
TS τερ(στι �Aπλιθωµ.ν ∆(σς
«Vλικ#ας» 30 eκατµµυρ#ων LτHν

™
τ9 ∆υτικ9 µ�ρ�ς τEς Λ�σ<�υ, �ν�µεσα στ9 ΣAγρι κα' τ/ν :Eρεσ8,
R φ3ση µ�σα �π9 τ� σπλ�γBνα της κα' µ� τ/ν π�ρ�δ� τ�- Bρ8-
ν�υ δηµι�3ργησε τ9 �ντυπωσιακ9 θα-µα της, τ9 :Aπ�λιθωµ�ν�
∆�σ�ς Λ�σ<�υ. 0H RλικAα τ�υ Uπ�λ�γA(εται στ� 20 Oκατ�µµ3ρια

Bρ8νια κα' καταλαµ<�νει Tκταση, R #π�Aα 4επερνL τ� 300 Bιλι�δες
στρ�µµατα κα' �πεκτεAνεται �κ8µη κα' µ�σα στ9 θαλ�σσι� B*ρ�.

0H δηµι�υργAα τ�υ ε+ναι παρ�γ�ντας εiν�ϊκ*ν συνθηκ*ν �π�λAθωσης τEς δα-
σικEς <λ�στησης κα' συνδ�εται $µεσα µ� τ/ν Tντ�νη Rφαιστειακ/ δραστηρι8τητα
τ�- νησι�-. 0Hφαιστειακ�ς �κρS4εις πρ�κ�λεσαν µεγ�λες ρ��ς πυρ�κλαστικ*ν
Uλικ*ν, �� #π��ες κ�λυψαν µεγ�λες �πιφ�νειες �π9 τ9 πυκν9 δ�σ�ς, π�� UπEρBε
στ/ δυτικ/ πλευρ� τEς Λ�σ<�υ. Σ3µφωνα µ� τ'ς µελ�τες π�� διε4SBθησαν, δια-
πιστFνεται, .τι τ� Rφαιστειακ� Uλικ� κινSθηκαν µ� µεγ�λη ταB3τητα κα' κ�-
λυψαν �µ�σως τ��ς κ�ρµ�3ς, τ� κλαδι�, τ��ς καρπ��ς κα' τ� φ3λλα τ*ν δ�ν-
δρων. >Eτσι λ�ιπ9ν µ�σα στ� Tγκατα τEς γEς «φυλακAστηκε» αiτ9ς # θαυµ�σι�ς
φυσικ9ς πλ�-τ�ς, .π�υ R Tντ�νη Uδρ�θερµικ/ κυκλ�φ�ρAα θερµ*ν ρευστ*ν,
πλ�3σιων σ� �λατα τ�- πυριτA�υ, �π�τρεψε τ/ν τ�λεια �π�λAθωση τ*ν φυτικ*ν
�στ*ν. 0H jργανικ/ φυτικ/ zλη �ντικαταστ�θηκε �π9 �ν8ργανη zλη κα' µ� τ9ν
τρ8π� αiτ9 διατηρSθηκαν σ� $ριστη κατ�σταση τ� µ�ρφ�λ�γικ� γνωρAσµατα
κα' R �σωτερικ/ δ�µ/ τ�- 43λ�υ. T9 1985 µετ� �π9 πρ8ταση τEς ∆ιε3θυνσης
∆ασ*ν Λ�σ<�υ τ9 :Aπ�λιθωµ�ν� ∆�σ�ς �νακηρ3Bθηκε ∆ιατηρητ�� Mνηµε��
τEς Φ3σης κα' µ� τ9 σBετικ9 δι�ταγµα πρ�στατε3εται R TκτασS τ�υ µ� τ/ν
αiστηρ/ �παγ8ρευση τEς �νασκαφEς, �πιBωµ�τωσης, δειγµατ�ληψAας κα' κ�-
θε $λλης �ν�ργειας, π�� µπ�ρε� ν� πρ�καλ�σ�η φθ�ρ�.

