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Ο απολιθωμένος κορμός σεκόιας, με ύψος 7,02
μέτρα, στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου είναι ο ψηλότερος ιστάμενος
απολιθωμένος κορμός στον κόσμο.
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Τα απολιθώματα μας διηγούνται την ιστορία του Αιγαίου
Ο Ελλαδικός χώρος δεν είχε πάντα τη σημερινή του μορφή, ούτε θα είναι ίδιος σε μερικές
χιλιάδες -πόσο μάλλον σε μερικά εκατομμύρια- χρόνια! Και αυτό φυσικά δεν συμβαίνει
μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη! Το στερεό περίβλημα της Γης
συνεχώς αλλάζει, στη θέση αλλοτινών τεράστιων ωκεανών σήμερα βρίσκουμε
επιβλητικές οροσειρές, κομμάτια γης καταποντίζονται και σκεπάζονται από θάλασσα,
αέρας και νερό συνεχώς διαβρώνουν βουνά και οδηγούν τα υλικά τους μέσα σε λίμνες και
θάλασσες, υποθαλάσσια και χερσαία ηφαίστεια διαρκώς μεταφέρουν υλικά από το
εσωτερικό της Γης στον φλοιό της και δημιουργούν έτσι νέα πετρώματα, ήπειροι που ήταν
άλλοτε ενωμένες σήμερα βρίσκονται μακριά η μια από την άλλη, ενώ συχνά παρατηρείται
και το αντίστροφο… Όλες αυτές οι αλλαγές συνοδεύονται από αλλαγές στο κλίμα, αφού το
κλίμα μιας περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γεωγραφία της και οι μεταβολές
κατανομής στεριάς-θάλασσας επηρεάζουν τα θαλάσσια ρεύματα, τους ρυθμιστές του
κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και μέσα στο αέναο αυτό ταξίδι, ο θίασος της ζωής συνεχώς μεταβάλλεται, ανάλογα με τις
αλλαγές των σκηνικών! Από σχεδόν 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, όταν εμφανίστηκε η
πρώτη ζωή στον πλανήτη μας, μέχρι και σήμερα, οι ζωντανοί οργανισμοί συνεχώς
καλούνται να προσαρμοστούν στις μεταβολές. Όποιος δεν προσαρμόζεται βγαίνει από τον
θίασο και… η ζωή συνεχίζεται!
Οι κανόνες αυτοί και ο μηχανισμός της "εξέλιξης της ζωής μέσω της φυσικής επιλογής",
όπως διατυπώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, σχεδόν ταυτόχρονα, από τον Άγγλο Κάρολο
Δαρβίνο και τον Ουαλό Άλφρεντ Γουάλας, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια
παλαιοντολόγων και γεωλόγων για την κατανόηση της ιστορίας του πλανήτη. Η μελέτη
απολιθωμάτων μπορεί να δώσει πληροφορίες για τους ίδιους τους οργανισμούς και των
τρόπο ζωής τους, αλλά και για το κλίμα και τη γεωγραφία μιας περιοχής.
Το τεράστιο αρχείο απολιθωμάτων που έχει συγκεντρωθεί μέσω ανασκαφικών εργασιών,
κυρίως κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, αποδεικνύει τόσο την ποικιλομορφία των
οργανισμών του παρελθόντος, όσο και τους μηχανισμούς εξέλιξης και προσαρμογής τους
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μπορείτε, λοιπόν, στις παρακάτω σελίδες να
ταξιδέψετε στο Αιγαίο του μακρινού, αλλά και λίγο πιο κοντινού παρελθόντος, μέσα από
σπάνια και μοναδικά ευρήματα που έχουν αποκαλυφθεί στον Ελλαδικό χώρο και να
θαυμάσετε τη διαχρονική διαφορετικότητα στη φύση του Αιγαίου.
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Βιοποικιλότητα Θηλαστικών

Μ

ε περίπου 5.000 είδη, τα θηλαστικά
αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα μικρό
μόνο τμήμα της βιοποικιλότητας, ωστόσο
παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις
βιοκοινωνίες
ολόκληρου
του
Καινοζωικού Αιώνα, του αιώνα που
ξεκίνησε πριν από 65 εκατομμύρια
χρόνια, μετά την εξαφάνιση πολλών
πρωτόγονων μορφών ζωής (π.χ.
δεινοσαύρων). Θεωρούνται η πιο
εξελιγμένη μορφή ζωής, αφού
εμφανίστηκαν τελευταία στο γεωλογικό
χρόνο. Έδειξαν μεγάλη ποικιλομορφία
και εξάπλωση σε όλα τα περιβάλλοντα,
τόσο ηπειρωτικά όσο και θαλάσσια. Η
σημαντικότητά τους οφείλεται, μεταξύ
άλλων, σε έναν κύριο λόγο: είναι η ομάδα
ζώων που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο.
Έτσι, οι έρευνες για την προέλευση και
εξέλιξη των θηλαστικών μπορούν να
οδηγήσουν στη γνώση της δικής μας
προέλευσης και στη συνειδητοποίηση της
θέσης μας στο ζωικό βασίλειο.
Μεγάλης αξίας για τη γεωλογική και
παλαιοντολογική μελέτη του ελλαδικού
χώρου είναι τα απολιθώματα θηλαστικών
που αποκαλύπτονται συνεχώς μέσα σε
ιζήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Είναι οι πιο εξελιγμένοι οργανισμοί στον
πλανήτη και πολύ καλά προσαρμοσμένοι
στο περιβάλλον τους. Μικρές αλλαγές
στο περιβάλλον (κλίμα, γεωγραφική
σύνδεση ή αποκοπή περιοχών κτλ)
μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην
ανατομία των θηλαστικών και στη
σύνθεση μιας πανίδας. Επιπλέον, τα
τελευταία 23 εκατομμύρια χρόνια, κατά

