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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η λεπτοµερής λιθοστρωµατογραφική µελέτη των µεταλπικών αποθέσεων στις όχθες του ποταµού 
Πραµορίτσα – παραπόταµου του Αλιάκµονα βόρεια των Γρεβενών, έδειξε ότι οι θαλάσσιες αποθέσεις των 
µολασσικών σχηµατισµών δεν σταµατούν στο Ανώτερο Μειόκαινο, αλλά συνεχίζουν τουλάχιστον και στο 
Κάτω Πλειόκαινο. Συστηµατική δειγµατοληψία έδωσε πλήθος πελαγικών και βενθονικών απολιθωµάτων 
(Bulimina exilis, Bulimina costata, Neogloboquadrina acostaensis, Globigerinella pseudobesa, 
Globoquadrina venezuelana, Neoeponides schreibersii, Pulleniatina obliquiloculata, Dorothea gibbosa) και 
ναννοαπολιθωµάτων (Amaurolithus delicates, Discoaster quinqueramus (Βιοζώνη NN11b) και Ceratolithus 
rugosus (Βιοζώνη NN13), (MARTINI, 1971 and OKADA & BUKRY, 1980), τα οποία αποδεικνύουν ότι η 
θαλάσσια φάση συνεχίστηκε τουλάχιστον µέχρι και το Κάτω Πλειόκαινο και ότι το περιβάλλον απόθεσης 
των ιζηµάτων αυτών ήταν παράκτιο µε ζεστά νερά. Τέλος, περιγράφονται ορισµένα γνωρίσµατα των 
πλειοκαινικών ιζηµάτων µε βάση µακρο- και µικροσκοπικές παρατηρήσεις. 
 
 

ABSTRACT 
 

Detailed lithostratigraphic study of the postalpine deposits that build Pramoritsa river banks – tributary 
of Aliakmonas river- north of Grevena (Greece), showed that the marine molassic deposition did not cease in 
the Upper Miocene but continued in the Lower Pliocene, too. Systematic sampling revealed abundant pelagic 
and benthic fossils, the presence of which (Bulimina exilis, Bulimina costata, Neogloboquadrina acostaensis, 
Globigerinella pseudobesa, Globoquadrina venezuelana, Neoeponides schreibersii, Pulleniatina 
obliquiloculata, Dorothia gibbosa)  proves that marine facies  went on, at least, until the Lower Pliocene and 
that the depositional environment was characterized as coastal with warm  waters. Αccording to the 
Nannoplankton flora correlated with standard nannoplankton –zones-subzones NN11b Amaurolithus 
delicatus, Discoaster quinqueramus) and NN13  (Ceratolithus rugosus) of MARTINI, 1971 and OKADA & 
BUKRY, 1980 during the Late Miocene - Early Pliocene. Besides, some characteristics of the Pliocene 
sediments are described, based on macro- and microscopic observations.  
 
KEY WORDS : Lower Pliocene, benthic and planktonic Foraminifera, nannofossils, Grevena, NW Greece. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Κατώτερο Πλειόκαινο, βενθονικά και πλαγκτονικά Τρηµατοφόρα, 
ναννοαπολιθώµατα, Γρεβενά, Β∆ Ελλάδα. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η λιθοστρωµατογραφική διάρθρωση της Μεσοελληνικής αύλακας, που καθιέρωσε ο BRUNN (1956) 
αποτελεί την καλύτερη µέχρι τώρα ανάλυση των µολασσικών αποθέσεων. 

Ο BRUNN (1956) δέχεται ότι η Μεσοελληνική αύλακα, Β∆-ΝΑ διεύθυνσης, έχει πληρωθεί µε 
θαλάσσια ιζήµατα από το Ανώτερο Ηώκαινο (Σχηµατισµός Κρανιάς) µέχρι το όριο Μέσου – Ανώτερου 
Μειόκαινου (Σχηµατισµός Όντριας). Ακολούθως η λεκάνη έχει πληρωθεί µε λιµναίες ή χερσαίες πλειο-
τεταρτογενείς αποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα ο BRUNN (1956) για την περιοχή µελέτης υποστήριξε ότι: α)τα 
τελευταία θαλάσσια µολασσικά ιζήµατα αποτέθηκαν κατά το Τορτόνιο ή Ανωτ. Μειόκαινο, β)το πέρασµα 
από το Μειόκαινο στο Πλειόκαινο γίνεται µε ποτάµιες αποθέσεις. Τέτοιες αποθέσεις δεν υπάρχουν στην 
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περιοχή παρά µόνο στην Αλβανία, γ)βόρεια από τα Γρεβενά προς τη Νεάπολη, οι πλειοκαινικές και 
κατωτεταρτογενείς αποθέσεις είναι αµµώδεις και περιέχουν άφθονα υπολείµµατα θηλαστικών(π.χ. 
Mastodon borsoni, Βιλλαφράγκιας ηλικίας), δ)οι ανωτεταρτογενείς αποθέσεις αντιστοιχούν σε λιµναία 
ιζήµατα, που περιέχουν άφθονα Planorbis, Lymnaea, κ.ά., δυτικά από τα Σέρβια. 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται περίπου 25km βόρεια των Γρεβενών, ανήκει στο βόρειο τµήµα της 
υδρολογικής λεκάνης του Πραµορίτσα που είναι παραπόταµος του Αλιάκµονα (Εικ. 1). 

