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ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ευαγγελία ΤΣΟΥΚΑΛΑ 
 

Η Μακεδονία, πέρα από την πλούσια και πολύ σημαντική διαχρονική ιστορία 
της, παρουσιάζει επίσης πολύ ενδιαφέρουσα προϊστορία. Μάρτυρες αυτής της 
φυσικής ιστορίας είναι τα απολιθώματα που αποτελούν αποδείξεις της 
παρουσίας προϊστορικών ζώων στην περιοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δέκα περίπου εκατομμυρίων ετών, όπως προκύπτει από τις συστηματικές 
έρευνες και ανασκαφές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε θέσεις που 
αναλύονται παρακάτω, καθώς και από άλλες θέσεις της κοιλάδας του Αξιού, 
της Μυγδονίας λεκάνης, της Νικήτης κ.α., με υπεύθυνους τον καθηγητή Γ. 
Κουφό και τον επίκουρο καθηγητή Δ. Κωστόπουλο.  

 

Γρεβενά — Η χώρα των γιγάντων 
Ένας θαυμαστός προϊστορικός κόσμος έχει έδρα την περιοχή των Γρεβενών. Το 
ταξίδι στο παρελθόν ξεκινάει από τα Αμπέλια, στις παρυφές της πόλης των 
Γρεβενών, όπου εμφανίζεται ο πρώτος γίγαντας της περιοχής: πρόκειται για τον 
δασόβιο ελέφαντα με τους ευθείς χαυλιόδοντες Elephas antiquus Falconer & Cautley, 
1847 που έζησε στην περιοχή στο Μέσο Πλειστόκαινο, δηλαδή πριν 200 χιλιάδες 
χρόνια, είχε ύψος 4,2 μέτρα και βάρος πάνω από 6 τόνους (Εικ. 1). Λίγο πιο πέρα, ο 
γίγαντας της Μηλιάς: πρόκειται για προγονική μορφή προβοσκιδωτών, ο 
μαστόδοντας (ζυγόδοντας) Mammut borsoni Hays, 1834 (Εικ. 2). Έζησε στην 
περιοχή κατά το Άνω Πλειόκαινο, δηλαδή πριν 3 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Είχε 
ύψος 3,5-4 μέτρα, τεράστιους χαυλιόδοντες (οι επιμηκέστεροι στον κόσμο, μήκους 
4,39 και 5,02 μέτρων) (Εικ. 3), βάρος 6-8 τόνους και κατανάλωνε κάθε μέρα πάνω 
από 250 κιλά φυτικής τροφής και πάνω από 300 λίτρα νερό. Το τεράστιο μέγεθος 
των χαυλιοδόντων δείχνει και το φύλο του ζώου, δηλαδή αρσενικό, αφού τα θηλυκά 
έχουν πολύ μικρότερους και λεπτούς χαυλιόδοντες.  
Ο γιγαντιαίος ρινόκερος Dicerorhinus jeanvireti Guérin, 1972, είχε δύο κέρατα, τα 
οποία δεν απολιθώνονται (δεν έχουν οστέινο πυρήνα όπως τα ελαφοειδή και τα 
βοοειδή, αλλά αποτελούνται από ένα είδος κερατίνης ουσίας, η οποία μετά το θάνατο 
του ζώου δε διατηρείται). Είχε χαρακτηριστικό οστεοποιημένο ρινικό τοίχωμα, καλά 
αναπτυγμένο στο ρινόκερο της Μηλιάς, το οποίο αποτελεί εξελικτικό στοιχείο, αφού 
στις πιο αρχαϊκές μορφές των ρινόκερων αυτό ήταν μικρότερης εκτάσεως ή εξέλειπε. 
Ο ρινόκερος της Μηλιάς είναι ένα είδος που προσδιορίστηκε πρώτη φορά στην 
Ελλάδα με γεωγραφική εξάπλωση, εκτός από τη Γαλλία, την Ιταλία, Βόρεια 
Θάλασσα, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία. Γιγαντιαία μορφή που έφθανε τον 1,5 τόννο 
και μαρτυράει, όπως και ο μαστόδοντας, το παλαιοπεριβάλλον της περιοχής των 
Γρεβενών πριν 3 εκατομμύρια χρόνια: ευνοϊκό, με πολύ πλούσια βλάστηση, δηλαδή 
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πυκνά δάση και πλούσιοι θάμνοι που ήταν και η τροφή αυτών των γιγάντων. Υπήρχε 
άφθονο νερό στην περιοχή, αφού και ο ρινόκερος ζει σε περιοχές πλούσιες σε νερό 
(ποτάμια, λίμνες) και κατανάλωνε πάνω από 100 λίτρα νερού την ημέρα. Το κλίμα 
την εποχή εκείνη ήταν περισσότερο θερμό από το σημερινό.  
Στην τάξη των Περισσοδακτύλων (με περιττό δηλαδή αριθμό δακτύλων στα πόδια 
τους, σε αντίθεση με τα Αρτιοδάκτυλα: βοοειδή ελαφοειδή, χοίροι κ.λπ.) με τους 
ρινόκερους και τα ιππάρια (Hipparion crassum: μικρόσωμα άλογα με τρία δάκτυλα 
στα πόδια τους), εντοπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο τάπιρος της Μηλιάς 
(Tapirus arvernensis arvernensis Croizet & Jobert, 1828). Το απολιθωμένο σαγόνι 
που βρέθηκε δείχνει ένα νεαρό τάπιρο, αφού επάνω φέρει νεογιλά δόντια στη 
διαδικασία αντικατάστασής τους από αυτά της μόνιμης οδοντοστοιχίας. Οι τάπιροι 
σήμερα αντιπροσωπεύονται από τον ινδικό και τον αμερικανικό τάπιρο. Έχουν 
κοντόχοντρα πόδια, κολοβή προβοσκίδα που βοηθάει στο τράβηγμα μικρών κλαδιών 
των δέντρων. Ζουν σήμερα κυρίως σε ελώδεις εκτάσεις και τροπικά δάση της 
Λατινικής Αμερικής και της Μαλαισίας. Το μήκος μπορεί να φθάσει τα δύο μέτρα, το 
ύψος το 1,2 μέτρα και το βάρος τα 300 κιλά. Αγαπούν το νερό και κολυμπούν πολύ 
καλά, όπως τα προβοσκιδωτά και οι ρινόκεροι. 
Την πανίδα της Μηλιάς συνθέτουν και άλλα φυτοφάγα ζώα: ο αγριόχοιρος Sus 
arvernensis arvernensis Croizet & Jobert, 1828, τουλάχιστον τέσσερα είδη βοοειδών 
(Bovidae) μεταξύ των οποίων βίσονες και γαζέλες- Gazella borbonica Deperet, 1884 
και τέσσερα είδη ελαφοειδών (Cervidae), μεταξύ των οποίων ο Croizetoceros 
ramosus (Croizet & Jobert, 1828).  
Φανατικοί εχθροί όλων αυτών των ζώων ήταν το τρομακτικό αιλουροειδές, ο 
μαχαιρόδοντας (Homotherium sp.), με τους πολύ επιμήκεις, λεπτούς, πριονωτούς 
κυνόδοντες, η αρκούδα (Ursus sp.) και το Αγριοθήριο (Agriotherium sp.), το οποίο 
ήταν μια μορφή γιγαντιαίας αρκούδας, που επίσης για πρώτη φορά βρέθηκε στην 
Ελλάδα. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η παρουσία τριών ειδών προϊστορικών χερσαίων 
και λιμναίων χελωνών. 
 
