
Sedan det första horndinosauriefyndet gjordes för 140  år sedan har det presenterats ett flertal hypoteser kring deras globala migrationsmönster. Framför allt efter millenniumskiftet har 
forskningen inom området exploderat och hälften av de dryga 70 arter som hittats är beskrivna efter 2007! Den ”klassiska” migrationsbilden presenterades av Sereno 1999 och föreslog en 

simpel, enkelriktad migration över Beringssund. Sedan dess har det hittats ett flertal fynd som motsäger denna hypotes och snarare talar för en djärvare hypotes som framlades 1998 av 
Chinnery, som föreslog minst två migrationsevent över det krittida Europa. Med de fynd som förbisågs fram till verket ”New Perspectives on Horned Dinosaurs” trycktes 2010, i kombination med 

övrig aktuell litteratur, har jag i denna review kommit fram till att migrationen var betydligt komplex vad den klassiska hypotesen anser och att Chinnery faktiskt var något på spåren trots att 
hypotesen förkastades då den var före sin tid. 
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Migrationen skedde troligen i två 
etapper. Den första skedde under 
äldre krita för runt 120 miljoner år 
sedan då de primitiva formerna 
vandrade från Centrala Asien till 
Europa (och möjligen Australien) 
för att sedan vandra via 
landbryggor över prehistoriska 
Atlanten.  

Den andra migrationsetappen ägde 
rum under yngre krita för cirka 90 
miljoner år sedan. Då vandrade mer 
komplexa arter från Asien till 
Nordamerika uteslutande via 
Beringssund då de andra 
landbryggorna strypts i och med att 
kontinenterna började glida ifrån 
varandra mot dagens världsbild. 

(1)  

(1) Psittacosaurus – en av tre av de 
tidigaste evolutionära grenarna av 
horndinosaurer som troligen existerade 
redan under yngre jura.  

(2) 

(2) Serendipaceratops – ett armbågsben är det enda kända fyndet från 
dinosauriegruppen som indikerar en spridning även till södra halvklotet. 

(3) 

Leptoceratopsider – Ett av få tandfynd 
från östra Nordamerika som tyder på 
en spridning från Europa i och med 
nära släktskap med Europeiska former. 

(4) 

(4) Leptoceratopsider – första säkra  
horndinosauriefyndet från Europa, 
Sverige, Skåne som ger bevis för en 
europeisk spridningsväg och en längre 
isolering av dessa former i det Europeiska 
skärgårdslandskapet. 

(5) 

(6) Aquilops – Tidigaste kända säkra 
horndinosauriefyndet från Nordamerika från 
äldre krita vilket tyder på att migrationen till 
Nordamerika från Asien måste ha börjat ske 
redan då. Djupt  rotad släktskap inom 
dinosauriegruppen tyder dessutom på att 
migrationen skedde fram och tillbaka mellan 
kontinenterna. 

(6) 

(5) Sinoceratops – Hybrid mellan äldre och yngre former som tyder på att de 
mer komplexa Ceratopsida formerna härstammade från Asien istället för som 
man tidigare trott- varit endemiska  (begränsade) till Nordamerika. 
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