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Η Παλαιοντολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των όντων, τα οποία έζησαν στη 
γήινη επιφάνεια πριν από την παρούσα γεωλογική εποχή, δηλαδή τουλάχιστον πριν από 10.000 χρόνια 
μέχρι πολλά εκατομμύρια χρόνια πίσω. Τα λείψανα αυτών κλείστηκαν μέσα στα στρώματα της Γης που 
σχηματίστηκαν πριν από την παρούσα γεωλογική εποχή, και λέγονται «Απολιθώματα». «Απολιθώματα 
είναι τα γράμματα, με τα οποία ο πλανήτης μας έγραψε την Ιστορία του, ενώ οι σελίδες είναι τα στρώματα 
(πετρώματα) τής Γης». 

Το όνομα Παλαιοντολογία προέρχεται από τρεις λέξεις Ελληνικές, όπως παλαιός-όντα-λόγος, και έχει 
επικρατήσει ο όρος αυτός διεθνώς. 

Από την προϋπάρχουσα ζωή διατηρείται ως απολιθώματα ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εάν ότι έχει 
ζήσει κατά το παρελθόν είχε απολιθωθεί, τότε η Γη θα ήταν ένα παγκόσμιο νεκροταφείο. Τα 
απολιθώματα, ζώα ή φυτά, μπορούν να μελετηθούν κατόπιν συγκρίσεως της μορφής τους ή του 
οργανισμού τους με τους σήμερα ζώντες οργανισμούς. Είναι γνωστό ότι τα εξαφανισθέντα ζώα και φυτά 
δεν είναι τα ίδια σε όλα τα στρώματα και όσο πιο παλαιά είναι τα στρώματα, τόσο η ζωή που έχει 
εγκλεισθεί στα στρώματα αυτά είναι διαφορετική από τα σημερινά ζώντα ζώα και φυτά, και όσο 
προχωρούμε στα νεώτερα στρώματα, τόσο η ζωή μoιάζει με τα σημερινά ζώα και φυτά. Φθάνουμε έτσι 
στη γνώση μιας διαδοχής των διαφόρων μορφών, οι οποίες δείχνουν την εξέλιξη της ζωής στην 
επιφάνεια της Γης. 

Η ανακάλυψη ορισμένων απολιθωμάτων επιτρέπει να βρούμε τη σχετική ηλικία του στρώματος που 
τα περικλείει (δηλαδή εάν είναι νεώτερο ή αρχαιότερο ενός άλλου).  

Η Παλαιοντολογία συνδέει το παρελθόν με το παρόν, προσπαθεί να εννοήσει τους συνδέσμους του 
ζωϊκoύ και φυτικού κόσμου, να εξηγήσει την εξέλιξη των μορφών που ανακαλύπτονται. 

Απολιθώματα καλούμε τα λείψανα των οργανισμών, οι οποίοι έζησαν προ της παρούσας γεωλογικής 
εποχής και ενεκλείσθησαν εντός στρωμάτων σχηματισθέντων επίσης προ της παρούσας γεωλογικής 
εποχής. Τα απολιθώματα έχουν μεγάλη σημασία για τη Γεωλογία, διότι παρέχουν το μοναδικό μέσο με το 
οποίο μπορούμε να διαρθρώσουμε τα διάφορα στάδια της εξέλιξης του πλανήτη μας. Επίσης παίζουν 
σπουδαίο ρόλο στη Ζωολογία και Βοτανική, καθόσον οι επιστήμες αυτές διά των απολιθωμάτων 
μορφώνουν αντίληψη περί των εμβίων όντων, τα οποία έζησαν κατά παλαιότερη της σύγχρονης εποχής 
επί της Γης, καθώς και περί των μεταβολών τις οποίες αυτά και η ζωή γενικότερα υπέστησαν κατά τους 
γεωλογικούς αιώνες. Η Παλαιοντολογία διαιρείται κυρίως σε δύο κλάδους:  