Με βάση παραπάνω, κατανοούμε τη σημασία και την αξία των απολιθωμάτων που 
μας βοηθούν για να μάθουμε για το μακρύ παρελθόν των Γρεβενών, να 
κατανοήσουμε το παρόν και να εκτιμήσουμε το μέλλον. Είναι ευτυχές το γεγονός που 
διατηρήθηκαν σε ιδανικές συνθήκες απολίθωσης, μιας και τα περισσότερα λείψανα 
των φυτών και των ζώων εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς 
αποτελούν φυσική κληρονομιά του τόπου, επιβάλλουν δε την προστασία, προβολή, 
αξιοποίηση και ανάδειξη του μοναδικού φυσικού πλούτου της περιοχής μέσω μιας 
άρτια οργανωμένης υποδομής, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μηλιά, που 
αποτελεί τον πυρήνα διάδοσης της γνώσης και ανάπτυξης του τόπου και 
προγραμματίζεται να εξελιχθεί σε Κέντρο Παλαιοντολογίας. 
(Τsoukala & Lister, 1998; Τsoukala, 2000; Tsoukala et al., 2011) 
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Σιάτιστα  
Η δημιουργία της Ιστορικής Παλαιοντολογικής Συλλογής της Σιάτιστας ξεκίνησε στις 
αρχές του περασμένου αιώνα. Το πρώτο κομμάτι της συλλογής ήταν ένας χαυλιό-
δοντας προβοσκιδωτού που βρέθηκε το 1902, στην κοιλάδα του Αλιάκμονα. Από το 
1906 ακολούθησε συλλογή από εκπαιδευτικούς του Τραμπαντζείου Γυμνασίου, με τη 
συνδρομή της τοπικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα πλήθος παλαιοντολογικών 
ευρημάτων που εμπλούτιζαν τη συλλογή επί 15 χρόνια. Περιλαμβάνει απολιθώματα 
που βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, που δίνουν στοιχεία κυρίως για την εξέλιξη 
των προβοσκιδωτών, τη φυσική ιστορία και την προϊστορική κληρονομιά του τόπου.  
Τα ζώα που προσδιορίζονται κυρίως είναι ελέφαντες, μαμούθ, στεγόδοντες, 
μαστόδοντες, ρινόκεροι, ελάφια και άλογα. Από τα μαμούθ, το κυριότερο είναι το 
Μαμούθ του Νότου Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825) (Εικ. 4), το μεγαλύτερο 
και αρχαιότερο από τη σειρά των μαμούθ (της στέπας και το τριχωτό που 
ακολουθούν), το οποίο είναι δείκτης θερμού κλίματος. Τα είδη αυτά δεν έζησαν 
ταυτόχρονα στην ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας, φανερώνοντας τη διαχρονική 
παρουσία των προβοσκιδωτών στη Δυτική Μακεδονία. 
Τα πιο σημαντικά όμως ευρήματα της Σιάτιστας είναι τμήματα δοντιών Στεγόδοντα 
(Stegodon sp.), ένα εξαιρετικά σπάνιο προβοσκιδωτό ζώο 3,5 εκατομμυρίων ετών 
περίπου, που πρώτη φορά εντοπίζεται στην Ευρώπη (Εικ. 5).  
Η ανακαινισμένη, από το 2011, παλαιοντολογική έκθεση στο Τραμπάντζειο 
περιλαμβάνει ακριβείς επιστημονικές αναπαραστάσεις των προβοσκιδωτών υπό 
κλίμακα 1:10 που βασίζονται στα απολιθωμένα λείψανα των ζώων και 
δημιουργήθηκαν από τον Ολλανδό καλλιτέχνη Remie Bakker υπό την επιστημονική 
επίβλεψη του ειδικού Dick Mol. Ένα μεγαλύτερο υπό κλίμακα μοντέλο (1:3) έχει ένα 
μέτρο σε ύψος στον ώμο και αναπαριστά τον πιο διαδεδομένο στη Δυτική Μακεδονία 
(Πτολεμαΐδα, Περδίκα, Αμύνταιο κ.α.) ελέφαντα με τους ίσιους χαυλιόδοντες (Elephas 
antiquus Falconer & Cautley, 1847), ο οποίος ζούσε σε θερμή περίοδο κατά τη 
διάρκεια του Μέσου Πλειστόκαινου. Η αναπαράσταση αυτή βασίστηκε στα ευρήματα 
του Ελέφαντα του Καλονερίου, ενός μοναδικού τμήματος κρανίου με τους δύο 
χαυλιόδοντες in situ. Ο δεξιός χαυλιόδοντας είναι πολύ μικρότερος από τον αριστερό, 
καθώς είχε σπάσει κατά τη διάρκεια της ζωής του ελέφαντα.  
(Mol, Tsoukala & Batsi, 2010; Tsoukala et al., 2011) 
 