τη διάρκεια των οποίων ο ελλαδικός
χώρος είναι κυρίως χερσαίος, η
Βαλκανική χερσόνησος έχει παίξει
σπουδαίο ρόλο στις μεταναστεύσεις και
ανταλλαγές θηλαστικών μεταξύ ΑφρικήςΑσίας-Ευρώπης. Η μελέτη των
απολιθωμένων θηλαστικών της Ελλάδας,
επομένως, μπορεί να δώσει απαντήσεις
σε πολλά ερωτήματα σχετικά με το
παρελθόν της ευρύτερης περιοχής.
Στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας
αρχικά παρουσιάζονται με συντομία
μορφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν
τον τρόπο ζωής των πέντε κύριων ομάδων
μεγάλων θηλαστικών (σαρκοφάγα,
περισσοδάκτυλα,
αρτιοδάκτυλα,
προβοσκιδωτά και πρωτεύοντα). Στη
συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη των
οικοσυστημάτων στον Ελλαδικό χώρο
κατά τα τελευταία 23 εκατομμύρια
χρόνια,
όπως
μπορεί
να
ανακατασκευαστεί, με βάση την πληθώρα
απολιθωμάτων της περιοχής. Πρόκειται
για μια συναρπαστική περιήγηση στα
υποτροπικά δάση, τις ξηρές σαβάνες και
τις κρύες στέπες που κάλυπταν διαδοχικά
την περιοχή του Αιγαίου και γνωριμία με
ρινόκερους χωρίς κέρατα, τεράστιους
μαστόδοντες, φοβερούς μαχαιρόδοντες,
τρομακτικές ύαινες, κοντόλαιμες και
ψηλόλαιμες
καμηλοπαρδάλεις,
τριδάκτυλα
ιππάρια,
περίεργα
χαλικοθήρια, αντιλόπες με ποικιλόμορφα
κέρατα, αρκούδες των σπηλαίων,
τριχωτούς
ρινόκερους,
νάνους
ιπποπόταμους και πολλά άλλα ζώα του
μακρινού παρελθόντος.

Με βάση τη μορφολογία των οστών και δοντιών που βρίσκονται απολιθωμένα και μέσω της σύγκρισής τους με τα
αντίστοιχα σημερινών θηλαστικών, οι παλαιοντολόγοι μπορούν να αναγνωρίσουν το είδος του ζώου από το οποίο
προέρχονται, καθώς επίσης και τον τρόπο ζωής του ζώου. Η μεγάλη ποικιλία στη μορφολογία των οστών και δοντιών των
θηλαστικών συνδέεται με τη μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων διαβίωσης και ειδών τροφής που υπάρχει στη φύση.
Σελίδες 5-6
6.
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Απολιθώματα θηλαστικών στο Αιγαίο

Ο

Ελλαδικός χώρος είναι πολύ πλούσιος σε απολιθωμάτων θηλαστικών. Από την αρχαιότητα ακόμη,
περίεργα οστά άγνωστων ζώων τραβούσαν την προσοχή των κατοίκων της περιοχής του Αιγαίου. Η
ύπαρξή τους έδωσε το έναυσμα για τη γένεση πληθώρας μύθων για γίγαντες και αμαζόνες, για τέρατα
και μεγαλόσωμους ήρωες. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν
δημιουργήματα της φαντασίας των αρχαίων λαών της Ανατολικής Μεσογείου, στην προσπάθειά τους να
εξηγήσουν την παρουσία τεράστιων οστών μέσα στα πετρώματα. Παράδειγμα αποτελεί ο μύθος των
Κυκλώπων, που πιθανόν να οφείλει την προέλευσή του στην παρουσία απολιθωμένων οστών νάνων
ελεφάντων σε σπήλαια της Κρήτης και άλλων μεγάλων νησιών της Μεσογείου. Τα κρανία των
ελεφάντων έχουν στο κέντρο μια μεγάλη οπή, το ρινικό άνοιγμα, στο οποίο συγκρατείται η προβοσκίδα
τους. Οι αρχαίοι κάτοικοι της Μεσογείου, που δεν είχαν δει ποτέ τους ελέφαντες, θεώρησαν πως το
άνοιγμα αυτό ήταν το ένα και μοναδικό μάτι στο τεράστιο κεφάλι των ανθρωπόμορφων Κυκλώπων.
Τα τελευταία χρόνια πολυάριθμα απολιθώματα εξαφανισμένων θηλαστικών έρχονται στο φως μέσω
ανασκαφικών δραστηριοτήτων ελληνικών πανεπιστημίων και μουσείων, ενώ εντυπωσιακά
απολιθώματα που ανασκάφτηκαν στη χώρα μας κατά το παρελθόν από ξένους επιστήμονες κοσμούν
μεγάλο αριθμό μουσείων του εξωτερικού και αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιας έρευνας. Μέσω της
μελέτης των απολιθωμάτων αυτών οι παλαιοντολόγοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα τόσο για τη
βιοποικιλότητα του παρελθόντος και την εξέλιξη, όσο και για το περιβάλλον και τη γεωγραφία της
ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου κατά το παρελθόν.

