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A földtörténeti korskála időarányos megjelenítése a bolygónk keletkezése óta
eltelt bő 4 és fél milliárd év legfőbb eseményeivel.
Az időbeli arányok érzékeltetéséhez a kördiagramm közepén egy 24-es osztású
óralap helyezkedik el, így láthatjuk, hogy az események mikor zajlanának le, ha
a teljes földtörténetet egyetlen napba sűrítenénk. A mi fajunk, a Homo sapiens
például csupán 350 ezer éve jelent meg, ami elenyésző a teljes időtávhoz
viszonyítva.
A Magyarosuchus fitosi időbeli helyzetét a kör közepén látható piros nyíl jelzi.
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Forrás: Paleotóp /Fitos Attila 
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Forrás: © Ron Blakey, NAU Geology 

A Föld kontinenseinek elhelyezkedése a gerecsei őskrokodil idejében, azaz
nagyjából 180 millió évvel ezelőtt, a jura időszak egyik korai szakaszában, a
toarci korszakban.
A mai Dunántúli-középhegység területe ekkoriban egy tengeri üledékgyűjtő
medence része volt, amely egy hatalmas ősóceán, a Tethys északnyugati
területén, a két szuperkontinens, az északi Laurázsia és a déli Gondwana
között helyezkedett el, valahol a Ráktérítő környékén.
Ekkoriban a bolygó egészén kiegyenlített trópusi, vagy szubtrópusi éghajlat
uralkodott, állandó sarki jégsapkák egyáltalán nem voltak.
A térképen a gerecsei vörös mészkő képződési helyét a piros csillag jelzi.



paleotóp

5

Jura időszaki táj - Richard Bizley illusztrációja

A jura tengeri élővilága - forrás: www.magyardinoszaurusz.hu

A JURA IDŐSZAK ÉLŐVILÁGA
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A gerecsei őskrokodil első megtalált darabjai, egy fog és két töredékes borda

...és ugyanezek évekkel később, kipreparálva a Magyar Természettudományi
Múzeum Föld- és Őslénytárában.

Forrás: Ősi et. al. 2018.

Forrás: Fitos Attila.
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Helyszíni szemle a feltárás megkezdése előtt. A
képeken a  krokodil falból kiálló bordáinak
fosszíliáit Sirányi Zoltán, a leletmentésben és az
utómunkálatokban felbecsülhetetlen segítséget
nyújtó amatőr paleontológus mutatja.

Forrás: Fitos Attila.
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A MARADVÁNYOK

A gerecsei őskrokodil maradványai a róla szóló 2018-as tanulmány
sajtótájékoztatóján (fent, fotó: Nagy Attila Károly - Index.hu).

Alatta a krokodil előkerült csontjainak anatómiai helyzete egy másik, hasonló
korú tengeri krokodil csontváz-rekonstrukciós ábráján bemutatva.

A teljes csontváz kb. 30-40%-a maradt fenn az utókor számára, ami közel 200
csontot, fogat és páncél elemet jelent. Mindez egy alig 2 négyzetméteres
rétegfelületen feküdt, enyhén szétszóródva.

Forrás: Nagy Attila Károly / Index.hu; Ősi et. al. 2018.
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A Nagy-Pisznice földtani szelvényének vázlatos
rajza.
A gerecsei őskrokodil megkövült csontjai az
agyagosabb, gumós, változó keménységű
Kisgerecsei Márga Formáció felső rétegeinek
egyikében pihentek.

Forrás: Ősi et. al. 2018.
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SZÁRAZFÖLDI ÉLETMÓDRA UTALÓ BÉLYEGEK

Az állat megkövesedett csontjai mellett számos kitűnő állapotban megőrződött hát- és
haspáncél is a leletegyüttes részét képezte. A tengeri krokodiloknál a páncél elemek a
szárazföldi életmód reliktumai, hiszen ezek a nehéz osteodermális lemezek a tengeri
életmód során hátrányt jelentenek, és a későbbi fajoknál egyre kevesebb is lett belőlük.

Az egyik legfontosabb és egyben a legszebb állapotban fennmaradt csont az állat
bokájában található ugrócsont (astragalus). Ennek morfológiája egyértelműen a
szárazföldi krokodilok azonos csontjának jellemzőivel bír.

Forrás: Ősi et. al. 2018.
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TENGERI ÉLETMÓDRA UTALÓ BÉLYEGEK

A krokodil kevés fennmaradt farokcsigolyája közül az egyiknél rekonstruálható egy olyan
nyúlvány, amely arra enged következtetni, hogy az állatnak uszonya volt. A többi képen
a tengeri életmódhoz jobban alkalmazkodott Cricosaurus suevicus (A, B) és a
Metriorhynchus superciliosus hasonló csontjai láthatók.

A nagyon kevés fennmaradt koponya elem egy aránylag megnyúlt koponyára utal.
Ez is a tengeri alkalmazkodás jellemzője.

Forrás: Ősi et. al. 2018.



paleotóp

12

A Magyarosuchus legközelebbi rokona a Nyugat-Európa több pontjáról is ismert, 3
méter hosszú  Pelagosaurus (a grafika Nobu Tamura műve).

A Metriorhynchidae család egy későbbi ágához tartozik a késő-jurában élt
Plesiosuchus. Ez az állat már jobban alkalmazkodott a nyíltvízi környezethez:
végtagjai szinte teljesen uszonnyá alakultak, és farokúszója jóval lapátszerűbb
elődeinél (a grafika Fabio Manucci műve).

A ROKONSÁG
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Nemcsak új faj, de néhány bélyege alapján új, eddig ismeretlen nemzetség.
A krokodilok 210 millió éves törzsfejlődése során a tengeri életmódhoz
elsőként alkalmazkodó csoport tagja.
Átmeneti forma: a szárazföldi ősök tulajdonságai (masszív páncélzat, járásra
alkalmas végtagok) mellett tengeri életmódra utaló bélyegei is vannak
(megnyúlt koponya, farokúszó) – mindez megerősíti a feltételezést, miszerint a
korai krokodilok tengeri adaptációja részleges, azaz  MOZAIKOS volt.
Kivételes megőrződés (ép kövületek deformáció nélkül) a mélytengeri
környezethez képest.
A mediterrán faunaprovincia első nyílt tengeri Thalattosuchiája.
Családjának legtermetesebb tagja.

A Magyarosuchus fitosi tudományos jelentősége:

MIRŐL MESÉL A LELET?

Magyarosuchus fitosi
(a grafika Joschua Knüppe műve).
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A SORSTÁRS

Egy Temnodontosaurus épp levadászik egy Steneosaurus tengeri krokodilt (forrás:
Urweltsmuseum Hauff, Holzmaden).

2009-ben a Lábatlanhoz közeli Dogger-bányában Dunai Mihály geológus a
Magyarosuchuséval közel azonos rétegből egy tengeri halgyík (Ichthyoszaurusz) részleges
csontvázára talált. A lelet tudományos feldolgozása még folyamatban van, de
valószínűleg a kövületek a 10-12 métert is elérő Temnodontosaurus maradványai. 
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