Καλαμωτό (Καλίνδοια)   
H έρευνα στην περιοχή Καλαμωτού της Μυγδονίας λεκάνης ξεκίνησε το 1999, ενώ 
από το 2000 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές σε δύο θέσεις:  
Η μία θέση εντοπίζεται περίπου 2 km ΝΑ από το Καλαμωτό, στο ρέμα Βασμούρας 
απέναντι από την αρχαιολογική θέση Τούμπες, ενώ η άλλη θέση εντοπίζεται 1 km 
από το Καλαμωτό, στην περιοχή «Χιλιόδενδρα». Μέχρι το 2008 οι συστηματικές 
παλαιοντολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως πάνω από 1500 απολιθωμένα οστά 
ζώων που έζησαν στην περιοχή πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια.  
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Προσδιορίστηκε η παρουσία του μαμούθ του νότου Mammuthus meridionalis (Nesti, 
1825), ιπποπόταμου Hippopotamus amphibius antiquus Desmarest, 1822, ρινόκερου 
Stephanorhinus etruscus (Falconer, 1868), ορθογωνόκερου γιγαντιαίου ελαφιού 
Praemegaceros pliotarandoides (De Alessandri, 1903) (Εικ. 6), βίσονα Bison 
(Eobison) sp., αλόγου Equus stenonis Cocchi, 1867, λύκου Canis sp., γιγαντιαίας 
ύαινας Pachycrocuta brevirostris (Aymard, 1846), ελαφιών Cervus sp., Dama sp., 
καθώς και του τρωκτικού Mimomys savini Hinton, 1910.  
 

Τα ευρήματα παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον και δείχνουν ότι το 
παλαιοπεριβάλλον που ζούσαν τα ζώα ήταν ανοικτό με άφθονα νερά (όπως κυρίως 
μαρτυρά η παρουσία των ιπποπόταμων και των ρινόκερων) και θερμό κλίμα. 
Επιπλέον αποτέλεσαν τη βάση για την ίδρυση (2001), τη θεσμοθέτηση (2003) και 
κατόπιν τον εμπλουτισμό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Καλαμωτό, ώστε οι 
επισκέπτες να γνωρίσουν την προϊστορία της περιοχής, αποτελώντας ένα πόλο 
έλξης για τον τουρισμό και την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 
(Tsoukala & Chatzopoulou, 2005) 
 
Κρυοπηγή 
Η ανακάλυψη της παλαιοντολογικής θέσης έγινε τυχαία, το 1998, από ένα 
απολιθωμένο δόντι ιππαρίου (μικρόσωμου προϊστορικού αλόγου με χαρακτηριστικά 
3 δάκτυλα στα πόδια τους, σε σύγκριση με τα σημερινά που έχουν μόνο ένα) που 
βρήκε εργάτης σε οικόπεδο, στο χωριό Κρυοπηγή Κασσάνδρας Χαλκιδικής. 
Αξιοποιώντας την πληροφορία αυτή, πραγματοποιούνται τα τελευταία 15 χρόνια 
συστηματικές παλαιοντολογικές ανασκαφές με αφθονία απολιθωμάτων. Η μελέτη 
περίπου 10.000 δειγμάτων έδειξε ότι στην περιοχή ζούσαν πάνω από είκοσι 
διαφορετικά είδη ζώων:  
Περισσοδάκτυλα, όπως τα ιππάρια Hippotherium cf. brachypus, Cremohipparion 
matthewi/nikosi, ?Cremohipparion sp. cf. C. mediterraneum και ένα νέο είδος, το 
Ηipparion phlegrae. Αρτιοδάκτυλα, όπως το μεγάλου μεγέθους βοοειδές Tragoportax 
sp., τα λίγο μικρότερα Protragelaphus sp., Prostrepsiceros sp. και τα μικρού 
μεγέθους Nisidorcas planicornis (Pilgrim, 1939) και η γαζέλα Gazella sp. Άλλα 
αρτιοδάκτυλα είναι οι καμηλοπάρδαλεις Palaeotragus cf. rouenii και cf. 
Helladotherium duvernoyi, καθώς και ο αγριόχοιρος Propotamochoerus sp. 
Προβοσκιδωτά όπως ο μαστόδοντας Choerolophodon pentelici Gaudry & Lartet 
1856. Σαρκοφάγα όπως το αιλουροειδές cf. Metailurus parvulus και οι ύαινες 
Adcrocuta eximia (Roth & Wagner, 1854), Plioviverops sp., Ictitherium sp. Τα 
τρωκτικά αντιπροσωπεύονται από την οικογένεια Muridae και τον ύστριχα Hystrix cf. 
primigenia. Επίσης εντοπίστηκαν λαγόμορφα, πτηνά και χερσαία γιγάντια χελώνα.  
Η αποκάλυψη πλήρους κρανίου με την κάτω γνάθο, από τα καλύτερα διατηρημένα 
στον κόσμο, πιθήκου 5-7 εκατομμυρίων ετών, του Μεσοπίθηκου του πεντελικού 
(Mesopithecus pentelicus Wagner, 1839) (Εικ. 7), προσέδωσε στη θέση της 
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Κρυοπηγής επιπλέον διεθνές ενδιαφέρον, μιας και τα πρωτεύοντα είναι πλησιέστερα 
προς την εξέλιξη του ανθρώπου.  
Το τοπίο φαίνεται να ήταν ανοικτό τύπου σαβάνας, ενώ το κλίμα ήταν γενικά θερμό 
και κυμαινόταν από υγρό έως ξηρό. Τα ζώα αυτά από κάποια αιτία (ίσως πλημμύρα), 
μετά τον ομαδικό θάνατό τους, με την ενέργεια του νερού συγκεντρώθηκαν σε μία 
θέση, όπου κάτω από κατάλληλες συνθήκες μετατράπηκαν σε απολιθώματα και έτσι 
διατηρήθηκαν. Η παρατήρηση ότι βρέθηκαν τμήματα σκελετού σε ανατομική θέση 
μπορεί να ερμηνευτεί ως μικρή μετατόπιση των οστών με τη δράση του νερού. 
(Tsoukala & Bartsiokas, 2008; Lazaridis & Tsoukala, in press ) 
 