Από νεοτεκτονική άποψη, η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο όριο δύο ρηξιτεµαχών, του Τσοτυλίου στα 
βόρεια και των Γρεβενών στα νότια, τα οποία οριοθετούνται µεταξύ τους από τη ρηξιγενή ζώνη Πραµορίτσα 
(ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1999). Τα δύο αυτά ρηξιτεµάχη συνιστούν 2ης τάξης 
νεοτεκτονικές µακροδοµές στο βύθισµα της Μεσοελληνικής αύλακας. Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των 
ρηξιτεµαχών είναι τα ακόλουθα (ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1999): 

• Στο ρηξιτέµαχος Τσοτυλίου απαντούν αποκλειστικά οι νεότεροι σχηµατισµοί της 
Μεσοελληνικής αύλακας (Σχηµατισµοί Τσοτυλίου, Όντριας ανωµεικαινικής ηλικίας) µε 
σταθερή κλίση των στρωµάτων προς τα ΒΑ. 

• Στο ρηξιτέµαχος Γρεβενών απαντά κυρίως ο σχηµατισµός Πενταλόφου (Ακουϊτάνιο). Οι κλίσεις 
των στρωµάτων δεν έχουν σταθερή φορά και κλίνουν προς τα ΒΑ, τα Β∆ και τα Ν∆. 

 

  
Εικ.1: Σχηµατικός γεωλογικός χάρτης της περιοχής µελέτης µε τις θέσεις δειγµατοληψίας. 
Fig.1: Schematic Geological map of the study area with the sampling locations. 
 

Σύµφωνα µε τον ΒRUNN, (1956), στην εν λόγω περιοχή απαντούν κυρίως θαλάσσιες µολασσικές και 
λιµναίες ή χερσαίες πλειοτεταρτογενείς αποθέσεις. Μόνο µία µικρή εµφάνιση ασβεστόλιθων της 
ανωκρητιδικής επίκλυσης εµφανίζεται στην κοίτη του Πραµορίτσα κοντά στη συµβολή του µε τον 
Αλιάκµονα. Όσον αφορά τους µολασσικούς σχηµατισµούς, στη στενή περιοχή µελέτης απαντούν µόνο οι 
σχηµατισµοί Πενταλόφου (Ακουϊτάνιο) και Τσοτυλίου (Βουρδιγάλιο). 

Στην περιοχή µελέτης, οι κύριες πλειοτεταρτογενείς αποθέσεις είναι αυτές της λεκάνης Γρεβενών-
Νεάπολης, τις οποίες διατέµνει στην πορεία του ο ποταµός Πραµορίτσας. Αυτές καταλαµβάνουν σηµαντική 
έκταση κυρίως στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης του ποταµού, ενώ στο κεντρικό τµήµα απαντώνται 
υπολειµµατικές εµφανίσεις τους σε µεγαλύτερα υψόµετρα.  

Ο ΕLTGEN (1986) έθεσε υπό αµφισβήτηση την ποταµολιµναία προέλευση των πλειοκαινικών 
αποθέσεων στην περιοχή νότια της Νεάπολης Κοζάνης, ισχυριζόµενος ότι η φάση τους είναι θαλάσσια ενώ 
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µερικές φορές υπάρχουν ενδείξεις για υφάλµυρη φάση. Οι απόψεις του βασίστηκαν σε πετρογραφικές 
παρατηρήσεις καθώς και παλαιοντολογικά ευρήµατα, που περιλαµβάνουν βενθονικά και πλαγκτονικά γένη 
Τρηµατοφόρων, χωρίς όµως να αναφέρει είδη. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει ότι η θαλάσσια ιζηµατογένεση 
στο τµήµα αυτό της Μεσοελληνικής αύλακας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Πλειοκαίνου 
χωρίς να εξειδικεύει τα είδη των απολιθωµάτων ή ακόµα και τις θέσεις, που εντοπίστηκαν. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση νέων στοιχείων, που αφορούν στην κατά το δυνατό 
λεπτοµερή λιθοστρωµατογραφική διάρθρωση των ιζηµάτων κυρίως κατά το Πλειόκαινο µε την αναλυτική 
περιγραφή των ειδών των απολιθωµάτων (Τρηµατοφόρων και ναννοαπολιθωµάτων), που χαρακτηρίζουν τη 
φάση και την ηλικία των ιζηµάτων, σε ποιές θέσεις απαντούν επακριβώς καθώς και ορισµένα γνωρίσµατα 
των ιζηµάτων αυτών.  
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΩΝ  
 