O
� συνεBε�ς �νασκαφ�ς φ�ρν�υν  στ9 φ*ς ν�α εUρSµατα µ� �4�B�υσα σηµα-
σAα, π�� �µπλ�υτA(�υν τ9 �στ�ρικ9 µ�ρ�ς τ*ν �π�λιθωµ�των τEς Λ�σ<�υ.
Γι� πρFτη φ�ρ� �ντ�πAστηκαν στ/ν περι�B/ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς
(��κισµ9ς Γα<αθLς) jστL ()F�υ, πρ�καλFντας Tκπλη4η στ��ς �ρευνητ�ς

TS Eπλιθωµ.ν δεινθ�ρι ]ρPεται στS φHς
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�Aναπαρ!σταση  π/ παλαι�ντ�λ�γ�υς - παλαι�(ω�λ�γ�υς τ�� δειν�θηρ��υ π�D
[(ησε στ2ν ΛσS� πρ
ν  π/ 30 Rκατ�µµ6ρια �ρ�νια.
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κα' δAν�ντας πλ��ν µAα $λλη δι�σταση κα' τεκµSρια γι� τ/ν  �4�λι4η τEς (ωEς
στ9ν Oλλαδικ9 B*ρ�. Συγκεκριµ�να �ντ�πAστηκε µεγ�λη, �κ�ραια γν�θ�ς µ� τ9
σ3ν�λ� τEς jδ�ντ�στ�ιBAας κα' µ�ρ�ς �π9 τ9ν σκελετ9 τ�- (F�υ. Πρ8κειται γι�
σπ�νδυλ8(ω� κα' σ3µφωνα µ� τ9ν πρ�σδι�ρισµ8 τ�υ π�� πραγµατ�π�ιSθηκε
�π9 τ9ν καθηγητ/ Παλαι�ντ�λ�γAας τ�- ΠανεπιστηµA�υ Θεσσαλ�νAκης κ. Γε-
Fργι� K�υφ8, �νSκει στ9 ε+δ�ς Prodinotherium bavaricum τEς Uπ8τα4ης
Deinotherioidea.

0H jν�µασAα τEς κατηγ�ρAας στ/ν #π�Aα �νSκει τ9 σπ�νδυλ8(ω� – ∆εινθ�-
ρια – παραπ�µπει σ’ 7να ε+δ�ς µ� �διαAτερ� rγκ� κα' συµπεριφ�ρ�. 0H πρ��λευ-
σS τ�υ δ�ν ε+ναι γνωστ/ µ� <ε<αι8τητα. M�Bρι σSµερα �θεωρε�τ� .τι �µφανA-
στηκε στ/ν :Aφρικ/ κα' �ργ8τερα µεταν�στευσε στ/ν EiρFπη. Kατ� τ/ν φυλ�-
γενετικ/ �4�λι4S τ�υ τ9 ∆ειν�θSρι� αi4�νει συνεB*ς σ� zψ�ς: T9 Deinotherium
bavaricum ε+Bε zψ�ς 2,5 µ�τρα· τ9 Deinotherium levius 2,5-3 µ�τρα· τ9
Deinotherium giganteum 0επερν�-σε τ� 3 µ�τρα, �ν)* τ9 Deinotherium

�H καλ�διατηρηµνη γν!θ�ς τ��  π�λιθωµν�υ δειν�θηρ��υ. Bρθηκε στ/ν Γα-
Sαθ_ τ=ς ΛσS�υ κα
 φυλ!σσεται στ/ M�υσε9� Φυσικ=ς �Iστ�ρ�ας Σιγρ��υ ΛσS�υ.



