade till senaste 

tidig campan (Lindgren et al., 2007). Trots sin frag-

mentariska natur kunde fynden, genom mikroskopisk 

studie av ytstrukturer, klassificeras som leptoceratop-

sida och gav ny information om gruppens speciali-

serade tuggapparatur, paleobiogeografi och fylogene-

tiska placering inom Ceratopsia (Lindgren et al., 

2007). Först och främst komplicerar de svenska fyn-

den den klassiska migrationsbilden då en helt ny sprid-

ningsväg till Europa måste kartläggas. Att de europe-

iska leptoceratopsiderna dessutom uppvisar komplexa 

släktskap med både asiatiska och nordamerikanska 

former tyder på multipla, bidirektala spridningsevent, 

där släktdragen kunnat blandas. Vidare visar fynden 

Figur 7. Kladogram över släktskapen inom främst basala Neoceratopsia (modifierad från Farke et al. 2014) 
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genom sin unika morfologi på existensen av en ende-

misk ceratopsiefauna i Europa. Hypotesen stöds dels 

av att den Fennoskandiska skölden troligen isolerades 

under yngre krita när Turgaisundet nådde Thetyshavet, 

dels av att de dentala fynden, (trots datering till cam-

pan) delar primitiva drag med äldre asiatiska former 

(Lindgren et al., 2007). Slutligen tyder den mosaik av 

marin strata från Kristianstadsbassängen på att de 

svenska leptoceratopsiderna uppehöll sig i ett kustnära 

arkipelagslandskap. Detta motsäger den allmänt veder-

tagna hypotesen att basala neoceratopsier uteslutande 

föredrog arida till semiarida habitat (Lindgren et al., 

2007). 

 Hypotesen att horndinosaurierna existerade även i 

Europa styrks ytterligare i och med fynd från Iharkut, 

Ungern (Osi et al., 2010). Fynden bestod av kraniede-

lar från olika ontogenetiska stadier av arten Ajkace-

ratops kozma som daterades till santon (Osi et al., 

2010). Att Ajkaceratops uppvisar stora likheter med 

asiatiska släkten som Bagaceratops och Magnirostris 

ger belägg för biologiskt utbyte mellan Europa och 

Asien och stödjer en spridningsväg från Asien till 

Europa. Skillnaden i ålder mellan de ungerska och de 

svenska arterna tyder på att spridningen från Asien till 

Europa skedde vid åtminstone två separata tillfällen 

(Osi et al., 2010). Vidare spridning mellan de europe-

iska mikrokontinenterna efter isoleringen av den Fen-

noskandiska skölden kan ha skett genom så kallat ”ö-

hoppning” i och med att öbågar bildades i samband 

med subduktionen av Tethyshavet i öster (Csontos and 

Voros, 2004). Fynden av Ajkaceratops motsäger två 

tidigare hypoteser gällande infraordningen: dels mot-

bevisas den tidigare bilden av europeisk dinosaurie-

fauna som endemisk, delvis influerad av gondwansk 

fauna då Ajkaceratops även uppvisar en del asiatiska 

drag (Osi et al., 2010). Dessutom verkar släktet fyloge-

netiskt sett vara direkt efterföljare till det nordameri-

kanska släktet Zuniceratops, vilket visar på ett kom-

plext utbyte mellan de tre landmassorna (Osi et al., 

2010). De ungerska fynden har även gett upphov till 

en ny hypotes, nämligen att endemiska dvärgtaxa ut-

vecklades i Europa. Detta till följd av Ajkaceratops 

ringa storlek i jämförelse med de närbesläktade asia-

tiska formerna. Dock är det inte fastställt huruvida 

storlekskillnaden beror på att de europeiska fynden 

enbart tillhör tidiga ontogenetiska stadier (Osi et al., 

2010). 

 2014 förkastades slutligen den klassiska bilden av 

ett spridningsevent från Asien till Nordamerika via 

Beringia under yngre krita i och med fynden av den 

första säkra basala neoceratopsien från äldre krita i 

Nordamerika. Fossilet hittades i Cloveryformationen, 

Montana, och utgjordes av en skalle tillhörande arten 

Aquilops americanus som daterats till alb (Farke et al., 

2014). Fyndet av Aquilops ger avgörande bevis för att 

den initiala migrationen från Asien till Nordamerika 

skedde innan eller under alb istället för under yngre 

krita som forskarna tidigare antagit. Att Aquilops dess-

utom vid fylogenetisk klassificering placerades långt 

från övriga nordamerikanska släkten stödjer hypotesen 

om ett komplext utbyte mellan Asien och Nordamerika 

som troligen skedde bidirektalt och i flera etapper 

(Farke et al., 2014). 

Tack vare den serie välbevarade exemplar av basala 

neoceratopsier från Asien är det allmänt vedertaget att 

grenen hade sitt ursprung på kontinenten under äldre 

krita samt att gruppen diversifierades snabbt under 

denna tid. De äldsta släktena inom Neoceratopsia, ex-

empelvis Liaoceratops, definieras av en kortare nack-

plattform som senare utvecklades till en längre nack-

sköld som definierar de yngre släktena, exempelvis 

Protoceratops (Farke et al., 2014) (Fig. 7). 

