hver av linsene bikonvekse som i ei lupe og
relativt store. Etter hvert som dyret vokste
og ble større, utviklet nye rader med linser
seg fra toppkanten av øyet. Den øverste
linseraden hadde derfor mindre linser enn
resten av øyet (se fig.6).

Fig.5: Holochroale øyne består ofte av hundrevis
av små linser. Nileus platys, venstre øye, fra
Gullhögen, Sverige, Mellomordovicium.

Organet på innersiden av trilobittøynene
er ikke bevart, siden dette bestod av bløtt
vev. I brennpunktet til hver linse er det all
grunn til å tro at det lå lysreseptorer som
registrerte lys, skygge og bevegelse som
sendte signalene videre i en optisk nerve til
et sentralnervesystem.

Stjernefunn
Av Magne Høyberget
Amatørpaleontologene Liv Torgunn Tørud
Hagen og Ingebjørg Nilsen fra Brumunddal
har funnet fossiler av noe så uvanlig som
sjøstjerner.

holochroale (holo = hel). De aller fleste
trilobittene hadde denne type øyne og
linsene var bittesmå og jevnstore (se fig.5).
Dette organsystemet ligner svært mye på
det som finnes hos krepsdyr og insekter i
dag.

Fossilene er funnet i siltstein hvor
kalsittplatene er vitret vekk, slik at
perfekte avtrykk av dyret står igjen. En
latexavstøpning av hulrommet gir derfor god
informasjon til detaljerte studier. Stenaster
obtusus var bygd opp i 5-tallssymmetri, i
likhet med sine slektninger og var rundt 3
cm i diameter.

De øynene hvor linsene er plassert atskilt fra
hverandre inne i et kalkholdig rammeverk,
kalles schizochroale (schizo = splittet).
Disse øynene ble utviklet fra holochroale
forgjengere og finnes kun hos ei bestemt
gruppe trilobitter, hos Phacopidene (Phakos
= linseøyd). Hos denne trilobittfamilien var

Liv og Ingebjørg på PalVenn møte 2008.

Fig.7: Skallet og kalsittlinsene er vitret vekk, slik
at det indre avtrykket av trilobitten står igjen.
Avtrykket viser rammeverket rundt og tomme
skåler etter hver linse i et schizochroalt øye.
Scopelochasmops conicophthalma, høyre øye,
Furuberget Fm. Toten.
Foto og samling: Magne Høyberget
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Fig.6: Phacopidene hadde schizochroale øyne
med store, bikonvekse linser som satt atskilt i et
rammeverk. Legg merke til den nyeste rekka med
små linser øverst på øyet. Toxochasmops extensa,
venstre øye, Solvang Fm. Bygdøy.

Sjøstjernefunnene fra Ringsaker er
beskrevet og publisert (Hansen et al.
2005) som Stenaster obtusus, en art som
hadde en svært stor utbredelse og er kjent
fra funn i Storbritannia, Kasakhstan,
Nordamerika og Australia. Dette til tross
for at kalsittskjelettet er av en oppbygning
som tilsier relativt liten bevegelighet.
Antakeligvis hadde dyret et frittsvømmende
(pelagisk) larvestadium som ble spredt med
havstrømmene.

Bruton & Høyberget 2006: A reconstruction of
Telephina bicuspis, a pelagic trilobite from the
Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway.
Lethaia, Vol. 39.
Clarkson, Levi-Setti and Horváth 2006: The eyes
of trilobites: The oldest preserved visual system.
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Så uvanlig er det, at det er førstegangsfunn
i Norge. Førstegangsfunn i landet av en
art, ei slekt eller til og med dyrefamilie
behøver ikke være veldig sjeldent, men her
er det altså snakk om førstegangsfunn av
ei dyreklasse! Sjøstjernene som er funnet
er fra mellomordovicium, Furuberget
formasjonen og rundt 460 millioner år
gamle. Liv og Ingebjørg oppdaget et lag
med mange eksemplarer i ei skjæring på
Ringsaker i Hedmark, som siden er donert
til Naturhistorisk Museum på Tøyen.
Sjøstjernene har, i likhet med sjøliljer og
sjøpinnsvin, et skjelett av kalsittplater
forbundet med bindevev. Fossiler fra alle
disse klassene er sjeldne å finne hele. Dyrene
ble knekt opp i sine enkelte kalsittplater og
spredt utover havbunnen etter at dyret døde
og ble fortært av andre organismer.
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Et eksemplarer av Stenaster obtusus fra
Ringsaker. Avtrykket viser undersiden av dyret,
med munnplatene i sentrum.
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