En merkelig trilobitt
Av Ma gne Hoyberget

Under innsamlin g av fossilmat eriale hender det ofte at du oppdage r
flere og interessante forsteininger pol provene ette r at du er komm et
hjem og satt i gang med prepareringen. Disse oppdage lsene fordrer i
mange tilfeller lupe.

ord for Gjovik finnes det stedv is srna
lokaliteter med avsetn inger fra kambri um .
Idette tilfellet viet jeg min oppmerksomhet
til sva rte, mell omkambrisk e skifre med
store mengder agnostider. Agnostid ene va r
sma, blinde trilobitter som viste sto r va riasjon i denne perioden.
All tyder p<1 at det har vzert sv tert turbulen te tider p<1 stede t etter at lagene ble avsatt.
fordi ledefossilene forekommer i mer e lle r
mindre uregelmessige rekk efolger.
I ett av disse lagene finne s det store mengder fragm ent er ette r Lej op yge laevigata,
so m tilsvarer etasje Id Bet a. P<1 noen av
prevene fra dett e laget , viste det seg i ett er tid at det fant es 8 fragmenter etter en mer kelig trilobitt.
Tril ob itten tilherer en svrert liten gru ppe
med bare to slekter. Disse slektene blir regnet <1 tilhere under-ordenen PTYCHOPA RIINA . Dyret hadd e et perfekt ovalt sk all ,
som sannsy nligv is manglet ledd-dannel se !
Sid efelt ene (pleuralfe ltene ) har en okende
bakoverbeyning mot haleskjoldet. Hal eskjo lde t er ikke tydel ig avgrenset fra
ryggskjoldet , men 7 akseringe r er tilsted e .
Ryg gskjoldet har 7 seg me nter. Sid efeltene
er hell flate. Hode skj old et har et midthode.
eller pan ne, som smalner av fremover og
ender i en sirke lforme t lobe .
Det se r ut til at disse dyrene hadde et tynt
ska ll, side n dette er svie rt darl ig bevart .
Det kan, ut fra foss ilfunn <1 demrne , tyde p<1
at disse trilobittene skiftet rygg skjoldet i ett
hell stykke . Dett e kan ind ikere mangelen
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pa led d-dann e lsen . Hodeskjold et ble skifte t
i ett stort stykke og to lese kinn . (lngen
kinn er funn et p<1 materialet). Den total e
lengden p<1 dyret ligger p<1 7 mill imeter p<1
en av de innsamlede proven e.
Klass ifikasjon : Kla sse tri lobitter
Orden PTYCHOPARIIDA
Unde r-orde n PTY CHOPARII NA
Siekt Schmalen seei a e ller Burlingia.