 Leptoceratopsider är den enda gruppen inom Neo-

ceratopsia som existerat på alla kontinenter som fynd 

av infraordningen hittats på och har därmed varit av 

extra intresse vid paleobiogeografiska studier. Genom 

att undersöka det äldsta fyndet av leptoceratopsider 

från Asien respektive Nordamerika kan information 

rörande migrationsmönstret erhållas. Den mest basala 

leptoceratopsiden är Asiaceratops från tidig cenoman 

(96.2-100.5 Ma) känd främst från Uzbekistan. Den 

äldsta kända leptoceratopsiden från Nordamerika är 

Gryphoceratops från sen santon (83.6-84 Ma)(Farke et 

al., 2014). Leptoceratopsidaes föregångare migrerade 

troligen tidigare. Genom att korrelera leptoceratop-

sidae med den äldsta kända ceratopsien från nordame-

rika, Aquilops, från sen äldre krita (~113-105) och 

övriga mer osäkra tandfynd från Utah, tidig cenoman 

(~98 Ma), Idaho (~110-101 Ma) och Maryland, alb 

(~113-110 Ma) (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 

2010) tyder fynden på en initial migration från Asien 

till Nordamerika för Ceratopsia innan alb (~104 Ma) 

eller möjligen så tidigt som apt (~125 Ma) (Farke et 

al., 2014). Således tyder korrelationen antingen på ett 

konstant biologiskt utbyte mellan Asien och Nordame-

rika från apt-alb till och med santon, eller på två sepa-

rata migrationstillfällen: ett för Leptoceratopsidae och 

ett för övriga basala Neoceratopsidae. Släktskapen 

inom Leptoceratopsidae kan även säga något om rikt-

ningen, eller eventuellt riktningarna, på migrationen 

mellan Asien och Nordamerika, figur 7. I och med att 

två asiatiska släkten, Udanoceratops och Zhucheng-

ceratops, visade sig vara fylogenetiskt sett djupt rotade 

inom gruppen tyder detta på minst en eller två sprid-

ningsevent tillbaka till Asien från Nordamerika. Att de 

ovan nämnda släktena daterades till campan respektive 

yngre krita visar på att spridningen tillbaka till Asien 

skedde någon gång under denna tid (Farke et al., 

2014). 

 Även om Leptoceratopsidaes globala utbredning är 

av stort intresse råder det fortfarande stor osäkerhet 

kring släktskapen inom gruppen och till andra grenar 

inom Ceratopsia. Osäkerheten grundar sig i de rådande 

bristerna i det fossila arkivet av vertebrater från tidig 

yngre krita i Nordamerika (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). I och med det äldsta nordamerikanska 

2.1.1.2 Paleobiogeografi och fylogeni 
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släktet Gryphoceratops fylogenetiskt djupt rotade 

placering inom Leptoceratopsidae är det mer sanno-

likt att gruppen spred sig till kontinenten tidigare än 

santon (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). 

Luckor i det fossila arkivet inom Leptoceratopsidae 

har lett till att paleobiogeografiska rekonstrueringar 

ofta visat att gruppens ursprung är spritt både till 

Asien och Nordamerika. Osäkerheten bland fyloge-

netisk klassificering inom Leptoceratopsidae kan 

även tyda på att de asiatiska släktena var en egen 

evolutionär linje av gruppen (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). 

Basala Ceratopsidae är den grupp inom Ceratopsia 

som representerar den evolutionära övergången från 

relativt artfattiga grupper med former av rigna storlek 

med semiglobal spridning till en mängd snabba artö-

vergångar av mer komplexa former begränsade till 

Nordamerika. Gruppens ursprung har flitigt debatte-

rats då definitionen av vad som utgör gränsen mellan 

en ceratopsid och en icke-ceratopsid är oklar (Xu et 

al., 2010). Frågan har många gånger fallit på ren sub-

jektivitet vilket har lett till inkonsekvens i resone-

mangen kring migrationshypoteserna.  

 Här belyses släktskapen mellan asiatiska och nor-

damerikanska basala ceratopsider för att undersöka 

det biologiska utbytet mellan landmassorna. Även om 

tiden för migrationen står klar då de fynd som gjorts 

av basala ceratopsider från båda världsdelarna i fråga 

härstammar från samma tidsavsnitt beror spridnings-

riktningen helt på vilken ursprungshypotes som förut-

sätts.  

Figur 8. Släktskapen inom Ceratopsidae och när de avviker från basala Ceratopsidae (NA = Nordamerika, AS = Asien) 

(modifierad från Xu et al. 2010) 

2.1.2 Basala Ceratopsidae 

2.1.2.1 Omdebatterat ursprung 
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Fram till 1989 då de första fynden av vad man då 

klassificerade som Ceratopsidae gjordes i Asien hade 

man trott att familjen var begränsad till Nordamerika. 

