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Το παγκόσμιο κλίμα έχει αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας της Γης, εδώ και 4,6 δισεκατομμύρια 
έτη, με γεγονότα που κυμαίνονται από σχηματισμό παγετώνων μέχρι παγκόσμια εξάπλωση τροπικών δασών!

Το Πλειστόκαινο (πριν από 2,6 εκατ. έτη – 12.000 έτη) χαρακτηρίζεται από παγκόσµιες πολλαπλές 
εναλλαγές µεταξύ κρύων παγετωδών και θερµών µεσοπαγετωδών περιόδων.

Κατά τις κρύες περιόδους µεγάλες ποσότητες νερού δεσµεύονταν στους πόλους της Γης και σε 
µεγάλο τµήµα του Βόρειου ηµισφαιρίου, µε τη µορφή µόνιµου πάγου, µε αποτέλεσµα την πτώση της 
στάθµης της θάλασσας. Τα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπων, µετανάστευαν προς τα 
µικρά γεωγραφικά πλάτη, σε µια προσπάθεια εύρεσης τροφής και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

Το Τριαδικό (252 – 201 εκατ. έτη) χαρακτηρίζονταν από ζεστό και ξηρό κλίµα περιφεριακά της τότε 
ενιαίας υπερ-ηπείρου Γκοντβάνας. Έτσι, σε πολλές περιοχές της Γης σήµερα βρίσκουµε αποθέσεις 
κόκκινου ψαµµίτη και εβαποριτών εκείνης της περιόδου, τυπικά ιζήµατα που δηµιουργούνται σε ζεστό-
ξηρό κλίµα. Προς το κέντρο της υπερ-ηπείρου το κλίµα ήταν πιο υγρό, έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
εκτεταµένα πλούσια δάση. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία παγετώνων στους πόλους. Αντιθέτως, 
το κλίµα κι εκεί ήταν κατάλληλο ώστε να αναπτυχθούν δάση όπου ζούσαν διάφορα είδη σπονδυλωτών 
ζώων, ακόµη και ψυχρόαιµα ερπετά! 

Τα οικοσυστήµατα στην Ευρασία κατά την 
τελευταία παγετώδη περίοδο (περίπου πριν 
από 115.000 – 11.700 έτη) κυριαρχούνταν 
από εκτεταµένες στέπες και τούνδρες. Τριχωτά 
µαµούθ, τριχωτοί ρινόκεροι, λύκοι, διάφορα είδη 
αλόγων και βίσωνες ήταν µεταξύ των µεγάλων 
θηλαστικών που κυριαρχούσαν, ενώ η βλάστηση 
αποτελούνταν κυρίως από κωνοφόρα που είναι 
ανθεκτικά σε χαµηλές θερµοκρασίες.

Η Lyuba, το µωρό τριχωτό µαµούθ που βρέθηκε 
διατηρηµένο µέσα σε παγωµένο έδαφος στη 

βορειοδυτική Σιβηρία, έζησε περίπου πριν από 
40.000 έτη και είναι το καλύτερα διατηρηµένο 

µαµούθ που έχει διασωθεί µέχρι τις µέρες 
µας! Σήµερα αποτελεί έκθεµα του Μουσείου 

Shemanovskiy της πόλης Salekhard στη Ρωσία.

Στα ζεστά δάση του Τριαδικού, που κυριαρχούνταν από διάφορα είδη 
κωνοφόρων, γκίνγκο και φτερών, έζησαν οι πρόγονοι των δεινόσαυρων. Τρία 
άτοµα του είδους Buriolestes schultzi (από τους πιο πρωτόγονους δεινόσαυρους) 
ψάχνουν για τροφή: το µεγαλύτερο έχει στο στόµα του έναν µικρό ρυγχόσαυρο 
(πρωτόγονα φυτοφάγα ερπετά) και το ανήλικο άτοµο πιο πίσω έχει µια σαύρα. 
Στο πρώτο πλάνο, δύο άτοµα του είδους Ixalerpeton polesinensis (είδος 
προγονικό των δεινόσαυρων) τρέφονται µε κάµπιες κι έντοµα.
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2,6 εκατ. έτη

23 εκατ. έτη

145 εκατ. έτη

µαζική εξαφάνιση 201 εκατ. έτη

µαζική εξαφάνιση 252 εκατ. έτη

µαζική εξαφάνιση 444 εκατ. έτη

µαζική εξαφάνιση

299 εκατ. έτη

359 εκατ. έτη

410 εκατ. έτη

485 εκατ. έτη

541 εκατ. έτη

µαζική εξαφάνιση 66 εκατ. έτη

Σε ξηρό ερηµικό περιβάλλον στην περιοχή της σηµερινής νότιας Αγγλίας, µικρές συγκεντρώσεις νερού 
συγκεντρώνουν γύρω τους βλάστηση και ζώα. Παράλληλα, το νερό µεταφέρει µικρά κοµµάτια πετρωµάτων 
και τα αποθέτει σε βυθούς λιµνών, σε δέλτα ή στα πλευρά των κοιτών ποταµών. Εκεί, θα δηµιουργηθούν 
σταδιακά παχιά στρώµατα άµµων που µε το πέρασµα εκατοµµυρίων ετών θα µετατραπούν σε κόκκινους 
ψαµµίτες, χαρακτηριστικούς των ερηµικών περιβαλλόντων του Τριαδικού.