1) Παλαιοφυτολογία ή Παλαιοβοτανική και  

2) την Παλαιοζωολογία  



που είναι ο πλέον ενδιαφέρων κλάδος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Παλαιοβοτανική δεν έχει σημαντική 
θέση. Φυσικά μέσα σ' αυτούς τους 2 κυρίως κλάδους υπάρχουν πολλοί άλλοι κλάδοι, όπως η 
Μικροπαλαιοντολογία κ.λ.π. 
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Η Παλαιοντολογία βοηθάει και έχει σχέση με διάφορες επιστήμες, όπώς οι Βιοεπιστήμες (Ζωολογία, 
Βοτανική Ανθρωπολογία) προέλευση και εξέλιξη, Παλαιοοικολογία (βλέπε όπισθεν) κ.λπ. Με τις 
Γεωεπιστήμες(Γεωλογία, Πετρολογία, Γεωφυσική και Φυσική Γεωγραφία), Βιοστρωματογραφία, 
Βιοφάσεις, Παλαιοβιογεωγραφία, Ιζηματολογία, Παλαιοκλιματολογία, Παλαιογεωγραφία, Σπηλαιολογία 
κ.λπ. Με τις Φυσικές Επιστήμες (Χημεία, Φυσική, Αστρονομία), Παλαιοχημεία: Μέθοδοι ευρέσεως 
απολύτων ηλικιών, θερμοκρασιών, παλαιομαγνητισμός κ.λπ. Με τις Θεωρητικές Επιστήμες (Προϊστορία, 
Αρχαιολογία) κ.λπ.  

 



 

 

Η σχέση της παλαιοντολογίας με διάφορες συγγενικές επιστήμες 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Η ζωή στον πλανήτη μας έχει διάρκεια 3.700 εκατομμυρίων, ετών. (Τα πρώτα ίχνη ζωής: Βακτήρια 
και φύκοι που βρέθηκαν σε πετρώματα Προκάμβριου της Αφρικής και της Βορειας Αμερικής). Κατά την 
ανεύρεση ενός απολιθώματος πρέπει πρώτα να ευρεθεί η γεωλογική τού ηλικία. Όλα τα μαλακά και 
τρυφερά μέρη του οργανισμού διαλύονται με την παρέλευση των χιλιετηρίδων και ως εκ τούτου ως 
απολιθώματα, πλην ελαχίστών εξαιρέσεων, μόνο τα σκληρά μέρη του οργανισμού μπορούμε να 
συναντήσουμε. Έτσι, από την κατηγορία των φυτών είναι δυνατό να διατηρηθούν κορμοί, κλώνοι, 
πυρήνες, σκληροί καρποί, ενίοτε φύλλα κ.λπ., ενώ από την κατηγορία των ζώων κελύφη, σκελετοί 
κοραλλιών (απ' αυτούς μάλιστα έχουν σχηματιστεί ολόκληροι όγκοι), όστρακα μαλακίων (κογχυλιάτης 
λίθος), φολίδες, λέπια, οστά, οδόντες, ακόμη και κόπρανα. Σε σχεδόν σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατό 
να διατηρηθούν τα μαλακά μέρη π.χ. στα δάση της Βαλτικής υπήρχαν κατά την Ολιγόκαινο περίοδο 
κωνοφόρα ρητινοφόρα δένδρα μέσα στη ρητίνη των οποίων ενεκλείσθησαν διάφορα έντομα που 
μεταβλήθηκαν σε απολιθώματα όταν η ρητίνη έγινε ήλεκτρο. Επίσης διατηρήθηκαν μέδουσες, θυλές 
(μελανί) βελεμνιτών, τα πτώματα των Μαμμούθ (Elephas primigenius), τα οποία έπεσαν σε παγίδες των 
παγετώνων, ήτοι ρήγματα που πληρώθηκαν με χιόνι. Το κρέας αυτών των Μαμμούθ είναι τόσο καλά 
διατηρημένο μέχρι σήμερα, που είναι κατάλληλο προς βρώση (κατεψυγμένο κρέας χιλιάδων ετών). 
Επίσης έχουμε άριστα διατηρημένο έναν Ρινόκερο -(Rhinοcerus antiquitatus), ο οποίος καθώς 
προχωρούσε έπεσε μέσα σε μια λίμνη λιωμένου οζoκηρίτη και έγινε αρχαίος, διατηρήθηκε όμως άριστα. 
Έτσι, ο όρος απολίθωμα δεν πρέπει να ερμηνεύεται με τη στενή σημασία της λέξης, διότι η ονομασία 
αυτή εδόθη επειδή κατά το πλείστον τα εγκλεισθέντα λείψανα μέσα στα πετρώματα υπέστησαν πλήρη 
απολίθωση αποκτώντας εντελώς λίθινη σύσταση. 

Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τη Γεωλογία από τα πορίσματα της Παλαιοντολογίας είναι η εύρεση της 
γεωλογικής ηλικίας των πετρωμάτων. Έτσι, λέμε ότι το στρώμα Β είναι νεώτερο του Γ και αρχαιότερο του 
Α βάσει των χαρακτηριστικών ή καθοδηγητικών απολιθωμάτων που υπάρχουν σε κάθε στρώμα. 
Απολιθωμένες μορφές παρελθουσών γεωλογικών εποχών χαρακτηρίζονται πάντοτε ως απολιθώματα  
ανεξαρτήτως του αν τα είδη στα οποία ανήκουν υπάρχουν και σήμερα. Αντίθετα, υπάρχουν μoρφές που 
έζησαν σε ιστoρικoύς xρόνoυς και εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της Γης καίτοι κατά την περίοδο αυτή 
επεκράτησαν οι σημερινές κλιματoλoγικές και βιoλoγικές συνθήκες. Οι μoρφές αυτές (ζώα ή φυτά) 
λέγονται υποαπολιθώματα (subfossile), όπως π.χ. η Epiornis maximus που εξαφανίστηκε κατά τoυς 
ιστoρικoύς χρόνους. 

Όλοι οι τύποι οι οποίοι ζoυν σήμερα καλούνται αρτίγονοι (recens) . 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατά τους oπoίoυς γίνεται η απολίθωση. Οι παράγoντες οι οποίοι δρουν 
κατά την απολίθωση είναι α) Mηxανικής και β) Xημικής φύσης. 

Η απολίθωση λαμβάνει χώρα δια της αντικαταστάσεως των παλαιών οργανικών συστατικών των 
απολιθωμένων μερών του οργανισμού υπό ανοργάνων τοιούτων, όπου το οργανικό λείψανο λαμβάνει 
τελείως ανόργανη σύσταση. 

Πoλλές φoρές στη φύση συναντάμε σχηματισμoύς όμoιoυς με απολιθώματα. ΟΙ χαρακτηριστικές 
αυτές μoρφές καλούμενες Ψευδοαπολιθώματα ουδεμία σχέση έχουν προς τον οργανικό κόσμο, αλλά 
είναι σχηματισμοί εντελώς ανόργανης πρoέλευσης. Ένα τέτοιο Ψευδοαπολίθωμα κλασικής μoρφής είναι 
οι δενδρίτες, σχηματισμοί που μoιάζoυν με κλαδίσκoυς και φύλλα φυτού. Σxηματίζoνται μεταξύ δύο 



σχισμογενών επιφανειών που ανήκουν σε ασβεστολιθικά συνήθως πετρώματά, όπου εισέδυσε ύδωρ 
περιέχον εν διαλύσει διάφορα ανόργανα υλικά, όπως οξείδια του Fe  (π.χ. πυρoλoυσίτης) ή του Mn. Το 
ύδωρ τούτο αναπτύχθηκε δενδρoειδως, λόγω της διαφορετικής ταxύτητας διάλυσης των ασβεστολιθικών 
πετρωμάτων, μετά δε την εξάτμισή του παρέμειναν οι εν διαλύσει oυσίες σxηματίζoντας έτσι ομοίωμα 
απολιθωμένου φυτού. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Ψευδοαπολιθωμάτων, τα οποία όλα είναι 
σχηματισμοί ανόργανης προέλευσης. 

Η Γεωλογία και μάλιστα ο κλάδoς αυτής που oνoμάζεται Στρωματογραφία είναι στενότατα 
συνυφασμένη με την Παλαιοντολογία. Έργο του στρωματογράφου είναι να καθορίσει τη σχετική και όχι 
την απόλυτη ηλικία των πετρωμάτων, πράγμα που κατορθώνει με την εύρεση των χαρακτηριστικών 
απολιθωμάτων τους. 

