TS τερ(στιο Aπολιθωµ.νο ∆(σος
«Vλικ#ας» 30 eκατοµµυρ#ων LτHν
τ9 ∆υτικ9 µρος τEς Λσ<ου, νµεσα στ9 ΣAγρι κα' τ/ν :Eρεσ8,
R φ3ση µσα π9 τ σπλγχνα της κα' µ τ/ν προδο το- χρ8νου δηµιο3ργησε τ9 ντυπωσιακ9 θα-µα της, τ9 :Aπολιθωµνο
∆σος Λσ<ου. 0H RλικAα του UπολογAζεται στ 20 Oκατοµµ3ρια
χρ8νια κα' καταλαµ<νει Tκταση, R #ποAα ξεπερνL τ 300 χιλιδες
στρµµατα κα' πεκτεAνεται κ8µη κα' µσα στ9 θαλσσιο χ*ρο.

™

0H δηµιουργAα του ε+ναι παργοντας εiνοϊκ*ν συνθηκ*ν πολAθωσης τEς δασικEς <λστησης κα' συνδεται $µεσα µ τ/ν Tντονη Rφαιστειακ/ δραστηρι8τητα
το- νησιο-. 0Hφαιστειακ ς κρSξεις προκλεσαν µεγλες ρο ς πυροκλαστικ*ν
Uλικ*ν, ο #ποες κλυψαν µεγλες πιφνειες π9 τ9 πυκν9 δσος, πο UπEρχε
στ/ δυτικ/ πλευρ τEς Λσ<ου. Σ3µφωνα µ τ'ς µελτες πο διεξSχθησαν, διαπιστFνεται, .τι τ Rφαιστειακ Uλικ κινSθηκαν µ µεγλη ταχ3τητα κα' κλυψαν µσως τος κορµο3ς, τ κλαδι, τος καρπος κα' τ φ3λλα τ*ν δνδρων. >Eτσι λοιπ9ν µσα στ Tγκατα τEς γEς «φυλακAστηκε» αiτ9ς # θαυµσιος
φυσικ9ς πλο-τος, .που R Tντονη Uδροθερµικ/ κυκλοφορAα θερµ*ν ρευστ*ν,
πλο3σιων σ λατα το- πυριτAου, πτρεψε τ/ν τλεια πολAθωση τ*ν φυτικ*ν
στ*ν. 0H jργανικ/ φυτικ/ zλη ντικαταστθηκε π9 ν8ργανη zλη κα' µ τ9ν
τρ8πο αiτ9 διατηρSθηκαν σ $ριστη κατσταση τ µορφολογικ γνωρAσµατα
κα' R σωτερικ/ δοµ/ το- ξ3λου. T9 1985 µετ π9 πρ8ταση τEς ∆ιε3θυνσης
∆ασ*ν Λσ<ου τ9 :Aπολιθωµνο ∆σος νακηρ3χθηκε ∆ιατηρητο Mνηµεο
τEς Φ3σης κα' µ τ9 σχετικ9 διταγµα προστατε3εται R TκτασS του µ τ/ν
αiστηρ/ παγ8ρευση τEς νασκαφEς, πιχωµτωσης, δειγµατοληψAας κα' κθε $λλης νργειας, πο µπορε ν προκαλση φθορ.

TS Eπολιθωµ.νο δεινοθριο ]ρχεται στS φHς
 συνεχες νασκαφ ς φρνουν στ9 φ*ς να εUρSµατα µ ξχουσα σηµασAα, πο µπλουτAζουν τ9 στορικ9 µρος τ*ν πολιθωµτων τEς Λσ<ου.
Γι πρFτη φορ ντοπAστηκαν στ/ν περιοχ/ το- :Aπολιθωµνου ∆σους
(οκισµ9ς Γα<αθLς) jστL ζ)Fου, προκαλFντας Tκπληξη στος ρευνητ ς

O
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Aναπαρ!σταση π/ παλαιοντολγους - παλαιοζωολγους το δεινοθηρου ποD
[ζησε στ2ν Λ σSο πρ ν π/ 30 Rκατοµµ6ρια χρνια.