gigantissimum Tφθανε �κ8µη κα' τ� 4 µ�τρα. T9 ∆ειν�θSρι� Tφερε Bαυλι8δ�ντες
µ8ν� στ/ν κ�τω γν�θ�, π�� τ��ς Bρησιµ�π�ι�-σε κυρAως γι� ν� τρα<KL κα' ν� 4ερ-
ρι(Fν�η B8ρτα κα' ρA(ες �π9 τ��ς <�λτ�υς, µ�σα στ��ς #π�A�υς (�-σε, �λλ� κα'
γι� ν� στηρA(εται στ� δ�νδρα Tτσι, uστε ν� διευκ�λ3νεται στ9 κ8ψιµ� τ*ν κλα-
δι*ν κα' τ*ν φ3λλων. Σ� σB�ση µ� τ9 Deinotherium bavaricum, π�� ε+ναι κα' τ9
ε+δ�ς π�� �ντ�πAστηκε στ/ ∆υτικ/ Λ�σ<�, δ�ν TBει �4ακρι<ωθE, �ν δι�θετε κ�-
ντ/ � µακρι� πρ�<�σκAδα, .µως µ� <�ση τ/ µελ�τη τ*ν δ�ντι*ν τ�υ τ9 πιθανF-
τερ� ε+ναι, R πρ�<�σκAδα τ�υ ν� Tφθανε �ς τ/ν $κρη τ*ν Bαυλι8δ�ντFν τ�υ.

T9 συγκεκριµ�ν� ()*�, π�� �ντ�πAστηκε στ9 Γα<αθL, σ3µφωνα µ� τ/ν τ�π�-
γραφικ/ µελ�τη στ'ς παρυφ�ς τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς (�-σε κ�ντ� σ� µAα µε-
γ�λη λAµνη, π�� τ�- παρε�Bε τ9 �παραAτητ� νερ8. lOταν π�θανε, σκεπ�σθηκε �π9
λιµνα�α �(Sµατα, π�� κ�λυψαν τ� jστL τ�υ, τ� #π��α στ/ συν�Bεια �π�λιθFθη-
καν. T� σπ�νια αiτ� εUρSµατα µεταφ�ρθηκαν στ� �ργαστSρια τ�- M�υσεA�υ
ΦυσικEς 0Iστ�ρAας, .π�υ πραγµατ�π�ιSθηκε # πρ�σεκτικ9ς καθαρισµ8ς τ�υς
�π9 τ� σκληρ� πυριτιωµ�να Uλικ� π�� τ9 περι�<αλλαν, Bωρ'ς ν� δηµι�υργη-
θ�-ν πρ�<λSµατα στ� �π�λιθFµατα. M� τ/ν #λ�κλSρωση τ*ν �ργασι*ν καθα-
ρισµ�- �π�καλ3φθηκε R κ�τω γν�θ�ς µα(' µ� τ/ν jδ�ντ�στ�ιBAα τ�υ, .πως κα'
τ� τµSµατα π�� τ/ν 7νωναν µ� τ9 κρανA� τ�- µεγαλ8σωµ�υ ()F�υ. Mετ� �π9 τ8-
σα Oκατ�µµ3ρια Bρ8νια τ� σωθικ� τEς γEς TB�υν διατηρSσει �κ�ραια τ/ν jδ�-
ντ�στ�ιBAα, µ� π�ντε δ8ντια σ� κ�θε πλευρ� τEς γν�θ�υ. T� πλευρικ� δ8ντια
ε+ναι λ�φ�δ�ντικ�- τ3π�υ µ� 2 �ς 3 �γκ�ρσιες λ�φ�σειρ�ς. 0O καθαρισµ9ς τ�-
�π�λιθFµατ�ς πραγµατ�π�ιSθηκε �π9 τ9 �πιστηµ�νικ9 πρ�σωπικ9 τ�- M�υ-
σεA�υ ΦυσικEς 0Iστ�ρAας µ� εiθ3νη τ�- διευθυντE τ�υ δρ Nικ�λ��υ Z�3ρ�υ κα'
�π9 τ9ν καθηγητ/ Παλαι�ντ�λ�γAας τ�- TµSµατ�ς Γεωλ�γAας τ�- :Aριστ�τ�-
λει�υ ΠανεπιστηµA�υ Θεσσαλ�νAκης κ. ΓεFργι� K�υφ8. T� �π�λιθFµατα τ�-
Prodinotherium bavaricum �π�τελ�-ν σπανιFτατ� εzρηµα γι� .λ� τ9ν εiρω-
παϊκ9 B*ρ�, µιLς κα' �λ�Bιστα δεAγµατα τ�- ε=δ�υς αiτEς τEς «RλικAας» TB�υν
�ντ�πισθE µ�Bρι σSµερα. Πρ�πει ν’ �ναφερθ�E, .τι R �νακ�λυψη αiτ/ TBει µεγ�λη
�πιστηµ�νικ/ �4Aα, �φ�- γι� πρFτη φ�ρ� πρ�κ3πτ�υν τεκµηριωµ�να στ�ιBε�α
γι� τ/ σ3νθεση τEς πανAδας τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς Λ�σ<�υ, �ν)* ταυτ8-
Bρ�να συνεισφ�ρει στ/ διερε3νηση τEς (ωEς στ9ν 0Eλλαδικ9 κα' Eiρωπαϊκ9
B*ρ�.

