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Kiedyś  dawno, 
dawno temu lądy nie 
były oddalone od 
siebie, tak jak teraz. 
Były zupełnie blisko.

“Geolodzy od ponad stu lat badają skały na Timor-Leste , aby  dowiedzieć się jak powstała ta wyspa. Być może 
Chłopiec i Krokodyl- nasi legendarni podróżnicy będą mogli pomóc geologom opowiedzieć Wam historie 
powstania Timor.

Wyobraźcie sobie, że Chłopiec i Krokodyl wybierają się w podróż do przeszłości, w poszukiwaniu początków 
powstania naszej uroczej wyspy”
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Tak blisko, że można było przejść na nogach z Timoru na Jawę. No może trzeba było 
troszkę  popłynąć, ale nie za daleko...no bo wtedy nie było przecież statków.

To były bardzo odległe czasy, kiedy nasi praprzodkowie uczyli się używać ognia do 
gotowania swojego jedzenia.

4 5
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Prawdopodobnie nasi 
przodkowie obawiali się burz i 
błyskawic, ale gdy te zapaliły 
ogień, nauczyli się używać go 
do pieczenia mięsa – pycha... 
Pieczone smakowało 
znacznie lepiej.

Trzęsienia ziemi były kolejną rzeczą, której nasi przodkowie się obawiali. Jak zresztą i my. 

Ale trzęsienia ziemi mogą nam powiedzieć bardzo dużo, o tym jak powstała nasza Ziemia.
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Nasi przodkowie zaczęli rozmyślać o tych tajemniczych trzęsieniach ziemi, które często 
były przyczyną powstawania olbrzymich fal morskich.

Oni nie wiedzieli skąd brały się te fale i dlaczego. Zaczęli więc wymyślać historie i tworzyć 
o nich legendy.
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Jedna z tych legend mówi, o tym jak powstała wyspa Timor-Leste. Jest to historia o wielu 
przygodach Chłopca i Krokodyla.

Legenda ta opowiada, o przedziwnym stworzeniu – bardzo młodym i ciekawskim 
Krokodylu, który przeważnie był głodny. Przemierzał świat w poszukiwaniu jedzenia.
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Legenda ta opowiada również o tym, jak Chłopiec uratował Krokodyla, kiedy on był malutki 
i świeżo wykluty z jajeczka. Chłopiec pomógł Krokodylowi dostać się do morza zaraz po 
jego wykluciu, gdyż on nie mógł sam sobie poradzić. Od tego czasu dorastali razem i 
przemierzali świat.

Historia wyspy jest znacznie dłuższa niż ostatnich kilkaset lat. Nasz Chłopiec był bardzo 
ciekawy, co działo się w starodawnych czasach na wyspie Timor-Leste. 

Najlepiej by było zapytać o to geologów, oni badają budowę ziemi i analizują procesy jej 
powstania.

Ale Chłopiec zapytał Krokodyla czy może on wie, co geolodzy dowiedzieli się ze swoich 
badań na skałach. Wyobraźcie sobie, że Krokodyl znał geologów z wyspy Timor i 
rozmawiał z nimi.

Uwaga na krokodyle
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Uwaga na krokodyle
14 15

Krokodyl powiedział do chłopca - Zamiast opowiadać Ci tę historię zabiorę Cię na 
zaczarowaną podróż w czasie do przeszłości. 

No i tak zaczęli długą podróż, cofając  się w czasie o 250 milionów lat. 

Chłopiec był zdziwiony, że nie było wtedy wyspy Timor tylko wielki niebieski ocean. Jego 
wyspa była jeszcze wtedy pod wodą na dnie oceanu.
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- Zanurkujmy, powiedział Krokodyl do Chłopca - wstrzymaj głęboko 
oddech!

- Widzisz, Timor nie było kiedyś wyspą wiele milionów lat temu - 
powiedział Krokodyl.

- Pod nimi na samym dnie zobaczyli lilie morskie podobne do małych 
kolczastych żyjątek, które do dziś żyją na rae koralowej.