Γενικά 

Στην περιοχή µελέτης πραγµατοποιήθηκε πλήθος τοµών προκειµένου να µελετηθούν οι υπερκείµενες 
των σχηµατισµών Πενταλόφου και Τσοτυλίου αποθέσεις. Από αυτές παρουσιάζονται οι 4 πιο 
αντιπροσωπευτικές. 
 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1 
 

Πρόκειται για µία τοµή συνολικού πάχους 15m.Τα πρώτα 10m αποτελούνται από λεπτόκοκκη άµµο, µε 
ασθενή σταυρωτή στρώση αρχικά, η οποία πιο πάνω γίνεται κανονική. Το ανώτερο τµήµα της τοµής 
αποτελείται από χονδρόκοκκη άµµο, χαλίκια και κροκάλες σε σταυρωτή στρώση, που καταλήγουν σε 
άστρωτο κροκαλοπαγές µε ποικίλο µέγεθος κροκαλών. Στα κροκαλοπαγή παρεµβάλλονται ορίζοντες άµµου 
µε σταυρωτή στρώση. Στα ανώτερα τµήµατα της τοµής απαντούν –ασύµφωνα- ανοµοιόµορφα 
κροκαλολατυποπαγή. 

Στα δείγµατα, που πάρθηκαν από τους ορίζοντες Α, Β και C προσδιορίστηκαν τα απολιθώµατα, που 
φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι (TABLE I). 
 
Ηλικία 

Με βάση τις στρωµατογραφικές εξαπλώσεις των Tρηµατοφόρων και κυρίως του Bulimina exilis 
(BRADY)(Κάτω, Μέσο, Άνω Πλειόκαινο - Πλειστόκαινο), Bulimina costata (D’ORB.)(Τορτόνιο - 
Πλειόκαινο µε κύρια εξάπλωση στο Κ. Πλειόκαινο) και των ναννοαπολιθωµάτων, που χαρακτηρίζουν την 
βιοζώνη ΝΝ13 (Ceratolithus rugosus) και που απαντούν στους ορίζοντες A, B και C προκύπτει ότι η ηλικία 
των αποθέσεων είναι τουλάχιστον Κατώτερο Πλειόκαινο. 
 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 

Η παρουσία ακανθών Εχίνων και βενθονικών Τρηµατοφόρων υποδηλώνει καθαρά θαλάσσιο παράκτιο 
περιβάλλον, µε ζεστά νερά. Επίσης η παρουσία των ασβεστιτικών σωλήνων υποδηλώνει ζεστά νερά. 
Ειδικώτερα για τον ορίζοντα C το πλαγκτονικό Τρηµατοφόρο Globigerinoides ruber (ζεστά τροπικά- 
υποτροπικά νερά, βάθος µέχρι τα 50 m) και το βενθονικό Τρηµατοφόρο Uvigerina peregrina (βάθος 
συνήθως µεταξύ 30-70 m) υποδηλώνουν βάθος γύρω στα 50m και ζεστά νερά (G.& J.J.BIZON, 1984). 
 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 

 
Και σε αυτή την τοµή όπου τα στρώµατα είναι χαρακτηριστικά ευδιάκριτα, ελήφθησαν δείγµατα από 

πέντε ορίζοντες, οι οποίοι από τον αρχαιότερο προς το νεότερο έχουν ως εξής. Ορίζοντας Α: γκρι εύθρυπτη 
µεσόκοκκη έως χονδρόκοκκη άµµος σε σταυρωτή στρώση µε παρουσία χαλίκων τοπικά, Ορίζοντας Β: µπεζ 
εύθρυπτη µεσόκοκκη άµµος. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο σηµείο αυτό βρέθηκαν ψαµµιτικοί κόνδυλοι 
ποικίλου µεγέθους µε πυρήνα ο καθένας µια κροκάλα. Ορίζοντας C: συνεκτική πρασινωπή-γκρι ιλύς. Κάτω 
από τον ορίζοντα D παρατηρείται γκρι χονδρόκοκκη άµµος σε σταυρωτή στρώση µε χαλίκια, όπως 
απεικονίζεται στην τοµή. Ορίζοντας D: µπεζ άµµος, Ορίζοντας Ε: καφέ ιλύς. Στον ορίζοντα αυτόν 
υπέρκειται άλλος µε κυρίαρχη την παρουσία ασβεστιτικών συγκριµάτων. 