Απολιθώματα βοοειδών: Miotragoceros (πίσω), 7 - 5 εκατ.
έτη, Κοιλάδα Αξιού, Κεντρική Μακεδονία και Tragoportax
(μπροστά), 8-7
7 εκατ. έτη, Μαγνησία Θεσσαλίας

Απολίθωμα πρωτόγονης καμηλοπάρδαλης: Palaeogiraffa,
9,3 εκατ. έτη, Κοιλάδα Αξιού, Κεντρική Μακεδονία

Γνάθος νάνου ελέφαντα απο την περιοχή Ρεθύμνου
(Συλλογή Σπηλαιολογικής Εταιρείας Τμήμα Δυτικής
Κρήτης). Ο μικρόσωμος ελέφαντας της Κρήτης προήλθε
από τον δασώδη ελάφαντα Elephas antiqquus, πρόγονο
και του σημερινού Ασιατικού ελέφαντα. Ο μεγαλόσωμος
ελέφαντας όταν η Κρήτη απομονώθηκε άρχισε να
μικραίνει σε μέγεθος ώστε να είναι πιο εύκολη η
διαβίωσή του.

Απολιθώματα πρωτευόντων: Κρανία Μεσοπιθήκων, 7-5
5
εκατ. έτη, Κοιλάδα Αξιού, Κεντρική Μακεδονία (πίσω), 97 εκατ. έτη, Πικέρμι Αττικής (μπροστά).
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Απολιθωμένο Δάσος Λεσβου

Έ

να από τα σημαντικότερα και ωραιότερα μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς, που προσφέρει
πληροφορίες για τη ζωή και το κλίμα στον ελλαδικό χώρο πριν από περίπου 20 εκατομμύρια
χρόνια, είναι το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, που εκτείνεται σε ολόκληρη τη δυτική Λέσβο. Η
Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη παλαιοντολογική, γεωλογική, εκπαιδευτική και περιβαλλοντική
αξία του, το κήρυξε "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης" (Π.Δ. 443/85) και τα τμήματά του περιοχές
απόλυτου προστασίας.

Δημιουργία
Το αρχείο των απολιθωμάτων και η γεωλογική έρευνα αποδεικνύει πως πριν από 23-17 εκατομμύρια
χρόνια δεν υπήρχε Αιγαίο Πέλαγος. Η Ελλάδα ήταν ενωμένη με τη Μικρά Ασία σε μια ενιαία χερσαία
περιοχή, την Αιγηίδα χέρσο. Στην περιοχή της σημερινής Λέσβου και δυτικότερα υπήρχε ένα πυκνό
δάσος με μεγάλη ποικιλία φυτών. Ηφαιστειακές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή πριν από 1720 εκατομμύρια χρόνια απελευθέρωσαν πυροκλαστικά υλικά (καυτά σύννεφα αερίων με
ηφαιστειακή στάχτη και θραύσματα πετρωμάτων), που κινήθηκαν με μεγάλες ταχύτητες και
σκέπασαν το πλούσιο δάσος. Τις ηφαιστειακές εκρήξεις ακολούθησαν έντονες βροχοπτώσεις. Το νερό
της βροχής μαζί με την ηφαιστειακή στάχτη δημιούργησαν λάσπη, η οποία απομόνωσε τα φυτά από τις
επιφανειακές συνθήκες. Με την πλήρη απουσία οξυγόνου τα φυτά δεν σάπισαν, αλλά διατηρήθηκαν
ανέπαφα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η κυκλοφορία θερμών υγρών πλούσιων σε πυρίτιο μέσα στη
λάσπη οδήγησε στην αντικατάσταση μόριο προς μόριο της οργανικής φυτικής ύλης από ανόργανη
(οξείδια του πυριτίου) και, τελικά, στην τέλεια απολίθωση των φυτών.