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H καλοδιατηρηµ νη γν!θος το πολιθωµ νου δεινοθηρου. Bρ θηκε στ/ν ΓαSαθ_ τ=ς Λ σSου κα φυλ!σσεται στ/ Mουσε9ο Φυσικ=ς Iστορας Σιγρου Λ σSου.
κα' δAνοντας πλον µAα $λλη δισταση κα' τεκµSρια γι τ/ν ξλιξη τEς ζωEς
στ9ν Oλλαδικ9 χ*ρο. Συγκεκριµνα ντοπAστηκε µεγλη, κραια γνθος µ τ9
σ3νολο τEς jδοντοστοιχAας κα' µρος π9 τ9ν σκελετ9 το- ζFου. Πρ8κειται γι
σπονδυλ8ζωο κα' σ3µφωνα µ τ9ν προσδιορισµ8 του πο πραγµατοποιSθηκε
π9 τ9ν καθηγητ/ ΠαλαιοντολογAας το- ΠανεπιστηµAου ΘεσσαλονAκης κ. ΓεFργιο Kουφ8, νSκει στ9 ε+δος Prodinotherium bavaricum τEς Uπ8ταξης
Deinotherioidea.
0H jνοµασAα τEς κατηγορAας στ/ν #ποAα νSκει τ9 σπονδυλ8ζωο – ∆εινοθρια – παραπµπει σ’ 7να ε+δος µ διαAτερο rγκο κα' συµπεριφορ. 0H προλευσS του δ ν ε+ναι γνωστ/ µ <ε<αι8τητα. Mχρι σSµερα θεωρετο .τι µφανAστηκε στ/ν :Aφρικ/ κα' ργ8τερα µετανστευσε στ/ν EiρFπη. Kατ τ/ν φυλογενετικ/ ξλιξS του τ9 ∆εινοθSριο αiξνει συνεχ*ς σ zψος: T9 Deinotherium
bavaricum ε+χε zψος 2,5 µτρα· τ9 Deinotherium levius 2,5-3 µτρα· τ9
Deinotherium giganteum ξεπερνο-σε τ 3 µτρα, ν) * τ9 Deinotherium
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gigantissimum Tφθανε κ8µη κα' τ 4 µτρα. T9 ∆εινοθSριο Tφερε χαυλι8δοντες
µ8νο στ/ν κτω γνθο, πο τος χρησιµοποιο-σε κυρAως γι ν τρα<KL κα' ν ξερριζFνη χ8ρτα κα' ρAζες π9 τος <λτους, µσα στος #ποAους ζο-σε, λλ κα'
γι ν στηρAζεται στ δνδρα Tτσι, uστε ν διευκολ3νεται στ9 κ8ψιµο τ*ν κλαδι*ν κα' τ*ν φ3λλων. Σ σχση µ τ9 Deinotherium bavaricum, πο ε+ναι κα' τ9
ε+δος πο ντοπAστηκε στ/ ∆υτικ/ Λσ<ο, δ ν Tχει ξακρι<ωθE, ν διθετε κοντ/  µακρι προ<οσκAδα, .µως µ <ση τ/ µελτη τ*ν δοντι*ν του τ9 πιθανFτερο ε+ναι, R προ<οσκAδα του ν Tφθανε ς τ/ν $κρη τ*ν χαυλι8δοντFν του.