Fynden 1989 gjordes i Uzbekistan och klassificerades 

som tidigt ceratopsida tillhörande släktet Turanoce-

ratops och daterades till turon (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). I och med nya fynd gjorda 1998 i 

New Mexico tillhörande den äldsta kända nordameri-

kanska ceratopsiden, Zuniceratops, initierades en 

långlivad debatt rörande Ceratopsidaes ursprung 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Då Zunice-

ratops visade sig vara nära besläktad med Turanoce-

ratops visade fynden lika mycket på ett ursprung i 

Asien som i Nordamerika (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). I en studie gjord av Dodson et. al. 

(2004) lades hypotesen fram rörande ett nordameri-

kanskt ursprung för Ceratopsidae då närmare analys 

av fynden från Zuniceratops pekade på att släktet 

uppvisade en del drag typiska för basala Neoceratop-

sia (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). 

 Såväl det nordamerikanska ursprunget som Tu-

ranoceratops klassificering som ceratopsid ifrågasat-

tes i och med upptäckten av en ny asiatisk art, Sinoce-

ratops zhuchengensis, av Xu et al. (2010). Den fylo-

genetiska undersökning som gjordes placerade Si-

noceratops som det mest basala släktet bland de 

kända ceratopsiderna inom underfamiljen Centrosau-

rinae (Fig. 8). Även om majoriteten av de morfolo-

giska karaktärerna var centrosaurina var exemplaret 

betydligt större, i storleksklass med Chasmosaurinae 

och uppvisade dessutom två typiska drag för basala 

Neoceratopsia (mer dorsal placering av hålrummen 

bakom ögongloben och ett dekorativt hålrum mellan 

nos och ögonglob)  vilket gör Sinoceratops till en 

hybrid av de olika grenarna (Xu et al., 2010). Således 

ledde resultatet av studien 2010 till att inte bara defi-

nitionen mellan underfamiljerna Centrosaurinae och 

Chasmosaurinae, utan även gränsen mellan ceratopsi-

der och icke-ceratopsider, suddades ut. Därutöver 

visade undersökningen att Turanoceratops klassifice-

ring som ceratopsid varit felaktig då släktet saknar 

flera av familjens typiska drag. Dessutom ger det 

stora fylogenetiskt avståndet mellan Sinoceratops och 

Turanoceratops ytterligare belägg för att Turanoce-

ratops troligen var en parallell evolutionär linje till, 

snarare än en basal medlem av, Ceratopsidae (Xu et 

al., 2010). Slutligen visade resultaten en mer komplex 

paleobiogeografi hos familjen där multipla, bidirek-

tala spridningsevent kan ha ägt rum (Xu et al., 2010).  

 Alla forskare håller dock inte med om hypotesen 

om ett asiatiskt ursprung för Ceratopsidae. Paleobio-

geografiska rekonstruktioner gjorda 2014 tydde återi-

gen på ett Nordamerikanskt ursprung eftersom Si-

noceratops här helt uteslöts från undersökningen, fi-

gur 7. I denna studie valdes istället Zuniceratops som 

det äldsta kända släktet inom familjen. Migrationen 

kom istället att ske från Nordamerika till Asien då 

Turanoceratops åter räknades som en ceratopsid 

(Farke et al., 2014). 

Oberoende av vilken ursprunghypotes en väljer att 

förhålla sig till visar de basala ceratopsidfynden från 

turon i både Nordamerika och Asien på en geografisk 

koppling mellan landmassorna under detta tidsavsnitt. 

Att det rådde biologiskt utbyte mellan kontinenterna 

stödjs av att det enligt paleogeografiska rekonstrukt-

ioner rådde låga havsnivåer under just turon (Farke et 

al., 2014). I och med detta uppskattas spridningen av 

basala ceratopsider från Asien till Nordamerika inte 

ha skett senare än 90 Ma (Farke et al., 2014). 

 I nuläget finns det två möjliga hypoteser kring 

spridningen av och släktskapen inom basala Ceratop-

sidae. Den första möjliga hypotesen talar för ett ur-

sprung i Asien då Turanoceratops räknas som en pa-

rallell evolutionär linje till Ceratopsidae, och Sinoce-

ratops placeras som den äldsta kända ceratopsiden 

(Fig. 9). Här är dessutom Sinoceratops direkt besläk-

tad med den äldsta kända amerikanska ceratopsiden, 

Zuniceratops, vilket gör att denna bild kräver minst en 

enkelriktad spridning från Asien till Nordamerika, 

men komplexa släktskap bland övriga släkten inom 

familjen tyder på flera bidirektala spridningsevent 

(Farke et al., 2014). Den andra möjliga hypotesen 

sätter ursprunget i Nordamerika då Zuniceratops räk-

nas som den mest basala medlemmen av familjen. Till 

följd av att Sinoceratops inte räknas som ceratopsid 

förutsätter denna tes minst en eller två monodirektala 

migrationsevent från Nordamerika till Asien i och 

med skillnad i ålder på de (enligt denna urpsrungshy-

potes) äldsta Asiatiska formerna: Turanoceratops från 

turon (90 Ma) och möjligen Udanoceratops från san-

ton (Dodson, 2013). Antal migrationsevent från Nor-

damerika till Asien beror på huruvida Zuniceratops 

var föregångare till både de asiatiska ceratopsidsläk-

tena (som i så fall förgrenade sig till två linjer i Asien) 

eller om Udanoceratops är efterföljare till en andra 

generations invandrade ceratopsida släkten (Chinnery

-Allgeier and Kirkland, 2010). 

