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A tudomány számára koráb-
ban ismeretlen, késő krétakori 
krokodil alakú fosszilis faj ép 
koponyáját tárta fel a Hátsze-
gi-medencében Vlad Codrea és 
Venczel Márton, a BBTE Biológia 
és Geológia Karának két őslény-
kutatója. A kutatás eredményeit 
a Cretaceous Research szaklap-
ban tették közzé.

 » BEDE LAURA

Mérhetetlenül fontos adalék Er-
dély, illetve a Hátszegi-meden-
ce „bestiáriumához” (közép-

kori állatkönyv) a tudomány számára 
korábban ismeretlen krokodil alakú faj 
felfedezése, azonosítása. Vlad Codrea 
és Venczel Márton kutatómunkája 
nem mellesleg Európa késő krétakor-
beli biológiai változatossága mellett 
tanúskodik – közölte a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem kommunikációs 
és PR-irodája szerkesztőségünkkel. A 
BBTE Biológia és Geológia Karának 
két őslénykutatója által felfedezett faj 
egy olyan evolúciós ághoz tartozik, 
amely a tudomány eddigi ismeretei 
szerint a jura és a kréta időszak hatá-
rán, tehát körülbelül 145 millió évvel 
ezelőtt megszakadt. Ehhez képest 
a Hátszegi-medence Puj települése 
közelében nemrég feltárt apró mére-
tű lelet azt igazolja, hogy az említett 
evolúciós ág leghamarabb a kréta 
időszak utolsó felében, a körülbelül 

69–70 millió évvel ezelőtti maastrich-
ti korszakban szakadhatott meg. Az 
Eusuchia alrendbe, atoposzaurid (Ato-
posauridae) családba tartozó új nem 
és faj Aprosuchus ghirai néven vonul 
be a rendszertanokba. Az egyetem 
munkatársai a Cretaceous Research
szaklapban tették közzé a kutatás 
eredményeit.

A most feltárt leletek egy épség-
ben megőrződött koponyából és a 
hozzá csatlakozó állkapocscsont-
ból, valamint a majdnem hiánytala-
nul megőrződött fogazatból állnak. 
A Hátszegi-medencében, illetve Er-
délyben korábban feltárt atoposza-
urid-leletek egy nagyobb testű faj-
tól, a Sabresuchus sympiestodontól 
származó, kés formájú szemfogak 
voltak.

A kutatók kimutatták, hogy az Ap-
rosuchus és a Sabresuchus rokon 
nemeknek tekinthetők, és ahhoz az 
evolúciós ághoz tartoznak, amelyet 
a késő jura időszakban az Atoposau-
rus, Knoetschesuchus, Alligatorium 
és Alligatorellus nemek, a kora kréta 
időszakban pedig a Theriosuchus 
nem képviselt. Az Aprosuchus ghirai 
fogazata arra utal, hogy e kisméretű 
fosszilis faj étrendjében elsősorban 
ízeltlábúak és kisebb gerincesek ját-
szottak szerepet.

A Hátszegi-medence Erdély déli 
részén terül el, a Kárpátok egyik 
legnagyobb hegyközi medencéje, 
melyet délről a Retyezát-hegység, 
nyugaton a Ruszka-havasok, kele-
ten meg a Kudzsiri-havasok hatá-
rolnak.

EDDIG ISMERETLEN, KÉSŐ KRÉTAKORI HÜLLŐ ÉP KOPONYÁJÁT TÁRTA FEL A BBTE MAGYAR ÉS ROMÁN ŐSLÉNYKUTATÓJA

Új krokodil alakú faj vonul be a rendszertanba

Az Aprosuchus ghirai étrendjében elsősorban ízeltlábúak és kisebb gerincesek játszottak szerepet

FO
RR

ÁS
: 

W
W

W
.S

CI
EN

CE
DI

RE
CT

.C
O

M
FO

TÓ
: 

M
TI

/R
O

ST
A 

TI
BO

R

 » KRÓNIKA

Kéthetes, több mint hétszáz kilomé-
teres, a Maroson megtett út után 

kedden pillepalacktutajukon megér-
keztek Szegedre a gyergyói tűzoltók, 
akik akciójukkal a környezetvédelem 
fontosságára akarják felhívni a fi gyel-
met. A nyolcfős csapat április elsején a 
Gyergyóremetéről – a Maros forrásától 
50 kilométerre – indult el tutajával. Az 
úszóalkalmatosság két egyenként 12 
négyzetméteres felületű fémvázból és 
az azokat megtöltő háromezer pillepa-
lackból áll, irányítását kormánylapát 
és evezők segítik.