T9 συγκεκριµνο ζ)*ο, πο ντοπAστηκε στ9 Γα<αθL, σ3µφωνα µ τ/ν τοπογραφικ/ µελτη στ'ς παρυφ ς το- :Aπολιθωµνου ∆σους ζο-σε κοντ σ µAα µεγλη λAµνη, πο το- παρεχε τ9 παραAτητο νερ8. lOταν πθανε, σκεπσθηκε π9
λιµναα ζSµατα, πο κλυψαν τ jστL του, τ #ποα στ/ συνχεια πολιθFθηκαν. T σπνια αiτ εUρSµατα µεταφρθηκαν στ ργαστSρια το- MουσεAου
ΦυσικEς 0IστορAας, .που πραγµατοποιSθηκε # προσεκτικ9ς καθαρισµ8ς τους
π9 τ σκληρ πυριτιωµνα Uλικ πο τ9 περι<αλλαν, χωρ'ς ν δηµιουργηθο-ν προ<λSµατα στ πολιθFµατα. M τ/ν #λοκλSρωση τ*ν ργασι*ν καθαρισµο- ποκαλ3φθηκε R κτω γνθος µαζ' µ τ/ν jδοντοστοιχAα του, .πως κα'
τ τµSµατα πο τ/ν 7νωναν µ τ9 κρανAο το- µεγαλ8σωµου ζ)Fου. Mετ π9 τ8σα Oκατοµµ3ρια χρ8νια τ σωθικ τEς γEς Tχουν διατηρSσει κραια τ/ν jδοντοστοιχAα, µ πντε δ8ντια σ κθε πλευρ τEς γνθου. T πλευρικ δ8ντια
ε+ναι λοφοδοντικο- τ3που µ 2 ς 3 γκρσιες λοφοσειρς. 0O καθαρισµ9ς τοπολιθFµατος πραγµατοποιSθηκε π9 τ9 πιστηµονικ9 προσωπικ9 το- MουσεAου ΦυσικEς 0IστορAας µ εiθ3νη το- διευθυντE του δρ Nικολου Zο3ρου κα'
π9 τ9ν καθηγητ/ ΠαλαιοντολογAας το- TµSµατος ΓεωλογAας το- :Aριστοτλειου ΠανεπιστηµAου ΘεσσαλονAκης κ. ΓεFργιο Kουφ8. T πολιθFµατα τοProdinotherium bavaricum ποτελο-ν σπανιFτατο εzρηµα γι .λο τ9ν εiρωπαϊκ9 χ*ρο, µιLς κα' λχιστα δεAγµατα το- ε=δους αiτEς τEς «RλικAας» Tχουν
ντοπισθE µχρι σSµερα. Πρπει ν’ ναφερθE, .τι R νακλυψη αiτ/ Tχει µεγλη
πιστηµονικ/ ξAα, φο- γι πρFτη φορ προκ3πτουν τεκµηριωµνα στοιχεα
γι τ/ σ3νθεση τEς πανAδας το- :Aπολιθωµνου ∆σους Λσ<ου, ν)* ταυτ8χρονα συνεισφρει στ/ διερε3νηση τEς ζωEς στ9ν 0Eλλαδικ9 κα' Eiρωπαϊκ9
χ*ρο.

Γιγαντια9ος Eπολιθωµ.νος κορµSς στν \Aντισσα
ν ε+ναι µ8νο τ9 δεινοθSριο τ9 ντυπωσιακ9 εzρηµα, πο σχετAζεται µ τ/ν
περAοδο, πο R καυτ/ λ<α κλυψε τ/ν τροπικ/ <λστηση κα' τος ζωντανος jργανισµος πρ'ν π9 Oκατοµµ3ρια χρ8νια. Nοι πολιθωµνοι
κορµο' ποκαλ3φθηκαν στ/ν περιοχ/ τEς >Aντισσας κατ τ/ διρκεια
τ*ν ργασι*ν κατασκευEς αολικο- πρκου στ/ θση Σκαµνιο3δα. O νασκαφικ ς ργασAες ποκλυψαν στµενους κα' κατακεAµενους πολιθωµνους κορµος σ $ριστη κατσταση διατSρησης. Σ3µφωνα µ κτAµηση το- διευθυντE
το- MουσεAου ΦυσικEς 0IστορAας κ. Nικολου Zο3ρου, πο διευθ3νει τ'ς Tρευνες, «τ. να ερµατα "ποκαλ/πτουν Nτι d ]κταση ποQ καταλαµDνει τ! "πολι-
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θωµνο δσος εlναι πολQ µεγαλ/τερη "π! τOν _δη γνωστO περιοχ, d Aποα ]χει
"νακηρυχθ µνηµεBο τς φ/σης. Πολλ. "κ&µη "πολιθωµνα τµµατα "ναµνεται ν. ]λθουν σ/ντοµα στ! φς, καθtς συνεχζεται d ]ρευνα στOν ε\ρ/τερη περιοχ, νW ταυτ&χρονα AλοκληρYνεται d µελτη τς στρωµατογραφας τν dφαιστειακν σχηµατισµν, ποQ δηµιο/ργησαν κα9 φιλοξενο?ν σµερα τ! "πολιθωµνο δσος». Στ9 χ*ρο .που διεξSχθησαν ο νασκαφ ς ποκαλ3φθηκε µAα
ντυπωσιακ/ συστδα πολιθωµνων δνδρων, πο ποτελεται π9 12 κορµος. Mεταξ τ*ν εUρηµτων, τ #ποα ποκαλ3φθηκαν µετ π9 σωστικ/ νασκαφικ/ ργασAα, περιλαµ<νονται:
• KατακεAµενος πολιθωµνος κορµ9ς µ καλ/ διατSρηση τEς δοµEς του,
µSκους 8 µτρων κα' διαµτρου 25 Oκατοστ*ν .