Σημαντικότητα
Η μεγάλη συχνότητα των απολιθωμένων κορμών που διατηρούνται όρθιοι και με το ριζικό τους
σύστημα σε ανάπτυξη πιστοποιεί ότι τα δέντρα απολιθώθηκαν στη θέση όπου έζησαν. Η απολίθωση
κάτω από ιδανικές συνθήκες και η τέλεια διατήρηση των μορφολογικών γνωρισμάτων της εσωτερικής
και εξωτερικής δομής των φυτικών οργάνων (κορμών, ριζών, φύλλων, καρπών) βοήθησε τους
επιστήμονες στον προσδιορισμό των φυτών που μετείχαν στη σύνθεση του πανάρχαιου δάσους. Έτσι,
έγινε δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός περισσότερων από 40 ειδών στο δάσος της Λέσβου, ανάμεσά
τους πανύψηλες σεκόιες, πεύκα, λεύκες, βελανιδιές, φοίνικες και κυπαρίσσια. Η εύρεση πολλών
απολιθωμάτων κανελόδεντρων, φοινίκων και άλλων φυτών που σήμερα φύονται μόνο σε τροπικάυποτροπικά κλίματα αποδεικνύει πως το δάσος αυτό αναπτύχθηκε πριν από 23-17 εκατομμύρια χρόνια
σε τροπικό-υποτροπικό κλίμα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να έρχονται στο φως και απολιθώματα ζώων του δάσους. Έτσι, είναι
δυνατή η ακριβέστερη ανακατασκευή του οικοσυστήματος της περιοχής κατά το Πρώιμο Μειόκαινο.
Ανάμεσα στα πυκνά δέντρα ζούσαν μεγαλόσωμα δεινοθήρια που με τις κοντές προβοσκίδες τους
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έκοβαν τρυφερά φύλλα από τα δέντρα για να φάνε. Στο έδαφος, τυφλοπόντικες έσκαβαν τα λαγούμια
τους και κρύβονταν εκεί για να γλυτώσουν από αρπακτικά. Διάφορα είδη μικρών και μεγάλων χάμστερ
τριγυρνούσαν στο έδαφος λίγες ώρες πριν τη δύση για να βρουν καρπούς και φρούτα. Μικροσκοπικές
μυγαλές έτρεχαν στο έδαφος, αναζητώντας ασταμάτητα έντομα και σκουλήκια κάτω από τα φύλλα.
Μικροί μυωξοί ζούσαν κρεμασμένοι ανάποδα από τα κλαδιά των δέντρων. Και τις νύχτες ο ουρανός
γέμιζε με διάφορα είδη νυκτερίδων, που τα πρωινά κρύβονταν στις σπηλιές γύρω από τη λίμνη ή
κούρνιαζαν κρεμασμένες ανάποδα από τα κλαδιά των δέντρων.
Μέσα στο το δάσος, στην περιοχή της σημερινής βορειοδυτικής Λέσβου, υπήρχε μια μεγάλη λίμνη.
Στο βυθό της, μικροσκοπικά σαλιγκάρια τρέφονταν με φύκη και υδρόβια φυτά. Στα ήσυχα νερά της
κολυμπούσαν ψάρια, αλλά και τρομακτικοί αλιγάτορες έτοιμοι να κατασπαράξουν τα ζώα που έφταναν
στη λίμνη για να πιούν νερό.

Α π ο λ ι θ ω μ έ ν ο δ ό ν τ ι τ ο υ α λ ι γ ά τ ο ρ α Diplocynodon από το
Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, με ηλικία περίπου 17 εκατομμύρια
έτη, και αναπαράσταση του αλιγάτορα Diplocynodon που έγινε με
βάση ολόκληρους απολιθωμένους σκελετούς που έχουν βρεθεί
στη Γερμανία.
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Κ

ατά το Πρώιμο-Μέσο Μειόκαινο,
πριν
από
περίπου
23-11
εκατομμύρια χρόνια, στη σημερινή
περιοχή του Αιγαίου υπήρχε μια ενιαία
στεριά, η Αιγηίδα χέρσος, που
αποτελούνταν από τη σημερινή
Ελλάδα και τη σημερινή Τουρκία.
Όπως αποδεικνύεται κυρίως από τη
μελέτη των απολιθωμένων φυτών του
Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου,
πολλές περιοχές της Αιγηίδος
καλύπτονταν από πλούσια, πυκνά
υποτροπικά δάση με μεγάλη ποικιλία
φυτικών ειδών. Δυστυχώς, στη χώρα
μας δεν έχουν βρεθεί πολλά
απολιθώματα ζώων αυτής της
περιόδου. Σημαντικά είναι τα
ευρήματα που προέρχονται από τα
Θυμιανά της Χίου, που σήμερα
βρίσκονται στο Μουσείο Γεωλογίας και
Παλαιοντολογίας του Τμήματος
Γεωλογίας
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ
εντυπωσιακό είναι το κρανίο του
πρωτόγονου προβοσκιδωτού με το
όνομα Χοιρολοφόδοντας της Χίου, με
ηλικία 15-17 εκατομμύρια χρόνια, το
οποίο βρίσκεται στο Μουσείο
Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτω γνάθος σανιθηρίου του είδους Sanitherium schlagintweiti από τα Θυμιανά Χίου, 16 - 15,2 εκατ. ετών
Τα σανιθήρια ήταν πρωτόγονα χοιροειδή που έμοιαζαν με τα
σύγχρονα μικρόσωμα πέκαρι, της Αμερικής. Η μορφή των
δοντιών τους δείχνει πως τρέφονταν με σχετικά σκληρά
φύλλα δέντρων και θάμνων.