Det råder även delade åsikter vid paleogeografiska 

rekonstruktioner, d v s kring hur kontinenterna var 

sammanlänkade under krita, vilket har lett till olika 

resultat. Bilden av när och var eventuella landbryggor 

existerat har ändrats mycket över åren vilket således 

påverkat premisserna för hypoteserna kring Ceratop-

sias migrationsmönster. I detta stycke har perioden 

valts att delas upp i äldre (140-100 Ma) respektive 

yngre krita (100-66 Ma) och de regioner som är av 

mest intresse vid studier av infraordningens sprid-

ningsmönster är existensen av landbryggan Beringia 

vid dagens Beringssund, den nord-sydliga avgräns-

ningen av Nordamerika på grund av WIS och potenti-

ella landbryggor från Europa Asien respektive Norda-

merika.  

2.2 Paleogeografisk rekonstuering 

2.1.2.2 Paleobiogeografi och fylogeni  
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Enligt de flesta paleogeografiska rekonstrueringar 

som gjorts sedan 1993 bildades inte Beringia förrän i 

slutet av äldre krita för runt 120-125 Ma (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). Det är enbart i en re-

konstruktion av Scotese et al. (2002) som Beringia 

antas ha funnits redan för 140 Ma för att sedan brytas 

upp igen vid 120 Ma, figur 9 (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). Enligt de geografiska rekonstrukt-

ionerna utförda av Russell et al. (1993) föreslås även 

en koppling från Europa till både Asien och Norda-

merika för cirka 120 Ma. Ytterligare en rekonstrukt-

ion gjord av Smith et al. (1994) konfirmerar en kopp-

ling mellan i alla fall Europa och Asien under samma 

tid. Forskarna är ense om att det rådde globala havs-

transgressioner under äldre krita vilket var orsaken 

till att ett mittkontinentalt hav, WIS, öppnades i nord-

sydlig riktning på den Nordamerikanska kontinenten. 

Landmassorna separerades gradvis allt mer i och med 

havsytans stigning. Västra och östra Nordamerika 

blev troligen fullt separerade av WIS för runt 120 Ma

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010) (Fig. 9). 

En rekonstruktion av Beringia, utförd av Blaker et al. 

(2005) sticker ut från övriga resultat då forskarna före-

slår att landbryggan inte existerat förrän för cirka 90 

Ma (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Utöver 

denna studie överensstämmer övriga rekonstruktioner 

med varandra i att Beringia var en väletablerad land-

brygga för biologiskt utbyte runt 94-85 Ma (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). I Nordamerika ökade det 

mittkontinentala havet i både bredd och längd för 115 

Ma. WIS undergick en regression vid 110 Ma, men 

fortsatte att helt separera den västra och östra norda-

merikanska landmassan fram till cirka 105 Ma 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010) (Fig. 9). En-

ligt majoriteten av paleogeografiska rekonstruktioner 

gjorda från mellersta äldre krita (120-110 Ma) existe-

rade landbryggor från Asien både till Europa och Nor-

damerika under denna tid (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). Fram mot sen krita (90-66 Ma) ströps 

troligen det biologiska utbytet mellan Europa och Nor-

damerika helt eftersom kontinenterna separerades allt 

mer fram till slutet av krittiden (Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010) (Fig. 9). 

Ceratopsias bimodala utbredning till Asien och Norda-

merika är inte unik utan delas av flera andra dinosauri-

efamiljer. En av dessa är Tyrannosauridae som, liksom 

Ceratopsia, visat sig ha ett ursprung i Asien för att 

sedan, genom multipla spridningsevent, migrerat till 

Nordamerika över Beringssund (Xu et al., 2010). Mot 

yngsta krita (94-85 Ma) visar tre undersökningar, 

varav den senaste gjordes 2004, att all interkontinental 

spridning av dinosaurier och däggdjur skedde via Be-

ringia under denna tid (Chinnery-Allgeier and Kirk-

land, 2010). 