Az érkezést követően Szabó Zoltán 
zászlós elmondta: útjuk nagyjából a 
terveknek megfelelően alakult, csu-
pán a folyó sodrását becsülték egy ki-
csit túl, így az utazás a tervezett két hét 

helyett tizenhat napig tartott. A legne-
hezebb feladat az volt, amikor a tutajt 
ketté kellett bontani, hogy a gátaknál 
kiemeljék, de ebben a környékbeli te-
lepülések tűzoltói alkalmanként segít-
ségükre voltak. Nehézségeket okozott 
az elmúlt hét esőzése is, de az út végé-
re a jó idő is visszatért. 

A nyolc tűzoltó a testületben is 
együtt dolgozik és a vízi túra sem isme-
retlen számukra, tavaly az Oltot járták 
be, igaz akkor még csónakkal. Szabó 
Zoltán szerint a Maros felső szakasza 
különösen szép, akár vadvízi evezés-
nek is beillett az út első fele. Az erős 
sodrás, a szűk kanyarok nyomai a tuta-
jon is látszanak, szinte minden nap ja-
vítani kellett valamit a járművön. Bár 
találkoztak szemetesebb területekkel, 
a folyó völgye az előre számítottnál 
tisztább volt – fogalmazott a zászlós. 

Partra szálltak a gyergyóiak
 » SIMON VIRÁG

Két, legyengült barátkeselyűt ta-
láltak az országba a madarászok, 

akik segítő szándékkal befogták a 
példányokat. Papp Tamás, a Milvus 
Csoport vezetője érdeklődésünkre el-
mondta, nemrég értesítették őket a 
bolgár madarászok, hogy két dögkese-
lyű elhagyta a röptetőket és Románia 
fele repülnek. Mindketten műholdas 
nyomkövetővel vannak ellátva. Egyi-
kük Szeben közelébe ért, és amikor a 
Milvus szakemberei rátaláltak, annyi-
ra le volt gyengülve, hogy könnyedén 
befoghatták. Marosvásárhelyre szál-
lították, ahol a Vets4wild állatorvosai 
segítettek ellátni a gyenge madarat. 
A Juan névű barátkeselyűnek 2,85 
centi a szárnytávolsága és jelenleg 5,5 
kilogramm. Egyszerre két kiló húst 
meg tud enni, s jelenleg a vásárhelyi 
madárrehabilitációs központban van. 
Papp Tamás kifejtette, a másik madár 
elhagyta az országot, majd vissza-
tért és berepült egy focșani-i udvarra. 
A lakók értesítették a sürgősségi hívó-
számon az illetékeseket, majd a helyi 
madarászcsoport szakemberei rehabi-
litációs központba szállították a szin-
tén legyengült barátkeselyűt.

A Milvus vezetője elmondta, a mada-
rak azért gyengültek le, mert dögökkel 
táplálkoznak, de Romániában nem 
szabad az elpusztult állatokat a mezőn 
hagyni. Az elütött kutyákat és macská-

kat pedig sokszor az útszélén hagyják, 
de oda nem tud leszállni a madár és 
veszélyes is lenne számára, mert evés 
közben elüthetnék. A két barátkeselyűt 
a szükséges papírok beszerzése után 
hazaszállítják a bolgár madarászok.

Mint ismeretes, Romániában telje-
sen kipusztultak a keselyűfajták, az 
utolsó 1990-ben költött, de azóta nem 
láttak ilyen madarat az országban. Az 
igazi keselyűnagyhatalom Spanyolor-
szág, ahol törvényben szabályozták, 
hogy az elhullt állatok tetemét a mezőn 
hagyják, így a nagy testű madaraknak 
van mit enniük. Bulgáriában évek óta 
megpróbálják visszatelepíteni őket, 
Spanyolországból hoznak fi atal mada-
rakat, amelyeket röptetőben tartanak 
egy ideig és a közeli mezőre tesznek 
ki tetemetek nekik, hogy legyen mivel 
táplálkozniuk. Éjszakára azonban visz-
szatérnek a röptetőkbe.

Papp Tamástól arról is beszámolt, 
hogy néhány évvel ezelőtt készítettek 
egy tanulmányt, amelyben azt mérték 
fel, hogyha a Retyezát Nemzeti Park-
ban visszatelepítenék a keselyűket, 
lenne-e ott elég élelmük. Akkor kide-
rült, hogy nem, az emberek is kellene 
táplálékot biztosítsanak számukra. Ma 
azonban már országszerte sok juh van, 
így ha megváltoztatnák a törvényt és 
megengednék, hogy a tetemek a me-
zőn maradjanak, lehetséges, hogy újra 
lehetne telepíteni a természetben fon-
tos tisztító szerepet játszó keselyűket.

Barátkeselyűk tévedtek az országba
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A gyergyói tűzoltók több mint hétszáz kilométert tettek meg a Maroson