10

Κρανίο του
Χοιρολοφόδοντα
της Χίου
(Μουσείο
Παλαιοντολογίας
Πανεπιστημίου
Αθηνών)

Τμήμα κρανίου
με πυρήνες
κεράτων βοοειδούς του
είδους Hypsodontus
cf.
gaopense
από τα Θυμιανά
Χίου, 16 - 15,2
εκατ. ετών
Ο Υψοδόντους
ήταν μεγαλόσωμο βοοειδές
που τρέφονταν
με σκληρές φυτικές ίνες. Κατά το Μέσο
Μειόκαινο είχε εξάπλωση από την Κίνα
μέχρι την Ανατολική Ευρώπη και την
Αφρική.

23 - 11 εκατ. έτη

Η ζωή στο
Πρώιμο - Μέσο Μειόκαινο
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Ðñþéìïò ÷ïßñïò Âïõíïëéóôñéüäïíôáò
Ðñþéìïò ñéíüêåñïò ÷ùñßò êÝñáôá
Ðñþéìï ÉððïåéäÝò ìå 3 äÜêôõëá
Ìáóôüäïíôáò ÃïìöïèÞñéï ìå 4 ÷áõëéüäïíôåò
Ðñþéìï ÅëáöïåéäÝò ìå äé÷áëùôÜ êÝñáôá
Ñéíüêåñïò Äéêåñüñéíïò ìå 2 êÝñáôá
×áëéêïèÞñéï
ÐñïäåéíïèÞñéï
Ðñþéìï ÊõíïåéäÝò óáñêïöÜãï

Κ

ατά το Πρώιμο – Μέσο Μειόκαινο επικρατούσε
υποτροπικό κλίμα, με υψηλές θερμοκρασίες και
υγρασία. Η ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου καλύπτονταν
από πυκνά πλούσια δάση που κατοικούνταν από
πρωτόγονες μορφές μεγάλων θηλαστικών ζώων.

Ένα από τα παλαιότερα απολιθώματα θηλαστικών της Ελλάδας
είναι η κάτω γνάθος του Προδεινοθηρίου Prodeinotherium
bavaricum, ηλικίας 19 - 18,4 εκατ. ετών, από τον Γαβαθά
Λέσβου. Η γνάθος αποκολλήθηκε και συντηρήθηκε από
προσωπικό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου, μελετήθηκε από τον Καθ. Γ. Κουφό (Α.Π.Θ.) και
σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Η εύρεσή της δηλώνει πως το
Προδεινοθήριο ζούσε στο υποτροπικό δάσος της περιοχής που
αργότερα απολιθώθηκε. Αποτελεί το παλαιότερο απολίθωμα
δεινοθηρίου της Ευρώπης αποδεικνύοντας τη μετακίνηση των
δεινοθηρίων από την Αφρική προς την Ευρώπη μέσω του χώρου
του Αιγαίου πριν από περίπου 19 εκατ. έτη.
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Η

κίνηση
της
Αφρικανικής
λιθοσφαιρικής πλάκας προς τα βόρια
και η συνεχής πίεση στα πετρώματα είχε
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρηγμάτων
(σπασιμάτων) στα πετρώματα της
Αιγηίδος χέρσου και στο σταδιακό
καταποντισμό μεγάλων περιοχών της.
Έτσι, η θάλασσα από τα δυτικά μπόρεσε να
εισέλθει στο εσωτερικό της Αιγηίδος και
να σχηματίσει, περίπου πριν από 12-11
εκατομμύρια χρόνια, το πρώτο Αιγαίο
πέλαγος, χωρίζοντας τη Βαλκανική
χερσόνησο από την Ασία. Παράλληλα, τα
ηφαίστεια που πριν ήταν ενεργά στο
βορειοανατολικό Αιγαίο σταμάτησαν τη
λειτουργία τους και νέα ηφαίστεια
σχηματίστηκαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει ένα πολύ
πλούσιο αρχείο απολιθωμάτων αυτής της
περιόδου, προερχόμενα από μεγάλο
αριθμό απολιθωματοφόρων θέσεων.
Μερικές από αυτές είναι παγκοσμίως
γνωστές για την ποικιλία ειδών και για την καλή κατάσταση διατήρησης των απολιθωμάτων τους
(Πικέρμι Αττικής, Σάμος, Κοιλάδα Αξιού ποταμού). Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών
των απολιθωμάτων αποδεικνύουν πως το κλίμα παρέμεινε θερμό, αλλά έγινε πιο ξηρό. Έτσι, τα
υποτροπικά δάση της παλαιότερα ενιαίας Αιγηίδος αντικαταστάθηκαν από εκτενείς σαβάνες και
περιοχές με γρασίδι και λιγοστά δέντρα, που κατοικήθηκαν από μεγάλη ποικιλία βοοειδών, πρώιμων
αλόγων, προβοσκιδωτών, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικών πρωτευόντων.

Εκμαγείο κρανίου του είδους Μachairodus
giganteus από τον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, 9
- 7 εκατ. ετών
Ο Μαχαιρόδοντας ήταν μεγαλόσωμο
αιλουροειδές που ζούσε σε σαβάνες. Οι
ισχυροί κυνόδοντές του, που έμοιαζαν με
πριονωτά μαχαίρια, τον καθιστούν ένα από τα
δεινότερα σαρκοφάγα του παρελθόντος.

