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»Več kot sto let so geologi raziskovali kamnine na otoku Timor-Leste in izvedeli veliko o nastanku otoka. 
Deček in krokodil, naša legendarna prijatelja, pomagata geologom odkrivati znanstveno zgodovino otoka 
Timorja. Njuna čudovita potovanja v preteklost bodo razkrila nastanek našega očarljivega otoka.«

                                                                                                                José Ramos-Horta 
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ekoč, v davnih 
časih, pred več 
milijoni let, so 
bile celine bližje 
ena drugi. 
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 otoka Timorja si šel lahko peš na otok Javo. Le na nekaterih mestih bi moral 
malo plavati, kajti v tistem času še ni bilo čolnov.
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o je bilo v času, ko so naši daljni predniki komaj pričeli uporabljati ogenj.
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ekoč so se ljudje gotovo zelo 
bali strele, saj je zanetila 
ogenj. Vendar so se ga naučili 
uporabljati tudi za kuhanje. 
Ugotovili so, da je kuhana 
hrana veliko bolj okusna kot 
surova.
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judje se zelo bojimo tudi potresov. Vendar nam njihovo delovanje veliko pove o 
premikanju Zemlje.
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časih sledi potresu nagla in silna plima, imenovana cunami. Že naši predniki so začeli 
premišljevati in se spraševati, zakaj se vse to dogaja.

O potresih in dogodkih so pripovedovali različne legende.
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na od legend pripoveduje, kako je nastal Timor-Leste. Govori o dečku in krokodilu, ki sta 
doživela veliko pustolovščin.
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imorska legenda pripoveduje o čudni prikazni – o mladem in zelo radovednem krokodilu, 
ki je bil vedno zelo lačen in je neprestano iskal hrano.
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a legenda pove, kako je tega majhnega, mladega krokodila rešil majhen deček. Ko se je 
krokodil izvalil iz jajca, se je zaman trudil, da bi dosegel morje. Deček mu je pomagal v 
vodo. Ko sta malo odrasla, sta se skupaj odpravila na dolgo potovanje okrog sveta.
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godovina opisuje zelo zelo stare dogodke iz preteklosti. Geologi pa so ljudje, ki raziskujejo 
tudi kamnine in sestavo zemlje. Dečka je zanimalo veliko stvari iz preteklosti in o nastanku 
Timorja. 

egenda torej govori, kako je deček spraševal krokodila, kaj so geologi odkrili in izvedeli o 
nastanku otoka Timorja.

Ne plavaj s krokodili!  Danes s krokodili ne plavamo! Krokodil!
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rokodil je rekel dečku: »Namesto, da ti pripovedujem zgodbo, te bom odpeljal na 
skrivnostno potovanje skozi čas – 250 milijonov let dolgo potovanje!!! To je stotine in stotine 
in stotine let – pravzaprav milijone let nazaj.«

ako sta pričela svoje dolgo potovanje. Deček se je čudil, da daleč, v pradavnih časih, 
kolikor daleč v preteklost je mogel videti, ni bilo nikjer otoka Timorja. Samo velik, velik modri 
ocean. Ves Timor je bil takrat še pod vodo.

Krokodil! Ne plavaj s krokodili! Danes ne plavamo s krokodili! 
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otopiva se,«  je rekel krokodil in dečka naučil, kako zadržati dih pod vodo.

eš,« je rekel krokodil, »Timor pred mnogimi milijoni let še ni bil otok.«

od njima na dnu oceana sta zagledala ‘morske lilije’, podobne živalim, ki 
danes živijo na koralnih grebenih.

, njihova ‘okostja’ sem videl v peščenih skalah (peščenjaku)  pri 
telefonskem stolpu blizu Laleia, ko sem šel tja z očetom. Te tukaj pa so 
živele pred mnogimi milijoni let v skrivnostnem času najinega čudovitega 
potovanja. Danes sem videl njihove sorodnike v morju okrog Timorja, ko 
sem tam plaval.«

morska 
lilija 

trilobit
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oralni greben 
iz Permskega 
geološkega 
obdobja pred več 
kot 250 milijoni 
let. 

brahiopod

brajozon
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ečkove oči so od začudenja skoraj skočile iz jamic. Tu so bile živali, podobne školjkam. 
A bile so drugačne. Ena je bila večja od druge. Imenovale so se brahiopodi.

u so bili tudi pahljačasti brajozoni – okostja celotnih kolonij drobnih živalic, ki so se 
hranile s še manjšimi živalicami, imenovanimi plakton, ki je plaval v morju okrog njih.
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eček je ves iz sebe mahal krokodilu in mu zaklical: »Kaj je to!!???«

ivali, na katere je kazal, so se plazile po dnu morja, bile so zelo členaste in imele dvoje 
velikih ‘oči’ - pravzaprav veliko oči in dve veliki piki .