- Ja już je kiedyś widziałem. Ich szkielety były odciśnięte w skałach koło 
masztu telekomunikacyjnego, niedaleko Laleia- powiedział chłopiec.  
Kiedyś poszliśmy tam z moim tatą. One żyły bardzo, bardzo dawno 
temu. Widziałem często ich potomków kiedy byłem popływać.

Ale teraz Chłopiec i Krokodyl byli w przeszłości, w zaczarowanym 
czasie, w magicznej podróży.

16 17

lilia morska

trylobit

Rafa koralowa z ery 
geologicznej Perm, 
ponad 250 milionów lat 
temu.

ramienionóg

mszywioł
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18 19

Nagle Chłopiec zobaczył dziwnie wyglądające stworzenie, które pełzało po dnie oceanu. 
Stworzenie to miało wielkie oczy, które były złożone z wielu maleńkich oczu, jak w 
mozaice.

Chłopiec pomachał do Krokodyla wskazując na dziwoląga. W języku migowym zapytał 

- Co to jest?

- To jest trylobit, powiedział Krokodyl - Trylobity żyły ponad 200 milionów lat temu.  
Dlaczego wyginęły nikt nie wie. Może wielki meteoryt, albo wybuchy wulkanów zmieniły 
klimat i to spowodowało, że one wyginęły.

Oczy chłopca zrobiły się wielkie ze zdziwienia. Były tu stworzenia podobne do małży, ale 
miały inne muszle. Jedna była większa od drugiej. Nazywały się ramienionogi.

Były tam też kolonie mszywiołów, małych, ślicznych żyjątek w kształcie wachlarza.  
Żywiące się pływającym wokół planktonem!

Trylobity Spadająca Gwiazda
(meteoryt)

Wulkan
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20 21
amonitmątwa

Nagle obok przepłynął amonit, małe stworzenie mające muszle podobną do łodzika. 
Chłopiec widział przedtem muszle łodzika, w domu swojej babci.

Łodziki żyją do dziś w morzu wokół Timor. Amonit jest dalekim krewnym łodzika, a także 
ośmiornicy, kałamarnicy (kalmary) i mątwy.
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22 23

Nadszedł czas aby nabrać powietrza, więc Krokodyl i Chłopiec wypłynęli na powierzchnie.  
Tam Chłopiec zobaczył unoszący się na wodzie wielki liść, podobny do liści z drzew 
paprociowych. Geolodzy nazywają te drzewa Glossopteris. Ale skąd ten liść przypłynął?

Krokodyl powiedział - Ten liść pochodzi z wielkiego lądu Gondwana, na południe od 
Timoru. Wtedy Australia była jeszcze częścią Gondwany, ale pewnego dnia odłączy się i 
będzie oddzielnym kontynentem. Wtedy Timor będzie częścią Australii, ale wciąż będzie 
pod wodą.

Wracajmy do nurkowania. 

- Wstrzymaj oddech - Powiedział 
Krokodyl.

- Czy widzisz te malusieńkie 
żyjątka wyglądające jak 
małe kryształki? To 
Otwornice. One były 
pożywieniem dla wielu 
morskich zwierząt. Po 
wielu milionach lat, te małe 
organizmy i cząski roślin 
zamieniły się w olej i gaz, 
który dziś używamy w 
samochodach i do produkcji 
plastyku.

Otwornice, przed 
oczyma Krokodyla, takie 
maleńkie żyjątka!

Glossopteris
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Chłopiec poprosił Krokodyla żeby przeniósł ich w czasie, aby mógł zobaczyć ląd.

Podróżowali wiec na południe, w stronę Australii. A było to w czasach, kiedy Australia 
zaczęła odłączać się od super kontynentu Gondwana, około 180 do 65 milionów lat temu. 
Bardzo, bardzo dawno temu.

250 milionów lat temu 10 tysięcy lat temu100 milionów lat temu
x = Timor-Leste

Wędrówka kontynentów 24 25

Chłopiec i Krokodyl kontynuowali swoja podróż, często nurkując pod wodę. Nie widzieli już 
więcej trylobitów, ale wciąż były amonity.

