


Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Ήλιος αρχίζει να ακτινοβολεί στο κέντρο του 
νεφελώματος. Στον πεπλατυσμένο δίσκο που τον 
περιβάλλει περιφέρονται σε διασταυρούμενες 
τροχιές σωματίδια σκόνης και αερίων.

ΕΚΡΗΞΗ ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ
Ο όρος υπερκαινοφανείς αστέρες ή σουπερνόβα 
αναφέρεται σε διάφορους τύπους εκρήξεων που 
συμβαίνουν στο τέλος της ζωής των αστέρων κατά 
τις οποίες παράγονται και διασπείρονται παντού 
βαρέα στοιχεία, όπως σίδηρος, ασβέστιο και πυρίτιο. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ
Το σώμα μας αποτελείται κυριολεκτικά από υλικά 
που προέρχονται από τα αστέρια. Για παράδειγμα, 
όλο το ασβέστιο στα οστά μας και όλος ο σίδηρος 
στο αίμα μας έχουν παραχθεί σε κάποια έκρηξη 
υπερκαινοφανούς, εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Εάν δεν είχε συμβεί μια απίστευτη αλληλουχία γεγονότων 
πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δε θα ήσουν σήμερα 
εδώ να διαβάζεις αυτό το βιβλίο. Ύστερα από μια φοβερή 
έκρηξη στην αστρική μας γειτονιά, ένα τεράστιο νέφος 
σκόνης και αερίων συμπυκνώθηκε και δημιούργησε τις 
κατάλληλες συνθήκες για τον σχηματισμό των πλανητών και 
την εμφάνιση ζωής στη Γη. Το Ηλιακό μας Σύστημα πήρε 
σταδιακά την τελική του μορφή και η Γη επιβίωσε από τη 
σύγκρουση με έναν άλλον καινούργιο πλανήτη. Η θαυμαστή 
περιπέτεια της γένεσης της ζωής στη Γη μόλις ξεκινά.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
Η δύναμη της βαρύτητας αναγκάζει 
σταδιακά τα μικρότερα σώματα που 
περιστρέφονται σε αυτό το νέφος 
σκόνης και αερίων να ενωθούν σε 
μεγαλύτερα. Σχηματίζονται έτσι οι 
εννέα πρωτοπλανήτες.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Η Γη συγκρούεται με ένα μικρότερο ουράνιο 
σώμα. Από την πρόσκρουση δημιουργείται η 
Σελήνη, που έκτοτε περιφέρεται γύρω από τη Γη. 
Όταν πρωτοσχηματίστηκε, η Γη βομβαρδιζόταν 
διαρκώς από διαστημικούς βράχους και 
τεράστιους όγκους πάγου. Είναι δύσκολο να 
πει κανείς τι συνέβαινε πάνω στη Γη προτού 
εμφανιστούν τα πρώτα ίχνη ζωής.

ΟΙ ΚΟΜΗΤΕΣ
Απ’ ό,τι φαίνεται, οι κομήτες έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της 
ζωής. Από την πρόσκρουση στην 
επιφάνεια της Γης των παγωμένων αυτών 
ουράνιων σωμάτων, που περιείχαν 
οργανικά συστατικά, ξεκίνησε κατά πάσα 
πιθανότητα η ανάπτυξη των πρώτων 
μικροοργανισμών στο γήινο περιβάλλον.

Στη Γη επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, 
βομβαρδίζεται διαρκώς από κομήτες και 
μετεωρίτες. Στο Διάστημα σχηματίζεται η 
Σελήνη, στη Γη δημιουργούνται οι θάλασσες 
και εκεί εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη ζωής.

Σχηματίζεται η ατμόσφαιρα της Γης. 
Κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες 
ήπειροι και οι πρώτες απλές μορφές 
ζωής.

Εμφανίζονται τα κυανοβακτήρια 
και τα φύκια, που παράγουν 
το πρώτο οξυγόνο. 
Αναπτύσσονται οι πρώτοι 
πολυκύτταροι οργανισμοί. 