Ytterligare bevis för att spridning utöver den klas-

siska bimodala utbredningen av Ceratopsia stöds av 

europeiska fynd från infraordningens närmaste släkt-

ning, Pachycephalosauridae. Systerfamiljen har bland 

annat hittats i England och Tyskland och daterats till 

barrem (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Med 

de data som idag finns angående ceratopsias migrat-

ionsmönster är en rimlig hypotes att den interkontinen-

tala spridningen kan ha skett i flera etapper. Detta 

styrks av att vissa däggdjur, exempelvis de äldsta med-

lemmarna av gruppen gobiconodontider (från äldsta 

krita), verkar uppvisa ett initialt spridningsmönster 

från Asien till Europa under barrem och ytterligare en 

spridning från Asien till Nordamerika antingen via 

Beringia eller Europa under apt eller alb (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). Även om däggdjurs-

gruppens spridningsmönster liknar horndinosauriernas 

etappartade vandringar bör det noteras att en jämfö-

relse med däggdjur inte är att föredra vid studier av 

reptil evolution. Då djurgrupperna inte har samma 

tillväxtmönster på grund av olika termofysiologi har 

Figur 9. Kontinentala och oceanografiska förändringar 

från (A) äldre till (B) mellersta och (C) yngsta krita 

(modifierad från Chinnery et al. 2010) 

2.2.2 Yngre Krita 

2.2.1 Äldre krita 

2.3 Migration icke-ceratopsia 
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de inte heller samma förutsättningar vid migration (M. 

B. Goodwin, pers. kom. 2017-04-19). För de ceratop-

sida grenarna ska det initiala utbytet mellan Asien och 

Nordamerika ha skett tidigare än eller under turon. Det 

biologiska utbytet ska sedan ha följts av en tids isole-

ring fram till campan då landmassorna återkopplades 

för att på nytt tillåta interkontinental migration 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Slutligen 

stödjs den djärva hypotesen om en migration omfat-

tande minst två etapper, en under äldre och en under 

yngre krita, av att liknande spridningsmönster har no-

terats hos dinosauriegrupperna Therizinosauria, 

Hadrosauria och Tyrannosauridae (Farke et al., 2014). 

 Att migration skett mellan Europa och Nordame-

rika stödjs vidare utav att de fyra dinosauriegrupper 

utöver Ceratopsia som hittats i den mellankretaceiska 

Cedarformationen, Utah, uppvisar likheter med den 

europeiska dinosauriefaunan. Åldrarna på grupperna är 

i enlighet med de paleogeografiska rekonstruktioner 

som gjorts och stödjer hypotesen om en koppling mel-

lan Europa och Nordamerika för mellan 125 och 120 

Ma (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010)(Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010)(Chinnery-Allgeier and 

Kirkland, 2010). Utöver dinosaurier har även dägg-

djursfaunor från sen jura och äldre krita i västra USA 

visat på likheter med europeiska faunor från äldre 

krita. Detta ger ännu en fingervisning om att landbryg-

gor mellan Europa och Nordamerika existerade under 

denna tid (Farke et al., 2014). 

3 Diskussion 
Den klassiska migrationsbilden har länge föredragits 

att hålla sig till i sin enkelhet. Men dess bimodala ut-

bredningsmönster till centrala och östra Asien och 

västra Nordamerika är inte längre möjligt i och med de 

horndinosaurie- och horndinosaurielika fynd som hit-

tats i Europa, Australien och västra Nordamerika. 

Även om dessa fynd många gånger avfärdats som för 

fragmentariska eller alltför få för att vara av fylogene-

tiskt värde kan de vara viktiga indikatorer för horndi-

nosauriernas utbredning. Om denna sporadiska sprid-

ning utöver den huvudsakliga bimodala utbredningen 

beror på ett underrepresenterat fossilt arkiv (från hu-

vudsakligen Nordamerika och Europa från äldre krita) 

eller på att Ceratopsia faktiskt var ovanliga på dessa 

kontinenter är inget som kan fastställas utan ytterligare 

fossila utgrävningar.   

 Ytterligare aspekter av den klassiska migrationsbil-

den som ifrågasätts är huruvida migrationen skedde 

genom ett enskilt enkelriktat event från Asien till Nor-

damerika under yngre krita. Redan 1998, ett år innan 

den klassiska migrationsbilden presenterades, lade 

Chinnery fram hypotesen om migration över det prehi-

storiska Europa och en idé om två spridningsevent: ett 

initialt migrationsevent för Leptoceratopsidae och ett 

senare event för basala Ceratopsidae (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). Drygt 30 år efter Chin-

nerys studie visar det sig att hypotesen inte är långt 

ifrån det som anses idag. 

 

Eftersom de leptoceratopsida fynd som gjorts i Sverige 

och Ungern är av primitiv natur antas den initiala mi-

grationen ha skett från centrala Asien till Europa (Osi 

et al., 2010). Således är den mest troliga hypotesen att 

den europeiska faunan isolerats under drygt 20 miljo-

ner år under äldre krita för att sedan vara endemisk 

under yngre krita med laurasiska och gondwanska in-

fluenser. I och med Europas bristfälliga fossila arkiv 

från yngre krita är det omöjligt att bestämma ålder på 

den initiala migrationen från Asien till Europa. Å andra 

sidan visar paleogeografiska rekonstruktioner att en 

landbaserad koppling mellan Asien och Europa ägde 

rum för 120 Ma och varade fram till 110 Ma. Detta ger 

en möjlig fingervisning till att den intrakontinentala 

migrationen av leptoceratopsider inleddes under denna 

tid även om idag kända europeiska släktena är betydligt 

yngre, av campansk respektive santonsk ålder. Existen-

sen av spöklinjer i och med den förutsatta isoleringen 

av de europeiska horndinosaurierna beläggs delvis av 

släktenas primitiva natur för sin stratigrafiska ålder, 

delvis av möjligheten att de haft tid nog att utvecklade 

dvärgtaxa. Jämförelser med rekonstruktioner av andra 

djurgruppers migrationsmönster, exempelvis av dägg-

djursgruppen gobiconodonter visar även de en sprid-

ning från Asien till Europa genom flera migrationsmo-

ment från barrem till apt eller alb (Chinnery-Allgeier 

and Kirkland, 2010).  

