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Koolasuchus cleelandi var en temnospondyl som levde i nuvarande Australien för ca 110 miljoner år 

sedan. Temnospondyler var släktingar till dagens amfibier och de flesta var akvatiska rovdjur med en 

storlek på mellan en och tre meter. De flesta temnospondyler levde under perm och trias men en grupp 

levde vidare ända till tidiga krita. Koolasuchus utmärker sig med att vara runt tre meter lång, ha ett 

väldigt brett och platt huvud samt att Koolasuchus är den sista kända temnospondylen. Sedimenten i 

vilka ben från Koolasuchus hittats är rester av ett ringlande flodsystem och andra arter som hittats där 

är bland annat stora lungfiskar och sköldpaddor. 

Detta projekt bestod av två delar: Att producera en 3D-modell av Koolasuchus cleelandis skalle samt 

att jämföra denna med moderna djur för att dra slutsatser om hur Koolasuchus fångade sina byten. 3D-

modellen baserades främst på bilder från en CT-scan av en inkomplett skalle samt en artikel där 

Koolasuchus beskrivs baserat på bland annat ett par väl bevarade underkäkar. 

Resultatet blev en väldigt platt bred skalle som skiljer sig från andra temnospondyler då den har öppna 

sidor. Denna skalle kan jämföras med moderna djur som den kinesiska jättesalamandern, det är troligt 

att Koolasuchus liksom jättesalamandern använde sugkraft till hjälp för att fånga byten under vatten. 

Studier på moderna fiskar tyder dock på att djur med relativt stor mun inte producerar speciellt starka 

sugkrafter på sina byten även om de ofta suger in en stor mängd vatten. Istället verkar de fånga bytet 

med en linjär attack framåt där sugförmågan eliminerar den svallvåg som annars skulle hjälpa bytet 

undkomma. En annan intressant jämförelse är mellan salamanderns väldigt öppna och förenklade 

skalle och det faktum att Koolasuchus har stora öppningar på skallens sidor. Både Koolasuchus och 

salamandrar har, jämfört med sina förfäder, väldigt platta skallar där avståndet mellan skallens tak och 

underkäken är väldigt kort. Dom har också, till skillnad från sina förfäder, öppningar i skallens sidor 

som sammanfaller med käkmusklernas placering. Hos salamandrar har detta förklarats som en lösning 

för att göra plats åt käkmusklerna när utrymmet inuti skallen blev för trångt. Denna förklaring 

förefaller rimlig även för öppningarna i Koolasuchus skalle. Detta gör dagens salamandrar och 

Koolasuchus till ett möjligt exempel på konvergent evolution. Konvergent evolution är när olika 

djurgrupper oberoende av varandra utvecklar liknande anpassningar för att lösa samma problem. 

Sammanfattningsvis verkar Koolasuchus varit ett djur som till form och funktion liknade de moderna 

jättesalamandrarna, fast i en avsevärt större skala. Tänkbara byten för Koolasuchus kan ha varit de 

meterstora lungfiskar som levde i samma vatten och dessa fångades troligen med en kombination av 

ett linjärt angrepp och ett undertryck som suger in vatten och byte i munnen.  