Προτεροζωικός μεγααιώνας

Η πρώτη υπερ-ήπειρος 
στη Γη

Εκτεταμένη εξαφάνιση 
ειδών

Αδαίος μεγααιώνας Αρχαιοζωικός μεγααιώνας
4,6-3,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν 3,8-2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν

Η δημιουργία 
του σύμπαντος

Οι πρώτοι αστέρες Έκρηξη γειτονικού 
σουπερνόβα

Η γέννηση του 
Ηλιακού Συστήματος13,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν 

4,7 δισεκατομμύρια χρόνια πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν

2,5 δισεκατομμύρια χρόνια-542 εκατομμύρια χρόνια πριν

13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν 

Πώς δημιουργήθηκε η Γη



ηφαίστειο

ποτάμι λάβας

ουράνια σώματα 
πέφτουν στη Γη

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Μέσα σε διάστημα 500 εκατομμυρίων ετών μια 
τεράστια βραχώδης σφαίρα που βομβαρδιζόταν 
διαρκώς από κομήτες και μετεωρίτες εξελίχθηκε 
σε έναν κατοικήσιμο πλανήτη με ωκεανούς και 
ατμόσφαιρα.

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη 
δημιουργία της γήινης ατμόσφαιρας ήταν η έντονη 
ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι υδρατμοί που 
προκαλούν δυνατές βροχοπτώσεις και ένα αεριώδες 
περίβλημα που περικλείει τη Γη μας προστατεύουν 
από τη σύγκρουση με μικρά ουράνια σώματα, τα 
οποία καίγονται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα λόγω 
της τριβής.

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ
Οι ήπειροι δεν είχαν πάντοτε τη μορφή που 
βλέπουμε στους σύγχρονους χάρτες. Αρχικά 
αναδύθηκαν από τις θάλασσες οι πρώτες 
νησίδες στερεού εδάφους που σχημάτισαν 
τις πρώτες ηπείρους. Αργότερα, λόγω 
διαρκών αλλαγών στον πλανήτη, οι ήπειροι 
συνενώθηκαν σε μία τεράστια υπερ-ήπειρο, 
η οποία άρχισε να διασπάται ξανά σταδιακά, 
δίνοντας έτσι στην επιφάνεια της Γης τη 
σημερινή της μορφή.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ
Η μελέτη των πετρωμάτων πιστοποιεί τις τεράστιες αλλαγές στο τοπίο, 
καθώς και τη διαρκή μετατόπιση των ηπείρων και τις αλλεπάλληλες 
μεταβολές του κλίματος. Οι παγετώδεις περίοδοι που επικράτησαν κατά 
καιρούς στη Γη είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολλών ειδών. 

Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΠΡΟΤΕΡΟΖΩΙΚΟ 
ΑΙΩΝΑ
Αν επιχειρούσαμε να αναπαραστήσουμε τη 
ζωή στον Παλαιοπροτεροζωικό αιώνα με 
βάση τα ευρήματα, θα έμοιαζε μάλλον κάπως 
έτσι. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν για την 
απεικόνιση των πρωτόγονων οργανισμών 
είναι πιθανό να μην ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Χρησιμοποίησε τη φαντασία 
σου και χρωμάτισε τις εικόνες του βιβλίου με 
διαφορετικά χρώματα!

ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Τα πρώτα πρωτόγονα βακτήρια δε χρειάζονταν 
ούτε φως ούτε οξυγόνο για να επιβιώσουν: 
αντλούσαν ενέργεια από τα ορυκτά. Παρόμοιες 
μορφές ζωής συναντάμε σήμερα γύρω από θερμές 
πηγές που πηγάζουν στα βάθη των ωκεανών.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ
Λόγω της μετατόπισης του φλοιού της Γης, συχνά ανευρίσκονται 
απολιθώματα μακριά από το σημείο όπου δημιουργήθηκαν αρχικά. Δεν 
είναι διόλου ασυνήθιστο λοιπόν να βρίσκουμε απολιθώματα θαλάσσιων 
πλασμάτων πάνω σε λόφους σε ξηρά, ηπειρωτικά τοπία.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Οι χλωροπλάστες, που βρίσκονται 
μέσα στα κύτταρα των φυτών, ζούσαν 
αρχικά ως ανεξάρτητα βακτήρια. 
Στην πορεία της εξέλιξης, όμως, 
απορροφήθηκαν από τα κύτταρα των 
φυτών, συνεχίζοντας να επιτελούν τη 
θεμελιώδη λειτουργία της παραγωγής 
ενέργειας. Οι μικροσκοπικοί 
οργανισμοί επηρεάζουν τη ζωή πολύ 
περισσότερο από όσο φαντάζεσαι!

ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ
Τα κυανοβακτήρια παίρνουν 
την ενέργεια που χρειάζονται 
από το φως του ήλιου και 
παράγουν οξυγόνο μέσω της 
φωτοσύνθεσης. Η συμβολή 
τους στην ανάπτυξη της ζωής 
όπως είναι σήμερα υπήρξε 
καθοριστική.

Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ
Στις ακτές της Αυστραλίας έχουν επιβιώσει για 
περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια χρόνια 
στρωματόλιθοι, βραχώδεις μάζες που σχηματίστηκαν 
με πολύ αργούς ρυθμούς από εκκρίσεις βακτηρίων.

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
Οι επιστήμονες είναι σε θέση να ανασυνθέσουν ζώα 
και φυτά που εξαφανίστηκαν πριν από εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιώντας τα απολιθωμένα 
αποτυπώματά τους. Καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να συγκρίνουμε τα παμπάλαια αυτά ευρήματα 
με είδη που ζουν σήμερα, το 
έργο της ανασύνθεσης είναι 
κυριολεκτικά έργο ντετέκτιβ! 
Πάρε για παράδειγμα αυτό 
τον οργανισμό, που είναι 
γνωστός ως Χάρνια: οι 
επιστήμονες δεν μπορούν 
ακόμη να αποφασίσουν εάν 
πρόκειται για φύκι ή ζώο.

Η Γη πριν από 
300 εκατομμύρια χρόνια

Η Γη πριν από 
100 εκατομμύρια χρόνια 

Η Γη σήμερα

Προτεροζωικός μεγααιώνας



Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους 
νεαρούς αναγνώστες που ενδιαφέρονται να 
μάθουν για τα προϊστορικά ζώα και φυτά και 
για την εξέλιξη της ζωής στη Γη. Περιέχει όλα 
όσα χρειάζεται να ξέρεις για τη ζωή πάνω στη 
Γη, από τη δημιουργία του πλανήτη και την 
εμφάνιση των πρώτων απλών μορφών ζωής 
μέχρι τους σημερινούς ανθρώπους. Κάθε 
γεωλογική περίοδος αναφέρεται ξεχωριστά 
και συνοδεύεται από έναν μεγάλο ανοιγόμενο 
χάρτη με πολύχρωμες απεικονίσεις των 
χαρακτηριστικότερων εκπροσώπων του ζωικού 
και του φυτικού βασιλείου κάθε εποχής. Και 
φυσικά, μια ειδική ενότητα είναι αφιερωμένη 
στους προϊστορικούς γίγαντες! 

στο βιβλιο θα μαθεισ για: 

•	 τις	απαρχές	της	Γης	και	της	ζωής
•	 κάθε	γεωλογική	περίοδο	ξεχωριστά,	

από τον Παλαιοζωικό αιώνα μέχρι την 
Τεταρτογενή περίοδο

•	 τα	ζώα	και	τα	φυτά	από	όλες	τις	ηπείρους	
και από κάθε γεωλογική περίοδο

•	 την	ανθρώπινη	εξέλιξη
•	 δεινόσαυρους,	μαμούθ,	μαχαιρόδοντες	

τίγρεις και πολλά άλλα πλάσματα
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Παλαιοζωικός αιώναςΜΕΓΑΝΕΥΡΟΜε άνοιγμα φτερών γύρω στα 65 εκατοστά, 
αυτή η λιβελούλα δεν ήταν διόλου ελαφριά. 

Η ατμόσφαιρα στη Λιθανθρακοφόρο περίοδο 

είχε υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, 
γεγονός που εξηγεί γιατί τα έντομα είχαν τόσο 

μεγάλο μέγεθος την εποχή εκείνη. 

ΠΑΡΑΚΑΡΚΙΝΟΣΩΜΑ 
Το παρακαρκινόσωμα ήταν ένα μικρό ζώο του 

γλυκού νερού που έμοιαζε με σκορπιό. Το μυτερό 

κεντρί του ήταν δηλητηριώδες και χρησίμευε ως 

όπλο.

ΤΙΚΤΑΑΛΙΚΗ μορφολογία του κορμού και τα τέσσερα 

δυνατά άκρα του ιχθυόμορφου ζώου Τικταάλικ 

το βοηθούσαν να περπατά στην ξηρά όταν ήταν 

απαραίτητο. Παρότι ψάρι, έμοιαζε από πολλές 

απόψεις με αμφίβιο. Μπορούσε να κάνει σύντομες 

βόλτες στην ξηρά όπου δεν υπήρχαν εχθροί και 

να αλλάζει υδάτινο σπίτι όταν το δικό του άρχιζε 

να αποξηραίνεται.

