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»Več kot sto let so geologi raziskovali kamnine na otoku Timor-Leste in so našli veliko več o nastanku 
otoka. Morda lahko deček in krokodil, naša legendarna prijatelja, pomagata geologom povedati 
znanstveno zgodovino otoka Timor. Predstavljajmo si, da nadaljujeta njuna fantastična potovanja v 
preteklost, ko iščeta začetek našega očarljivega otoka.«

                                                                                                                José Ramos-Horta 
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ekoč, v davnih časih; pred 
tisoči, pred veliko miljoni 
let, so bile celine združene 
in raziskovanje kamnin in 
fosilov »pove« povest o času 
daleč iz pradavnine. 

redstavljaj si, da si lahko šel 
iz otoka Timor na otok Javo 
brez ladje, ki bi plula med 
celinami.

ogoče bi moral malo plavati 
in v tistih časih ni bilo 
nobene ladje. Celine so bile 
povezane ali bile bližje ena 
drugi. V času človeštva, ko 
se je spreminjalo podnebje, 
je morska gladina padala in 
tako je bil otok Timor bližje 
celini.
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stotinah in stotinah let so naši daljni predniki potovali na mnoge od teh celin in plavali 
v morju, ki jih je obkrožal – prekoračili so planine, doline, reke in neskončne planjave. 
Spotoma so se naseljevali. Včasih so se združili v skupnosti, drugič spet so zapustili 
vsak nov kraj in iskali boljše kraje, z boljšimi pogoji za preživetje in lov.  
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aši davni predniki so živeli zelo preprosto življenje. Včasih je bilo življenje težko in niso 
dočakali take starosti kot jo dočakamo danes. V današnjem času ni nič nenanvadnega, če 
ljudje živijo 80 let in več, a tedaj je bilo dobro, če so dočakali 30 let. Ti predniki so bili tudi 
mnogo manjši, najbrž ne več kot en meter. Niso še znali uporabljatii ognja za kuhanje hrane 
in so vse jedli surovo.
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ako kot mnogo od nas, so se 
predniki gotovo bali strele in 
grmenja pred strelo. 

ajbrž so se skrili v strahu 
pred katastrofo. Počasi so 
ugotavljali, kako se izogniti 
posledicam moči narave – 
največkrat! Včasih je strela 
povzročila gozdni požar in 
kljub temu, da jih je bilo najprej 
strah, so najbrž ugotovili, da 
so bile ožgane živali, katere je 
uničil ogenj, zelo okusne.
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ako so se odločili, da zadržijo ogenj. Tudi živali, katere so ulovili in so jih dali za nekaj 
časa v ogenj, so imele boljši okus. Po dobri večerji so marsikateri opazovali nočno nebo in 
občudovalii na milijone zvezd. Gotovo so premišljevali tudi o potresih, njihovih posledicah in 
spremembah.

a mnogih krajih Zemlje, kot tudi v Timor-Leste, je mnogo dokazov, da so bile celine nemirne 
in da so se premikale, počasi, zelo počasi. A premikajo se tudi danes! Naši predniki so bili 
zelo prestrašeni, ko so se tresla tla pod njihovimi nogami! Včasih so tresenju sledili veliki 
valovi, ki so močno butali ob obalo. Naučili so se, da taki valovi, ki sledijo potresu pomenijo 
veliko nevarnost in da moramo biti zelo pazljivi, kadar se pojavijo taki znaki.

