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Ιστορικό 

Η παρουσία απολιθωμένων θηλαστικών ζώων στην ευρύτερη κοιλάδα του 

Αξιού ποταμού ήταν γνωστή από τις αρχές τού προηγούμενου αιώνα. Τα πρώτα 

απολιθώματα συλλέχθηκαν από το γάλλο γεωλόγο C. Arambourg, που ως 

αξιωματικός του γαλλικού στρατού, έφθασε στην περιοχή 1915-16, κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο C. Arambourg, αναγνώρισε αμέσως την παρουσία 

απολιθωμάτων κοντά στα χωριά Ν. Μεσημβρία, Βαθύλακκος, Αγιονέρι και Δυτικό. 

Με τη βοήθεια των στρατιωτών του έκανε μια συλλογή απολιθωμάτων, που σήμερα 

βρίσκεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, και το 1929 μαζί με τον J. 

Piveteau δημοσίευσαν μελέτη με τίτλο “Les Vertebres du Pontien de Salonique”. Το 

1973 το Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με τα Εργαστήρια 

Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών του Πανεπιστημίου Paris VI  και αργότερα του 

Πανεπιστημίου του Poitiers άρχισαν μια σειρά ερευνών και συλλογής απολιθωμάτων 

στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  Οι νέες έρευνες 

στην περιοχή οδήγησαν στην εύρεση περισσότερων από είκοσι (20) νέων 

απολιθωματοφόρων θέσεων.  Η συλλογή απολιθωμάτων τα 30 αυτά χρόνια είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πλούσιου αρχείου απολιθωμάτων θηλαστικών του Α. 

Μειοκαίνου.  Όλα τα απολιθώματα, που συλλέχθηκαν, βρίσκονται στο Εργαστήριο 

Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Α.Π.Θ. και αποτελούν μια πολύ καλή 

συγκριτική συλλογή με σαφή στρωματογραφική βάση και χρονολόγηση.  Η έρευνα, 

και συλλογή στην περιοχή συνεχίζεται και συνεχώς βρίσκονται νέα και ενδιαφέροντα 

στοιχεία, τα οποία εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τις πανίδες θηλαστικών του Α. 

Μειοκαίνου (10-5 εκ. χρόνια). 
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Απολιθωμένες πανίδες της κοιλάδας του Αξιού 

 Η απολιθωμένη πανίδα της κοιλάδας του Αξιού ποταμού περιλαμβάνει κυρίως 

θηλαστικά ζώα.  Εκτός των θηλαστικών έχει διαπιστωθεί η παρουσία, ερπετών και 

πτηνών, αλλά τα ευρήματα τους είναι ελάχιστα. Η πανίδα των θηλαστικών 

αποτελείται από μια πλούσια σύνθεση διαφόρων ομάδων και ειδών ζώων. Οι 

μαστόδοντες, προβοσκιδωτά ζώα παρόμοια με τους ελέφαντες αφθονούν και 

περιλαμβάνουν διάφορα είδη.  Οι ρινόκεροι είναι άφθονοι και γνωστοί με τρία είδη.  

Τα ιππάρια, τριδάκτυλα άλογα, αφθονούν στην πανίδα και σ΄ ορισμένες 

απολιθωματοφόρες θέσεις αποτελούν το 25-30% της συλλογής.  Οι καμηλοπαρδάλεις 

είναι συχνές και περιλαμβάνουν μικρόσωμες και μεγαλόσωμες μορφές.  Οι αντιλόπες 

και γαζέλες παρουσιάζονται με μια ποικιλία γενών και ειδών, που είναι ιδιαίτερα 

άφθονα στις πανίδες.  Το ποσοστό τους στη σύνθεση των πανίδων ξεπερνά μερικές 

φορές το 70%.  Τα σαρκοφάγα αν και εμφανίζονται με μικρό αριθμό απολιθωμάτων 

σε σχέση με τις άλλες ομάδες εντούτοις παρουσιάζουν μια ποικιλία ειδών με πολύ 

μικρόσωμες μορφές (μεγέθους ικτίδας) μέχρι πολύ μεγαλόσωμες (ύαινες, 

μαχαιρόδοντες).  Πέραν αυτών των σχετικά γνωστών ζώων υπάρχουν και ορισμένα 

άλλα, όπως τα αγκυλοθήρια (μεγαλόσωμα, φυτοφάγα ζώα), ο ορυκτερόποδας 

(προγονική μορφή του σημερινού μυρμηγκοφάγου), ο ύστριξ (μια μορφή 

σκαντζόχοιρου με επιμήκη αγκάθια), καθώς και μερικές μορφές τρωκτικών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία πρωτευόντων θηλαστικών, όπως είναι 