Στα δείγµατα που πάρθηκαν από τους ορίζοντες Α, D και E προσδιορίστηκαν τα απολιθώµατα, που 
φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ IΙ (TABLE II). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (TABLE I) 
 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ / HORIZONS 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS 

A B C 
 
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA) 

   
Αmmonia beccarii (LINNE)  --- --- --- 
Bolivina spp.   --- 
Brizalina dilatata   (REUSS)  ---  
Bulimina costata  (D’ ORBΙGNY)  ---  
Bulimina exilis   (BRADY) ---   
Cibicidoides pseudoungerianus 
  (CUSHMAN) 

  --- 
Globigerina apertura   (CUSHMAN)   --- 
Globigerina falconensis   (D’ ORBIGNY) ---   
Globigerinella sp. --- ---  
Globigerinoides ruber   (D’ ORB.)   --- 
Globigerinoides trilobus  (REUSS)   --- 
Globorotalia scitula   (BRADY) ---   
Globoquadrina dehiscens 
 (CHAPMAN,PARR,COLLINS) 

  --- 
Hanzawaia boueana   (D’ ORB.) ---   
Lenticulina sp.   --- 
Melonis padanum   (PERCONIG)   --- 
Neogloboquadrina acostaensis   (BLOW) --- --- --- 
Sphaeroidina bulloides  (D’ ORBIGNY)  --- --- 
Uvigerina peregrina   (CUSHMAN)   --- 

 
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NAΝNOPLANKTON) 

   
Amaurolithus delicatus (MARTINI & 
MULLER) 

---   
Amaurolithus primus (BUKRY & PERCIVAL) ---   
Amaurolithus tricorniculatus  (GARTNER)  --- --- 
Ceratolithus rugosus (BUKRY & 
 BRAMLETTE) 

 --- --- 
Discoaster asymmetricus (GARTNER)  --- --- 
Discoaster decorus  (BUKRY)  --- --- 
Discoaster quinqueramus (GARTNER) ---   
Discoaster calcaris  (GARTNER)  --- --- 
Discoaster surculus (MARTINI & 
BRAMLETTE) 

---   
Discoaster variabilis (MARTINI & 
BRAMLETTE) 

--- --- --- 
Discoaster sp. ---   
Helirosphaera sp. ---   
Reticulofenestra pseudoumbilica 
 (GARTNER) 

---   
Sphenolithy sp. ---   
Sphenolithus abies  (DEFLANDRE)  --- --- 
Schyphosphaera graphica  (MULLER)  --- --- 
 

ΟΣΤΡΑΚΩ∆Η (OSTRACODS) 
   

--- 
 
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) 

 
--- 

  
 

ΕΧΙΝΟΕΙ∆Η (ECHINOIDEA) 
   

--- 

Ηλικία 
Με βάση τις στρωµατογραφικές εξαπλώσεις των Τρηµατοφόρων Bulimina costata (Τορτόνιο - 

Πλειόκαινο µε κύρια ανάπτυξη στο Κάτω Πλειόκαινο), Pulleniatina obliquiloculata (Πλειόκαινο- σήµερα), 
Bulimina minima (Τορτόνιο - Κάτω - Μέσο Πλειόκαινο), Cibicides refulgens (D’ ORB.)   (Τορτόνιο- 
Κάτω- Μέσο Πλειόκαινο), Globigerinella pseudobesa (M. Μειόκαινο- Κ. Πλειόκαινο), Globoquadrina 
venezuelana (M. Ηώκαινο - Κ. Πλειόκαινο), Globulina fissicostata (Κ.-Μ. Πλειόκαινο), Gyroidinoides 
neosoldanii (Μειόκαινο- Πλειόκαινο) Neogloboquadrina acoastensis (BLOW)(Τορτόνιο- Κατώτερο 
Πλειόκαινο), Uvigerina longistriata (Τορτόνιο- Κ. Πλειόκαινο), που απαντούν στους ορίζοντες A, D και E 
προκύπτει ότι η ηλικία των αποθέσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατώτερο Πλειόκαινο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (TABLE II) 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ / HORIZONS 

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS 
A D E 

    
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA)    
Astrononion stelligerum (D’ ORB.)   --- 
Bolivina sp.   --- 
Bolivina sp.  --- --- 
Brizalina aenariensis (COSTA)   --- 
Bulimina alazanensis  ---  
Bulimina costata (D’ ORB.)  ---  
Bulimina minima  ---   
Cibicides refulgens  (DE MONFORT) ---   
Cibicides pseudoungerianus  (CUSHMAN) ---   
Cribroelphidium semistriatum  ---  
Globigerina apertura (CUSHMAN)  ---  
Globigerina ciperoensis   --- 
Globigerina falconensis (BLOW)  ---  
Globigerina sp.  ---  
Globigerina woodi (JENKINS) ---  --- 
Globigerinella sp. ---  --- 
Globigerinita sp.   --- 
Globigerinoides extremus  (BOLLI & 
BERMUDEZ) 