Θερμοπηγή 
Το καλοκαίρι του 1997, κάτοικος του χωριού Θερμοπηγή Σιδηροκάστρου (Σιντική 
Σερρών) παρατήρησε απολιθωμένα οστά ζώων σε μονοπάτι, στη θέση Πεύκα, 2 
περίπου χιλιόμετρα από το χωριό. Οι έρευνες με την πρώτη αυτοψία άρχισαν το 
1998, ενώ το 1999 ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές μέχρι σήμερα. Από το 2011 
ξεκίνησε η συνεργασία του ΑΠΘ με το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας του 
Πανεπιστημίου της Βιέννης και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σόφιας με 
αντικείμενο την απολιθωματοφόρα θέση της Θερμοπηγής, η οποία συνεχίζεται.  
Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά, καθώς η αφθονία των 
απολιθωμάτων και η ποικιλία στη σύνθεση της πανίδας δίνει σημαντικά στοιχεία: Η 
μελέτη των περίπου 5.000 δειγμάτων απέδειξε ότι στην περιοχή ζούσαν πάνω από 
είκοσι διαφορετικά είδη ζώων: Περισσοδάκτυλα, όπως τα ιππάρια Hipparion 
brachypus Hensel, 1862, Hipparion cf. dietrichi Wehrli, Hipparion mediterraneum 
Roth & Wagner, 1855, Hipparion cf. macedonicum και ο ρινόκερος Dicerorhinus 
pikermiensis (Toula, 1906). Αρτιοδάκτυλα, όπως τα βοοειδή Tragoportax cf. 
amalthea Gaudry, Palaeoreas lindermayeri (Wagner, 1848), Prostrepsiceros cf. 
axiosi Kostopoulos, 2004, Criotherium ? sp., and Gazella sp. Άλλα αρτιοδάκτυλα 
όπως οι καμηλοπάρδαλεις Bohlinia cf. attica Gaudry & Lartet, 1856, cf. Palaeotragus 
rouenii Gaudry, Helladotherium duvernoyi Gaudry & Lartet, 1856, καθώς και οι 
αγριόχοιροι Microstonyx major (Gervais, 1848) και Propotamochoerus cf. hysudricus. 
Τα προβοσκιδωτά αντιπροσωπεύονται με ένα μεσαίου μεγέθους μαστόδοντα, ενώ τα 
σαρκοφάγα από τα αιλουροειδή Pristifelis attica (Wagner, 1857), Paramachairodus 
sp., Machairodus sp. και την ύαινα Adcrocuta eximia (Roth & Wagner, 1854). Το πιο 
σημαντικό εύρημα μέχρι τώρα είναι το καλύτερα παγκοσμίως διατηρημένο κρανίο του 
αγκυλοθήριου, ενός περισσοδάκτυλου φυτοφάγου ζώου, στην ίδια τάξη των αλόγων 
και ρινόκερων (Εικ. 8). Συγκεκριμένα, το αγκυλοθήριο το πεντελικό Ancylotherium 
pentelicum (Gaudry & Lartet, 1856) βρέθηκε πρώτη φορά στο Πικέρμι της Αττικής 
παρουσιάζοντας μία αξιοσημείωτη γεωγραφική εξάπλωση. Οι θέσεις που έχει βρεθεί 
χρονολογούνται στο Τουρόλιο (8.7-5.33 εκατομμύρια χρόνια). Σαν ζώο είχε μεγάλο 
μέγεθος, φτάνοντας σχεδόν 500 κιλά βάρος και έφτανε τα περίπου δύο μέτρα ύψος 
στον ώμο, δικαιολογώντας και το συνθετικό «θηρίο» στην ονομασία του. Ιδιαίτερο 
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σκελετικό χαρακτηριστικό των ζώων αυτών αποτελούν οι χαρακτηριστικά γαμψές 
οπλές τους στα πολύ μακριά εμπρόσθια, σε σχέση με τα κοντά οπίσθια άκρα. Η 
διατροφή του ήταν καρποί, φύλλα, βλαστοί και κλαδιά. Από τη μελέτη του κρανίου 
της Θερμοπηγής παρατηρείται διόγκωση των μετωπιαίων κόλπων, η οποία θα 
πρέπει να συσχετίζονταν με μία «στρατηγική» ανάπτυξης πιο έντονου κρανιακού 
προφίλ (δηλ. να δείχνει μεγαλύτερο), δεδομένου ότι το κρανίο των ζώων αυτών είναι 
συγκριτικά μικρό για το σώμα τους, με σκοπό την πιο τρομακτική όψη και αποφυγή 
των θηρευτών του. Ακόμη θα μπορούσε να χρησιμεύει για τον εντυπωσιασμό των 
θηλυκών ζώων, όπως συμβαίνει και σε άλλα ζώα, που όμως είναι δύσκολο να 
επιβεβαιωθεί χωρίς να είναι γνωστό το φύλο των κρανίων που έχουν βρεθεί, τόσο 
από το αγκυλοθήριο το πεντελικό, όσο και από παρόμοια είδη.  
Το τοπίο, όπως και στην αντίστοιχη θέση της Κρυοπηγής, φαίνεται να ήταν ανοικτό 
τύπου σαβάνας, ενώ το κλίμα ήταν γενικά θερμό και κυμαινόταν από υγρό έως ξηρό. 
Ελάχιστα τμήματα σκελετού βρέθηκαν σε ανατομική θέση, ενώ σε αρκετά δείγματα 
παρατηρήθηκαν παραμορφώσεις, κυρίως από νεοτεκτονικά αίτια, δηλαδή θραύση με 
τη δράση ρηγμάτων και κατόπιν μετακίνηση, στρέψη κ.λπ. Τα απολιθώματα 
εκτίθενται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Θερμοπηγής. 
(Geraads, Tsoukala & Spassov, 2007) 