 Varför de ceratopsielika fynden från Australien och 

Nordamerikas östkust inte gärna klassificeras som lep-

toceratopsida beror på att de åldersmässigt motstrider 

den stora samling fynd som gjorts av gruppen på det 

asiatiska inlandet. Att fynden från Australien och Ma-

ryland(apt) och från Utah(alb) tyder på ett betydligt 

äldre ursprung och spridning än de äldsta, säkra asia-

tiska fynden av släktet Asiaceratops från cenoman (96-

101 Ma). Det är omöjligt att säga om Leptoceratop-

sidae faktiskt hade den tidiga spridning som de austra-

liska och nordamerikanska fynden indikerar och att 

Asiaceratops i då fall inte är det äldsta kända släktet 

inom gruppen. En säkrare antagande är istället att de 

utomasiatiska fynden inte klassificeras som leptoce-

ratopsider utan bara som basala Neoceratopsia, möjlig-

en steget primitivare än Leptoceratopsidae, vilket sen-

ast gjordes i en studie av Godefroit och Lambert (2007) 

(Chinnery-Allgeier and Kirkland, 2010). Leptopsider-

nas initiala migration är över lag oviss. Det som kan 

fastställas är att de europeiska släktena existerade på 

kontinenten under campan och santon. Troligen skedde 

migrationen tidigare i och med delade morfologiska 

egenskaper med både äldre asiatiska släkten från tidig 

yngre krita och betydligt äldre nordamerikanska former 

från apt till alb. En tidigare spridning möjliggör även 

den eventuella spridningen till Australien av leptoce-

ratopsider innan eller under apt. 

 Om spridningen av tidiga leptoceratopsider till Nor-

damerika skedde via Beringia eller Europa är svårt att 

fastställa. Vissa belägg för en europeisk färdväg existe-

rar i och med att fyra dinosauriegrupper från Utah och 

3.1 Migration under äldre krita 
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vissa däggdjursgrupper från Idaho, från sen jura till 

äldre krita, uppvisar likheter med europeisk dinosau-

riefauna. Vidare stämmer åldrarna på djurgrupperna 

överens med att en koppling mellan Europa till Nor-

damerika för 120 Ma föreslagits (Chinnery-Allgeier 

and Kirkland, 2010). Ryan, Chinnery-Allgeier och 

Eberth (2010) framlägger i verket ”New perspectives 

on horned dinosaurs” fram ytterligare två argument 

varför det initiala migrationseventet av horndinosau-

rier bör ha skett via Europa. Enligt det första argu-

mentet (2010) råder viss överlappning av det ålders-

spann som estimerats för initial invandring av lepto-

ceratopsider och övriga basala Neoceratopsia till 

Nordamerika med åldern för bildandet av landbryg-

gan Beringia. Dateringen av de äldsta kända fynden 

av respektive grupp, leptoceratopsida tänder från 

Maryland och en skalle tillhörande Aquilops från 

Montana, ger grupperna en äldsta möjlig ålder på 113 

Ma. Vidare visar majoriteten av de paleogeografiska 

rekonstruktioner som gjorts på att Beringia bildades 

för 125-120 Ma vilket ger grupperna en tidigast möj-

lig invandring till den nordamerikanska kontinenten 

under detta tidsspann. Detta ger en överlappning på 

fem miljoner år om maximal ålder för invandring och 

minimal ålder för bildningen av landbryggan förut-

sätts. Enligt det andra argumentet (2010) framläggs 

det att en direkt förflyttning från nordvästra Alaska 

till USA:s västkust måste skett över ett orimligt kort 

tidspann. Utöver den tidsliga överlappningen av 

horndinosauriernas invandring och Beringias bild-

ning påskyndas spridningen ytterligare i och med att 

WIS helt avgränsade de Nordamerikanska landmas-

sorna för 120 Ma. Om en maximal ålder för bildning-

en av Beringia (125 Ma) förutsätts, ger detta ett smalt 

tidsspann om dryga 5 miljoner år för gruppen att 

vandra över kontinenten. Detta hade inneburit en 

kapplöpning med utbredningen av WIS för att nå 

USAs västkust där de mest distala fossila fynden hit-

tats. Utöver Ryan, Chinnery-Allgeier och Ryans 

(2010) två ståndpunkter finns ytterligare belägg att 

hämta i och med att ett antal nordamerikanska djur-

grupper, nära besläktade med europeiska former, 

existerade på kontinenten tidigare än vad Beringias 

beräknade ålder tillåter.  