---   
Globigerinoides trilobus (REUSS) ---  --- 
Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, 
PARR & COLLINS) 

---   
Globoquadrina venezuelana  (FINLAY) --- ---  
Globorotalia scitula  (BRADY) ---   
Globulina sp. ---   
Gyroidinoides neosoldanii (BROTZEN) ---   
Hanzawaia boueana (D’ ORB.)   --- 
Haplophragmoides obliquecarinatus ---   
Lagenidae  ---  
Lenticulina rotulatus (LAMARCK) ---   
Lenticulina sp.   --- 
Martinottiela communis (D’ ORB.) ---   
Melonis pompilioides (FCHTEL & MOLL)  ---  
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW)  --- --- 
Neoeponides schreibersii (D’ ORB.) ---  --- 
Orbulina universa ---   
Pullenia bulloides ---   
Pulleniatina obliquiloculata ---  --- 
Uvigerina longistriata (PERCONIG)  ---  

    
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA)  --- --- 
    
ΕΧΙΝΟΕΙ∆Η (ECHINOIDEA)  ---  
    
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NAΝNOPLANKTON)    
    
ΟΣΤΡΑΚΩ∆Η (OSTRACODS)    

 
 
 
 
 
 
 

 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 

Η παρουσία ακανθών Εχίνων, βενθονικών Τρηµατοφόρων και ασβεστιτικών σωλήνων υποδηλώνει 
καθαρά θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον, µε ζεστά νερά.  

Ειδικώτερα για τον ορίζοντα Α το πλαγκτονικό τρηµατοφόρο Orbulina universa (ζεστά τροπικά- 
υποτροπικά νερά, βάθος µέχρι τα 50 m) και το βενθονικό Pullenia bulloides (εµφανίζεται συνήθως στα 90 
m) υποδηλώνουν ένα βάθος γύρω στα 50 m και ζεστά νερά(BIZON et al. 1972, G. & J. J. BIZON, 1984), 
ενώ για τον ορίζοντα C το βενθονικό Hanzawaia boueana (επίφυτο, συνδεδεµένο µε την ευφωτική ζώνη) 
δείχνει υποπαράκτιο έως περιπαράκτιο περιβάλλον (VENEC - PEYRE, 1984). 
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ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 3 
 

Σ' αυτή την τοµή περιγράφονται πέντε ορίζοντες από τους οποίους οι τέσσερις έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Ορίζοντες Α,Β,D,E: πρόκειται για µπεζ χαλαρή εύθρυπτη λεπτόκοκκη µε στρωµάτωση 
άµµο, χωρίς σταυρωτή στρώση. Ορίζοντας C: γκρι χονδρόκοκκη άµµος µε χαλίκια χωρίς σταυρωτή στρώση. 

Στα δείγµατα που πάρθηκαν από τους ορίζοντες Α, D και E προσδιορίστηκαν τα απολιθώµατα που 
φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ III (TABLE III). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ (TABLE III) 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ / HORIZONS 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS 

A D E 
    

ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NAΝNOPLANKTON)    
Ceratolithus rugosus (BUKRY & 
BRAMLETTE) 

 --- --- 
Calcidiscus leptoporus (MURRAY & 
BLACKMANN) 

---   
Discoaster calcaris (GARTNER)  --- --- 
Discoaster intercalaris (BUKRY) ---   
Discoaster neohamatus (BUKRY & 
BRAMLETTE) 

 --- --- 
Discoaster quinqueramis (GARTNER) --- --- --- 
Discoaster sp. --- --- --- 
Coccolithus sp. ---   
Sphenolithus neoabies (BUKRY & 
BRAMLETTE) 

---   
Sphenolithus sp.  --- --- 
    
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA)    
Ammonia beccarii LINNE) --- --- --- 
Asterigerinata planorbis (D’ ORB.) ---   
Bulimina sp. ---   
Dorothia gibbosa (D’ ORB.) ---   
Elphidium crispum (LINNE) ---   
Globigerina falconensis (BLOW) ---   
Globigerinella pseudobesa ---   
Globigerinella siphonifera ---   
Globigerinita glutinata ---   
Globigerinoides primordius ---   
Globigerinoides trilobus (REUSS) ---   
Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, 
PARR & COLLINS) 

---   
Globoquadrina venezuelana (FINLAY) ---   
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW) ---   
Uvigerina sp. ---   