Η Παλαιοντολογία από βιολογικής πλευράς εξεταζόμενη δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη Ζωολογία και 
Βοτανική ως προς τον τρόπο έρευνάς. 

Κατά τη μελέτη της παλαιοπανίδας μπορεί οι παλαιοντολόγοι να συναντήσουν νέους 
αντιπροσώπους, για τη δημιουργία όμως ενός νέου γένους, είδους ή ποικιλίας προκύπτουν πάρα πολλές 
δυσχέρειες και ως εκ τούτου απαιτείται μεγάλος αριθμός αντιπροσώπων. 

Τα απολιθώματα δίδουν την ευκαιρία να μελετήσουμε την επαλληλία των στρωμάτων της 
Λιθόσφαιρας. Παρατηρούμε ότι κάθε στρώμα εγκλείει έναν ιδιαίτερο οργανικό κόσμο, ο οποίος είναι 
διαφορετικός από τον κόσμο των άλλων στρωμάτων, όσο δε παλαιότερος είναι ο γεωλογικός oρίζων, 
τόσο περισσότερο διαφέρουν οι οργανισμοί του από τους αρτίγονους τοιούτους. 

Καθοδηγητικό ή προσδιοριστικό ή χαρακτηριστικό απολίθωμα είναι το απολίθωμα εκείνο του τύπου ο 
οποίος έζησε επί βραχύ χρονικό διάστημα και είχε μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση ή θα μπορούσαμε να 
πούμε είναι εκείνο το απολίθωμα το οποίο έχει μικρή κατακόρυφη και μεγάλη oριζόντια ανάπτυξη. τέτοια 
απολιθώματα είναι οι Ιππουρίτες. Επίσης οι Γραπτόλιθοι, οι Τριλοβίτες, οι Αμμωνίτες οι οποίοι έζησαν επί 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά παρέχουν εκάστoτε είδη με μικρό χρόνο ζωής και μεγάλη εξάπλωση. Ο 
γεωλόγος προκειμένου να καθορίσει την ηλικία ενός στρώματος πρέπει να βρει τους καθοδηγητικούς 
τύπους, διότι τότε μόνο τα αποτελέσματά του θα μπορούν να θεωρηθούν ακριβή. 

Εκτός των καθοδηγητικών απολιθωμάτων υπάρχουν και άλλοι τύποι, οι οποίοι, παρ' όλες τις 
μεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος, κατόρθωσαν να επιζήσουν διατηρώντας την αυτή μορφή 
επί μακρά χρονικά διαστήματα. Οι τύποι αυτοί είναι όπως φαίνεται προικισμένοι με αντοχή και ικανότητα 
προσαρμογής προς τις εκάστοτε συνθήκες των διαφόρων γεωλογικών εποχών, καλούνται δε 
συντηρητικοί ή συντηρητικά απολιθώματα. Τα απολιθώματα αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία για τον 
γεωλόγο, διότι βρίσκονται σε περισσότερα του ενός στρώματα. 

Πλην των καθοδηγητικών και συντηρητικών υπάρχουν και οι σύμμικτοι τύποι, οι οποίοι είναι σπάνιοι, 
έχοντας ως εκ τούτου μικρή γεωλογική αξία. Οι τύποι όμως αυτοί, παρόλο ότι δεν βοηθούν τον 
στρωματογράφο στον προσδιορισμό της σχετικής ηλικίας των στρωμάτων, έχουν για τις βιολογικές 
επιστήμες τεράστια σημασία, διότι συμπληρώνουν τα διάφορα κενά δημιουργίας και εξέλιξης. Ένας 
τέτοιος τύπος είναι η Αρχαιοπτέρυξ (Archaeopteryx lithographica). 



Επίσης ως απολιθώματα θεωρούμε όχι μόνο τα απολιθωμένα κατάλοιπα οργανισμών (φυτών και 
ζώων), αλλά και τα απολιθωμένα ίχνη της παρουσίας τους πάνω στη Γη, που τα άφησαν πάνω στα 
πετρώματα και που oνoμάζoνται ιχνοαπολιθώματα (Βιοδηλωτικά ίχνη). Με τη μελέτη και έρευνα των 
απολιθωμένων ιχνών της ζωής ή αλλιώς ιχνοαπολιθωμάτων ασχολείται η Ιχνολογία ή ακριβέστερα η 
Παλαιοϊχνολογία που αποτελεί κλάδο της Παλαιοντολογίας. Τέτοια ιχνοαπολιθώματα είναι: πατήματα 
ζώων, ίχνη κατοίκησης, ίχνη ερπυσμού, κοπρόλιθοι, αυγά κ.λπ. 