12

11 - 5 εκατ. έτη

Η ζωή στο
Ύστερο Μειόκαινο

Κρανίο χαλικοθηρίου του είδους Ancylotherium pentelicum από τη
Θερμοπηγή Σερρών, 8 - 7 εκατ. ετών
Τα χαλικοθήρια ήταν περίεργα φυτοφάγα ζώα μεγάλων διαστάσεων που
είχαν μπροστινά άκρα πολύ μακρίτερα από τα πίσω. Μπορούσαν να
στέκονται όρθια στα πίσω άκρα, και να χρησιμοποιούν τα μπροστινα
άκρα ως γάντζους για να πιάνουν κλαδιά δέντρων και να τα οδηγούν
στο στόμα τους, ώστε να φάνε τα μαλακά φύλλα.
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1. ÓáñêïöÜãï ÁéëïõñïåéäÝò Ìá÷áéñüäïíôáò
2. Ðñþéìï ÅëáöïåéäÝò ÷ùñßò êÝñáôá
3. Ðñþéìç êïíôüëáéìç êáìçëïðÜñäáëçò ÓáìïèÞñéï
4. Ðñþéìç êáôóßêá
5. Ðñþéìç áíôéëüðç
6. Ðñþéìï ôñéäÜêôõëï ÉððïåéäÝò ÉððÜñéï
7. Ðñþéìç ýáéíá
8. Ðñþéìïò ìéêñüóùìïò óêýëïò
9. Ìáóôüäïíôáò Ôåôñáëïöüäïíôáò ìå 4 ÷áõëéüäïíôåò
10. ÄåéíïèÞñéï

Οστά
οπίσθιου
άκρου
μικρόσωμου Ιππαρίου από την
Πεδιάδα του Αξιού Ποταμού και
τη Νικήτη Χαλκιδικής, 8 - 5
εκατ. ετών
Τα Ιππάρια ήταν πρωτόγονα
άλογα με διάφορα μεγέθη που
ζούσαν στις ανοικτές σαβάνες
με λιγοστά δέντρα της
Ευρασίας και της Αφρικής πριν
από 11 - 3 εκατ. έτη. Το κύριο
χαρακτηριστικό τους ήταν η
παρουσία τριών δακτύλων στα
άκρα, ενός κεντρικού μεγάλου
και δύο πλευρικών ατροφικών
που δεν έφταναν μέχρι το
έδαφος. Τα μπροστινά άκρα
τους ήταν λίγο πιο κοντά από τα
οπίσθια,
ανατομία
που
προσέφερε πιο εύκολη
πρόσβαση στο γρασίδι του
εδάφους, που αποτελούσε την
τροφή τους.

AGUSTI & ANTON 2002

Ο

ι θερμοκρασίες στην Ανατολική Μεσόγειο
παρέμειναν υψηλές, αλλά η υγρασία
μειώθηκε. Έτσι, τα υποτροπικά δάση του Πρώιμου
- Μέσου Μειοκαίνου βαθμιαία αντικαταστάθηκαν
από ανοικτές εκτάσεις με γρασίδι και λίγα
δέντρα, δηλαδή από ανοικτές σαβάνες.

Τμήμα
κρανίου
του
πρωτεύοντος
Mesopithecus pentelicus από το Πικέρμι
Αττικής, 9 - 7,1 εκατ. ετών
Οι Μεσοπίθηκοι ήταν πρωτόγονοι κολομπίνες
5 - 8 κιλών, πρόγονοι των σημερινών
Ασιατικών κολομπίνων, που έζησαν σε
Ευρώπη και Δυτική Ασία πριν από 12 - 3 εκατ.
έτη. Κινούνταν περισσότερο στο έδαφος και
τρέφονταν κυρίως με φύλλα δέντρων.
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Η

κατακερμάτιση της Αιγηίδος
συνεχίζεται.
Ολοένα
και
περισσότερες
περιοχές
καταποντίζονται κάτω από το Αιγαίο
πέλαγος, το οποίο πριν από 5-2,6
εκατομμύρια χρόνια καλύπτει ήδη μία
αρκετά μεγάλη έκταση. Ο κύριος
κορμός της ηπειρωτικής Ελλάδας έχει
ήδη σχηματιστεί, ωστόσο πολλές
περιοχές που σήμερα είναι χερσαίες
την περίοδο αυτήν βρίσκονται κάτω από
την επιφάνεια της θάλασσας. Τα
ηφαίστεια του νοτιοανατολικού Αιγαίου
σταματούν τη λειτουργία τους και
σχηματίζονται νέα ηφαίστεια, πολλά
από τα οποία είναι ενεργά μέχρι και
σήμερα και αποτελούν το ενεργό
ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου.
Οι χερσαίες περιοχές καλύπτονται από
εύκρατα δάση κυρίως φυλλοβόλων
δέντρων. Στη χώρα μας έχουν μέχρι
τώρα βρεθεί λίγες περιοχές με
απολιθώματα θηλαστικών αυτής της ηλικίας. Παρά τη σπανιότητά τους, πολλά από τα ευρήματα
της περιόδου αυτής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, όπως για παράδειγμα τα απολιθώματα του
μαστόδοντα Mammut borsoni που βρέθηκαν στη Μηλιά Γρεβενών.