    
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) ---  --- 
    
ΕΧΙΝΟΕΙ∆Η (ECHINOIDEA) ---   
    
ΟΣΤΡΑΚΩ∆Η (OSTRACODS)    
    

 

 

 
Ηλικία 

Με βάση τα ναννοαπολιθώµατα που απαντούν στον ορίζοντα Α η ηλικία των ιζηµάτων αυτών 
χαρακτηρίζεται από την βιοζώνη ΝΝ11 (Discoaster quinqueramus) που χαρακτηρίζει το Ανώτερο 
Μειόκαινο. Με βάση τα ναννοαπολιθώµατα που απαντούν στους ορίζοντες D και E προσδιορίζεται η 
βιοζώνη ΝΝ13 (Ceratolithus rugosus) δηλαδή ηλικία τουλάχιστον Κάτω Πλειοκαινική. 

 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 

Η παρουσία ακανθών Εχίνων και βενθονικών Τρηµατοφόρων και ασβεστιτικών σωλήνων υποδηλώνει 
καθαρά θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον, µε ζεστά νερά. 
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Ειδικώτερα  για τον ορίζοντα Α τα βενθονικά τρηµατοφόρα Elphidium crispum και Asterigerina 
planorbis επειδή είναι επίφυτα συνδέονται µε την ευφωτική ζώνη και δείχνουν υποπαράκτιο έως 
περιπαράκτιο περιβάλλον (VENEC - PEYRE, 1984, MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-∆ΙΑΚΑΝΤΩΝΗ et al. 1988). 

  
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 4 

 
Βρίσκεται βόρεια της κοίτης του Πραµορίτσα. Στη βάση της τοµής απαντά πρασινωπή έως γκρι 

µεσόκοκκη άµµος στην οποία παρατηρείται έντονη κατά τόπους σταυρωτή στρώση. Στα επόµενα 3µ. οι 
ενστρώσεις της ίδιας άµµου εναλλάσονται µε χαλίκια µεγέθους 1 εκ. Στα επόµενα 1-2µ. το υλικό είναι πιο 
λεπτοµερές, λεπτόκοκκη άµµος έως αργιλοϊλύς µε σταυρωτή στρώση πάλι. Επίσης, παρατηρείται ασύµφωνα 
πάνω στην προηγούµενη ακολουθία υλικό ποταµοχειµµάριας προέλευσης, σύγχρονη ίσως αναβαθµίδα του 
Πραµορίτσα. Πρόκειται για ερυθροκάστανη άµµο µε κροκάλες διαµέτρου ≤20εκ. 

 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 5  

 
Η τοµή έχει συνολικό πάχος 20µ. Στη βάση εµφανίζεται µαργαϊκός ορίζοντας. Τα επόµενα 8µ. 

κυριαρχούνται από άµµους, µεσόκοκκες εώς χονδρόκοκκες, και χαλίκια µε σταυρωτή στρώση. Στα ανώτερα 
στρώµατα αυτού του πρώτου τµήµατος, µέσα σε ορίζοντες µε χαλίκια, παρεµβάλλονται ενδιαστρώσεις 
µαύρου υλικού που πιθανότατα αντιστοιχούν σε φυτικά λείψανα. Το υπόλοιπο τµήµα της τοµής παρουσιάζει 
διαβάθµιση από λεπτόκοκκη σε χονδρόκοκκη µε στρωµάτωση άµµο και χαλίκια  µε σταυρωτή στρώση που 
γίνεται πιο ισχυρή στους ανώτερους ορίζοντες. 

Σε διπλανή τοµή ύψους 2µ. παρατηρείται ίδια διαβάθµιση από λεπτόκοκκα σε χονδρόκοκκα µέχρι 
τεµάχη µεγάλης διαµέτρου 5εκ., πάντα σε σταυρωτή στρώση. Χαρακτηριστικές είναι οι πλευρικές 
µεταβάσεις φάσεων λόγω σταυρωτής στρώσης και αποσφηνώσεων οριζόντων. Γενικά υπάρχει έντονη 
κυκλοφορία ασβεστιτικού υλικού σε ρωγµές ή κατά τη στρώση µε αποτέλεσµα τη δευτερογενή συγκόλληση 
κυρίως των άµµων. Ακόµα σε στρωµατίδια απαντώνται ασβεστιτικά συγκρίµατα οφειλόµενα πιθανώς σε 
φυτικούς οργανισµούς και µορφές σκωλήκων. Αυτοί εντοπίζονται σε φακούς άστρωτης ιλύος που 
περιβάλλονται από εναλλαγές άµµου και χαλίκων. Στα ανώτερα τµήµατα εµφανίζονται ορίζοντες 
πολύµεικτων κροκαλοπαγών µε ποικίλο µέγεθος κροκαλών. 