Η Παλαιοντολογίά βοηθάει στη διάρθρωση των γεωλογικών εποχών. Για τον χωρισμό των 
γεωλογικών εποχών ελήφθησαν υπόψη οι επικρατούσες εκάστοτε βιολογικές, γεωλογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και η ασύμφωνη απόθεση των στρωμάτων. Έτσι, στις βιολογικές 
συνθήκες ελήφθη υπόψη ο χαρακτήρας πανίδας και χλωρίδας εκάστης ζώνης, καθόσον η πλειονότητα 
των οργανικών όντων μιας εποχής αντικαθίσταται στην επόμενη τοιαύτη. Κατ' αρχήν γίνεται διαίρεση σε 
μεγάλα χρονικά διαστήματα τους Αιώνες. Αυτοί κατά σειράν είναι: Aρxαιoζωϊκός, Πρoτερoζωϊκός, 
Πάλαιoζωϊκός, Mεσoζωϊκός και Kαινoζωϊκός. Μετά, κάθε Αιώνας διαιρείται σε Περιόδους και κάθε 
Περίοδος σε Εποχές, Βαθμίδες κ.λπ. (βλέπε όπισθεν). 

Η Παλαιοντολογία συνδέει το παρελθόν με το παρόν, προσπαθεί να εννοήσει τους συνδέσμους του 
ζωϊκoύ και φυτικού κόσμου, να εξηγήσει την εξέλιξη των μορφών που ανακαλύπτονται από τους 
παλαιοντολόγους. 

Η Στρωματογραφική Παλαιοντολογία μελετά την ηλικία των διαφόρων στρωμάτων και τη διαδοχή των 
διαφόρων πανίδων από τους αρχαιοτέρους χρόνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αρχαιότερες πανίδες ήσαν 
και οι λιγότερο πλήρεις. Μεταξύ των Σπονδυλωτών, οι Ιχθύες εμφανίζoντάι πρώτοι, μετά τα Αμφίβια, μετά 
τα Ερπετά, μετά τα Πτηνά και τέλος τα Θηλαστικά. 

 



ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 
 

 





Η Παλαιοντολογία είναι σχετικά νεωτάτη επιστήμη, μόλις έχουσα βίον περίπου 200 ετών. Η 
Επιστήμη αυτή των απολιθωμάτων έχει προοδεύσει αρκετά και είναι άπειρα τα δημοσιεύματα τα 
οποία εγράφησαν μέχρι σήμερα. Η παλαιοντολογική βιβλιογραφία είναι εξόχως πλούσια, δυστυχώς 
όμως βρίσκεται διασκορπισμένη σε πλήθος μικρών και μεγάλων περιοδικών, τα οποία εκδίδονται 
σχεδόν απ' όλα τα Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια του κόσμου. 

Η ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η χώρα μας είναι περίφημη για τον πλούτο της σε παλαιοντολογικά ευρήματα και αυτό λόγω της 
πλούσιας παλαιογεωγραφικής ιστορίας της. 

Στην Ελλάδα η Παλαιοντολογία εδιδάχθη κατ’ αρχάς από τον πρώτο Καθηγητή της Φυσικής 
Ιστορίας Ηρακλή Μητσόπουλο (1845-1892) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά ακολούθησαν πολλοί 
Καθηγητές: Κων/νος Μητσόπουλος (1875-1910), Θεόδωρος Σκούφος (1906-1938), Μάξιμος 
Μητσόπουλος, Παναγιώτης Ψαριανός, Γεώργιος Μαρίνος, Νικόλαος Συμεωνίδης και πολλοί άλλοι 
νέοι που εργάστηκαν και εργάζoνται σκληρά για τη δημιουργία μιας πραγματικής Παλαιοντολογίας 
στη χώρα μας. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωλογικό Τμήμα) υπάρχει Παλαιοντολογικό Μουσείο 
με χιλιάδες απολιθώματα Σπονδυλωτών και Ασπονδύλων ζώων, καθώς και φυτικών 
απολιθωμάτων από τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδιδάχθη η 
Παλαιοντολογία και οργανώθηκαν πολύτιμες συλλογές απολιθωμάτων από τους Καθηγητές Μάξιμο 
Μαραβελάκη, Γεώργιο Μαρίνο και μέχρι σήμερα από τον Ιωάννη Μελέντη. 

Στην Ελλάδα μέχρι τώρα έγιναν πολλές παλαιοντολογικές ανασκαφές από ξένους και από 
Έλληνες παλαιοντολόγους και ήλθαν στο φως απολιθώματα υψίστης επιστημονικής αξίας. Όταν 
ακούει κάνείς περί ανασκαφών στην Ελλάδα σκέπτεται ακουσίως τους πλούσιους θησαυρούς 
τέχνης των αρχαιοτήτων. Στο έδαφος όμως της Ελλάδας υπάρχουν θησαυροί, πολύ παλαιότεροι 
των οποίων η ανεύρεση έχει μεγάλη σημασία για την Επιστήμη, είναι λείψανα οργανισμών (ζώων 
και φυτών). 

Στον Ελλαδικό χώρο οι οργανωμένες παλαιοντολογικές ανασκαφές έχουν ιστορία σχεδόν 150 
χρόνων. Οι παλαιότερες παλαιοντολογικές ανασκαφές στον τόπο μας πραγματοποιήθηκαν στην 
περιοχή Πικερμίου από αλλοδαπούς και Έλληνες επιστήμονες, που είναι σε απόσταση 20 Κm 
περίπου από την Αθήνα. Η περιοχή Πικερμίου δεν είναι τόσο ασήμαντη όσο κανείς ίσως 
υπoψιάζεται, καθόσον η εν λόγω περιοχή έχει γίνει πολύ γνωστή στους επιστημονικούς κύκλους 
λόγω της ανεύρεσης απολιθωμένων ζώων, τα οποία αποτέλεσαν σταθμό για την παλαιοντολογία 
των Σπονδυλωτών. Τα εξαφανισθέντα αυτά ζώα ανήκουν στη νεώτερη Μειόκαινο εποχή, έχουν 
ζήσει δηλαδή στην περιοχή της Αττικής προ 6,5- 5 εκατομμυρίων ετών. Στην περιοχή αυτή έγινε 
σειρά ανασκαφών από το 1836-1978 FINLAY G.(1836), LINDERMAYER (1848), ROTH, J. (1854), 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η. (1853), ΧΑΙΡΕΤΗΣ (1854), GAUDRY & LARTET (1860-1862), 
DAMES,W.(1882), NEUMAYR & L.von TAUSCH (1885), Ο Πρίγκιπας της Ορλεάνης (1888), 
MICHALET (1895), A. SMITH-WOODSWARD &  Θ. ΣΚΟΥΦΟΣ (1901), O. ABEL (1912) και 
τελευταία ανασκαφή ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Ν. (1972-1979). Από τις ανασκαφές αυτές χιλιάδες 
απολιθωμένα τμήματα ζώων έχουν εξαχθεί και σήμερα κοσμούν τις βιτρίνες διαφόρων Ελληνικών 
και ξένων Μουσείων. 



Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περισσότερα από σαράντα διαφορετικά είδη, όπως πρoγoνικές 
μορφές Προβοσκιδωτών (Deinotherium giganteum, ύψους 4m, Mastodon pentelici), επίσης 
Ρινόκεροι(Diceros και Aceratherium), άλογα τριδάκτυλα (Hipparion), Χαλικοθήρια (Chalicotherium 
goldfussi), ύαινες (Crocuta eximia), πίθηκοί (Mesopithecus pentelicum),Καμηλοπαρδάλεις(Giraffa 
attica) κ.λπ. Επίσης τα Ερπετά παρoυσιάζoνται στην Πικερμική πανίδα με έναν ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα αντιπρόσωπο την Testudo cf. schafferi, που είναι η μεγαλύτερη χερσαία χελώνα που 
έχει βρεθεί μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό έδαφος, αν όχι και σε παγκόσμιο έδαφος, που είχε μήκος 
περίπου 3 μέτρα. Στην Πικερμική πανίδα περιλαμβάνονται και πτηνά, καθώς και μια 
Στρουθοκάμηλος (Struthio cf. karatheodoris). 