 

ΣΠΗΛΑΙΑ 
Ο άνθρωπος και τα σπήλαια υπήρξαν, από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους, 
έννοιες στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους εφόσον ο άνθρωπος κατέφυγε εκεί για να 
κατοικήσει και να προστατευθεί από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τα άγρια ζώα. 
Αυτά βέβαια είχαν αναζητήσει νωρίτερα από αυτόν καταφύγιο στα σπήλαια για τη 
χειμερινή νάρκη τους, για να γεννήσουν και να προστατεύσουν τα μικρά τους. Οι 
τεταρτογενείς πανίδες είναι στενά συνδεδεμένες με τα σπήλαια αφού στο περιβάλλον 
τους υπάρχουν ιδανικές συνθήκες απολίθωσης με αποτέλεσμα να αποτελούν τα 
πληρέστερα αρχεία πληροφοριών για τους παλαιοντολόγους.  
Τρία είναι τα σημαντικότερα με παλαιοντολογικό ενδιαφέρον σπήλαια στη Μακεδονία: 
των Πετραλώνων, του Σπηλαιοπάρκου Αλμωπίας και του Αγίου Γεωργίου Κιλκίς. 
Γενικά, το ευρύτερα διαδεδομένο ζώο στις παλαιοπανίδες του Πλειστόκαινου είναι η 
Αρκούδα των Σπηλαίων, με αφθονία απολιθωμάτων που αποτελούν άριστο αρχείο 
πληροφοριών για όλη την Ευρώπη. Από τα υπόλοιπα εξαφανισμένα μεγάλα 
σαρκοφάγα, διαδεδομένα ήταν οι ύαινες που επίσης κατοικούσαν τα σπήλαια, καθώς 
και τα αιλουροειδή το Λιοντάρι των Σπηλαίων και η Λεοπάρδαλη. Ιδιαίτερα το 
σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου ήταν το κυριότερο στην Ελλάδα αποκλειστικό άντρο 
υαινών, όπου δεν υπήρξε ποτέ παρουσία της αρκούδας. Τα υπολείμματα της τροφής 
των υαινών με τον ιδιαίτερο τρόπο θραυσμού οδήγησαν σε παρεξηγήσεις σχετικά με 
την ανθρώπινη παρουσία στα σπήλαια, καθώς ένας μη ειδικός και ανυποψίαστος 
μελετητής μπορεί να τα διαγνώσει λανθασμένα ως οστέινα εργαλεία, σκόπιμα 
διαμορφωμένα από τον προϊστορικό άνθρωπο (pseudo-outils, ψευδοεργαλεία).  
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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα σπήλαια αυτά δείχνουν το έντονο 
ενδιαφέρον από την πλευρά της ταφονομίας, ηθολογίας ζώων, συνθηκών 
ιζηματογένεσης στα σπήλαια, παλαιο- και μικροκλίματος, παλαιοπεριβάλλοντος κ.λπ.  
 

Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς  
Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε τυχαία, το 1925, από το λατόμο Γεώργιο Παυλίδη 
(Μπουλασίκη). Το 1960 έγινε η πρώτη χαρτογράφηση και αργότερα, το 1986, η 
αξιοποίησή του από τη σπηλαιολόγο Άννα Πετροχείλου, συμβάλλοντας στην 
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Κιλκίς. Το 1967 βρέθηκαν τα πρώτα 
απολιθώματα και από το 1989 ξεκίνησε η συστηματική τους μελέτη.  
Το σπήλαιο, πέρα από τον πλούσιο διάκοσμο με μεγάλη ποικιλία στα «κοράλλια των 
σπηλαίων», έχει επίσης μεγάλο παλαιοντολογικό ενδιαφέρον, αφού αναγνωρίστηκαν 
πολλά απολιθωμένα οστά των ζώων. Αυτά ανήκουν: στη Στικτή Ύαινα των Σπηλαίων 
Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823), αλεπού Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), 
γιγαντιαία νυφίτσα Mustela putorius robusta Newton, 1894, στα άλογα: Ευρωπαϊκός 
Άγριος Ημίονος Equus hydruntinus (Regalia, 1907) και Equus caballus Linnaeus, 
1758, στο Πρωτόγονο Βόδι Bos primigenius Bojanus, 1827, Κόκκινο Ελάφι Cervus 
elaphus Linnaeus, 1758, Γιγαντιαίο Ελάφι Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) 
καθώς και σε μικροθηλαστικά. Εντοπίστηκαν τρωκτικά – (Rodentia Bowdisch, 1821) 
και συγκεκριμένα οι οικογένειες: Muridae, Cricetidae, Spalacidae, Sciuridae και 
Arvicolidae, σκαντζόχοιροι, μυγαλές, τυφλοπόντικες, εντομοφάγα (Insectivora 
Bowdisch, 1821) και χειρόπτερα (Chiroptera Blumenbach, 1779) - νυχτερίδες.  
Η κατοίκηση του σπηλαίου κατά το παρελθόν από τις ύαινες αποδεικνύεται από την 
παρουσία νεαρών ατόμων (νεογιλά δόντια, οστά χωρίς συνοστεωμένες επιφύσεις), 
των υπολειμμάτων της τροφής της με το χαρακτηριστικό θραυσμό, καθώς και από 
τους πολλούς κοπρόλιθους. Οι ύαινες τρέφονται με πτώματα και δε λαμβάνουν μόνο 
τους μαλακούς ιστούς, αλλά και τα σκληρά μέρη. Το χαρακτηριστικό που διακρίνει τα 
περιττώματά τους είναι η χημική και ορυκτολογική σύνθεση, λόγω της πολύ υψηλής 
περιεκτικότητας των οστών στη δίαιτα των υαινών, καθιστώντας τους κοπρόλιθους 
εξαιρετικά ανθεκτικούς και αναμφίβολα ένα παράγοντα στη διατήρησή τους σε 
απολιθωμένη μορφή. Ειδικά σε σπήλαια, αυτά τα περιττώματα είναι συχνά καλά 
διατηρημένα και πολύ χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν εύκολα να διακριθούν από 
αυτά των άλλων μεγάλων σαρκοφάγων. Οι ύαινες τρέφονται επίσης με βλάστηση, 
όπως φυτά, σπόρους και φρούτα. Τα σκληρά αλλά μικροσκοπικά υπολείμματα των 
φυτών, όπως η γύρη, μπορούν εύκολα να διατηρηθούν στα περιττώματά τους. Η 
ανάλυση αυτών των απολιθωμένων περιττωμάτων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανασυγκρότηση του παλαιο - 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούσαν κάποτε αυτά τα ζώα. 
Απόλυτες χρονολογήσεις, εκτός από την παλαιοντολογική προσέγγιση, έδωσαν 
απάντηση γύρω από την ηλικία των απολιθωμάτων του Κιλκίς. Έρευνες και 
αναλύσεις σε δόντια της ύαινας των σπηλαίων και του άγριου ημίονου έδωσαν 
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αποτελέσματα: 12.500 και 29.349 χρόνια για την πρώτη και 28.530 χρόνια για το 
δεύτερο. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι σημαντικά, αφού αποδεικνύεται 
ότι η Ελλάδα αποτέλεσε καταφύγιο των υαινών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Το σπήλαιο Αγίου Γεωργίου παρουσιάζει τις εξής μοναδικότητες: α) αποτελεί το μόνο 
αποκλειστικό άντρο υαινών, αφού κατοικούσαν μόνο αυτές, β) προσδιορίστηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα υποείδος γιγαντιαίας νυφίτσας και γ) το πλούσιο και καλά 
διατηρημένο υλικό του άγριου ευρωπαϊκού ημίονου είναι από τα μοναδικά που 
αντιπροσωπεύουν το είδος αυτό στον κόσμο (Εικ. 9). Η παλαιοντολογική έκθεση, σε 
δημοτικό χώρο στο λόφο Αγίου Γεωργίου, έχει στόχο την προστασία και ανάδειξη του 
πολύτιμου θησαυρού των απολιθωμάτων που μας διηγούνται την εικόνα του Κιλκίς 
πριν 12.500-30.000 χρόνια, το παλαιοπεριβάλλον, τις κλιματικές και περιβαλλοντικές 
αλλαγές που οδήγησαν τα προϊστορικά ζώα στην εξαφάνιση. 
(Tsoukala, 1992α, Bassiakos & Tsoukala, 1996)   
 