Στα δείγµατα που πάρθηκαν από τους ορίζοντες Α, C και H προσδιορίστηκαν τα απολιθώµατα που 
φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ IV (TABLE IV). 
 
Ηλικία 

Με βάση τις στρωµατογραφικές εξαπλώσεις των Τρηµατοφόρων Dorothea gibbosa (Πλειόκαινο- 
Πλειστόκαινο), και Neogloboquadrina acoastensis (BLOW)(Τορτόνιο- Κ. Πλειόκαινο) που απαντούν στους 
ορίζοντες A, C και H προκύπτει ότι η ηλικία των αποθέσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον Κάτω Πλειόκαινο. 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 

Η παρουσία ακανθών Εχίνων και βενθονικών Τρηµατοφόρων υποδηλώνει καθαρά θαλάσσιο παράκτιο 
περιβάλλον, µε ζεστά νερά. 
 
III. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Όλα όσα περιγράφτηκαν παραπάνω για τα λιθοστρωµατογραφικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων που 
µελετήθηκαν θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

 
• Οι αποθέσεις χαρακτηρίζονται από έντονες σταυρωτές στρώσεις και φακοειδείς ενδιαστρώσεις, στα 

οποία εµφανίζεται ισχυρή διακύµανση στο µέγεθος των κόκκων και στο πάχος των οριζόντων. 
• Η µελέτη των απολιθωµάτων (τρηµατοφόρα και ναννοαπολιθώµατα) που προσδιορίστηκαν στους 

ορίζοντες των παραπάνω τοµών έδειξε ότι στο συγκεκριµένο χώρο υπάρχουν θαλάσσιες αποθέσεις 
ηλικίας τουλάχιστον Κάτω Πλειόκαινου. Χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής είναι τα 
ναννοαπολιθώµατα που χαρακτηρίζουν τη βιοζώνη ΝΝ13 (Ceratolithus rugosus). 

• Το περιβάλλον απόθεσης χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο υποπαράκτιο - περιπαράκτιο µε ζεστά νερά. 
Εποµένως, συνολικά γίνεται αντιληπτό ότι τουλάχιστον στο χώρο αυτό στην περιοχή βόρεια των 
Γρεβενών υπήρχε θάλασσα τουλάχιστον κατά το Κάτω Πλειόκαινο. 
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• Στην περιοχή µελέτης, σ’ ένα ρέµα της Τραπεζίτσας (λίγο πιο πάνω από τη θέση 3), εντοπίστηκαν 
ευρήµατα από σπονδυλωτά σε στρώµατα µε έντονη σταυρωτή στρώση πολύ κοντά στην επιφάνεια. Η 
ακριβής στρωµατογραφική ταξινόµηση ήταν δύσκολη λόγω έντονης αποσάθρωσης και ενδείκνυται 
περαιτέρω έρευνα. Εν τούτοις, ο Eltgen ταξινόµησε µια σειρά από ευρήµατα στο Kατώτερο, Mέσο και 
Aνώτερο Πλειόκαινο. 

• Στο Κάτω Πλειόκαινο η διατήρηση των Τρηµατοφόρων είναι κακή, συχνά δε τα κελύφη έχουν 
ανακρυσταλλωθεί ή επικρυσταλλωθεί, οπότε ο προσδιορισµός τους είναι δύσκολος έως αδύνατος. 
Γενικά σπάνια βρίσκονται οστρακώδη στα στρώµατα που έγινε η δειγµατοληψία. 

• Τυπική για όλα τα είδη και τα γένη είναι η ισχυρή µείωση της συχνότητας παρουσίας ατόµων στο 
Κάτω Πλειόκαινο. Το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα στρώµατα µέχρι το Κάτω Πλειόκαινο περιλαµβάνουν 
τρηµατοφόρα, καθώς επίσης και κλαστικά υλικά από υπολείµµατα εχινοδέρµων, υποδεικνύει το 
θαλάσσιο χαρακτήρα του Κάτω Πλειόκαινου. 