Enligt den geologiska information som idag finns 

tillgänglig är den mest troliga hypotesen rörande den 

initiala migrationen av Ceratopsia att den skedde från 

Asien till Nordamerika via Europa någon gång under 

yngre jura till äldre krita. Dock är de paleogeogra-

fiska indikationerna inte vidare starka för en koppling 

mellan landmassorna över Turgaisundet och Valais-

havet efter barrem. Existensen av landbryggor efter 

denna etage är i stort spekulativa då det europeiska 

fossila arkivet från äldre krita är bristfälligt (Farke et 

al., 2014). Även om det fossila arkivet är begränsat 

stödjer flera av de fynd som gjorts hypotesen om 

existensen av landbryggor från Europa till omgär-

dande kontinenter (Chinnery-Allgeier and Kirkland, 

2010). De argument som ger mest stöd för den euro-

peiska färdvägen är osäkerheter i huruvida landbryg-

gan över Beringssund existerade när den initiala mi-

grationen av infraordningen ägde rum. Resultaten från 

två paleogeografiska undersökningar visar på att Be-

ringia bröts upp för 120 Ma och inte existerade igen 

förrän långt senare, möjligen för 90 Ma. Trots att re-

sultaten sticker ut i jämförelse med majoriteten av de 

rekonstruktioner som gjorts pekar de på en möjlighet 

att all migration mellan Asien och Nordamerika sked-

de via Europa för 120-90 Ma. Detta säger dock inget 

om att tillfälliga spridningar över antingen Berings-

sund, Turgaisundet eller Valaishavet kan ha ägt rum. 

Kvantitativa studier visar att Ceratopsia hade mindre 

spridning än andra dinosauriegrupper under yngre 

krita. Främst är spridningen liten hos familjen Ce-

ratopsidae som är i stort endemisk i Nordamerika un-

der denna tid. Övriga grupper, som exempelvis Lepto-

ceratopsidae, färdades till och från Asien under denna 

tid. Detta är känt då det äldsta säkra nordamerikanska 

släktet, Gryphoceratops, från sen santon (84 Ma), och 

flera asiatiska släkten från slutet av krittiden är släkt-

mässigt djupt rotade inom gruppen. Det är omöjligt att 

säga om just ceratopsidernas endemiska spridning be-

ror på att det rådde brist på, för familjen, gynnsamma 

paleoklimat i Asien eller om avsaknaden av ceratopsi-

der på kontinenten beror på fossil underrepresentation. 

Det sistnämnda alternativet har övervägts i och med 

fynden av den ceratopsida hybriden Sinoceratops från 

yngre krita i östra Kina som motbevisar att familjen 

inte kunde existera på kontinenten (Xu et al., 2010). 

Stora tvister har rått om vilka asiatiska fynd som bör 

räknas som fullt ceratopsida. Beroende på vilket släkte 

som väljs att klassificeras som det tidigast kända inom 

familjen ändras positionen för Ceratopsidaes ursprung 

och där med hur många spridningsevent som ägt rum 

samt i vilken riktning dessa skedde. Det tidigast kända 

fyndet av en ceratopsid tillhör släktet Zuniceratops 

från turon lokaliserat i New Mexiko. Detta ger en sen-

ast möjlig koppling mellan Asien och Nordamerika till 

för 90 Ma, vilket stämmer överens med det allmänna 

påståendet att det rådde låga havsnivåer under denna 

tid. Beroende på om ett nordamerikanskt eller asiatiskt 

ursprung förutsätts blir premisserna för ceratopsider-

nas interkontinentala migrationsmönster följande: En-

ligt den första ursprungshypotesen placeras ursprunget 

i Nordamerika till följd av att Zuniceratops klassifice-

ras som den mest basala ceratopsiden, vilket senast 

valdes att göras i en studie av Farke et al. (2014). Släk-

tet placeras som mest basalt inom Ceratopsidae i och 

med att flera drag delas med basala Neoceratopsia. 

Hypotesen förutsätter att migrationen till Asien skedde 

monodirektalt och möjligen genom två etapper i och 

med asiatiska fynd från turon och santon tillhörande 

Turanoceratops respektive Udanoceratops. Två 

aspekter av denna hypotes sänker dock trovärdigheten. 

Dels utesluts helt släktet Sinoceratops ur den paleobio-

geografiska rekonstruktionen trots att dessa fynd var 

kända fyra år innan studien av Farke et al. (2014) gjor-

3.2 Migration under yngre krita 
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des. Dels saknar både Turanoceratops och Udanoce-

ratops flera drag specifika för familjen vilket gör klas-

sificeringen som evolutionära efterföljare till Zunice-

ratops mindre trovärdigt. Enligt den andra ursprungs-

hypotesen placeras Sinoceratops som den mest basala 

ceratopsiden efter en utförlig fylogenetisk undersök-

ning som gjordes 2010 av Xu et al. Här förutsätts ett 

ursprung från Asien och sedan minst en migration till 

Nordamerika. Dock tyder komplexa släktkap bland de 

nordamerikanska släktena på att multipla bidirektala 

spridningsevent ägde rum efter den initiala invandring-

en. Vidare förutsätter hypotesen att Turanoceratps var 

en paralella evolutionär linje till Ceratopsidae i och 

med det långa fylogenetiska avståndet till Sinoce-

ratopss (Fig 7).  