οι πίθηκοι και τα ανθρωποειδή.  Το γένος Μεσοπίθηκος (Mesopithecus) είναι 

ιδιαίτερα άφθονο στην πανίδα και έδωσε πολύ καλά και σημαντικά ευρήματα.  Το πιο 

σημαντικό όμως εύρημα πρωτευόντων με παγκόσμια σημασία είναι το ανθρωποειδές 

Ουρανοπίθηκος ο μακεδονικός (Ouranopithecus macedoniensis) για το οποίο θα 

αναφερθούμε παρακάτω. 

 Η χρονολόγηση των απολιθωμένων πανίδων γίνεται με δύο τρόπους είτε 

συγκριτικά μ΄ άλλες και με βάση το εξελικτικό στάδιο, που βρίσκονται, 

τοποθετούνται χρονικά,  είτε απόλυτα με φυσικές μεθόδους.  Η μελέτη και σύγκριση 

των απολιθωμένων πανίδων της κοιλάδας του Αξιού ποταμού έδειξε ότι υπάρχουν 

τρεις διαφορετικής ηλικίας πανίδες. Η πανίδα της Ν. Μεσήμβριας είναι η παλαιότερη 

και χρονολογείται στα 8-10 εκ. χρόνια περίπου, η πανίδα του Βαθύλακκου στα 7-8 

εκ. χρόνια περίπου και η πανίδα του Δυτικού στα 6-7 εκ. χρόνια περίπου. Όλες 
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περιλαμβάνουν παρόμοιες ομάδες ζώων, αλλά τα είδη είναι διαφορετικά στις 

διάφορες πανίδες και επιτρέπουν το διαχωρισμό τους. 

Η «Χαράδρα της βροχής» 

 

 Το 1973 μια ομάδα επιστημόνων, που ερευνούσε μια ρεματιά στην περιοχή 

της Ν. Μεσήμβριας, δέχθηκε μια πολύ δυνατή βροχή. Για την αντιμετώπισή της 

σταμάτησε σε κάποια δένδρα στο βάθος της ρεματιάς και σε κάποιες προεξοχές των 

πετρωμάτων στα πρανή της.  Μετά το τέλος της καταιγίδας ξεκίνησαν και πάλι την 

έρευνα και μετά από λίγη ώρα διαπίστωσαν, κοντά στη θέση που βρίσκονταν, την 

παρουσία ορισμένων απολιθωμένων οστών. Μεταξύ των πρώτων απολιθωμάτων που 

βρήκαν ήταν και η κάτω γνάθος ενός ανθρωποειδούς.  Μετά από αυτό ονόμασαν την 

απολιθωματοφόρα θέση «Χαράδρα της βροχής» και το ανθρωποειδές 

«Ουρανοπίθηκος ο μακεδονικός», θεωρώντας ότι τους ήλθε ως δώρο από το 

μακεδονικό ουρανό. Στα επόμενα χρόνια συνεχίστηκαν οι έρευνες στη «Χαράδρα της 

βροχής» και οδήγησαν στην εύρεση πολλών υπολειμμάτων του Ουρανοπιθήκου.  Το 

1989 σε μια άλλη ρεματιά της περιοχής κοντά στο χωριό Ξηροχώρι βρέθηκε το 

κρανίο του Ουρανοπιθήκου ένα πολύ σημαντικό και παγκόσμιας σημασίας εύρημα.  

Τέλος, το 1990 διαπιστώθηκε η παρουσία του Ουρανοπιθήκου σε μια 

απολιθωματοφόρο θέση κοντά στο χωριό Νικήτη της Χαλκιδικής.  Πρόκειται για την 

άνω και κάτω γνάθο ενός γηραίου ατόμου.  Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ο 

Ουρανοπίθηκος έζησε σ΄ όλο το χώρο της Μακεδονίας κατά το Αν. Μειόκαινο και 

ίσως να είχε και ευρύτερη εξάπλωση στην περιοχή. 