Όλα αυτά τα ζώα βρέθηκαν σε στρώματα ερυθρά αργιλικά του Πικερμίου κατά φακoειδείς μάζες 
(δηλαδή πολλά συσσωρευμένα οστά από ετερόκλητα ζώα), πράγμα που σημαίνει ότι τα ζώα 
πέθαναν από έλλειψη νερού (ξηρασία), που τα ζώα τότε συγκεντρώθηκαν αναγκαστικά στις 
τελευταίες εστίες νερού από διάφορους βιοτόπους (είναι ένα φαινόμενο θανατοκοινωνίας). Σήμερα, 
το Μουσείο Γεωλογίας και Πάλαιοντολογίας του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κάνει προσπάθειες να διαφυλαχθεί και να προστατευθεί ο χώρός αυτός του Πικερμίου της Αττικής, 
που είναι διεθνώς γνωστός και επίσης είναι μια αληθινή Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας. 

Παλαιοντολογικές ανασκαφές επίσης έγιναν το 1903 στη λεκάνη της Μεγαλόπολης από τον τότε 
Καθηγητή Θ. Σκούφο. Οι ανασκαφές αυτές έφεραν στο φως μεγάλη ποσότητα απολιθωμένων 
μεγάλων Θηλαστικών (Πλειστοκαινικής ηλικίας), όπως Ελέφαντες (οστά και χαυλιόδοντες μήκους 
3,20m), Ρινόκεροι, Ιπποπόταμοι, επίσης Μαμμούθ (το νοτιότερο σημείο ευρέσεως στη Γη), καθώς 
και άλλα ζώα. Το υλικό αυτό είναι κατατεθειμένο στη συλλογή του Παλαιοντολογικού Μουσείου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλο αυτό το υλικό μελετήθηκε μεταγενέστερα από Έλληνες επιστήμονες. 

Στη νήσο Σάμο επίσης από το 1887-1976 πολλοί ξένοι και Έλληνες παλαιοντολόγοι 
πραγματοποίησαν ανασκαφές, από τις οποίες ήλθε στο φως πλουσιοτάτη απολιθωμένη πανίδα 
ηλικίας Ανωτέρου Μειοκαίνου, όπως μεγάλα Σαρκοφάγα ζώα(Machairodus), Προβοσκιδωτά 
(Deinotherium, Choerolophodon), άλογα (Hipparion), Χαλικοθήρια (Ancylotherium), ύαινες (Κ. 
eximia), Ρινόκεροι (Chilotherj.um, Dicerorhinus, Diceros), Καμηλοπαρδάλεις (Samotherium, 
Helladotherium κ.λπ.), Χελώνες μεγάλες μήκους -3 μ. (Testudo schafferi), πτηνά (Struthio 
Karatheodoris) και πάρα πολλά άλλα ζώα, όπως και στο Πικέρμι. Όλα αυτά τα ζώα έβοσκαν και 
ζoύσαν στην τότε μεγάλη ξηρά που ήταν το σημερινό Αιγαίο. 

Σήμερα, οι οργανωμένες παλαιοντολογικές ανασκαφές αποτελούν βασικό στοιχείο των ετήσιων 
ερευνητικών παλαιοντολογικών προγραμμάτων, τόσο του Παλαιοντολογικού Μουσείου του 
Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του αντίστοιχου Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το 1972 ο Καθηγητής Ν. Συμεωνίδης ανακάλυψε στη νήσο Τήλο (στα Δωδεκάνησα) στο 
σπήλαιο "Χαρκαδιό" νάνους Ελέφαντες. Με συνεχείς ανασκαφές που έγιναν στο σπήλαιο αυτό 
ήλθαν στο φως χιλιάδες οστά και δόντια από νάνους ελέφαντες ηλικίας από 10.000-50.000 χρόνια. 