Nagle, niespodziewanie zobaczyli wyglądającego jak deln dużego gada (Ichtiozaura).  
Przepłynął on obok Chłopca i Krokodyla w pościgu za amonitem. Ichtiozaur złapał go, ale 
za chwilę wypuścił, ponieważ przestraszony amonit wystrzelił strugę czarnego atramentu, 
zupełnie jak to robią w teraźniejszych czasach kałamarnice (kalmary). 

Ichtiozaur

Plezjozaur, który żył 
w morzach razem z 
ichtiozaurami
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Ostatecznie dotarli do Australii, która teraz już była oddzielnym kontynentem, a było to 
jakieś 100 milionów lat temu.

- Dinozaury! - krzyknął Chłopiec - kiedy zobaczył dwa małe bardzo przyjazne dinozaury 
przebiegające obok.

Pierwszy, roślinożerny nazywał się Lielynazaurs, a ten drugi, który jadł insekty, Timimus. 
Oba dinozaury swoje nazwy zawdzięczają dzieciom Australijskich paleontologów - Tomowi 
Rich i Patrycji Vickers-Rich, którzy je odkryli.

Nagle z tyłu za nimi wyłonił się ogromny, mięsożerny dinozaur zwany Teropodem.

- Uciekajmy stąd! - krzyknął Chłopiec 

- Nie chcę być zjedzony przez dinozaura.  

Tak więc Chłopiec i Krokodyl powrócili do kontynuowania swojej podróży, bliżej 
teraźniejszym czasom.

Timimus i Lielynazaurs
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28 29rafa koralowa

Chłopiec i Krokodyl zawrócili i zaczęli płynąć na północny-zachód, w kierunku Timor-Leste. 
Timor wciąż było pod wodą, ale już można było dostrzec korale w płytkiej ciepłej wodzie.

A kiedy dotarli do czasów ok 6 milionów lat temu, ląd powoli zaczął wynurzać się ponad 
powierzchnią wody.

W tym czasie Australia zaczęła przesuwać się na północ, zderzając się z kontynentem 
Azji. Zderzenie to spowodowało, że wyspa Timor wypłynęła ponad powierzchnię wody. 
Można było ją zobaczyć po raz pierwszy w całej okazałości.

Chłopiec i Krokodyl zaczęli powoli czuć się bardzo zmęczeni, gdyż podróż w czasie była 
długa i męcząca.

- Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym ci powiedzieć  dotycząca Twojej wyspy, 
powiedział Krokodyl.

- Pamiętasz te maleńkie żyjątka, wyglądające jak kryształki?

- Otwornice?

- I te wszystkie roślinki pływające wokół?

- Tak pamiętam - powiedział Chłopiec.

- kiedy one umarły, opadły na dno oceanu, wraz z resztkami roślin i innych szczątków 
stworzeń morskich. Zostały później przykryte piaskiem. Z biegiem czasu piasek ten 
skamieniał ,a szczątki zamieniły się w ropę i gaz pod wpływem ciepła i ciśnienia. Ta sama 
ropa i gaz, który my teraz wydobywamy z dna morza Timor. 

Otwornica Platforma 
wiertnicza na 
morzu Timor,  
gdzie geolodzy 
poszukują i 
wydobywają ropę z 
kamienistego dna 
morskiego
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To powiedziawszy Krokodyl położył się, bo był  już bardzo 
zmęczony. 

Kiedy zamknął oczy to przemienił się w przepiękną wyspę Timor. 

Chłopiec był bardzo szczęśliwy, że poznał historię 
powstania wyspy. Zdecydował, że jak będzie już 
dorosły to zostanie geologiem.

W ten sposób będzie mógł pisać historie 
powiedziane mu przez skały, w których 
odciśnięte są resztki zwierząt i roślin. 

W ten oto sposób Krokodyl powrócił do 
swojej własnej legendy o powstaniu 
Timor-Leste, wyspy która ma kształt 
krokodyla. 

I tu się kończy ta słynna legenda 

Tabela Stratygraczna, schemat 
obrazujacy przebieg historii Ziemi. 
Kiedy i jakie zwierzęta i rośliny żyły 
w przeszłości.

Góry na wschód od Portu Dili mają kształt 
krokodyla. Czy stąd pochodzi ta legenda?
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