Megistaspis -

Na og5a i Norge

Samling, tekst og tegnin ger : Ma gne Ho yb erg et.

Det oppdages ofte fossiler som hittil har vtert ukjente i vare kambro-siluriske
avsetninger. Et nytt tilskudd til var fossile fauna er en trilobitt som hittil har vcert sett
pa som hjemmeherende i Baltikum.
Det er ikke uvanlig a finne trilobitter som er nye
for Norge. Det er heller ingen umulighet a finne
trilobitter som er nye for verden.
De fa gangene det blir publi sert nytt stoff om
disse dyrene, er det som regel med flere
nyoppdagelser.
Megis taspis (Rhin oferu s) hyorrhina er en art som
er ny for Norge og det som gje r det spes iellt er at
denne er funnet i Lysakerleddet i Hukformasjone n (tidligere asaphusskiferen etg. 3cb).
Gjennom mer enn 150 ar er det blitt innsamlet
svrert store mengder med trilobitter fra denn e
lagrekken . Sterrelsen pa trilobitten tilsier dessuten at den skulle vrere vanskelig a overse.
Trilobitten tilherer slekten Megis taspis , og flere
av artene i denne slekten kunne bli meget store.
De ste rste kunne bli opptil 40 em . lange og er
dermed av de ste rste vi har i Norge.
Flere andre arter innen slekten er vanlige a
finne i yare underordo visiske lag.
Noen av disse utviklet en
lang «lanse» rettet
A
framover fra panna, og
noen hadde en kraftig
pigg rettet bakover fra
haleskjoldet. Slike
utvekster ble sannsynligvis brukt i forsvar.
Megistaspis er en slekt
8
det er skrevet mye om opp
gjennom tidene og forskje llige
paleontologer har forse kt med variert hell a
dele denne steregne gruppe trilobi tter opp i flere
slekter og underslekter, arter og underarter. I
tillegg er flere av «artene» basert pa altfor lite
materiale, og sammen har dette fort til et
klassifiserings -sammensurium.
A. Thorshej Nielsen (1995) har ryddet betydelig

opp i noen av de skandinaviske Megistasp isartene fra underordovicium , og har gitt en beskrivelse av atte arter fra Hukodden - og Lysakerleddet fra Slemmestad (tidligere Limbatakalken
3ca og Asaphussk iferen 3cb).
Fremd eles gje nstar revisjon av flere arter fra
Svartodden- og Helskjrerleddet (tidligere
Orth ocerkalksteinen 3cg med overgangslagene).
Megistaspis (Rhinoferus) hyorrh ina , som na med
sikkerhet er funnet i Norge, ble beskrevet av
Leuchtenberg i 1843 fra Baltikum.

Schmidt (1906) har gitt en inngaende beskrivelse
av denne trilobitten, hvor han illustrerer med
flere fotog rafier og tegninger av funn, aile fra
Balt ikum.
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A :Midthode av M.( R) hyorrhina ji-a Balt ikum , sett
fra siden .
B: Midthode [u nnet ved Vestfossen . Sett fra siden.
C: Samme som B , sett ovenfra .
Illustrasjon fra Schmidt (J 906) .
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Den sve nske paleontologen T. Tjernvik betegner
Megistaspis hyorrhina med sin elegante «nese»
bakerst pa hodeskjoldet som den mest
ie yen fallend e og vanligste trilobitt arten i tilsvarende lag fra Oland i Sverige, me n er mege t
sje lden pa fastlandet og fravrere nde i Norge
(s. 189).
A. Torshej Nielsen har i sin dokt oravhandl ing pa
bl.a. Hukformasjonen ( 1995), avbildet ett stort
haleskjold benevnt M egistasp is (Rhinoferus) cf
hyorrhina (s. 151). (cf = be r jevnferes med ).
Arten ble ikke registrert med sikkerhet, i mangel
av funn av det karakteristiske hodeskjoldet.
De siste funn av M.( R) hyorrhina er fra Vestfossen i Eiker, Buskerud, og levner ingen tvil om at
arten opptrer som en sjeldenhet i Huk forrna sjonen.
Dette material et dreier seg om ett darlig oppbevart midthode, ett godt oppbevart midthode, (fig.
B og C, 65 mm . langt) og ett kompl ett, sammenrullet eksemplar (hodet pa dett e eksemplaret

maier 3 1 mm. i lengde).
Dyret s totale lengde, med det illustrerte midthodet, har vrert pa rundt 20 cent imeter.
Fossilene er funn et i fast fjell 2,5 meter over
basis av Hukform asjonen.
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Trilobitt funn
For vel et ar siden ble det gjort et
usedvanlig godt trilobitfunn et par
hundre meter fra paleontologisk museum. Legg merke til hvor godt detaljer
som eyne, ytterskall og pigger er bevart.

Megistaspis (Megistaspidella) sp. funnet
overst i Lysakerleddet Asaphusskiferen
ved Munchmuseet po Toyen, Oslo. i
februar 1997. Trillobitten er 9 em lang .
Foto og samling: Magne Hoyberget
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