¢
�ν ε+ναι µ8ν� τ9 δειν�θSρι� τ9 �ντυπωσιακ9 εzρηµα, π�� σBετA(εται µ� τ/ν
περA�δ�, π�� R καυτ/ λ�<α κ�λυψε τ/ν τρ�πικ/ <λ�στηση κα' τ��ς (ω-
νταν��ς jργανισµ��ς πρ'ν �π9 Oκατ�µµ3ρια Bρ8νια. N��ι �π�λιθωµ�ν�ι
κ�ρµ�' �π�καλ3φθηκαν στ/ν περι�B/ τEς >Aντισσας κατ�  τ/ δι�ρκεια

τ*ν �ργασι*ν κατασκευEς α��λικ�- π�ρκ�υ στ/ θ�ση Σκαµνι�3δα. O� �νασκα-
φικ�ς �ργασAες �π�κ�λυψαν �στ�µεν�υς κα' κατακεAµεν�υς �π�λιθωµ�ν�υς κ�ρ-
µ��ς σ� $ριστη κατ�σταση διατSρησης. Σ3µφωνα µ� �κτAµηση τ�- διευθυντE
τ�- M�υσεA�υ ΦυσικEς 0Iστ�ρAας κ. Nικ�λ��υ Z�3ρ�υ, π�� διευθ3νει τ'ς Tρευ-
νες, «τ. ν�α ε�ρ�µατα "πκαλ/πτυν Nτι d ]κταση πQ καταλαµD�νει τ! "πλι-

Γιγαντια9ς Eπλιθωµ.νς κρµSς στ�ν \Aντισσα
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θωµ�ν δ�σς εlναι πλQ µεγαλ/τερη "π! τOν _δη γνωστO περι	�, d Aπ�α ]	ει
"νακηρυ	θ� µνηµεB τ�ς φ/σης. Πλλ. "κ&µη "πλιθωµ�να τµ�µατα "ναµ�νε-
ται ν. ]λθυν σ/ντµα στ! φ�ς, καθtς συνε	�Lεται d ]ρευνα στOν ε\ρ/τερη πε-
ρι	�, �νW� ταυτ&	ρνα AλκληρYνεται d µελ�τη τ�ς στρωµατγραφ�ας τ�ν dφαι-
στειακ�ν σ	ηµατισµ�ν, πQ δηµι/ργησαν κα9 φιλ�εν?ν σ�µερα τ! "πλι-
θωµ�ν δ�σς». Στ9 B*ρ� .π�υ διε4SBθησαν �� �νασκαφ�ς �π�καλ3φθηκε µAα
�ντυπωσιακ/ συστ�δα �π�λιθωµ�νων δ�νδρων, π�� �π�τελε�ται �π9 12 κ�ρ-
µ��ς. Mετα4� τ*ν εUρηµ�των, τ� #π��α �π�καλ3φθηκαν µετ� �π9 σωστικ/ �να-
σκαφικ/ �ργασAα, περιλαµ<�ν�νται:

• KατακεAµεν�ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ9ς µ� καλ/ διατSρηση τEς δ�µEς τ�υ,
µSκ�υς 8 µ�τρων κα' διαµ�τρ�υ 25 Oκατ�στ*ν .

• KατακεAµεν�ς �πιφανειακ*ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ8ς, µSκ�υς 4 µ�τρων κα'
διαµ�τρ�υ 40 Oκατ�στ*ν, # #π���ς διατηρε� καλ� τ� �σωτερικ� τ�υ µ�ρ-
φ�λ�γικ� Bαρακτηριστικ�.