• Ένα συχνό στοιχείο στις αποθέσεις του Κάτω Πλειόκαινου είναι τα υπολείµµατα από ακανόνιστα 
διαµορφωµένους σωλήνες, οι οποίοι είναι είτε συµφυρµατοπαγείς είτε εκκριµατικοί ασβεστιτικοί. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV (TABLE IV) 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ / HORIZONS 

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS 
A C H 

    
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA)    
Astrononion stelligerum (D’ ORB.) ---   
Ammonia beccarii  (LINNE) --- ---  
Bolivina sp. ---   
Bulimina costata  (D’ ORB.) ---   
Dorothia gibbosa (D’ ORB.) ---   
Elphidium crispum (LINNE) ---   
Elphidium sp.   --- 
Globigerina sp.   --- 
Globigerinella sp.  ---  
Globigerinita glutinata (EGGER) ---   
Globigerinoides primordium   --- 
Globigerinoides trilobus (REUSS) ---   
Globorotalia mayeri (CUSHMAN & ELLISOR) ---   
Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR & 
COLLINS) 

  --- 

Globoquadrina venezuelana (FINLAY) ---   
Gyroidinoides longispira (TADESCHI & 
ZAMMATTI) 

---   

Haplophragmoides obliquecarinatus ---  --- 
Karreriela cylindrica   --- 
Laginidae ---   
Neoeponides schreibersii (D’ ORB.)   --- 
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW) ---  --- 
Vaginulina legumen  (LINNE)   --- 

    
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) ---   
    
ΕΧΙΝΟΕΙ∆Η (ECHINOIDEA) ---   
    
ΝΑΝNΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NANNOPLANKTON)    
    
ΟΣΤΡΑΚΩ∆Η (OSTRACODS)    
    

 
Η µελέτη των δειγµάτων στο µικροσκόπιο µας έδωσε την ευκαιρία να συγκρίνουµε ορισµένα 
χαρακτηριστικά των κατωπλειοκαινικών και των µολασσικών αποθέσεων, από όπου προκύπτουν τα 
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τελευταία από τα παραπάνω συµπεράσµατα τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις περιγραφές του Eltgen 
(1986). 

Από τις αναφορές του Eltgen (1986) σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι: 
• Αυτός προσδιορίζει ολόκληρο το Πλειόκαινο στην περιοχή µελέτης και όχι µόνο το Κάτω 

Πλειόκαινο. Συγκεκριµένα περιγράφει το κατώτερο, µέσο και ανώτερο Πλειόκαινο στις θέσεις 
ΑΝΑ του Πολύλακκου και Ν∆ του Αξιοκάστρου (Εικ. 1). 

• Το όριο Μειόκαινου-Πλειόκαινου µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα από την σχεδόν ολοκληρωτική 
έλλειψη πολλών συµφυρµατοπαγών στο κατώτερο Πλειόκαινο, µια ολόκληρη σειρά από 
εκκριµατικούς τύπους βενθονικής έως πελαγικής προέλευσης. Πολλά είδη που ανήκουν στους 
αντιπροσώπους των Miliolidae, Nodosariidae, Globigerinidae στο Μειόκαινο, δεν απαντούν στο 
Πλειόκαινο.  

• Σε µια τοµή δυτικά της Τραπεζίτσας, στην κάµψη του Αλιάκµονα στη συµβολή µε τον 
Πραµορίτσα, στη βάση της ακολουθίας των εναλλασσόµενων κροκαλοπαγών και ψαµµιτών 
βρίσκεται το ουσιαστικό όριο Μειοκαίνου – Πλειοκαίνου. Παρ'ότι στο κροκαλοπαγές δεν βρέθηκαν 
απολιθώµατα, η άποψη αυτού στηρίζεται στο ότι τα πιο κάτω στρώµατα είχαν µειοκαινικά 
τρηµατοφόρα, τα οποία δεν µπόρεσαν να βρεθούν πάνω από το κροκαλοπαγές. 

 
Βεβαίως το σηµαντικότερο όλων των παραπάνω είναι ότι τουλάχιστον στο χώρο αυτό στην περιοχή 

βόρεια των Γρεβενών υπήρχε θάλασσα τουλάχιστον κατά το Κάτω Πλειόκαινο. Όµως το ερώτηµα είναι από 
πού επικοινωνούσε η θάλασσα που υπήρχε στην περιοχή µελέτης κατά το Πλειόκαινο µε την τότε 
Μεσόγειο; ∆ιότι ανατολικά της αναπτύσσεται η λεκάνη Σερβίων – Πτολεµαϊδας που έχει πληρωθεί µε 
λιµναίες αποθέσεις πλειοκαινικής ηλικίας. Νότια επίσης δεν υπάρχουν θαλάσσιες αποθέσεις πλειοκαινικής 
ηλικίας εποµένως θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση της επικοινωνίας προς τα βόρεια και δυτικά της 
περιοχής µελέτης. Το σίγουρο είναι ότι ο παλαιογεωγραφικός χώρος της περιοχής µελέτης κατά το 
Πλειόκαινο πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικός από τον σηµερινό και σηµαντικό τµήµα, αν όχι το 
σηµαντικότερο, των ανυψωτικών κινήσεων να έχει λάβει χώρα κατά το Τεταρτογενές δηλαδή τα τελευταία 
3.4Μα.  
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