 

Χαρακτηριστικά και σημασία του Ουρανοπιθήκου 

 Ο Ουρανοπίθηκος ο μακεδονικός ήταν ένα ανθρωποειδές σχετικά μεγάλου 

μεγέθους (είχε το μέγεθος ενός θηλυκού γορίλλα), που το βάρος του υπολογίζεται σε 

70 κιλά περίπου.  Οι γνάθοι του ήταν ισχυροί με ισχυρούς μύες, που δείχνουν ότι 

έτρωγε σχετικά σκληρή τροφή.  Τα χαρακτηριστικά του είναι πρωτόγονα (ισχυρός 

προγναθισμός, μεγάλα υπερόφρυα τόξα, μεγάλοι κυνόδοντες, σχετικά παράλληλες 

οδοντοσειρές κ.ά.).  Ταυτόχρονα όμως συγκριτικά με τα ανθρωποειδή που ζουν 

σήμερα (γορίλλας, χιμπατζής, ουρακοτάγκος) παρουσιάζεται πιο εξελιγμένος και 

πλησιέστερα προς τον Αυστραλοπίθηκο αφαρένσις (Aurstalopithecus afarensis) μια 

μορφή που έζησε πριν 3,2-3,7 εκατ. χρόνια στην Αφρική και έδωσε το γένος Homo 

(άνθρωπος). Η μελέτη και σύγκριση μιας σειράς χαρακτηριστικών του 
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Ουρανοπιθήκου με τα αντίστοιχα των απολιθωμένων και ζώντων ανθρωποειδών 

έδειξε ότι ο Ουρανοπίθηκος μπορεί να θεωρηθεί ως μια προγονική μορφή των 

αυστραλοπιθήκων και του ανθρώπου. 

 Η ηλικία του Ουρανοπιθήκου υπολογίστηκε με παλαιομαγνητικές μεθόδους 

και βρέθηκε ότι είναι ~ 9,5 εκ. χρόνια.  Η ηλικία αυτή συμφωνεί με τα νέα δεδομένα 

της μελέτης του DNA που θεωρούν ότι ο διαχωρισμός μεταξύ ανθρωποειδών και 

πιθήκων χρονολογείται ως μεγαλύτερος των 10 εκ. χρόνων.  Σήμερα είναι γενικά 

αποδεκτό ότι ο πρόγονος του ανθρώπου βρίσκεται μέσα στην ομάδα των 

μειοκαινικών ανθρωποειδών και ο Ουρανοπίθηκος φαίνεται ότι ταιριάζει καλλίτερα 

προς τη μορφή αυτή. Η ομάδα του Ουρανοπιθήκου εξελικτικά έδωσε τους κλάδους 

των σύγχρονων ανθρωποειδών (γορίλλας, χιμπατζής), καθώς και τον κλάδο των 

αυστραλοπιθήκων και του ανθρώπου. Δυστυχώς η μη εύρεση μέχρι σήμερα 

σκελετικών υπολειμμάτων του Ουρανοπιθήκου δεν επιτρέπει τη γνώση της 

μορφολογίας του σκελετού του και του τρόπου κίνησής του. 

 Το πάχος της αδαμαντίνης των δοντιών, η ισχυρή μασητική δομή των γνάθων 

και η μικροτριβή των δοντιών του Ουρανοπιθήκου δείχνουν ότι έτρωγε σχετικά 

σκληρή τροφή.  Τέτοιου είδους τροφή συναντάται κυρίως σε σχετικά ξηρά 

περιβάλλοντα, σε αντίθεση με μαλακή τροφή (φρούτα, φρέσκα φύλλα και βλαστοί) 