• 0Iστ�µεν�ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ9ς µ� π�λ� καλ/ διατSρηση τ*ν µ�ρφ�λ�-
γικ*ν τ�υ Bαρακτηριστικ*ν περιµ�τρ�υ 40 Oκατ�στ*ν.

• KατακεAµεν�ς γιγαντια��ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ9ς µSκ�υς 15 µ�τρων κα' πε-
ριµ�τρ�υ 2 µ�τρων, # #π���ς διατηρε�ται στ9 µεγαλ3τερ� τµEµα τ�υ σ� π�λ�
καλ/ κατ�σταση. 0O γιγαντια��ς αiτ9ς κ�ρµ9ς ε+ναι τ9 πι9 �ντυπωσιακ9
εzρηµα κα' �π�τελε� 7να �π9 τ� µεγαλ3τερα �π�λιθFµατα π�� TB�υν <ρεθE
στ/ν περι�B/ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς Λ�σ<�υ.

T� ν�α αiτ� εUρSµατα, λ8γ)ω τ�- .τι �λλ�(�υν τ� µ�Bρι σSµερα δεδ�µ�να γι�
τ/ν Tκταση π�� καταλαµ<�νει R �π�λιθωµ�νη Λ�σ<�ς, πρ�σθ�τ�ντας ν�α στ�ι-
Bε�α γι� Tρευνα στ��ς µελετητ�ς, θ� περιλαµ<�νωνται στ9 ν�� π�ρκ� τ�- :Aπ�-
λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς, π�� δηµι�υργε� τ9 M�υσε�� ΦυσικEς 0Iστ�ρAας στ/ν περι�B/
Σκαµνι�3δα >Aντισσας, τ9 #π��� θ� ε+ναι �πισκ�ψιµ� �π9 τ/ν πρ�σεBE τ�υρι-
στικ/ περA�δ�.

***

�H
�ρευνητικ/ πρ�σπ�θεια στ/ν περι�B/ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς Λ�-
σ<�υ <ρAσκεται σ� �4�λι4η. E+ναι �4αιρετικ� µεγ�λη R σηµασAα τ*ν ν�-
ων εUρηµ�των π�� �ρθαν στ9 φ*ς, δι8τι πιστ�π�ι�-ν µ� τ/ µεγαλ3τερη
πλ��ν <ε<αι8τητα, .τι R περι�B/ τ�- Π�ρκ�υ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�-

σ�υς <ρAσκεται στ9 ψηλ8τερ� σηµε�� Oν9ς µεικτ�- δ�σ�υς δ�νδρων τ�- ε=δ�υς
Taxodioxylon gypsaceum. Πρ8κειται γι� πρ8δρ�µη µ�ρφ/ τ�- σ3γBρ�ν�υ ε=δ�υς
Σεκ8ια R �ειθαλ/ς (Sequoia semprevirens). Πρ�πει ν� �ναφ�ρ�υµε, .τι τ� σηµε-
ριν� δ�νδρα αiτ�- τ�- ε=δ�υς φτ�ν�υν σ� zψ�ς τ� 120 7ως 130 µ�τρα κα' R πε-
ρAµετρ8ς τ�υς τ� 10 7ως 12 µ�τρα. :Eπιπλ��ν Uπ�ρB�υν �νδεA4εις, .τι �διαAτερα
µεγ�λ�ς �ριθµ9ς �π�λιθωµ�νων κ�ρµ*ν πρ��ρBεται �π9 κων�φ8ρα δ�νδρα, π��
�νSκ�υν στ� ε=δη Pinoxylon paradoxum, Taxodioxylon gypsaceum, Cunnihamia
meiocenia κα' συγκρ�τ�-σαν τ9 Uπ�τρ�πικ9 δ�σ�ς, π�� �ναπτυσσ8ταν πρ'ν �π9
20 Oκατ�µµ3ρια Bρ8νια στ9 A�γα��. T9 δ�σ�ς τ*ν κων�φ8ρων στ� Bαµηλ8τερα
σηµε�α τ�υ �ναµειγνυ8ταν µ� τ9 δ�σ�ς τ*ν φυλλ�<8λων δ�νδρων. :EπAσης ��
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�Aπ�λιθωµν�ς κ�ρµ/ς πεσµν�ς στ/ [δαφ�ς στ2ν περι��2 Σκαµνι�6δα
kAντισσας ΛσS�υ. �Aν%κει στ/ γιγ!ντι� εEδ�ς Σεκ�ια. O8  π�λιθωµ-
ν�ι κ�ρµ�
 καλ6πτ�υν τ2ν τερ!στια [κταση τ0ν 300.000 στρεµµ!των στ2