Vad som komplicerar rekonstruktionen av Ceratop-

sias migration under yngre krita är att dagens pa-

leogeografiska hypoteser förblir något motsägelsefulla. 

Dels påstår Ryan, Chinnery-Allgeier och Eberth 

(2010) att majoriteten av alla rekonstruktioner från 

tyder på att Beringia var en väletablerad landbrygga 

för 94-85 Ma och att all migration mellan Asien och 

Nordamerika uteslutande skedde via denna landbrygga 

fram till slutet av krita. Däremot påstår Zkharov et al. 

(2011) att landbryggan över Beringssund under en 

period inte tillät biologiskt utbyte i och med att sundet 

var öppet från coniac-santon (87-78 Ma) och att mi-

grationens inte avgränsades till Beringia förrän land-

bryggan åter slöts för 78 Ma. Med de mest aktuella 

resultaten från 2011 inberäknade ger detta följande 

förutsättningar för migrationseventen under yngre 

krita: Inledningsvis ger dessa paleogeografiska rekon-

struktioner ännu ett motargument för ett nordameri-

kanskt ursprung för Ceratopsidae. De diskutabla släkt-

skapen till de asiatiska formerna förutsatte här två mi-

grationsevent men i och med öppningen av Berings-

sund blir den senare invandring av Udanoceratops till 

Asien en omöjlighet då migrationen skedde när land-

bryggan inte existerade. Således är ett asiatiskt ur-

sprung är att föredra då ett sådant inte motstrids av den 

tillfälliga öppningen av Beringssund under coniac-

santon. Eftersom Sinoceratops inte är närmare daterad 

än till yngre krita, vilket ger en maximal ålder på mi-

grationen till 100 Ma och en minimal ålder på 90 Ma, 

ger detta fortfarande ett tidsspann på tre miljoner år till 

förfogande för förflyttning till Nordamerika. Därutöver 

stämmer den sistnämnda ursprungshypotesen överens 

med att även tyrannosaurider migrerade under multipla 

spridningsevent från ett ursprung i Asien till Nordame-

rika via Beringia under yngre krita. Slutligen stödjs 

påståendet att all interkontinental migration var be-

gränsad till Beringia av att det inte hittats några fynd 

av övriga dinosaurie- och däggdjurgrupper som tyder 

på att biologiskt utbyte skedde via Europa mot slutet 

av krita.  

Dock kan möjligheten att den initiala spridningen 

av Ceratopsidae skedde via landbryggor över Valaisha-

vet inte helt uteslutas då det inte finns några motbevis 

för deras existerat fram till för 90 Ma (Chinnery-

Allgeier and Kirkland, 2010). Detta påstående stödjs 

ytterligare av den paleogeografiska rekonstruktion som 

tydde på att Beringia inte bildades förrän 90 Ma. Där-

utöver utgjorde inte heller WIS en barriär denna mi-

grationsväg förrän efter 105 Ma. 

4 Slutsatser 
Den globala migrationen av Ceratopsia är betydligt 

mer komplicerad än vad den klassiska bilden ger sken 

av. Det finns inget som tyder på att infraordningen vid 

en specifik tidpunkt vandrade från en kontinent till en 

annan för att sedan aldrig återvända. Enligt denna litte-

raturstudie skedde migrationen i ett flertal etapper för-

delade över hela krittiden med en huvudsaklig sprid-

ning under äldre och en under yngre krita, vilket även 

stämmer överens med migrationsmönstret hos tre 

andra dinosauriegrupper. 

I nuläget finns det två alternativ för hur migration-

en under äldre krita såg ut: Det första alternativet inne-

bär ett konstant biologiskt utbyte mellan Asien och 

Nordamerika från apt-alb till coniac. Det andra alterna-

tivet innebär två separata migrationstillfällen. Den ena 

huvudsakliga spridningen skedde under apt då primi-

tiva släkten som leptoceratopsidernas föregångare 

spred sig dels från Asien till Europa (och möjligen 

Australien), dels till Nordamerikas västkust över Val-

aishavet (Fig. 7). Den andra huvudsakliga spridningen 

skedde från Asien till Nordamerika strax innan över-

gången till yngre krita då främst Leptoceratopsidae 

och de mest basala medlemmarna av Ceratopsidae 

migrerade/vandrade via antingen Beringia eller 

Europa, (Fig. 7) till Nordamerika. Efter 90 Ma upp-

hörde all interkontinental spridning via Europa i och 

med isoleringen av den Fennoskandiska skölden. Un-

der coniac-santon öppnades Beringssund vilket tillfäl-

ligt ströp det landbaserade biologiska utbytet. Från 

campan till krittidens slut skedde all interkontinental 

migration via Beringia där basala Neoceratopsia för-

flyttade sig mellan landmassorna medan Ceratopsidae 

verkade föredra intrakontinental spridning inom den 

nordamerikanska kontinenten.  
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