που συνήθως είναι άφθονοι σε υγρά και θερμά περιβάλλοντα (τροπικό δάσος).  Η 

μελέτη και σύγκριση της συνοδής πανίδας που βρέθηκε μαζί με τον Ουρανοπίθηκο, 

έδειξε ότι αντιπροσωπεύει μια πανίδα ανοικτού τύπου με περιόδους ξηρασίας και 

βροχοπτώσεων, παρόμοια με τις πανίδες των σημερινών υποτροπικών περιοχών.  Ο 

Ουρανοπίθηκος ήταν αναγκασμένος να τρέφεται με ρίζες, βολβούς, ξηρούς καρπούς 

και χόρτα που είχαν σκληρούς βλαστούς και φύλλα (αγροστώδη).  Για το λόγο αυτό 

τα δόντια του είχαν παχιά αδαμαντίνη, που αντέχει στην τριβή.  Μόνο στην περίοδο 

των βροχοπτώσεων υπήρχε πιο μαλακή τροφή για μικρό χρονικό διάστημα.  Πριν 

περίπου 9 εκ. χρόνια το κλίμα στη Μεσόγειο άλλαξε και έγινε ακόμη πιο ξηρό με 

αποτέλεσμα την εξαφάνιση του Ουρανοπιθήκου και άλλων παρόμοιων ανθρωποειδών 

που έζησαν στην περιοχή.  Ο Ουρανοπίθηκος ζούσε σε μικρές ομάδες, όπως οι 

σημερινοί γορίλλες, με αρχηγό το κυρίαρχο αρσενικό. Το τελευταίο ήταν υπεύθυνο 

για την ανεύρεση τροφής, νερού και την προστασία της ομάδας.  Στη διάρκεια της 

ημέρας η ομάδα μετακινείτο για να βρει τροφή και το βράδυ διανυκτέρευε πάνω στα 

δένδρα για να προστατεύεται από τα σαρκοφάγα, που ήταν ιδιαίτερα άφθονα και 

επικίνδυνα (μαχαιρόδοντες, ύαινες, αίλουροι).   
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 Ο ουρανοπίθηκος είναι ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοανθρωπολογικά 

ευρήματα του ελλαδικού χώρου και πιστεύεται ότι η συνεχιζόμενη έρευνα θα φέρει 

στο φως και άλλα ευρήματα του Ουρανοπιθήκου, τα οποία θα μας επιτρέψουν να 

γνωρίσουμε την πλήρη μορφολογία του ανθρωποειδούς αυτού και τον τρόπο βάδισής 

του. 
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Λεζάντες Φωτογραφιών 

Σχ. 1. Κρανίο αντιλόπης (Mesembriacerus melentisi), που βρέθηκε στην 

απολιθωματοφόρo θέση «Χαράδρα της βροχής» της κοιλάδας του Αξιού 

ποταμού. Φωτο Γ. Δ. Κουφός 

Σχ. 2. Κρανίο ιππαρίου (Hipparion dietrichi), που βρέθηκε στην απολιθωματοφόρo 

θέση «Πρόχωμα 1» της κοιλάδας του Αξιού ποταμού. Φωτο Γ. Δ. Κουφός 

Σχ. 3. Κρανίο πιθήκου (Mesopithecus pentelicus), που βρέθηκε στην 

απολιθωματοφόρo θέση «Βαθύλακκος 2» της κοιλάδας του Αξιού ποταμού. 

Φωτο Γ. Δ. Κουφός 

Σχ. 4. Κρανίο Ουρανοπιθήκου (Ouranopithecus macedoniensis), που βρέθηκε στην 

απολιθωματοφόρo θέση «Ξηροχώρι 1» της κοιλάδας του Αξιού ποταμού. 

Φωτο Γ. Δ. Κουφός 

Σχ. 5. Ανω και κάτω γνάθος αρσενικού ατόμου Ουρανοπιθήκου (Ouranopithecus 

macedoniensis), που βρέθηκε στην απολιθωματοφόρο θέση «Χαράδρα της 

βροχής» της κοιλάδας του Αξιού ποταμού. Φωτο Γ. Δ. Κουφός 

Σχ. 6. Ανω και κάτω γνάθος θηλυκού ατόμου Ουρανοπιθήκου (Ouranopithecus 

macedoniensis), που βρέθηκε στην απολιθωματοφόρο θέση «Νικήτη 1» της 

Χαλκιδικής. Φωτο Γ. Δ. Κουφός 

 

 

 