o je trilobit. Njegova ‘družina’ je izumrla pred več kot 200 milijoni let. Morda je to povzročila 
velika skala iz vesolja, morda zvezdni utrinek? Ali pa je bruhanje mnogih vulkanov 
povzročilo spremembo podnebja?« je rekel krokodil. »Trilobiti danes ne živijo več – so 
izumrli.«

zvezdni 
utrunek ali 
meteor                   vulkantrilobiti
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otem je mimo priplavala pošast, ki je imela oklep kot Nautilus, katero je deček videl na 
okenski polici pri babici. Navtiloid živi danes v morju blizu Timorja. Daljna sorodnica 
navtiloida se je imenovala amonit. Oba pa sta sorodnika hobotnice, lignja in sipe. 

sipa amonit
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eček in krokodil sta se morala dvigniti na površje oceana, da sta zajela zrak. Ko sta lebdela 
na gladini, je deček zagledal lep list. Geologi ga imenujejo Glossopteris. To je bil list 
rastline, ki je podobna praproti in raste na kopnem. A kje je kopno?

rokodil je rekel: »Ta list prihaja iz celine, ki se imenuje Gondvana. Avstralija, ki je del te 
celine, se bo nekega dne odmaknila in se pomaknila proti severu in postala samostojna 
celina.Timor je njen del, a še vedno pod morjem.«

Glossopteris



23

rniva se pod gladino. 
Drži dih! Vidiš 
drobne, drobne 
stvarce, ki izgledajo 
kot kristali? To je 
hrana za mnoge 
morske živali. 
Njihova telesca 
in deli rastlin se 
spremenijo v 
nafto in plin, ki jo 
uporabljamo za 
naše avtomobile in 
izdelavo plastike.«

Drobna foraminifera pred 
krokodilovim očesom
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eček je prosil krokodila, da gresta v drugi geološki čas. Želel je videti kopno. Pomaknila sta 
se proti jugu, proti Avstraliji, ki se je takrat začela odmikati od velike Gondvane. To je bilo 
pred 180 do 65 milijonov let, bližje današnjemu času, a še vseeno zelo daleč v preteklosti.

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 potovala, se je krokodil večkrat potopil in pogledal, kaj je pod njima. Ni bilo 
več trilobitov, ostali so le še amoniti. Naenkrat je velik ihtiozaver, podoben današnjemu 
delfinu, priplaval mimo in zgrabil enega od amonitov. Ta je brizgnil vanj curek črne tekočine, 
podobne črnilu in ihtiozaver je spustil amonita. Prav tako naredi tudi sipa, kadar se 
prestraši. 

ihtiozaver

pleziozaver, ki je 
živel v morju 
skupaj z 
ihtiozavrom
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ončno sta prispela v čas pred 100 milijoni let. »Dinozavri!« je zaklical deček. Tu sta bila 
prijazni rastlinojedec Leaellynasaura in Timmimus, ki je lovil žuželke. Oba dinozavra 
sta dobila imeni po otrocih geologov. V ozadju se je pojavil še velik mesojedec teropod. 
»Pojdiva od tod!«, je zaklical deček. »Nočem, da bi me pojedel!« Tako sta hitro nadaljevala 
svoje potovanje v čas, bližje današnjemu. 

  

Timimus y Leaellynasaura
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eček in krokodil sta se obrnila in odplavala proti severozahodu, proti vzhodnemu Timorju. 
Otok Timor je bil še vedno pod morjem, a tu so že rasli veliki koralni grebeni – voda je bila 
plitva in topla. Ko sta prišla v čas pred 6 milijoni let, sta opazila nad valovi prvo kopno..

Velika celina Avstralija se je pomaknila proti severu in trčila v Azijo. Timor, kot otok, je bil 
rojen in prvič so zrasle iz morja visoke gore.

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 školjkastih živalic, 
ki so bile podobne kristalom (foraminifere) in delov rastlin, katere sva videla ne dolgo od 
tega?« Deček se je spomnil.

orej«, je rekel krokodil, »tista bitja so umrla in bila zakopana v blatu, v katerem so se 
spremenila v kamnine. Bila so močno stisnjena in s segrevanjem so se spremenila v nafto 
in plin, katerega dobimo danes iz kamnin pod Timorskim morjem.«

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, zaprl 
oči in se spremenil v prelepi otok Timor. Tako 
pravi legenda.

eček je bil zelo vesel, da se je naučil toliko 
zanimivih zgodovinskih stvari. Odločil se je, 
da bo tudi sam postal geolog. Lahko bo pisal 
zgodbe, katere mu bodo ‘pripovedovale’ 
kamnine in v njih okamnele živali in rastline - 
fosili.

Planine vzhodno od Dili pristanišča imajo 
obliko krokodila – ali je tako nastala legenda?Geološka ‘časovna  lestvica’, ki prikazuje kdaj so 

živele različne živali in rastline v preteklosti.
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Naša prihodnost