∆υτικ2 ΛσS�.
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�νασκαφικ�ς �ργασAες Tδει4αν, .τι R �π�λAθωση τ�- δ�σ�υς δ�ν Tγινε σ� µAα µ8-
νη περA�δ�, �λλ� συντελ�στηκαν �παναλαµ<αν8µεν�ι κ3κλ�ι πυρ�κλαστικ*ν
Rφαιστειακ*ν ρ�*ν, µ�σα στ'ς #π��ες �π�λιθων8ταν κ�θε φ�ρ� τ9 Oκ�στ�τε δ�-
σ�ς. :Aν�µεσα στ'ς µεγ�λης �πιστηµ�νικEς �4Aας �νακαλ3ψεις ε+ναι κι �κεAνη τ�-
αiτ�φυ�-ς �π�λιθωµ�ν�υ φ�ινικ8δασ�υς στ9 ΣAγρι, �φ�- δAνει σηµαντικ� στ�ι-
Bε�α γι� τ'ς παλαι�κλιµατικ�ς συνθEκες �κεAνης τEς �π�BEς. Π�ντως �� µ�Bρι σS-
µερα µελ�τες στ/ σ3νθεση τEς �π�λιθωµ�νης BλωρAδας δεABν�υν, .τι τ9 :Aπ�λι-
θωµ�ν� ∆�σ�ς τEς Λ�σ<�υ �ναπτ3Bθηκε σ� Uπ�τρ�πικ9 κλ�µα, τ9 #π��� µετα-
<αλλ8ταν �π8τ�µα σ� sπειρωτικ9 θερµ8, µ� BαρακτEρα Uπ�τρ�πικEς (Fνης τEς
N�τι�ανατ�λικEς :AσAας � τEς :AµερικEς.

M� τ/ν �νακ�λυψη τ*ν jστ*ν τ�- ∆ειν�θSρι�υ φαAνεται, .τι µAα πλ�3σια πα-
νAδα πλαισAωνε τ/ν <ι�π�ικιλ8τητα τ�- δ�σ�υς. :Aπ9 τ/ν πλευρ� τ�- M�υ-
σεA�υ ΦυσικEς 0Iστ�ρAας ΣιγρA�υ R �πιστηµ�νικ/ Tρευνα θ� πρ�BωρSσ�η πρ9ς
τ9ν �ντ�πισµ9 κα' $λλων (ωικ*ν �π�λιθωµ�των, <�σει τ*ν #π�Aων θ� πρ�σ-
δι�ριστ�E πλSρως R πανAδα τEς περι�BEς.

Mεσ�πρ8θεσµ�ς στ8B�ς ε+ναι R Uλ�π�Aηση συστηµατικ*ν �νασκαφ*ν, uστε
ν� �π�καλυφθ�E τ9 µεγ�λ� πλEθ�ς τ*ν �π�λιθωµ�νων κ�ρµ*ν κα' R �πακ8λ�υ-
θη συντSρησS τ�υς, uστε ν� πρ�φυλαBθ�-ν �π9 τ'ς φυσικ�Bηµικ�ς διεργασAες
�π�σ�θρωσης κα' ν� διατηρηθ�-ν σ� καλ/ κατ�σταση.

�Aπ�λιθωµν� φ6λλ�, τλεια διατηρ�6µεν�,  π/ τ- γιγ!ντια δνδρα τ�� εlδ�υς
Σεκ�ια, π�D 3φ6�ντ� στ2 ΛσS� πρ
ν  π/ 30 Rκ. �ρ�νια.