Κάτω γνάθος μαστόδοντα του είδους Mammut borsoni από τη Μηλιά Γρεβενών, με ηλικία
5 - 3 εκατ. έτη.
Αυτό το είδος μαστόδοντα είχε ύψος περίπου 3,5 μέτρα και βάρος 6 τόνους. Οι χαυλιόδοντές
του ήταν μεγάλοι, λίγο κυρτωμένοι προς τα επάνω. Έτρωγε φύλλα δέντρων, τρυφερά
κλαδιά και φρούτα τα οποία έκοβε με την μακριά προβοσκίδα του και ζούσε σε περιοχές με
δασοκάλυψη κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου.
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5 - 2,6 εκατ. έτη

Η ζωή στο
Πλειόκαινο
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Η

μείωση των τροπικών δασών και η ελάττωση της
υγρασίας με διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών,
που ξεκίνησαν από το Ύστερο Μειόκαινο, συνεχίστηκαν
και στις αρχές του Πλειοκαίνου. Αυτήν την περίοδο
καθιερώθηκε το σημερινό μεσογειακό κλίμα, με
εναλλαγές μεταξύ ξηρού και θερμού καλοκαιριού /
υγρού φθινοπώρου / κρύου χειμώνα / υγρής άνοιξης.

1. Ðñþéìïò ìõñìçãêïöÜãïò Ïñõêôåñüðïõò
2. Ðñþéìïò ðßèçêïò Äïëé÷ïðßèçêïò
3. Ìéêñüóùìï óáñêïöÜãï ÊõíïåéäÝò ÍõêôåñåõôÞò
4. Ìáóôüäïíôáò ÁíÜíêïõò ìå åõèåßò ÷áõëéüäïíôåò
5. Ðñþéìï ôñéäÜêôõëï ÉððïåéäÝò ÉððÜñéï
6. ÔÜðçñïò
7. ÁéëïõñïåéäÝò ÄéíïöÝëéò
8. ÃéãÜíôéá ÷åñóáßá ÷åëþíá

Σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή στο Πλειόκαινο
στον Ελλαδικό χώρο εχούν προέλθει από τη μελέτη
των απολιθωμάτων διαφόρων ειδών θηλαστικών που
έχουν βρεθεί από την ερευνητική ομάδα της Αναπ. Καθ.
Ευαγγελίας Τσουκαλά (Α.Π.Θ.) μέσα σε ιζήματα στην
περιοχή Μηλιάς Γρεβενών.
Tο καλοκαίρι του 2009 χαυλιόδοντας μήκους 5,02 μ.
του μαστόδοντα Mammut borsoni βραβεύτηκε με
Ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερος χαυλιόδοντας του
κόσμου.
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Π

αρόλο που υπάρχουν ακόμη
μερικές διαφορές, για παράδειγμα
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι
ακόμη ενωμένα με την Ασία, πριν από
περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια το
μεγαλύτερο κομμάτι του Ελλαδικού
χώρου έχει σχηματιστεί όπως το
γνωρίζουμε σήμερα. Κατά τη διάρκεια
του Πλειστοκαίνου παρατηρήθηκαν
εναλλαγές
παγετωδώνμεσοπαγετωδών περιόδων που είχαν ως
αποτέλεσμα τις εναλλαγές και στη
χλωρίδα και πανίδα. Στην Ελλάδα έχουν
βρεθεί πάρα πολλά απολιθώματα
αυτής της ηλικίας, πολλά από αυτά
μέσα στα εκατοντάδες σπήλαια της
χώρας. Προέρχονται είτε από ζώα που
ζούσαν μέσα στα σπήλαια ή τα
χρησιμοποιούσαν μόνο για τη χειμέρια
νάρκη τους, είτε από ζώα που
μεταφέρθηκαν από σαρκοβόρα ή από
ρέματα μέσα στα σπήλαια. Παρόλο που
δεν έχουν βρεθεί ολόκληρα εντυπωσιακά μαμούθ όπως αυτά της Σιβηρίας, στην Ελλάδα
υπάρχουν πολυάριθμα απολιθώματα μαμούθ, κυρίως μεμονωμένα δόντια, απομεινάρια της
πανίδας των παγετωδών περιόδων.

Κοπρόλιθοι από ύαινα των σπηλαίων του
υποείδους Crocuta crocuta spelaea από
το σπήλαιο Αγ. Γεωργίου Κιλκίς, 15.000
ετών.
Απολιθωμένα περιττώματα ύαινας των
σπηλαίων βρίσκονται συχνά σε σπήλαια.
Μερικές φορές περιέχουν θραύσματα
οστών που επιτρέπουν την αναγνώριση
του θηράματος του σαρκοφάγου, καθώς
επίσης και γύρη φυτών της περιοχής.

