
ORDEN LICHIDA
SPEKTAKULJERE TRILOBITTER

Tekst og tegninger: Magne Hoyberget.

Under leting etter fossiler kan det til tider dukke opp noen avtrykk
som er fullstendig dekket sma knupper. Det er tydelig at det er en del
av et storre skall. Sannsynligvis blir slike ubestemmelige funn ofte
kastet. Det kan dreie seg om fragmenter fra noen av de merkeligste og
mest sjeldne trilobitter vi har, lichider - eller "trolltrilobitter" som de
ofte kalles.

F I C; . 1 .

F1G.I: Uralichas ribeiroi er dell lengste tri
lobittarten som hittil er beskrevet, 75 em.
lang fra midtre ordo vicium, Portugal.

Klassen TRILOBITTER bestar av godt
over 10 000 arter pa verdensbas is. Rundt
400 av disse artene er funn et i Norge. Aile
disse artene er gruppert i "Ordener". Noen
ordener er meget store og omfatter svtert
mange arter. Lichida er en orden med rela
tivt fa arte r, i Norge sannsyn ligvis rundt
10. Disse artene er til gjengjeld srerde les
merkel ige. Det kan nevnes at den hittil
lengste tri lob itten som er funnet tilherer

ordenen Lichida. Den er funnet i Portu gal
og maie r hele 75 centimeter fra halespiss
til panne. Artene som finnes i Norge (og
Sveri ge) er riktignok ikke sa store, men de
reg nes for a vrere noen av de sterste vi har.
Noen har sannsynligvis hatt en lengde pa
over 20 centimeter.
Lichidene er funnet i avse tninger fra undre
ordovicium til opp i devon. I Norge fra
ordov iciumlsi lur. Skallet er, som fer nevnt ,
dekket med sm a knupper eller vort er. (Sli
ke utvek ster er det fore vrig ftere "ikke
lich ider" som ogsa har). Disse knuppe ne
finnes pa aile skallde lene. Skallde lene har
tildels dype og tydelige fure r som danner
et komplekst monster . Dette er tydeligst pa
hodeskjoldet. Oftes t finner man bare midt
hodet. De le se kinn har knekt av etter
skallskiftes omrnen. Midthodet er bredt , og
ender hos mange arter i en frernstaende
panne. Denn e pannen var hos noen arter
sterkt hvelvet. Ryggskjoldet bestar av 10
I I seg menter. Det er som oftest bare sma
fragmenter av dette som finnes. Hale skjo l
det er stort og fiatt med vanligvis 6-8 flate
pigger. Aksen er fremhevet.
Knapt nok ett enes te helt eksemplar er fun
net av disse trilobittene her til lands.

Anve ndt litteratur:
Atlas of Invertebrate Mac rofossi ls. J. W.
Murray. Fossi l Inverteb rates. U. Lehmann!
G. Hillmer.
Trilobiten. H.Jordan .
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FIG .2: Terata sp is gra ndis med sift spekta
kukere utseende kun ne na en lengde pli
hele 60 em. Den er funn et i devonavset
ninger i Nord-amerika.

FIG . 4 Metopolichas celorrhin finnes i
No rge [ra undre ordovicium. Pannen er
sterkt hvelvet. Den kunne sannsynligvis na
en lengde pa rundt 20 em.

FIG. 3 Ceratarges armata pa rundt 6 em.
ba rer si ft navn med rette. Eks emplarer er
sirlig preparert med piggene staende i aile
retninger. Flere hele ekse mplarer er funnet
i Eife l.

FIG. 5 Metopoliehas platyrhinus finnes i
Norge fra undre ordovicium. Karakteristisk
er den lange. flate pannen. Dyret kunne
sannsynl igvis na en lengde pa rundt 20 em.
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FIG. 6 Platyli cha s validis er fu nnet i Nor
ge fra midtre ordov icium. Figuren viser
kun midthodet uten de frie kinn.

FIG. 7. Platylichas laxatus er fu nnet i Nor
ge i lag fra midtre ordo vicium. Dell kunn e
Ilaell lengde pa8- 10 em.

FIG. 8 Pla tyli chas lineatus er fu nnet i No r
ge i overordov iciske lag. Haleskj oldet og
niidthodet er avbilde t.

FIG. 9 Arctinurus norvegicus er en stor art
po opptil 20 em. som finn es i vare siluriske
avsetninger. Ell mindre tuerstaende art er
f unne t i midtre ordovicium. Haleskjold og
midthode (uten f rie kinn ) er avbildet.
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