
Amikor a nyolcéves dél-afrikai kisfiú, Kobus 
Snyman (ejtsd: kobász sznájmen) a családi farmon 
sétálgatott, egyszer csak furcsa, tenyérnyi, 
egybefüggő csontvázra lett figyelmes. Nem tudta, 
mi lehet az, de érdekesnek gondolta, és apjával 
elvitték a legközelebbi múzeumba. Ott aztán 
gyorsan megmondták, hogy a gyerek szenzációs 
leletet talált: a teknősök ősének 15 centiméteres, 
szinte tökéletes állapotú maradványát. 

 Ősteknősünk fajtáját, a 260 millió évvel ezelőtt 
élt Eunotosaurus africanust már a 19. század 
vége óta ismerik a tudósok. Mégis ez volt az első 
csontváz, amelyből igazán következtethettek, 
hogy mi köti össze a még csupasz és a már 
hatalmas páncéllal rendelkező hüllők nemzetségét. 
A paleontológusok, az ősállatok kutatói 
számára az ilyen leletek a legizgalmasabbak és 
legértékesebbek: képesek összekapcsolni egy 
hiányzó láncszemmel a fejlődéstörténet két, 
korábban elszigetelt pontját. 

Miért van a
TEKNŐSNEK
páncélja?
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A szakemberek eddig is tudták, hogy a bordák 
kiszélesedése kellett a páncél kialakulásához. Arról 
azonban nem volt elképzelésük, hogy milyen hatás 
válthatta ki a csontok módosulását. 

A Kobus találta maradvány alapján arra 
következtettek, hogy a bordáknak az ásásban 
lehetett jelentősége. Az ősi hüllők könnyebben 
tudtak alagutat fúrva a föld alatt védelmet találni. 

De mi elől bújtak el?  
Nagyjából 251 millió évvel ezelőtt, két 

földtörténeti korszak határán történt a „Nagy 
Kihalás”, amelyet a tengeri fajok 4 százaléka élt 
csak túl. A szárazföldön sem volt sokkal jobb a 
helyzet: itt nagyjából minden harmadik gerinces 
faj kerülte el a pusztulást. Még a rovarok birodalma 
is megtizedelődött: ők se korábban, se később 
nem szenvedtek ekkora veszteséget. Az állatvilág 
sokszínűségének visszaesése miatt nagyon 
hosszú ideig tartott, amíg kialakultak új, stabil 
élőközösségek, és a változásokhoz sikeresen 
alkalmazkodtak az élőlények. A mi teknőseinknek 
is 50 millió évig tartott, amíg a barátságtalanná 
váló környezet elől föld alá menekülő példányok 
ásóbordáiból a ma is jól ismert páncéljuk kialakult. 

A teknős tehát az egyik legősibb állat, amelyik 
képes volt hosszú időn keresztül fennmaradni. 
Igazi túlélő, s mivel az embernek nem ellensége, 
sok kultúrában kezdettől nagy tisztelet övezi. 
Számos nép mítoszában, monda- és mesevilágában 
szerepel. Nézz utána, hogy a hindu mitológiában  
a négy világelefántot a hátán tartó hatalmas 
teknős min áll!

Az óriásteknősök gyönyörű és erős páncélját 
számos célra használták a természeti népek, 
többek között pajzsok is készültek belőlük.  
A teknősök pedig mostanra olyannyira összenőttek 
páncéljukkal, hogy ha az megsérül, kevés esélyük 
van az életben maradásra – hacsak a technológia 
nem siet segítségükre.

Egy amerikai erdőtűzből sikerült nemrég 
kimenteni Freddyt, pedig páncéljának 85%-át 
elvesztette, és már másfél hónapja nem evett 
és nem ivott. Gyors halál várt volna rá, ha egy 
ügyes számítógépes szakember a megmaradt 
rész kiegészítésével nem készített volna 
háromdimenziós teknőspáncél-képet, amelyet 
aztán sikerült egy 3D-nyomtatóval több darabban 
kinyomtatni. Ezeket már csak össze kellett 
illeszteni, hozzáragasztani a megmaradt páncélhoz, 
majd a fehér műanyagot az eredeti színre 
festeni. Freddy most jól van, makkegészséges, és 
feltehetően túléli megmentőit. 

Korábban csak a tojásból éppen kikelő és 
a tengerbe igyekvő, esetlen kisteknősökre 
leselkedett számtalan veszély: sirályok, rákok 
és halak, de ma már a tengerek szennyeződése 
miatt egyre több műanyagpalackot nyelő, hálóba 
akadó idősebb teknős is elpusztul. Nem tesz 
nekik jót a fényszennyezés sem. Hol a tojásrakást 
zavarja meg, hol a kikelő teknősbébik tévednek el, 
amikor az óceán helyett a szállodák neonfényei 
felé veszik az irányt. Vajon képes-e az állatvilág 
egyik legnagyobb túlélője megküzdeni az emberi 
civilizációval? 
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