sa ta dogajanja nam povedo, da se površje Zemlje spreminja, celine se premikajo. Potresi 
spreminjajo morsko dno in tako vplivajo na vodno gladino – povzročajo velike valove 
(tzuname).  – cunamije.  Ta dogajanja so povezana.
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aši predniki so začeli otrokom pripovedovati zgodbe o skrivnostnih in čudovitih stvareh, 
katere so doživeli. Postale so pomembne povesti – legende, katere so pripovedovali iz roda 
v rod.  Legende nam pomagajo osvetliti marsikateri zgodovinski dogodek in ga postaviti v 
določeno časovno obdobje.  
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na teh legend nam pove, kako je nastal prelepi otok Timor-Leste. Pripoveduje o čudni 
prikazni, ki je tam strašila, o mladi, razposajeni in zelo radovedni živali. Plavala je po 
širnem oceanu, hodila po zemlji in iskala sveže sadje in lovila druge živali, da se je nasitila. 
Pošast se je odpravila na lov zelo zgodaj zjutraj, ko se je sonce ravno dvignilo nad obzorje, 
ko ni bilo preveč vroče. Kmalu se je nasitila sadežev, ulovila jelena ali svinjo in se zelo 
zadovoljna vrnila v hladno morje.
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a legenda pove, kako je to pošast - krokodila, rešil majhen deček, ko ji je pomagal v 
vodo, potem ko se je izvalila iz jajca. Z dečkom sta postala dobra, dolgotrajna prijatelja 
in tovariša. Skupaj sta se odpravila na mnoga potovanja, raziskovala sta svet in njegovo 
zgodovino.
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o mnogih takih potovanjih je deček prosil krokodila, naj ga vzame s seboj v preteklost – na 
začetek nastanka Timorja. Krokodil, ki je bil zelo pameten, je rekel: »To lahko storim. Ljudje, 
ki danes raziskujejo kamnine na Timorju, vedo veliko o njegovi zgodovini. To so geologi in 
govoril sem z njimi!« 
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eček in krokodil sta pri potovanju  okrog sveta videla zelo veliko in nad tem je bil deček 
navdušen. »Krokodil, od kod te kamnine, ki sestavljajo Timor? Kaj pravijo geologi?« In 
krokodil mu je odgovoril: »Lahko bi ti na dolgo in siroko pripovedoval, vendar bi nama to 
vzelo prevec casa. Dovoli mi, da te povabim na zadnjo pot skozi čas, ki nama bo dala nekaj 
odgovorov!«

ojdiva na veliko potovanje – nazaj skozi zgodovino v najstarejše čase, ki jih poznam o 
Timorju!«

Danes ne plavamo s krokodili!Krokodil!
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enem samem čarobnem dnevu sta krokodil in deček pripotovala v čas več kot 250 milijonov 
let nazaj in se znašla v morju! To je bil čas, katerega geologi imenujejo Perm. Deček je bil 
začuden, kajti, kamorkoli se je ozrl, ni mogel najti otoka. Vsepovsod sama voda do obzorja, 
na vseh straneh. Timor kot otok ni obstojal – bilo je samo morsko dno. do obzorja, na vse 
strani. Timor ni obstojal kot otok – bilo je samo morsko dno.

Krokodil! Danes ne plavamo s krokodili!
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otopiva se«,  je rekel krokodil in dečka naučil, kako zadržati dih pod vodo. 
»Veš,« je nadaljeval krokodil, »Timor pred mnogimi miljoni let še ni bil otok. 
Vse je bilo pod morsko gladino.« Ko sta se potopila globje, sta videla zelo 
čudne nenavadne pošasti. Le nekatere so se jima zdele znane. Pravzaprav 
jih je bilo nekaj podobnih živalim na koralnem grebenu okrog Timor-Leste. 
Tam so bile lepe morske lilije. Bile so tudi živali, katere geologi imenujejo 
krinoidi in nekatere od njih živijo še danes v Timorskem morju. Imele so 
pare ‘rok’, ki so se premikale v morskem toku in tako lovile hrano. Te ‘roke’ 
so bile pritrjene na morsko dno z dolgim, vrvnatim steblom, narejenim iz 
velikega števila obročkov in z drobnimi luknjicami v sredini. »To sem videl v 
skalah pri telefonskem stolpu blizu kraja Laleia, v domačem mestu Xanana 
Gusmao,« je rekel deček. Krokodil je odgovoril: »Da, v teh kamninah 
so fosilni ostanki nekdanjih morskih lilij. Tako si sedaj lahko točno 
predstavljamo, kako so te takrat izgledale.«
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resenečeno sta 
pogledala, ko sta videla 
čudna ogrodja, podobna 
školjkam. To so bile 
hišice živali, ki se 
imenujejo brahiopodi. 

brahiopod brajozon
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u so bile tudi pahljačaste živali imenovane brajozoni. Zibale so se v morskem toku. 
Pahljačko je sestavljalo stotine majhnih živalic, in ko so se premikale, je vsaka od njih pre-
sejevala koščke hrane iz vode.

morska 
lilija trilobit
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eček je zaklical: »Kaj pa je to, krokodil?« Bilo je nekaj, česar ni še nikoli prej videl na teh 
potovanjih. Imelo je veliko delčkov in dvoje velikih oči, sestavljenih iz stotin majhnih oči – 
nekaj podobnega kot jih imajo kobilice. Telo je bilo sestavljeno iz treh glavnih delov. Ob 
straneh je imelo veliko nog in majhen, oster rep. Krokodil je žival prepoznal in razložil: 
»Deček, to je trilobit! To je pradavni sorodnik raka, lobsterja. Trilobiti so srečno živeli tukaj 
mnogo milijonov let. Pred 220 milijoni let jih je nekaj povsem uničilo. Mogoče je velik 
meteor ali zvezdni utrinek povzročil kaos na planetu, morda je bruhalo veliko vulkanov  ki 
so zadimili in prekrili nebo s pepelom ter tako spremenili podnebje. Mogoče vse naenkrat. 
Karkoli je že bilo, bilo je grozljivo za življenje na planetu. Povzročilo je velike požare in na 
morju ogromne valove. Zato je mnogo živali in rastlin izumrlo.« 

zvezdni 
utrunek ali 
meteor                   vulkantrilobiti



20



21

edtem, ko je deček občudoval lepoto in zapletenost vseh teh živali, ki so izumrle, je opazil 
več čudnih pošasti. Nekatere so bile kot Nautilusi, ki plavajo okrog Timor-Lesteja še danes, 
na obali pa ležijo njihove školjke. Deček je opazil, da so bile školjke teh pradavnih živali 
drugačne, krivulje na zunanjosti pa bolj zapletene. To so bili amoniti, hitri napadalci z očmi 
in lovkami, prazgodovinski sorodniki Nautilusa in bratranci sipe in hobotnice.

sipa amonit
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eček in krokodil sta se dvignila na površje. Ko sta tako lebdela na gladini, je deček videl, 
kako so mimo njiju plavali lepi listi. Ocean je postal plitvejši in morsko dno se je dvigovalo 
proti neskončni zemlji, prastari celini, katero geologi imenujejo Gondvana. Veter je zanesel 
te liste iz drevesa Glossopteris, ki so v nekdanjih časih rasla vsepovsod po veliki celini. 
Danes lahko najdemo fosile teh listov in stebelc v okamninah Južne Amerike, Nove 
Zelandije, Afrike, Indije, Antarktike in Avstralije. Ta drevesa že dolgo ne živijo več. Da, veliko 
kopno, katero sta videla na jugu, se je počasi trgalo na velike dele - celine, kot jih poznamo 
danes.

Glossopteris
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resenetljivo,« je 
rekel krokodil dečku. 
»Dobro poglej v 
vodo. Mnogo drobnih, 
majhnih, školjkastih 
stvari plava v morju. 
Pravzaprav potrebujeva 
povečevalno steklo, če 
jih hočeva dobro videti. 
To so enocelične živali, 
imenovane foraminifera, 
in tvorijo hrano za vse 
živali, katere sva do 
sedaj videla. Zgrešil jih 
boš, če ne boš pogledal 
prav od blizu!«

Foraminifera pred krokodilovim očesom 
– tako drobna!
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eček je zaprosil krokodila: »Rad bi šel v drugi čas, bližje današnjemu.« In krokodil se je 
pomaknil v čas dinozavrov. Dinozavri so živeli na različnih krajih pred okrog 180 do 65 
milijoni let. Velika celina Gondvana se je začela lomiti in proti koncu tega obdobja so se 
dotikale samo Avstralija, Antarktika in vrh Južne Amerike. Timor-Leste je bil še vedno pod 
vodo ob severozahodni obali, a je pričel svoje potovanje skupaj z Avstralijo, proti Aziji!

pred 250 milijoni let           pred 100 milijoni let            pred 10,000 leti

Celine so se v preteklosti premikale.                      = pomeni Vzhodni Timor
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o sta tako deček in krokodil potovala po daljni preteklosti in se približevala današnjemu času, sta se 
potapljala, da bi videla vse, kar je mogoče. Ni bilo več trilobitov, bili so le še amoniti in različne vrste 
rib. Videla sta veliko dvoživko z dolgim vratom in vesli namesto nog. Bil je pleziozaver. Potopil se je 
pod njima, ko je lovil jato rib. Naenkrat je deček zagledal skupino živali, ki so bile podobne delfinom.  
To so bile čudne živali, imenovane ihtiozavri. Eden od njih je plaval čisto blizu dečka. Ujel je 
Nautilusovega sorodnika amonita, potem pa hitro odplaval. Morje ni bilo več tako globoko in prelepe 
korale so rastle po morskih tleh, ki danes sestavljajo otok Timor. Fosilni ostanki teh koral so ohranjeni 
v kamninah blizu kraja Ossu in Viqueque in tudi v drugih krajih na Timorju.