Οι ανασκαφές συνεxίζoνται και το σπήλαιο αυτό σήμερα είναι το πλουσιότερο σε ευρήματα 
νάνων Ελεφάντων σ' όλο τον κόσμο. Το 1976 έγιναν επίσης από το Παλαιοντολογικό Μουσείο του 



Πανεπιστημίου Αθηνών οργανωμένες παλαιοντολογικές ανασκαφές στη Σπηλαιοδολίνη Βραώνας 
Αττικής (που συνεχίζονται μέχρι σήμερα) και ήλθαν στο φως μεγάλα Θηλαστικά (ηλικίας μόλις 
10.000 ετών περίπου), όπως Αρκούδες, Πάνθηρες, Λιοντάρια, Βίσσωνες, Πτηνά, Φίδια, Χελώνες 
κ.λπ.  

Επίσης στα Τουρκοβούνια Αθηνών έχουν γίνει ανασκαφές μέσα στα ασβεστολιθικά χάσματα και 
βρέθηκαν Θηλαστικά Πλειστοκαινικής ηλικίας όπως Πίθηκοι, Ρινόκεροι, μεγάλα αιλουροειδή κ.λπ.  

Επίσης στη λεκάνη του Σέσκλου (Βόλου) πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές το 1982 από μέλη 
του Παλαιοντολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ήλθαν στο φως μεγάλα 
Θηλαστικά (κάτω πλειστοκαινικής ηλικίας), όπως Προβοσκιδωτά (Mastodon), Ύαινες Άλογα,  
Ελάφια κ.λπ. Το υλικό βρίσκεται υπό μελέτη. 

Μια επίσης ενδιαφέρουσα θέση παλαιοντολογικών ευρημάτων είναι το σπήλαιο Πετραλώνων 
Χαλκιδικής. Σ' αυτό το σπήλαιο το 1960 χωρικοί της περιοχής βρήκαν ένα απολιθωμένο κρανίο 
ανθρώπου, που όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων από ειδικούς επιστήμoνες είναι υψίστης 
επιστημονικής αξίας (Πλειστοκαινικής ηλικίας).  Είναι ο πιο παλαιός άνθρωπος που βρέθηκε στην 
Ελλάδα και είναι μια μεταβατική μορφή από τον Homo erectus προς τον Homo sapiens. Από το 
1960 έως σήμερα έχουν γίνει πολλές ανασκαφές στο σπήλαιο αυτό και έχουν έλθει στο φως εκτός 
του ανθρώπινου υλικού και άλλα ζώα, όπως αρκούδες των σπηλαίων, ύαινες άλογα, πάνθηρες 
κ.λπ. Οι έρευνες συνεχίζονται και το μέχρι τούδε υλικό είναι κατατεθειμένο στο Εργαστήριο 
Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και στο Τοπικό 
Μουσείο των Πετραλώνων. 

Στον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν πολλά σπήλαια (πάνω από 400) που στα ιζήματά τους 
υπάρχουν παλαιοντολογικοί θησαυροί, που όμως αυτά τα λίαν ενδιαφέροντα επιστημονικά αρχεία 
της φύσης πρέπει να ερευνηθούν για να φωτίσουν ακόμη περισσότερο την προϊστορία της Ελλάδας 
κατά το ανώτατο Πλειστόκαινο. Να γίνουν συστηματικές ανασκαφές (οι οποίες να υπακούουν στους 
κανόνες της επιστημονικής μεθοδολογίας και δεοντολογίας) από ειδικούς επιστήμονες που 
καλύπτουν κατά κύριο λόγο την Παλαιοντολογία των Σπονδυλωτών, τη Στρωματογραφία, την 
Παλαιοβοτανική, την Iζηματoλoγία, τη Γεωχρονολόγηση, τη Γεωμορφολογία κ.λπ. Σήμερα στη χώρα 
μας άρχισαν να εξειδικεύονται αρκετοί νέοι Έλληνες σε θέματα της Παλαιοντολογίάς, ώστε να 
καλύψουν ανάγκες διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και να επιλύσουν και να ερευνήσουν τα τόσα 
πολλά θέματα και προβλήματα Της επιστήμης της Παλαιοντολογίας στη χώρα μας. 
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