ΑΡΘΡΟΠΛΕΥΡΑ
Δεν ξέρουμε με τι έμοιαζε ακριβώς η Αρθρόπλευρα. 

Από ίχνη που διασώθηκαν και από διάφορα 

τμηματικά απολιθώματα, φαίνεται πάντως ότι το 

πλάσμα αυτό έφτανε σε μήκος τα 2 μέτρα, γεγονός 

που σημαίνει ότι ήταν το μεγαλύτερο αρθρόποδο 

που περπάτησε ποτέ στην ξηρά.

ΕΡΥΩΨΑπό απολιθωμένους σκελετούς του αμφίβιου Ερύωψ 

που βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση, διαπιστώνουμε 

ότι ήταν ένα δυνατό αρπακτικό ζώο που κυνηγούσε 

ψάρια σε ρηχά νερά, αλλά και ζώα στην ξηρά.

ΣΚΟΥΤΟΣΑΥΡΟΣ
Οι οστέινες πλάκες που θωράκιζαν τον κορμό του έκαναν 

τον Σκουτόσαυρο να φαίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην 

πραγματικότητα, όμως, ήταν ένα φιλήσυχο φυτοφάγο ζώο.

ΑΣΤΡΑΣΠΙΔΑΤο πρωτόγονο ιχθυόμορφο ζώο Αστρασπίδα είναι

 ένα από τα αρχαιότερα γνωστά σπονδυλωτά. 

Διέθετε σκελετό που προσέδιδε στον κορμό 

του μεγαλύτερη στιβαρότητα, καθώς και 

χαρακτηριστικό κεφάλι. Η επιφάνεια του σώματός 

του καλυπτόταν με πλακοειδή λέπια που το 

προστάτευαν από τους εχθρούς του.

τικταάλικ

κεφαλασπίς

μεγάνευρο

πρωτοταξίτης

καλαμίτες

σιγγιλάρια
αρχαιοπτέρις

κουκσόνια

αστερόξυλον

ΚΟΚΚΟΣΤΕΟΣΑυτός ο θωρακισμένος πλακόδερμος ιχθύς ήταν 

ικανότατο αρπακτικό παρά το γεγονός ότι, αντί για 

δόντια, διέθετε τροποποιημένες οστέινες πλάκες με 

κοπτική λειτουργία. Το μήκος του έφτανε περίπου τα 

30 εκατοστά. Ο Κοκκόστεος, πάντως, ήταν νάνος σε 

σύγκριση με το συγγενικό είδος Δανκλεόστεος, που 

έφτανε σε μήκος τα 6 μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΣΠΙΣΚατά τη Δεβόνια περίοδο 
εξελίχθηκαν ταχύτατα και τα ψάρια. 

Η Κεφαλασπίς, ένα άγναθο ιχθυόμορφο 

σπονδυλόζωο, αναζητούσε τροφή στον πυθμένα 

υδάτινων ρευμάτων με τρεχούμενα γλυκά νερά. 

Η σκληρή θωράκισή της την προστάτευε από 

τους εχθρούς της. 

ΕΝΔΟΚΕΡΑΣ
Το Ενδόκερας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα 

κεφαλόποδα που έζησαν στην Ορδοβίκια 

περίοδο. Το όστρακό του έφτανε σε μήκος 

τα 9 μέτρα.

ΣΤΗΘΑΚΑΝΘΟΣ
Ο Στηθάκανθος, χονδριχθύς με παράξενο πεπλατυσμένο 

οδοντωτό πτερύγιο στην πλάτη, έμοιαζε αρκετά με τον 

σημερινό καρχαρία. Το πτερύγιο αυτό φαίνεται ότι χρησίμευε 

στο αρσενικό για να προσελκύει τα θηλυκά.

ΔΙΜΕΤΡΟΔΟΥΣ
Ο Διμετρόδους ήταν στην εποχή του 

το κορυφαίο αρπακτικό της 

ξηράς. Τα αιχμηρά –σαν στιλέτα– 

δόντια του εισχωρούσαν με 

χαρακτηριστική ευκολία ακόμη 

και στη σάρκα μεγαλόσωμων 

θηραμάτων. Παρότι μοιάζει 

με δεινόσαυρο, συγγενεύει 

περισσότερο με τα θηλαστικά.

στηθάκανθος

σκουτόσαυρος  

ερύωψ

διμετρόδους

αρθρόπλευρα

φυ τα
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