• KατακεAµενος πιφανειακ*ς πολιθωµνος κορµ8ς, µSκους 4 µτρων κα'
διαµτρου 40 Oκατοστ*ν, # #ποος διατηρε καλ τ σωτερικ του µορφολογικ χαρακτηριστικ.
• 0Iστµενος πολιθωµνος κορµ9ς µ πολ καλ/ διατSρηση τ*ν µορφολογικ*ν του χαρακτηριστικ*ν περιµτρου 40 Oκατοστ*ν.
• KατακεAµενος γιγαντιαος πολιθωµνος κορµ9ς µSκους 15 µτρων κα' περιµτρου 2 µτρων, # #ποος διατηρεται στ9 µεγαλ3τερο τµEµα του σ πολ
καλ/ κατσταση. 0O γιγαντιαος αiτ9ς κορµ9ς ε+ναι τ9 πι9 ντυπωσιακ9
εzρηµα κα' ποτελε 7να π9 τ µεγαλ3τερα πολιθFµατα πο Tχουν <ρεθE
στ/ν περιοχ/ το- :Aπολιθωµνου ∆σους Λσ<ου.
T να αiτ εUρSµατα, λ8γ)ω το- .τι λλζουν τ µχρι σSµερα δεδοµνα γι
τ/ν Tκταση πο καταλαµ<νει R πολιθωµνη Λσ<ος, προσθτοντας να στοιχεα γι Tρευνα στος µελετητς, θ περιλαµ<νωνται στ9 νο πρκο το- :Aπολιθωµνου ∆σους, πο δηµιουργε τ9 Mουσεο ΦυσικEς 0IστορAας στ/ν περιοχ/
Σκαµνιο3δα >Aντισσας, τ9 #ποο θ ε+ναι πισκψιµο π9 τ/ν προσεχE τουριστικ/ περAοδο.

