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rekonstruksjon
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Bicuspis

Fig. I a. Midthodet ovenfra
Fig. } b. Midthodet fra sidell
form av midth oder. I tiIlegg ble det funnet ett
mage skjo ld som sannsynligvis tilherer arten,
to haleskjold og flere le se kinn med
kinnt aggen inntakt. Disse funnene kaster
nytt Iys ove r utseendet til denn e mer verdi ge
trilobitt. Det er mest sann synlig at aIle disse
delene tilherer T. bicuspis, da ingen andre
Telephiniders midthoder ble funnet i denn e
kalkboIlen .
Nikolaisen beskriver hverken haleskjold
eIler lese kinn, men Haddin g nevner kinets
lange, smale tagg . Han papeker at denn e
kan vrere boyd den ene eIler andre veie n
under sedimentasjonen. Flere av de godt
bevarte kinnene fra Toten viser at disse
taggene stod rett opp som to krumm e
bukkehom , og ikke ut til siden som avbilde t
hos Hadding.
Hans beskrivelse av haleskjoldet passer
godt rent ste rrelsesmessig til mater ialet fra
Toten. En vese ntlig forskjeIl er at materialet
fra Toten viser lange tagger ogsa pa haleskjo ldet. Det tyder pa at fire tagger har vzert
tilstede, og at disse er rettet opp- og bakover.
Hadd ing viser at ryggledd (ene) ogsa
hadde en kraftig tagg, sa dette liIle dyret var
temmelig godt "bevrepnet". 0 ynene, som
rna ha hatt et impo nerende synsfelt, er
sammensatt av hundre vis av godt bevarte
fasetter.

Tekst og tegnin ger Ma gne Hoyberget

Trilobittfamilien telephinidae
omfatter sytten arter her i landet.
Aile sammen er sma, de sterste
opptil et par centimeter lange.
Ingen hele eksemplarer er hittil
kjent fra Norge. Telephinidenes
mest leyenfallende trekk er de
enormt store ey nene i forhold til
resten av kroppen. Barrande
beskrev den ferste telephina
allerede i 1852, funnet i Bohm en.
Angelin beskrev den neste i 1854.
De var fra Norge og fikk det
davrerend e navnet Telepus bicuspis.
T. Bicuspis er nevnt i flere av handlinger
og artik ler av et titaIls paleontologer etter at
Ange lin beskrev de n, men ofte har materialet viert begrenset, eIler sa er det nettopp
Ange lins mater iale som er avb ildet.
Haddin g avbilder i sin publikasjon fra 19 13
et halvt haleskiold , et halvt ryggledd ,
midthoder og et le st kinn .
Niko laise n avbi lder i sin publ ikasjon fra
1963 syv midthoder og ett darlig bevart
haleskjold. AIle er funnet i
Ogygiocarisskiferen fra midtr e ordovic ium.
Telephinidene opptrer relativt sje lden i
Osloomradet, men er hyppig forekomme nde
Mje sornradet. En 10s kalk boIle fra
ogyoiocarisskiferen fra Toten inneholdt en
rikt dyreliv. Den vanligste trilobitten i
denne boIlen var T. bicuspis, og da srerlig i

Fig. 2 a. Haleskjoldet ovenfra
Fig 2 b. Haleskj old et fra sidell
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Fig. 3 Det le se kinnet sett fra siden
Selv om disse funnene fra Toten skiller
seg ut fra tidligere beskrivelser, er det ingen
grunn til tro at det dreier seg om en ny art.
Midthodet, som er vanligst it finne, stemmer
godt overens med Nikolaisens og andres
diagnose.
Den ev rige faun aen i kalkbollen var
Ogyiocri s sa rsi var. regina, Ogmasaphus
multi striatus, Nileu s armadillo, Ampyx
" '- .:
mammi latu s, Trinucleus sp ., Sculptspis sp.,
og Robergia sparsa. I tillegg kommer en hel Fig5e1
rekke blotd yr.
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Fig 4a
Sett ove nfra. De stip lede Iinjene er omtrent lige, og bygger pa funn av hele eksemp larer
fra andre Telephenidearter: To av taggene pa
hal eskjoldet er tegnet inn , da lengde og
plassering av disse sees pa inn samlet mat eriale. Haleskj oldets ste rrelse i fo rhold til
hod eskj old er usikke rt. Fasettene pa evnene
er ikke tegnet inn.
Fig. 4 b
Sett forfra. Mageskj oldet er tegnet inn, men
fo rh oldsmessig rikti g sto rrelse er usikket:
Fig.4 c
Sett f ra siden . A ile fi re taggene pa hal eskj oldet er tegn et inn, men retnin g og lengde
pa de to fe rste taggene er antatt. Pa
innsamlet materiale sees kun soklene av
disse taggen e.

Fig. 5 a
Viser hyp ostom sannsy nligv is tilherende T.
bicuspis.Fig. 5 b f ra sidell. Det kan tyde pd
at dyret var dekket med tydelig e
1>.
terasselinjer, da rester etter disse er bevart
pa deforkj elli ge skallde lene . Midth od et se r
lit til a ha vtert rugl ete, scerlig pa de f aste kinnene.
l2Jynene er pa denn e rekonstruksjonen tegnet noe
bredere enn i Haddings publikasjon. Sam tlige fu nn av
eynene fra Totenmaterialet tyder pa at de er relativt
brede. Det er pd det rene at disse dobb eltkrumme
oynene kan vtere noe deform ert e grunn et ham sk iftet
elle r prosesser under bevarin gen.
Det st¢rste midthodet mdler 5,7 mm langt (uten
occ ipitalring) og 12,9 mm bredt.
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