Σπήλαιο των Πετραλώνων Χαλκιδικής  
Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα σε παλαιοντολογικό υλικό σπήλαια της 
Ευρώπης. Ανακαλύφθηκε το 1959 και ένα χρόνο αργότερα, το 1960, ανακαλύφθηκε 
το περίφημο κρανίο του προϊστορικού ανθρώπου. Η εξερεύνησή του έγινε το 1962, 
με εντολή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, από την Α. Πετροχείλου και τον Ι. 
Ιωάννου. Ο Πετρόχειλος (1960, 1965) και οι καθηγητές Π. Κόκκορος και Α. Κανέλλης 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης άρχισαν την έρευνα και κατόπιν οι 
καθηγητές Γ. Μαρίνος, Λ. Σωτηριάδης, Κ. Σολδάτος, Ε. Μανέ, Π. Ρεντζεπέρης, Ι. 
Μελέντης και ο Α. Τσαγκάρης πραγματοποίησαν παλαιοντολογικές ανασκαφές και 
συνέλεξαν υλικό από 13 σημεία του σπηλαίου. Ανασκαφές πραγματοποίησε 
αργότερα και ο Δρ. Α. Πουλιανός με τους συνεργάτες του, το δε υλικό εκτίθεται στο 
κτίριο των συλλογών του Σπηλαίου των Πετραλώνων. Πολύ πλούσια είναι η 
πλειστοκαινική πανίδα μεγάλων θηλαστικών που ζούσαν στην περιοχή της 
Χαλκιδικής και βρέθηκαν στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Από την «παλιά συλλογή» 
χιλιάδων δειγμάτων που βρίσκονται στο Παλαιοντολογικό Μουσείο ΑΠΘ, 1500 από 
τα πιο καλοδιατηρημένα και χαρακτηριστικά απολιθώματα αποδόθηκαν σε 22 
διαφορετικά είδη: Σαρκοφάγα - Κυνίδες- Canis lupus mosbachensis Soergel, 1925, 
Xenocyon cf. lycaonoides, Vulpes vulpes Linnaeus, 1758, Αρκτίδες- Ursus spelaeus 
Rosenmüller, 1794 (Εικ. 10), Ursus deningeri Von Reichenau, 1904, Ursus cf. arctos, 
Υαινίδες - Crocuta spelaea intermedia Serres, 1828, Crocuta sp., Pliohyaena perrieri 
(Croizet & Jobert, 1828), Αιλουροειδή- Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810), Felis 
silvestris Schreber, 1775. Φυτοφάγα - Ιππίδες- Equus petraloniensis Tsoukala, 1989, 
Equus caballus ssp., Ρινόκερος - Dicerorhinus hemitoechus (Falconer 1868), μεγάλα 
βοοειδή - Bos primigenius Bojanus, 1827, Bison priscus Bojanus, 1827, μικρά 
βοοειδή - Pliotragus macedonicus Cregut - Bonnoure & Tsoukala, 2005, Capra ibex 
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macedonica Sickenberg, 1971, Ελαφίδες- Praemegaceros sp., Cervus elaphus 
Linnaeus, 1758, Dama dama Linnaeus, 1758, Αγριόχοιρος- Sus scrofa Linnaeus, 1758. 
 

Η μελέτη των ειδών έδειξε ότι αυτά ανήκουν σε δύο διαφορετικές πανίδες: η μία 
θεωρείται αρχαϊκή και είναι του κατώτερου Μέσου Πλειστόκαινου, αλλά νεότερη των 
700.000 ετών και n άλλη φθάνει μέχρι το Ανώτερο Πλειστόκαινο (10.000 χρόνια), 
συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών μορφών. Η απουσία σύγχρονης 
πανίδας δηλώνει ότι η σπηλιά έκλεισε κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Πλειστόκαινου. 
Οι πανίδες έχουν ενδημικό, κυρίως, χαρακτήρα και βρέθηκαν ανακατωμένες μεταξύ 
τους και αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στη δράση του νερού που έρεε επιφανειακά 
μέσα στη σπηλιά. Αυτό αποδεικνύεται από τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται επάνω 
στα οστά, από το στρογγύλεμα αυτών από τη μεταφορά, από τα άφθονα μεμονωμένα 
δόντια και τους διασκορπισμένους σκελετούς. Η πλειονότητα των δειγμάτων πού 
μελετώνται ανήκει σε φυτοφάγα ζώα, που αποτελούσαν την κύρια πηγή τροφής των 
σαρκοφάγων. Τα σαρκοφάγα χρησιμοποιούσαν κατά διαστήματα τη σπηλιά ως 
κατοικία τους και αυτό αποδεικνύεται από τη συχνή παρουσία πολύ νεαρών ατόμων, 
τα υπολείμματα της τροφής τους, καθώς και την παρουσία κοπρόλιθων.  
Το κλίμα γενικά ήταν θερμό και έτσι φαίνεται ότι η δράση των Παγετώνων του 
Πλειστοκαίνου είχε πιο ήπιο χαρακτήρα για το νότιο τμήμα της Ευρώπης, όπου 
βρίσκεται και η Ελλάδα. Το παλαιοπεριβάλλον ήταν μικτό (ανοικτό με πετρώδη 
εδάφη) που διακόπτονταν από δάση ή θάμνους. 
(Τσουκαλά, 1989; Tsoukala, 1991; Tsoukala, 1992β; Cregut-Bonnoure & Tsoukala, 
2005; Baryshnikov & Tsoukala, 2010) 
 
