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Η χλωρίδα και η πανίδα μιας περιοχής αποτελούν τμήμα του οικοσυστήματός της και εξαρτώνται άμεσα από το κλίμα 
της περιοχής. Η μελέτη των απολιθωμάτων φυτών και ζώων που εντοπίζονται σε μια περιοχή και προέρχονται από 
αυτήν (δηλαδή δεν έχουν μεταφερθεί σε αυτήν πριν ή μετά την απολίθωση) δίνει στοιχεία για τη βιοποικιλότητα και 

το τοπικό οικοσύστημα κατά το παρελθόν και, επομένως, για το κλίμα που επικρατούσε όταν αυτά ζούσαν. 

Η σύνθεση της απολιθωµένης χλωρίδας αποδεικνύει ότι το Απολιθωµένο ∆άσος αναπτύχθηκε σε τροπικό-υποτροπικό κλίµα. Ο µεγάλος 
αριθµός των φυτικών ειδών, καθώς επίσης και η µεγάλη πυκνότητα των κορµών που βρίσκονται ιστάµενοι στον χώρο όπου έζησαν είναι 
δύο ακόµη στοιχεία που αποδεικνύουν το τροπικό-υποτροπικό κλίµα της εποχής εκείνης.

Πράγµατι, για τις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης, οι µέσες ετήσιες θερµοκρασίες θεωρείται ότι κυµαίνονταν µεταξύ 15 και 20 °C και οι 
ελάχιστες θερµοκρασίες του πιο κρύου µήνα ήταν άνω των 5 °C κατά τη διάρκεια του πρώιµου Μειοκαίνου.

Στα µεγαλύτερα υψόµετρα κυριαρχούσαν τα κωνοφόρα δέντρα. Μεταξύ αυτών, περιλαµβανόταν η κουνιγχάµια 
(απολιθωµένοι κλαδίσκοι µε βελονοειδή φύλλα του εξαφανισµένου είδους Cunninghamia miocenica) και η σεκόια 
(απολιθωµένοι κλαδίσκοι του είδους Sequoia abietina µε βελονοειδή φύλλα και απολιθωµένο ξύλο του είδους 
Taxodioxylon gypsaceum)

Η βλάστηση στις πεδινές και / ή παρόχθιες περιοχές περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, φοίνικες
(αποτυπώματα φύλλων γενών Phoenicites και Sabal, απολιθωμένο ξύλο γένους Palmoxylon), 

διάφορα είδη δαφνίδων (αποτυπώματα φύλλων γενών Daphnogene και Laurophyllum, 
απολιθωμένο ξύλο γένους Laurinoxylon) και τροπικές καρυδιές (αποτυπώματα φύλλων γένους Engelhardia).

Οι σηµερινές δαφνίδες (µεταξύ άλλων, 
ελληνική δάφνη, κανέλα Κεϋλάνης, 
η καµφορά) είναι αειθαλείς θάµνοι µε 
κορµό µικρού ύψους αλλά συχνά µεγάλης 
διαµέτρου, που απαντώνται κυρίως σε 
θερµές εύκρατες και τροπικές περιοχές, 
ιδιαίτερα της Νοτιοανατολικής Ασίας και 
της Νότιας Αµερικής.

Οι σύγχρονοι φοίνικες (µεταξύ άλλων, η 
χουρµαδιά, ο φοίνικας του Θεόφραστου, ο 
κοκοφοίνικας) ευδοκιµούν σε περιοχές µε 
υγρασία και ζέστη, σε τροπικές -υποτροπικές 
κλιµατικές συνθήκες!

Η σύγχρονη τροπική καρυδιά του 
γένους Engelhardia περιλαµβάνει επτά 
είδη δέντρων στην οικογένεια της 
καρυδιάς (Juglandaceae), αυτόχθονα 
σε µικτά τροπικά-υποτροπικά δάση της 
νοτιοανατολικής Ασίας, σε υψόµετρα από 
0 µέχρι και 2.000 µέτρα. 

Η Σεκόια (γένος 
Sequoia) περιλαµβάνει 
σήµερα µόνο ένα 
είδος κωνοφόρου 
δέντρου, το Sequoia 
sempervirens, στην 
οικογένεια των 
Κυπαρισσίδων 
(Cupressaceae). 
Φύεται στα παράκτια 
δάση της βόρειας 
Καλιφόρνιας και του 
νοτιοδυτικού Όρεγκον 
(βορειοδυτικές ΗΠΑ). 

Η Κουνιγχάµια (γένος 
Cunninghamia) 
περιλαµβάνει σήµερα 
ένα ή δύο είδη αειθαλών 
κωνοφόρων δέντρων 
της οικογένειας 
των Κυπαρισσίδων 
(Cupressaceae). Είναι 
αυτόχθονη σε τροπικές 
και υποτροπικές περιοχές 
σε Κίνα, Ταϊβάν, βόρειο 
Βιετνάµ και Λάος, και 
µπορεί να φθάσει τα 50 
µέτρα σε ύψος. 

Ενδείξεις για το κλίμα πριν 19 εκατομμύρια χρόνια 
από το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου


