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ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΠΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕ∆Α (ΚΕΝΤΡΟ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)∗  
 

Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ1 & Ε. ΜΩΡΑΙΤΗ2 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η λεπτοµερής χαρτογράφηση και δειγµατοληψία που ακολουθήθηκε από 
µικροπαλαιοντολογική και ιζηµατολογική µελέτη των µεταλπικών αποθέσεων της 
λεκάνης Νέδα, µας επέτρεψαν να τις διακρίνουµε σε 4 σχηµατισµούς διαφορετικής 
ηλικίας, από τους οποίους ο ένας µόνο είναι θαλάσσιος. Βασιζόµενοι κύρια στα 
ναννοαπολιθώµατα, προσδιορίστηκε άµεσα η ηλικία του θαλάσσιου σχηµατισµού, η 
οποία αρχίζει τουλάχιστον στο Κατώτερο Πλειστόκαινο (ΝΝ-19) και φτάνει µέχρι και το 
Μέσο Πλειστόκαινο (ΝΝ-20) µε συνεχή ιζηµατογένεση. Με βάση ιζηµατολογικά, 
µικροπαλαιοντολογικά και νεοτεκτονικά δεδοµένα, δίδεται η παλαιογεωγραφική και 
νεοτεκτονική (από κινηµατική άποψη) εξέλιξη της λεκάνης, καθώς επίσης υπο-
λογίστηκαν και οι µέσες ταχύτητες βύθισης και ανύψωσης της περιοχής. 

 
ABSTRACT 

 
Based on, detailed mapping and sampling followed by micropaleontological 

analysis and sedimentation study of the post alpine deposits of the Neda basin, the 
deposits were distinguished in 4 formations of different age. Only one of them is more 
or less marine and the other three continental. Based mainly on calcarous 
nannofossils, the age of the marine deposits was directly determined and starts from 
Early Pleistocene (NN-19) biozone, up to the end of Middle Pleistocene (NN-20) 
biozone. The marine sedimentation was continuous. Based on sedimentological, 
micropaleontological, and neotectonic criteria, the paleoenvironmental history and 
neotectonic evolution of the area have been deciphered and mean rates for subsidence 
and uplift have been calculated. 

 
KEY WORDS: Sedimentation, Paleogeography, Neotectonics, deposits, subsidence, 
uplift, Early Middle Pleistocene, Neda, Central-western Peloponnessos, Greece 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η λεκάνη του ποταµού Νέδα βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της ∆υτικής 
Πελοποννήσου αποτελεί δε ένα τµήµα της προς τα ανατολικά προέκτασης του 
Κυπαρισσιακού κόλπου κατά το Πλειο-Τεταρτογενές. Είναι µικρή σε έκταση, τα νότια 
όριά της καθορίζονται από την οµώνυµη ρηξιγενή ζώνη του ποταµού Νέδα, βόρεια δε 
ορίζεται από τη ρηξιγενή ζώνη Λέπρεου - Νέας Φιγάλειας. (Eικ. 1). Η λεκάνη έχει 
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πληρωθεί µε χερσαία και θαλάσσια ιζήµατα (Καµπέρης 1987, Μητρόπουλος et al., 
1982) που έχουν αποτεθεί ασύµφωνα πάνω στο καλά διαµορφωµένο παλαιοανάγλυφο 
των αλπικών σχηµατισµών. 

Στόχος της µελέτης αυτής είναι να συµβάλει στην κατανόηση της γεωλογικής 
εξέλιξης της περιοχής κατά τη νεοτεκτονική περίοδο. Προκειµένου να χαρτογραφηθούν 
και να µελετηθούν λεπτοµερώς τα µεταλπικά ιζήµατα του τεκτονικού βυθίσµατος Νέδα 
πραγµατοποιήθηκε µία σειρά τοµών στις οποίες περιγράφεται η λιθοστρωµατογραφία 
καθώς και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν για το παλαιοπεριβάλλον από την µελέτη 
της µακρο-, µικρο- και ναννοπανίδας. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, δίδεται η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής και 
επιπλέον η νεοτεκτονική εξέλιξη από κινηµατική κυρίως άποψη, η οποία έχει καθορίσει 
τη σηµερινή µορφή και δοµή της περιοχής. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια υπολογισµού 
της µέσης ταχύτητας των γεγονότων, µε βάση τη γεωχρονολόγηση, η οποία εξάγεται 
από τον καθορισµό της ηλικίας των διαφόρων σχηµατισµών. 
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Εικ.1  Η θέση της 
περιοχής µελέτης και 
οι νεοτεκτο-νικές 
µακροδοµές της 
περιοχής. 
 
Fig.1  Location map 
of the study area and 
the neotectonic 
macrostructures. 
 

Παλαιοντολογικές - στρωµατογραφικές µελέτες στη λεκάνη του ποταµού Νέδα, 
έχουν γίνει από τον Καµπέρη (1987), ο οποίος δέχεται ότι οι αποθέσεις της λεκάνης 
είναι αντίστοιχες µε τις αποθέσεις του σχηµατισµού Βούναργου της λεκάνης Πύργου - 
Ολυµπίας, η ηλικία των οποίων είναι πλειο-πλειστοκαινική. Κατά Λαλεχό (1975) και 
Μητρόπουλο et al (1982) οι µεταλπικές αποθέσεις της λεκάνης, θεωρού-νται οµόλογες 
των πλειοκαινικών αποθέσεων των περιοχών Βαρθολοµιού και Φιλιατρών. 

Ο Hageman (1977, 1979), που µελέτησε τις µεταλπικές αποθέσεις της λεκάνης 
Πύργου - Ολυµπίας, αναφέρεται και στα µεταλπικά ιζήµατα του τεκτονικού βυθίσµατος 
της Κάτω Φιγάλειας, όπου δέχεται ότι υπάρχουν λιµναίες διαδοχικές εµφανίσεις µε 
µερικές συγκεντρώσεις φυτών (Akca assemblage) που είναι χαρακτηριστικά του Άνω 
Καινοζωικού, τα συσχετίζει δε µε τα αντίστοιχα της Βαθµίδας Μακρισίου (Ανώτερο 
Πλειόκαινο) στη Μεγαλόπολη. Τις παρακείµενες στα νότια περιοχές (Κυπαρισσία – Καλό 
Νερό, Φιλιατρά, Καλαµάτα) έχουν µελετήσει οι Μαριολάκος (1979), Frydas (1989, 
1990), Μαρκοπούλου-∆ιακαντώνη et al., (1989, 1991), Mariolakos et al., (1992), 
Φουντούλης & Μωραϊτη (1994). 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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Η χαρτογράφηση και η µελέτη των µεταλπικών αποθέσεων, µας οδήγησε στο να 
διακριθούν στους εξής βασικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι, από τον παλαιότερο στο 
νεώτερο, είναι (Εικ. 2): 1. Σχηµατισµός Ελαίας, 2. Σχηµατισµός Νέδα, 3. 
Ερυθροπυριτικός κλαστικός σχηµατισµός και 4. Ολοκαινικές αποθέσεις. 
 
1. Σχηµατισµός Ελαίας 
 

Ο σχηµατισµός αυτός εµφανίζεται µόνο στο νοτιοδυτικό τµήµα του τεκτονικού 
βυθίσµατος Νέδα κοντά στο χωριό Ελαία. Αποτελείται από συνεκτικά κροκαλοπαγή που 
έχουν αποτεθεί ασύµφωνα πάνω στο καλά διαµορφωµένο παλαιοανάγλυφο των 
σχηµατισµών της Πίνδου. Οι κροκάλες προέρχονται αποκλειστικά από τους ασβεστόλι-
θους, τους ραδιολαρίτες και το φλύσχη της ενότητας Πίνδου. Το µέγεθος των 
κροκαλών ποικίλει, πάντως η µέση µεγάλη διάµετρος είναι 15 cm, είναι καλά 
αποστρογγυλεµένες και συνδέονται µεταξύ τους µε ψαµµιτικό υλικό. Ο σχηµατισµός 
αυτός επειδή αποτελεί την προς τα δυτικά και βορειοδυτικά προέκταση των 
κροκαλοπαγών Περιστεράς - Σιδηροκάστρου και παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε 
αυτόν, τον θεωρούµε οµόλογό του και ως εκ τούτου η ηλικία του πρέπει να είναι 
ανωπλειοκαινική (Φουντούλης & Μωραϊτη, 1994). 

 
2. Σχηµατισµός Νέδα 
 

Αποτελείται από εναλλαγές µαργών, ψαµµούχων µαργών, ψαµµιτών µε παρεµβολές 
πολύµικτων κροκαλοπαγών που έχουν αποτεθεί ασύµφωνα πάνω στο παλαιοανάγλυφο 
των σχηµατισµών της ενότητας της Πίνδου και των µονόµικτων κροκαλοπαγών Ελαίας, 
σε θαλάσσιο περιβάλλον. Η περιγραφή του σχηµατισµού θα γίνει πρώτα σε θέσεις που 
βρίσκονται νότια της σηµερινής κοίτης της Νέδα, προς το Τετράζιο, ακολούθως δε σε 
θέσεις που βρίσκονται βόρεια της κοίτης (Εικ. 2). 
 
α.  Νότια της κοίτης 
 

Νότια της σηµερινής κοίτης µελετήθηκε ο σχηµατισµός Νέδα στις ακόλουθες 4 
θέσεις: 

Θέση 1. Ανατολικά της Ελαίας (Εικ. 2, Θ.1), πάνω στο παλαιοανάγλυφο του 
σχηµατισµού µονόµικτων κροκαλοπαγών Ελαίας έχουν αποτεθεί ψαµµίτες και 
ψαµµούχες µάργες καστανέρυθρου χρώµατος. Κάποιοι ορίζοντες περιέχουν και 
κροκάλες οι οποίες προέρχονται κυρίως από τους ασβεστόλιθους της ενότητας Πίνδου, 
αλλά µερικές προέρχονται και από τους νηριτικούς ασβεστόλιθους της ενότητας 
Τρίπολης. Οι κροκάλες που προέρχονται από την ενότητα Πίνδου έχουν σαφώς 
µεγαλύτερο µέγεθος από τις κροκάλες που προέρχονται από την ενότητα Τρίπολης. Στη 
συγκεκριµένη θέση πραγµατοποιήθηκαν αρκετές δειγµατοληψίες από τους ψαµµίτες και 
τις ψαµµούχες µάργες και προσδιορίστηκαν: 

• Άφθονα ροδοφύκη Lithophyllum racemus (LMK.) 
• Τα ακόλουθα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα: 

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER, 1930 
Dictyococcites dictyodus (DEFLANDRE & FERT) MARTINI, 1969 
Pseudoemiliania lacunosa (KAMPTNER) GARTNER, 1969 
 

Θέση 2. Στη θέση αυτή (Εικ. 2, Θ.2), εµφανίζονται µάργες, ψαµµούχες µάργες και 
ψαµµίτες πάνω δε από αυτές πολύµικτα κροκαλοπαγή µε τα οποία κλείνει η θαλάσσια 
ιζηµατογένεση. Οι κροκάλες είναι καλά αποστρογγυλεµένες, προέρχονται από τους 
ασβεστόλιθους της ενότητας Πίνδου, τα ανθρακικά της ενότητας Τρίπολης και από τα 
µεταµορφωµένα πετρώµατα (φυλλίτες - χαλαζίτες) της ενότητας Άρνας. Το µέγεθός 
τους ποικίλει και εξαρτάται από τη προέλευσή τους. Έτσι οι κροκάλες προερχόµενες 
από την ενότητα Πίνδου έχουν κατά κανόνα µεγαλύτερο µέγεθος από όλες τις 
υπόλοιπες, ενώ οι κροκάλες που προέρχονται από τα ανθρακικά πετρώµατα της 
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ενότητας Τρίπολης έχουν µικρότερο µέγεθος από της Πίνδου και µεγαλύτερο από αυτές 
που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα. Προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα 
ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα: 

Gephyrocapsa aperta KAMPNER, 1963 
Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER, 1943 
Pseudoemiliania lacunosa (KAMPTNER) GARTNER, 1969 

 
Θέση 3. Στις Καρυές (Εικ. 2, Θ.3), που έχει την ίδια λιθοστρωµατογραφία µε την 

προηγούµενη θέση, εκτός των αναφερθέντων στη θέση 2 προσδιορίστηκαν και τα εξής 
ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα: 

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER, 1930 
Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMAN) KAMPTNER,1954 ex 
1956 
Rabdosphaera clavigera MURRAY & BLACKMAN, 1898 
 

Θέση 4. Στη θέση Κωστάδες (Εικ. 2, Θ.4), στο νοτιοανατολικό και πιο εσω-τερικό 
τµήµα της λεκάνης και στη νότια όχθη της κοίτης του ποταµού Νέδα, εµφανίζονται 
µάργες και άµµοι χρώµατος χακί - πράσινου, υποκείµενες πολύµικτων κροκαλοπαγών, 
των οποίων οι κροκάλες προέρχονται κυρίως από τους ασβεστόλιθους της ενότητας 
Πίνδου, αλλά και από τους νηριτικούς ασβεστόλιθους της ενότητας Τρίπολης. Το 
µέγεθος των κροκαλών τόσο αυτών που προέρχονται από την ενότητα Πίνδου όσο και 
αυτών που προέρχονται από την ενότητα Τρίπολης είναι µεγαλύτερο από εκείνο των 
κροκαλών στις ήδη περιγραφείσες θέσεις, πάντα δε οι κροκάλες που προέρχονται από 
την ενότητα Τρίπολης είναι µικρότερες από τις κροκάλες που προέρχονται από την 
ενότητα Πίνδου, όλες όµως είναι καλά αποστρογγυλεµένες.  
 
β.  Βόρεια της κοίτης 
 

Θέση 5. Περίπου 600 µέτρα νότια του χωριού Άη Λια (Εικ. 2, Θ.5), απαντά η τοµή 
της Εικ. 3, στην οποία πολύµικτα συνεκτικά κροκαλοπαγή (Co) -οι κροκάλες 
προέρχονται από τους ασβεστόλιθους των ενοτήτων Πίνδου και Τρίπολης καθώς και 
από µεταµορφωµένα πετρώµατα- επικάθονται σύµφωνα ενός ψαµµιτικού ορίζοντα (S1), 
ο οποίος µε τη σειρά του επικάθεται σύµφωνα µαργών (ml) µε ενδιαστρώσεις 
ψαµµιτικών και πηλιτικών οριζόντων. Το συνδετικό υλικό των κροκαλοπαγών είναι 
ψαµµιτικό. Οι κροκάλες που προέρχονται από τη Πίνδο είναι σαφώς περισσότερες 
(90%) από τις υπόλοιπες κροκάλες αλλά και µεγαλύτερες. Οι κροκάλες που 
προέρχονται από τους ασβεστόλιθους της ενότητας Τρίπολης είναι πιο λίγες (9%), οι δε 
προερχόµενες από µεταµορφωµένα πετρώµατα (κυρίως από φυλλίτες) είναι πολύ λίγες 
(1%) αλλά και πολύ µικρές (οι µικρότερες όλων) σε µέγεθος,όλες όµως είναι καλά 
αποστρογγυλεµένες. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι το µέγεθος των κροκαλών, 
ανεξαρτήτως προέλευσης, είναι µικρότερο από το µέγεθος των κροκαλών των 
κροκαλοπαγών που εµφανίζονται ανατολικότερα Στα δείγµατα που ελήφθησαν από τη 
τοµή βρέθηκαν µόνο ροδοφύκη Lithophyllum racemus. 

Θέση 6. Στη θέση Μεγαβούνι (Εικ. 2, Θ.6) εµφανίζονται στη βάση εναλλαγές 
µαργών, ψαµµιτών µε κατά θέσεις ενδιαστρώσεις πολύµικτων κροκαλοπαγών των 
οποίων οι καλά αποστρογγυλεµένες κροκάλες προέρχονται από τις ενότητες Πίνδου 
(90%), Τρίπολης (9%) και Άρνας (1%) µε µεγάλες διαµέτρους κροκαλών 8-15cm, 7-
10cm και 4-5cm αντίστοιχα. Στα ανώτερα τµήµατα της τοµής εµφανίζονται κυρίως 
πολύµικτα κροκαλοπαγή όπως και στα κατώτερα µέλη, διαφέρουν όµως από τα 
προηγούµενα ως προς το µέγεθος (µεγάλη διάµετρος 1-5cm) και το ότι οι κροκάλες 
είναι πεπλατυσµένες και τοποθετηµένες µε µικρή κλίση προς τη θάλασσα. Πάντοτε οι 
κροκάλες που προέρχονται από τα πετρώµατα της Πίνδου είναι οι περισσότερες (89%), 
ακολουθούν οι κροκάλες που προέρχονται από τους νηριτικούς ασβεστόλιθους της 
Τρίπολης (9%) και τέλος οι κροκάλες που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα 
πετρώµατα της Άρνας (1-2). Προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα νανοαπολιθώµατα: 
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Coccolithus abisectus MULLER, 1970 
Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER, 1930 
Cyclococcolithus formosus (ROTH & RAY) MULLER, 1970 
Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMAN) KAMPTNER, 1954 ex 1956 
Dictyococcites dictyodus (DEFLANDRE & FERT) MARTINI, 1969 
Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER, 1943 
Pseudoemiliania lacunosa (KAMPTNER) GARTNER, 1969 
Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH - NIELSEN, 1968 

 

 

Εικ. 2 Σχηµατικός γεωλογικός χάρτης της λεκάνης Νέδα: 1:Θίνες, ολοκαινικές αποθέσεις, 
2:Ερυθροπυριτικός κλαστικός σχηµατισµός, 3:Σχηµατισµός Νέδα, 4:Σχηµατισµός 
Ελαίας, 5:Ενότητα Πίνδου, 6:Γεωλογικό όριο, 7:Ρήγµα, 8:Παράταξη και κλίση 
στρωµάτων, 9:Θέση παρατήρησης και δειγµατοληψίας. 

Fig. 2 Schematic geological map of Neda basin; 1:Dunes, holocene deposits, 2:Red clastic 
siliceous formation, 3:Neda formation, 4:Elea formation, 5:Pindos unit, 6:Geological 
boundary, 7:Fault, 8:Strike and dip of strata, 9:Location and sampling site. 

 
Θέση 7. Στη θέση αυτή που βρίσκεται στο ανατολικό περιθώριο της λεκάνης (Εικ.  
2., Θ.7), πολύµικτα συνεκτικά κροκαλοπαγή επικάθονται ασύµφωνα στο καλά 

διαµορφωµένο παλαιοανάγλυφο των σχηµατισµών της ενότητας Πίνδου. 
Οι κροκάλες είναι καλά αποστρογγυλεµένες, το µέσο µέγεθός τους είναι µεγαλύτερο 
από το µέσο µέγεθος που έχουν στις δυτικότερες εµφανίσεις που ήδη περιγράφτηκαν, 
προέρχονται δε κυρίως από τους ασβεστόλιθους της ενότητας Πίνδου (92%) και από 
τους νηριτικούς ασβεστόλιθους (µαύροι µε νουµµουλίτες) της ενότητας Τρίπολης (8%). 
Το µέγεθος των κροκαλών που προέρχονται από την Τρίπολη είναι σαφώς µικρότερο 
από το µέγεθος των κροκαλών που προέρχονται από τη Πίνδο.  

Στα ανώτερα τµήµατα του σχηµατισµού (Εικ. 2, Θ.8,) εµφανίζονται πολύµικτα 
κροκαλοπαγή των οποίων οι κροκάλες είναι πολύ καλά αποστρογγυλεµένες και σχετικά 
πεπλατυσµένες (δείκτης παράκτιου περιβάλλοντος) σε σχέση µε τη βάση της τοµής, 
είναι όµως µικρότερου µεγέθους (µεγάλη διάµετρος 2-5cm) από το µέγεθος που έχουν 
στη βάση της τοµής (θέση 7), προέρχονται δε από τα πετρώµατα των ενοτήτων Πίνδου 
(85%), Τρίπολης (14%) και Άρνας (1%). Πάντα οι κροκάλες που προέρχονται από τα 
µεταµορφωµένα πετρώµατα της ενότητας Άρνας έχουν το µικρότερο µέγεθος, ενώ οι 
κροκάλες που προέρχονται από τη ενότητα της Πίνδου έχουν το µεγαλύτερο µέγεθος. 
Σε δείγµατα που ελήφθησαν σε όλο το πάχος της τοµής προσδιορίστηκαν µόνο 
ροδοφύκη Lithophyllum racemus. 
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Εικ. 3 Σχηµα-τική γεωλογική τοµή στο σχη-µατισµό Νέδα στη θέση 5 
 
Fig. 3 Schematic geologic cross section in the Neda formation (site 5) 
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Θέση 9. 

Περίπου 300 
µέτρα δυτικά 
του χωριού 
Λέπρεο (Εικ. 2, 
Θ.9), εµφανί-
ζονται φαιο - 

πράσινες 
µάργες, πάνω 
στις οποίες 

χουν αποτεθεί πολύµικτα κροκα-λοπαγή που έχουν σηµαντικό πάχος (περίπου 20 
έτρα). Οι κροκάλες προέρχονται από τα πετρώµατα των ενοτήτων Πίνδου (91%), 
ρίπολης (8%) και Άρνας (1%), είναι καλά αποστρογγυλεµένες και εν µέρει 
επλατυσµένες, το δε µέγεθός τους είναι γενικά µικρό. Έτσι οι κροκάλες που 
ροέρχονται από τα πετρώµατα της Πίνδου έχουν µεγάλη διάµετρο 5-8cm, αυτές που 
ροέρχονται από τους νηριτικούς ασβεστόλιθους της Τρίπολης έχουν µέση µεγάλη 
ιάµετρο 4-5cm, ενώ οι κροκάλες που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα 
ης Άρνας έχουν µέση µεγάλη διάµετρο 2-3cm. Στην περιοχή Λέπρεου - Φιγάλειας η 
παφή µεταξύ των µεταλπικών αποθέσεων και του αλπικού υποβάθρου είναι τεκτονική, 
ηλαδή έχουν αποτεθεί πάνω στη ρηξιγενή επιφάνεια και όχι στο παλαιοανάγλυφο του 
λπικού υποβάθρου. ∆είγµατα από τις µάργες για ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα 
δωσαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

Ceratolithus cristatus KAMPTNER, 1954 
Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER, 1930 
Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER,1943 
Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER, 1954 
Pseudoemiliania lacunosa (KAMPTNER) GARTNER, 1969 
Rhabdosphaera clavigera MURRAY & BLACKMAN, 1898 

Θέση 10. Περίπου 400 µέτρα νοτιοδυτικά του χωριού Φασκοµηλιά (Εικ. 2, Θ.10) 
µφανίζονται φαιο - πράσινες µάργες χωρίς στρώση και από πάνω πολύµικτα 
ροκαλοπαγή όπως στο Λέπρεο. Στα δείγµατα προσδιορίστηκαν µόνο µερικά ροδοφύκη 
ithophyllum racemus. 

 
Θέση 11. Πολύ κοντά στο χωριό Φασκοµηλιά (Εικ. 2, Θ.11), απαντούν από κάτω 

ρος τα πάνω (Εικ. 4): Άστρωτες φαιο - πράσινες µάργες, από πάνω πολύµικτα 
ροκαλοπαγή και από πάνω από τα κροκαλοπαγή εναλλαγές ψαµµούχων µαργών µε 
µµους. Οι κροκάλες έχουν µικρό µέγεθος (µεγάλη διάµετρο µέχρι 2cm) κυριαρχούν δε 
ι κροκάλες που προέρχονται από τους ασβεστόλιθους της ενότητας Τρίπολης. Στις 
αιο - πράσινες µάργες προσδιορίστηκαν: Θραύσµατα Μαλακίων, Operculum Bithynia 

entraculata, θραύσµατα Succinea sp. (apex) Λιµναίο, ενώ στις ψαµµούχες µάργες 
ροσδιορίστηκαν τα ακόλουθα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα: 

Coccolithus abisectus MULLER, 1970 
Cyclococcolithus floridanus (ROTH & HAY) MULLER 1570 
Emiliania huxleyi (LOHMAN) HIGH & MOHLER 1967 
Helicosphaera inversa HIGH & MOHLER 1967 
Gephyrocapsa aperta KAMPTNER,1963 
Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER, 1943 
Sphenolithus abies DEFLANDRE, 1954 
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Syracosphaera pulchra LOHMANN, 1902 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικ. 4 Σχηµατική τοµή 
στα ανώτερα στρώµατα του 
σχηµατισµού Νέδα στη 
θέση 11. 
Fig. 4 Schematic cross 
section in the Neda 
formation uppermost part 
at site 11. 
 
 

 

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα για το σχηµατισµό Νέδα θα µπορούσε κανείς να 
κάνει τα ακόλουθα σχόλια:  
• Ο σχηµατισµός µπορεί να διακριθεί σε δύο τµήµατα, το κατώτερο ή κυρίως τµήµα 
που αποτελείται κυρίως από εναλλαγές ψαµµιτών, µαργών και ψαµµούχων µαργών 
µε παρεµβολές πολύµικτων κροκαλοπαγών και το ανώτερο τµήµα που αποτελείται 
αποκλειστικά από πολύµικτα κροκαλοπαγή. 

• Οι κροκάλες των κροκαλοπαγών, τόσο στα κατώτερα όσο και στα ανώτερα τµήµατα 
του σχηµατισµού προέρχονται κυρίως από τα πετρώµατα της ενότητας Πίνδου µε 
ποσοστό συµµετοχής περίπου 90%, ενώ 8-9% προέρχονται από τους νηριτικούς 
ασβεστόλιθους της ενότητας Τρίπολης (σε αρκετές περιπτώσεις µε νουµµουλίτες) και 
ένα ποσοστό 1-2% προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της ενότητας 
Άρνας (φυλλίτες - χαλαζίτες). 

• Το µέγεθος των κροκαλών ποικίλει και εξαρτάται από τη προέλευση, τη 
στρωµατογραφική και τη γεωγραφική θέση στην οποία απαντώνται. Έτσι οι κροκά-
λες που προέρχονται από τα πετρώµατα της ενότητας Πίνδου έχουν κατά κανόνα 
µεγαλύτερο µέγεθος από τις κροκάλες που προέρχονται από τις ενότητες Τρίπολης 
και Άρνας, άσχετα από τη στρωµατογραφική και γεωγραφική θέση στην οποία 
απαντώνται, οι δε κροκάλες που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της 
ενότητας Άρνας είναι πάντοτε οι µικρότερες σε µέγεθος. 

• Οι κροκάλες που βρίσκονται σε κατώτερους στρωµατογραφικούς ορίζοντες είναι κατά 
κανόνα µεγαλύτερου µεγέθους από αυτές που απαντούν στα κροκαλοπαγή των 
ανώτερων οριζόντων. Έτσι στον πολύ χαρακτηριστικό κροκαλοπαγή ορίζοντα, µε τον 
οποίο κλείνει ο κύκλος των αποθέσεων του σχηµατισµού, οι κροκάλες έχουν µέσο 
µέγεθος πολύ µικρό (2cm περίπου) και συχνά είναι πεπλατυσµένες η δε τοποθέτησή 
τους είναι µε κλίση προς τη θάλασσα. 

• Το µέγεθος των κροκαλών µεταβάλλεται κυρίως από τα ανατολικά προς τα δυτικά και 
είναι µεγαλύτερο στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης και µικρότερο στο δυτικό (προς 
τον Κυπαρισσιακό κόλπο). Στους ανώτερους στρωµατογραφικά ορίζοντες, το 
µέγεθος τους είναι µεγαλύτερο στη περιοχή νότια της σηµερινής κοίτης από εκείνο 
στα βόρεια. 

 
Παλαιοοικολογία - Παλαιοπεριβάλλον 

Ο µεγάλος αριθµός τµηµάτων κλαδωτών µορφών του είδους Lithophyllum racemus 
από τα Ασβεστοφύκη (Lithophyllaceae) υποδηλώνει το µικρό βάθος απόθεσης (10 - 
60m.) (Lemoine, 1940 in Johnson, H.J. 1957. Γενικά τα φύκη είναι δείκτες ηλικίας και 
περιβάλλοντος και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για στρωµατογραφικούς συσχετισµούς 
(Johnson 1957). 
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Τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα που προσδιορίστηκαν στα δείγµατα που 
ελήφθησαν, είναι δείκτες για τα ακόλουθα:  
• Τα ιζήµατα αποτέθηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον ακτής, το οποίο είχε περιστασιακά 
κάποια σύνδεση µε την ανοικτή θάλασσα (περιπαράκτιο περιβάλλον). 

• Τα νερά της θάλασσας ήταν ζεστά και 
• Η ιζηµατογένεση έγινε σε ρηχά νερά (βάθος µέχρι τα 25-30 µέτρα περίπου). 

Εποµένως, από τη µελέτη της µικρο- και ναννοπανίδας συµπεραίνεται ότι η 
ιζηµατογένεση έγινε σε ένα παράκτιο (υποπαράκτιο έως περιπαράκτιο) περιβάλλον, σε 
ζεστά νερά και σε µικρό βάθος όχι µεγαλύτερο των 25-30 µέτρων περίπου. 

Η τροφοδοσία της λεκάνης σε κλαστικό υλικό και πιο συγκεκριµένα σε κροκάλες, 
πρέπει να έγινε κυρίως από τα ανατολικά προς τα δυτικά σε όλη τη διάρκεια της 
ιζηµατογένεσης, όπως δείχνει η µεταβολή του µεγέθους των κροκαλών των 
πολύµικτων κροκαλοπαγών. 
 
Ηλικία 
 

Τα Ροδοφύκη του είδους Lithophyllum racemus είναι χαρακτηριστικά απολιθώµατα 
στις κατωπλειστοκαινικής ηλικίας θαλάσσιες αποθέσεις της Καλαβρίας, Σικελίας και 
Σοµαλίας (Johnson 1957, από Μαρκοπούλου - ∆ιακαντώνη et al., 1989, 1991). 

Για τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα που προσδιορίστηκαν στις περισσότερες 
θέσεις δειγµατοληψίας µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 Στη θέση 1, το είδος Pseudoemiliania lacunosa εµφανίζεται µε µεγάλο πλήθος 
ατόµων, τα οποία είναι καλοδιατηρηµένα. 

 Στις θέσεις 2,3,6,9 το είδος Gephyrocapsa oceanica είναι "large" και εµφανίζεται µε 
µεγάλο πλήθος καλοδιατηρηµένων ατόµων (στη θ.6, 24 άτοµα σε σύνολο 32 και 
στη θ.9, 20 άτοµα σε σύνολο 27). 

 Στη θέση 9 το είδος Ceratolithus cristatus έχει µικρή παρουσία (2 άτοµα). 
 Όπως φαίνεται από τα ναννοαπολιθώµατα που προσδιορίστηκαν στις περισσότερες 
θέσεις δειγµατοληψίας, η ταυτόχρονη παρουσία των ειδών Pseudoemiliana lacunosa 
και Gephyrocapsa oceanica τεκµηριώνει παντού τη Ζώνη Pseudoemiliania lacunosa, 
ΝΝ-19 (Martini, 1971, Bukry, 1978), τόσο στους κατώτερους όσο και στους 
ανώτερους ορίζοντες του σχηµατισµού Νέδα. 

 Στη θέση 11 από τα προαναφερθέντα ναννοαπολιθώµατα τα Coccolithus abisectus, 
Cyclococcolithus floridanus, Sphenolithus abies και Syracosphaera pulchra είναι 
µεταφερµένα, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία των Gephyrocapsa aperta και 
Gephyrocapsa oceanica, η οποία είναι “large” και σε µεγάλο πλήθος ατόµων σε 
συνδυασµό µε την απουσία της Pseudoemiliana lacunosa και την πρώτη εµφάνιση 
των Emiliania huxleyi και Helicosphaera inversa (πολύ µικρός αριθµός ατόµων) 
τεκµηριώνει το ότι πρόκειται για τη Ζώνη Gephyrocapsa oceanica NN-20 (Martini, 
1971, Bukry, 1978), ή 0.44 - 0.27 m.y. (Gartner, 1977). 
Εποµένως, η ιζηµατογένεση του σχηµατισµού Νέδα πραγµατοποιήθηκε κατά το 

Κάτω Πλειστόκαινο (ΝΝ-19), σε µία δε θέση πιστοποιήθηκε ότι η θαλάσσια 
ιζηµατογένεση συνεχίστηκε και κατά το Μέσο Πλειστόκαινο (ΝΝ-20). 

Βέβαια είναι γνωστές οι διαφορές απόψεων για την απόλυτη χρονολόγηση των 
Ζωνών Pseudoemiliania lacunosa ΝΝ-19 και Gephyrocapsa oceanica ΝΝ-20. Κατά τον 
Martini (1971) και την Muller (1972), η Ζώνη Pseudoemiliania lacunosa NN-19 
καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 1.8 Μα έως 0.58 - 0.52 Μα (Εικ. 2.27.a) ενώ κατά 
Gartner (1977) και Harland et al., (1989) από 0.92 Mα έως 0.44 Μα από σήµερα. 

Κατά τον Martini (1971) και την Muller (1972), η Ζώνη Gephyrocapsa oceanica 
NN-20 καλύπτει το χρονικό διάστηµα 0.58 - 0.52 Mα έως 0.15 Μα, ενώ κατά τον 
Gartner (1977) 0.44 Μα έως 0.27 Μα. 
 
3. Ερυθροπυριτικός κλαστικός σχηµατισµός 
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Πρόκειται για χερσαίο σχηµατισµό που βρίσκεται ασύµφωνα τοποθετηµένος πάνω 
στους παλαιότερους µεταλπικούς σχηµατισµούς ακόµα και τους κατωπλειστοκαινικής 
ηλικίας. Αποτελείται από µικρά γωνιώδη πυριτικά στοιχεία που προέρχονται κυρίως από 
ραδιολαρίτες. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του εν λόγω σχηµατισµού δεν είναι ο 
πετρολογικός τύπος των επιµέρους πυριτικών στοιχείων, αλλά η παντελής απουσία 
ανθρακικών στοιχείων. Το πάχος του σχηµατισµού δεν παραµένει σταθερό αλλά 
µεταβάλλεται από θέση σε θέση, αφού έχει αποτεθεί στο παλαιοανάγλυφο των 
παλαιότερων σχηµατισµών. Η ηλικία του σχηµατισµού αυτού πρέπει να είναι Μέσο 
Πλειστόκαινο ή και νεώτερη, η δε έναρξη δηµιουργίας του σχετίζεται έµµεσα µε τις 
ανοδικές κινήσεις που είχαν σαν αποτέλεσµα τη χέρσευση της περιοχής.  
 
4. Ολοκαινικές αποθέσεις 
 
Αποτελούνται από χαλαρές αλλουβιακές αποθέσεις και θίνες. Οι αλλουβιακές αποθέσεις 
εµφανίζονται κυρίως στη κοίτη του ποταµού Νέδα καθώς και στις κοίτες ορισµένων 
ρευµάτων µε τη µορφή ποτάµιων αναβαθµίδων. Στη σηµερινή κοίτη της Νέδα 
απαντώνται κυρίως κροκάλες µεγάλου µεγέθους έως και ογκόλιθοι (µε µεγάλη διάµετρο 
µεγαλύτερη από 0.5 µέτρα), οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά από τα πετρώµατα της 
ενότητας Πίνδου (ασβεστόλιθοι, φλύσχης και ραδιολαρίτες). Οι θίνες αναπτύσσονται 
κύρια στη παραλία βόρεια της Ελαίας, αποτελούνται από άµµο, το δε εύρος εµφάνισης 
ποικίλει από µερικά µέτρα έως µερικές δεκάδες µέτρων. 
 
3. ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 

Το τεκτονικό βύθισµα Νέδα παρουσιάζει µία πολυσύνθετη παλαιογεωγραφική 
εξέλιξη κατά τη διάρκεια του Νεογενούς και κυρίως του Τεταρτογενούς και τούτο διότι 
η περιοχή βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κοντά στη τάφρο του Ιονίου. Η 
παλαιογεωγραφική εξέλιξη της λεκάνης, µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν στη 
περιγραφή των σχηµατισµών, θα µπορούσε να συνοψισθεί ως εξής: 
• Το τεκτονικό βύθισµα Νέδα θα πρέπει να δηµιουργήθηκε µετά το τέλος των 
εφαπτοµενικών κινήσεων, δηλαδή από το Ανώτερο Μειόκαινο και µετά και πάντως 
όχι αργότερα από το Κατώτερο Πλειστόκαινο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι σε βαθύτερα 
σηµεία της λεκάνης δεν µπορεί να υπάρχουν θαλάσσιοι σχηµατισµοί ανωµειοκαινικής 
ή κατωπλειοκαινικής ηλικίας όπως συµβαίνει στη λεκάνη Κυπαρισσίας - Καλού Νερού 
νοτιότερα (Καµπέρης, 1987, Φουντούλης & Μωραϊτη, 1994) ή στη λεκάνη Ολυµπίας 
- Πύργου βορειότερα. 