H

***

ρευνητικ/ προσπθεια στ/ν περιοχ/ το- :Aπολιθωµνου ∆σους Λσ<ου <ρAσκεται σ ξλιξη. E+ναι ξαιρετικ µεγλη R σηµασAα τ*ν νων εUρηµτων πο ρθαν στ9 φ*ς, δι8τι πιστοποιο-ν µ τ/ µεγαλ3τερη
πλον <ε<αι8τητα, .τι R περιοχ/ το- Πρκου το- :Aπολιθωµνου ∆σους <ρAσκεται στ9 ψηλ8τερο σηµεο Oν9ς µεικτο- δσους δνδρων το- ε=δους
Taxodioxylon gypsaceum. Πρ8κειται γι πρ8δροµη µορφ/ το- σ3γχρονου ε=δους
Σεκ8ια R ειθαλ/ς (Sequoia semprevirens). Πρπει ν ναφρουµε, .τι τ σηµεριν δνδρα αiτο- το- ε=δους φτνουν σ zψος τ 120 7ως 130 µτρα κα' R περAµετρ8ς τους τ 10 7ως 12 µτρα. :Eπιπλον Uπρχουν νδεAξεις, .τι διαAτερα
µεγλος ριθµ9ς πολιθωµνων κορµ*ν προρχεται π9 κωνοφ8ρα δνδρα, πο
νSκουν στ ε=δη Pinoxylon paradoxum, Taxodioxylon gypsaceum, Cunnihamia
meiocenia κα' συγκροτο-σαν τ9 Uποτροπικ9 δσος, πο ναπτυσσ8ταν πρ'ν π9
20 Oκατοµµ3ρια χρ8νια στ9 Aγαο. T9 δσος τ*ν κωνοφ8ρων στ χαµηλ8τερα
σηµεα του ναµειγνυ8ταν µ τ9 δσος τ*ν φυλλο<8λων δνδρων. :EπAσης ο
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Aπολιθωµ νος κορµ/ς πεσµ νος στ/ [δαφος στ2ν περιοχ2 Σκαµνιο6δα
kAντισσας Λ σSου. Aν%κει στ/ γιγ!ντιο εEδος Σεκια. O8 πολιθωµ νοι κορµο καλ6πτουν τ2ν τερ!στια [κταση τ0ν 300.000 στρεµµ!των στ2
∆υτικ2 Λ σSο.
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Aπολιθωµ νο φ6λλο, τ λεια διατηρο6µενο, π/ τ- γιγ!ντια δ νδρα το εlδους
Σεκια, ποD 3φ6οντο στ2 Λ σSο πρ ν π/ 30 Rκ. χρνια.
νασκαφικ ς ργασAες Tδειξαν, .τι R πολAθωση το- δσους δ ν Tγινε σ µAα µ8νη περAοδο, λλ συντελστηκαν παναλαµ<αν8µενοι κ3κλοι πυροκλαστικ*ν
Rφαιστειακ*ν ρο*ν, µσα στ'ς #ποες πολιθων8ταν κθε φορ τ9 Oκστοτε δσος. :Aνµεσα στ'ς µεγλης πιστηµονικEς ξAας νακαλ3ψεις ε+ναι κι κεAνη τοαiτοφυο-ς πολιθωµνου φοινικ8δασους στ9 ΣAγρι, φο- δAνει σηµαντικ στοιχεα γι τ'ς παλαιοκλιµατικ ς συνθEκες κεAνης τEς ποχEς. Πντως ο µχρι σSµερα µελτες στ/ σ3νθεση τEς πολιθωµνης χλωρAδας δεAχνουν, .τι τ9 :Aπολιθωµνο ∆σος τEς Λσ<ου ναπτ3χθηκε σ Uποτροπικ9 κλµα, τ9 #ποο µετα<αλλ8ταν π8τοµα σ sπειρωτικ9 θερµ8, µ χαρακτEρα UποτροπικEς ζFνης τEς
NοτιοανατολικEς :AσAας  τEς :AµερικEς.
M τ/ν νακλυψη τ*ν jστ*ν το- ∆εινοθSριου φαAνεται, .τι µAα πλο3σια πανAδα πλαισAωνε τ/ν <ιοποικιλ8τητα το- δσους. :Aπ9 τ/ν πλευρ το- MουσεAου ΦυσικEς 0IστορAας ΣιγρAου R πιστηµονικ/ Tρευνα θ προχωρSση πρ9ς
τ9ν ντοπισµ9 κα' $λλων ζωικ*ν πολιθωµτων, <σει τ*ν #ποAων θ προσδιοριστE πλSρως R πανAδα τEς περιοχEς.
Mεσοπρ8θεσµος στ8χος ε+ναι R UλοποAηση συστηµατικ*ν νασκαφ*ν, uστε
ν ποκαλυφθE τ9 µεγλο πλEθος τ*ν πολιθωµνων κορµ*ν κα' R πακ8λουθη συντSρησS τους, uστε ν προφυλαχθο-ν π9 τ'ς φυσικοχηµικ ς διεργασAες
ποσθρωσης κα' ν διατηρηθο-ν σ καλ/ κατσταση.