16

Τμήμα κάτω γνάθου αρσενικής αρκούδας των
σπηλαίων του είδους Ursus ingressus από τα σπήλαιο
των Λουτρών Αριδαίας, 37.880 ετών.
Η μεγαλόσωμη αρκούδα των σπηλαίων έζησε σε
ορεινές δασώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου της
Ευρώπης κατά το Μέσο-Ύστερο Πλειστόκαινο. Κατά το
χειμώνα έπεφτε σε ένα είδος χειμέριας νάρκης μέσα
σε σπήλαια, γεγονός στο οποίο οφείλει το όνομά της.
Ο πολύ μεγάλος κυνόδοντας χαρακτήριζε τα αρσενικά
άτομα.

2,6 - 0,01 εκατ. έτη

Η ζωή στο
Πλειστόκαινο
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1. Ëýêïò
2. Ôñé÷ùôüò ñéíüêåñïò
3. ¢ëïãï
4. Ôñé÷ùôü ìáìïýè

Τμήμα μπροστινού άκρου
τριχωτού ρινόκερου του
είδους Coelodonta qui tatis από τη Γέφυρα
Θεσσαλονίκης, 250.000
ετών.
Ο τριχωτός ρινόκερος
ήταν χαρακτηριστικό ζώο
των παγετωδών περιόδων, το πιο γνωστό μετά
το τριχωτό μαμούθ. Το
μήκος ενός ενήλικου
αρσενικού ατόμου ήταν
περίπου 3,5 - 4,4 μέτρα,
ενώ το ύψος του στον
ώμο έφτανε τα 2 μέτρα.
Ζούσε στις κρύες στέπες
και τούνδρες της Β.
Ευρασίας και κατά τις πιο
κρύες περιόδους μετανάστευε προς τα νότια.
Έφερε δύο κέρατα, το
μπροστινό από τα οποία
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αφού είχε
μήκος 1 μέτρο.
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PALMER & BARRETT 2009

Τ

ο Πλειστόκαινο χαρακτηρίζεται από παγκόσμιες
εναλλαγές μεταξύ παγετωδών και μεσοπαγετωδών
περιόδων. Κατά τις παγετώδεις περιόδους μόνιμος
πάγος σκέπαζε τους πόλους και μεγάλο τμήμα του
Βόρειου ημισφαιρίου. Τα ζώα μετανάστευαν προς τα
νότια, ψάχνοντας για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους τα δάση
επανέρχονταν και ζώα μετανάστευαν και πάλι προς το
βορρά. Τα περισσότερα σημερινά θηλαστικά
εμφανίστηκαν κατά το Πλειστόκαινο, ή είναι άμεσοι
απόγονοι ειδών που ζούσαν τότε. Σημαντική είναι και η
παρουσία του ανθρώπου σε πολλές περιοχές αυτήν
την περίοδο.

Κρανίο βοοειδούς του είδους Gallogoral meneghinii από το
Βώλακα Δράμας, 2,6 - 2 εκατ. ετών.
Το Γαλλογκοράλ ήταν εύρωστο βοοειδές με μορφή μεταξύ
αντιλόπης και κατσίκας, με σχετικά κοντά άκρα, έντονα
κυρτωμένα προς τα πίσω κέρατα μήκους 30 εκ., άμεσος
πρόγονος του σημερινού γκοράλ της Ανατολικής Ασίας.
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Τ

ο ταξίδι δεν τελειώνει εδώ! Σήμερα το κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως τυπικά μεσογειακό, με
ήπιους υγρούς χειμώνες, σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και μακρές περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη
μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Το κλίμα αυτό, καθώς και το πολυποίκιλο ανάγλυφο και η εντυπωσιακή
γεωλογική δομή έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της μεγαλύτερης βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, με 6.000
είδη χλωρίδας, 107 είδη ψαριών γλυκών νερών, τουλάχιστον 18 είδη αμφιβίων, 59 είδη ερπετών, 407 είδη
πτηνών, 116 είδη θηλαστικών, εκ των οποίων τα 57 είναι απειλούμενα με εξαφάνιση.
Μέχρι σήμερα 1,5 - 1,8 εκατομμύρια είδη βακτηρίων, μυκήτων, φυτών και ζώων έχουν καταγραφεί στη Γη.
Νέα είδη ανακαλύπτονται κάθε μέρα. Άλλα εξαφανίζονται πριν καν ανακαλυφθούν. Αυτή η απίστευτή
ποικιλία μορφών ζωής προέρχεται από έναν και μόνο πρόγονο, ένα μονοκύτταρο οργανισμό, που έζησε πριν
από 4 δισεκατομμύρια χρόνια!!! Από τότε μέχρι σήμερα, έχει ζήσει ένας τεράστιος αριθμός ειδών, το 99%
των οποίων δεν υπάρχει πια.
Το κλειδί στην ύπαρξη και στη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας είναι η εξέλιξη! Η ζωή εξελίσσεται
συνεχώς για να προσαρμοστεί στο ολοένα μεταβαλλόμενο περριβάλλον. Με ή χωρίς τη συμβολή και
επίδραση του ανθρώπου, ο οποίος εξάλλου αποτελεί ένα απειροελάχιστο κομμάτι στην ιστορία της Γης, οι
ζωντανοί οργανισμοί θα βρίσκουν πάντα το δρόμο τους προς την επιβίωση.
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