Το σπήλαιο των Λουτρών Αλμωπίας  

Το Σπήλαιο Α ή Αρκουδοσπηλιά ανήκει στο «Σπηλαιοπάρκο Αλμωπίας», όπως 
ορίστηκε το 1990 από τον σπηλαιολόγο I. Ιωάννου, με βάση το σύνολο των 
σπηλαιολογικών και των επιστημονικών ενδιαφερόντων που εντοπίστηκε στην 
περιοχή του φαραγγιού, με τη σπάνια φυσική ομορφιά, στους πρόποδες του Βόρα. 
Το 1990 οργανώθηκε η πρώτη Πανελλήνια Σπηλαιολογική Έρευνα, ενώ η πρώτη 
ανασκαφή ξεκίνησε το 1992, μετά από πληροφορίες για την παρουσία 
απολιθωμάτων που φανερώθηκαν από τις εκτεταμένες λαθρανασκαφές μέσα στα 
σπήλαια. Η συστηματική ανασκαφική έρευνα συνεχίστηκε κατά τα έτη 1993, 1994, 
1996 και από το 1999 μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με την Εφορεία Παλαιοανθρω-
πολογίας και Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ (μέχρι το 2000) και το Πανεπιστήμιο της 
Βιέννης (1996 μέχρι σήμερα). Η μελέτη έδειξε την παρουσία τόσο μεγάλων, όσο και 
μικρών θηλαστικών. Βρέθηκαν άφθονα απολιθωμένα δείγματα της αρκούδας των 
σπηλαίων Ursus ingressus Rabeder, Hoffreiter, Nagel, Withalm, 2004) (Εικ. 11) και 
χιλιάδες νεογιλά δόντια και οστά νεαρών αρκούδων. Άλλα μεγάλα σαρκοφάγα ήταν: 
στικτή ύαινα των σπηλαίων Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823), λεοπάρδαλη 
Panthera pardus (Linnaeus, 1758), λιοντάρι Panthera leo spelaea Goldfuss, 1810, 
αλεπού Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), Meles meles Linnaeus, 1758. Από τα 
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φυτοφάγα προσδιορίστηκαν αρτιοδάκτυλα: άγριο βόδι Bos primigenius Bojanus, 
1827, άγριο κατσίκι Capra ibex Linnaeus, 1758, αγριόγιδο Rupicapra rupicapra 
Linnaeus, 1758, ελάφι Cervus elaphus Linnaeus, 1758, δαμαλίς ή πλατώνι Dama 
dama Linnaeus, 1758. 
Προσδιορίστηκαν επίσης μικρά θηλαστικά (νυχτερίδες, εντομοφάγα, τρωκτικά και 
λαγόμορφα) που έχουν σήμερα εξαφανιστεί και που βοηθούν (όπως και τα μεγάλα) 
στη γνώση της βιομετρίας, της γεωγραφικής εξάπλωσής τους, καθώς και του 
παλαιοπεριβάλλοντος όπου αυτά ζούσαν κατά την ανώτερη πλειστοκαινική περίοδο. 
Αυτά είναι: Chiroptera (Χειρόπτερα, Νυχτερίδες): Rhinolophus sp., Miniopterus sp., 
Myotis sp., Insecticora (Εντομοφάγα: σκαντζόχοιροι κ.α.): Erinaceus cf. europaeus, 
Sorex sp. (cf. araneus), Sorex cf. minutus, Crocidura sp. Rodentia (Τρωκτικά: 
σκίουροι, ποντικοί κ.α.): Spermophilus sp., Arvicola terrestris, Microtus arvalis & 
agrestis, Microtus nivalis, Microtus (Pitymys) cf. multiplex, Clethrionomys sp., 
Apodemus aff. mystacinus, Apodemus sylvaticus & flavicollis, Cricetulus migratorius, 
Mesocricetus newtoni, Dryomys nitedula, Glis glis, Muscardinus cf. avellanarius, 
Sicista subtilis, Spalax leucodon και Lagomorpha (Λαγόμορφα): Lepus cf. europaeus. 
Οι έρευνες στο σπήλαιο Λουτρών Αλμωπίας δίνουν επιπλέον πολλά σημαντικά 
ταφονομικά στοιχεία όπως τα ίχνη κυνοδόντων πάνω στα οστά της αρκούδας 
μαρτυρώντας την παρουσία νεκροφάγου, η αφθονία και η ποικιλία – μοναδικά 
αντιπροσωπευτική για τα ελληνικά σπήλαια- των γαλακτικών δοντιών, η διάκριση 
οντογενετικών σταδίων ηλικίας και θνησιμότητας του πληθυσμού των αρκούδων, ο 
φυλετικός διμορφισμός, η παλαιοπαθολογία κ.α. Η μελέτη των μορφότυπων των 
δοντιών δείχνει ένα σύνθετο εξελιγμένο στάδιο της αρκούδας των σπηλαίων. Οι 
απόλυτες χρονολογήσεις από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης έδωσαν ηλικίες 37.880 
χρόνια για την αρκούδα, από οστό που βρέθηκε στα ιζήματα του δαπέδου της 
σπηλιάς και 12.350 χρόνια για τα μικροθηλαστικά στις νεότερες αποθέσεις του 
θαλάμου LAC Ia του σπηλαίου, που ήταν κυρίως το αποτέλεσμα των στρατηγικών 
διατροφής ενός μεγάλου αρπακτικού, ίσως του Μπούφου Bubo bubo (Linnaeus, 
1758). Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη ποικιλία της παλαιοπανίδας πουλιών και 
ερπετών. Η παρουσία ανθρώπινης δραστηριότητας κατά το Άνω Πλειστόκαινο 
θεωρείται μηδαμινή, αφού μόνο ένα λίθινο εργαλείο βρέθηκε τυχαία ανάμεσα στα 
χιλιάδες ευρήματα του σπηλαίου.  

 

Τα σπήλαια της Αλμωπίας ήταν ο φυσικός χώρος που κατέφυγε η αρκούδα για τη 
χειμερινή της νάρκη, για να προστατευθεί από το κρύο της τελευταίας παγετώδους 
περιόδου και να γεννήσει τα μικρά της. Τα ιζήματα της σπηλιάς αποτέλεσαν ιδανικό 
περιβάλλον απολίθωσης, ώστε σήμερα να είναι τα πολυτιμότερα αρχεία 
πληροφοριών. Τέλος, η μελέτη της αρκούδας των σπηλαίων, του πιο γνωστού 
γνήσιου ενδημικού ζώου της Ευρώπης, συμβάλλει στη γνώση της Προϊστορίας στην 
περιοχή της Αλμωπίας, του παλαιοπεριβάλλοντος, όπου αυτή έζησε πριν 43.000 
χρόνια περίπου και επιπλέον συμβάλλει στη γνώση της εξέλιξης. Τα απολιθώματά 
της, καθώς και άλλα ευρήματα εκτίθενται στο Φυσιογραφικό Μουσείο Αλμωπίας στα 
Λουτρά και στην Αριδαία.                                                          (Tsoukala et al., 2006) 
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