ihtiozavr

pleziozaur, ki je živel 
v morju skupaj z 
ihtiozavrom 
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ajbližje kopno v tem času je bila Avstralija. Tam so živele različne živali in rastline. Proti jugu 
so živeli veliki dinozavri, rotozavri, z dolgimi vratovi in štirimi nogami in tudi kruti mesojedci 
na dveh nogah, imenovani teropodi. V današnjem času so geologi odkrili tudi fosilne kosti 
manjših dinozavrov: majhnega rastlinojedca Leallynazavra, imenovanega po majhni deklici 
in drugega, žužkojedca Timimusa, imenovanega po dečku, z enakim imenom, kot je bil 
krokodilov prijatelj. Timor je bil še vedno pod morsko gladino.

Timimus in Leaellynasaura
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aradi mesojedih teropodov, je deček predlagal, da čimprej zapustita to nevarno obdobje in 
odpotujeta v čas bližje današnjemu.

vorili so se veliki, plitki grebeni. V njih so bile vseh vrst korale, morski ježki, školjke in 
morski polži. Danes so v Timor-Leste kamnine, imenovane Laraguti Formacija, ki vsebujejo 
fosile vseh teh živalic, ki so živele v nizkih vodah. Druge kamnine imajo fosile listov rastlin 
iz celine, ki so rastle nedaleč stran. »Kot kaže,« je dejal krokodil, »se je Timor-Leste končno 
začel dvigati iz morja. Postajal je otok, katerega jaz predstavljam v moji legendi.« Pristala 
sta v času pred okrog 6 milijonov let in nad valovi se je dvigalo kopno. Otok Timor-Leste se 
je pomaknil daleč proti severu in se skoraj dotikal Azije. Skalnato morsko dno se je dvignilo  
navzgor in to so gore Timor-Lesteja. Zato najdeš fosile nekdanjih morskih živali in korale, ki 
so nekoč živele pod morjem, visoko v gorah.

korala koralnega grebena
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eček in krokodil sta bila utrujena. Njuno potovanje skozi čas je bilo dolgo. Krokodil je rekel: »Še 
eno stvar ti moram povedati o otoku. Se spominjaš tistih majhnih celičastih živalic, imenovanih 
foraminifera, katere sva videla tako daleč nazaj plavati pred najinimi očmi?« Deček se jih je 
spomnil, saj je imel dober spomin. »Da,« je rekel krokodil, »ta drobna bitja in druga, podobna 
tem, skupno z ostanki rastlin iz tistega časa, so postala zelo pomembna za prihodnost. Ko 
so umrla, so se njihova telesca potopila in so bila zakopana v oceansko blato. Nabirala so se 
v blatu in bila so porinjena globlje in globlje v zemljo, bila zdrobljena in segreta pod velikim 
pritiskom. Blato se je spremenilo v skale in ti organski ostanki so se spremenili v plin in nafto, 
kar je postalo pomembno bogastvo za Timor-Leste. Pametno ga moraš uporabljati!«

Foraminífera

Vrtalna ploščad v 
Timorskem morju južno od Timorja, kjer 
geologi iščejo nafto v kamninah na 
morskem dnu.
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o je krokodil to povedal, se je ulegel k počitku. 
Zadovoljen je bil, da sta skupaj prepotovala v 
tej čudoviti časovni povesti 250-tih milijonov 
let kot dobra prijatelja. Krokodil je zaprl oči in 
postal otok Timor - tako pravi legenda. Tudi 
deček je bil zadovoljen. Spoznal je, da ima 
njegov otok dolgo in zanimivo zgodovino in da  
ljudje na Timor-Leste, mladi in stari, zmorejo 
graditi lepo prihodnost svoje države. 

Premišljeval je, da bi morda tudi sam postal 
geolog.

Pogled vzhodno od pristanišča Dili proti 
planinam, ki so podobne krokodilu. 
Ali je tako nastala legenda?

Geološka ‘časovna  lestvica’, ki prikazuje, kdaj so v 
preteklosti živele različne živali in rastline. 
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Naša prihodnost