• Πάνω στο ήδη καλά διαµορφωµένο παλαιοανάγλυφο των σχηµατισµών της ενότητας 
Πίνδου αποτίθεται ο σχηµατισµός κροκαλοπαγών Ελαίας στο νοτιοδυτικό τµήµα της 
λεκάνης (περιοχή Ελαίας). Στην υπόλοιπη λεκάνη δεν έχει τεκµηριωθεί η παρου-σία 
του εν λόγω σχηµατισµού, η οποία όµως δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι µπορεί να 
υπάρχει σε βαθύτερα σηµεία της λεκάνης. Η µεταφορά του κλαστικού υλικού έγινε 
από τους διάφορους παλαιοχειµάρρους η δε απόθεση έγινε σε χερσαίο περιβάλλον 
πολύ κοντά όµως στη παλαιοακτή. Η διαδικασία της απόθεσης του σχηµατισµού 
Ελαίας θα πρέπει να πραγµατοποιήθηκε κατά το Ανώτερο. 

• Τµήµα της περιοχής στην οποία είχαν αποτεθεί τα κροκαλοπαγή του σχηµατισµού 
Ελαίας µαζί µε τον υπόλοιπο χώρο της λεκάνης, κατέρχονται κάτω από τη στάθµη 
της θάλασσας κατά το Κάτω Πλειστόκαινο, οπότε αποτίθενται τα ιζήµατα του 
σχηµατισµού Νέδα σε καθαρά θαλάσσιο περιβάλλον (βάθος µέχρι 30 µέτρα). Η 
ιζηµατογένεση αρχίζει µε την απόθεση των κατώτερων τµηµάτων του σχηµατισµού 
(εναλλαγές ψαµµιτών, µαργών και ψαµµούχων µαργών µε παρεµβολές πολύµικτων 
κροκαλοπαγών), τελειώνει δε µε την απόθεση πολύµικτων κροκαλοπαγών. Η 
σύσταση των κροκαλοπαγών τόσο του κατώτερου όσο και του ανώτερου τµήµατος 
του σχηµα-τισµού είναι τέτοια ώστε, δηµιουργούνται αρκετά ερωτήµατα σε σχέση µε 
τη περιοχή τροφοδοσίας της λεκάνης µε κλαστικό υλικό. Πιο συγκεκριµένα οι 
κροκάλες των κροκαλοπαγών προέρχονται από τα πετρώµατα των ενοτήτων Πίνδου 
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Τρίπολης και Άρνας. Εάν εξετάσει κανείς τα πετρώµατα που απαντούν στη περιοχή 
του σηµερινού υδροκρίτη του ποταµού Νέδα, θα παρατηρήσει ότι η λεκάνη απορ-
ροής βρίσκεται αποκλειστικά και µόνο πάνω σε πετρώµατα της ενότητας Πίνδου. 
Οι εµφανίσεις των ασβεστόλιθων της Τρίπολης βρίσκονται πολύ ανατολικότερα του 
σηµερινού υδροκρίτη, στα ανατολικά περιθώρια της λεκάνης της Μεγαλόπολης. Θα 
µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η τροφοδοσία της λεκάνης µε κροκάλες από 
νηριτικούς ασβεστόλιθους γινόταν από το Λάπιθα που βρίσκεται βόρεια της λεκάνης. 
Η µελέτη της µεταβολής του µεγέθους των κροκαλών δείχνει ότι η τροφοδοσία 
γινόταν από τα ανατολικά προς τα δυτικά (µεγαλύτερες κροκάλες ανατολικά απ' ότι 
δυτικά) και όχι από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Εποµένως, θα πρέπει 
κατά την περίοδο απόθεσης του σχηµατισµού Νέδα να υπήρχε αν όχι συνεχής, 
τουλάχιστον περιοδική επικοινωνία µε τη λεκάνη της Μεγαλό-πολης. Επιπλέον οι 
κροκάλες που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Άρνας δείχνουν 
και αυτές µε τη σειρά τους ότι η µεταφορά έχει γίνει από τα ανατολικά προς τα 
δυτικά. Η πλησιέστερη εµφάνιση της ενότητας Άρνας είναι στους Αραχαµίτες 
(ανατολικά της Μεγαλόπολης) και στο ∆υρράχιο (νότια της Μεγαλόπολης) όπου 
εµφανίζονται κροκαλοπαγή αποτελούµενα από κροκάλες αρκετά µεγάλου µεγέθους, 
πάντως πολύ µεγαλύτερου αυτών που συµµετέχουν στο σχηµατισµό Νέδα, 
προέρχονται δε αποκλειστικά από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της ενότητας 
Άρνας. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η περιγραφή των κροκαλοπαγών αυτών 
παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το σχηµατισµό Απιδίτσας που έχουν περιγράψει οι 
LUTTIG & VINKEN (1967) στη λεκάνη της Μεγαλόπολης, που θεωρούν ότι έχει 
αποτεθεί κατά την πρώτη παγετώδη περίοδο του Πλειστοκαίνου. 

• Στο τέλος του Κατώτερου Πλειστοκαίνου ή τις αρχές του Μέσου Πλειστοκαίνου, η 
λεκάνη ακολουθεί το κινηµατικό καθεστώς του ευρύτερου χώρου (καθεστώς 
ανύψωσης), τοπικά δε δηµιουργούνται συνθήκες απόθεσης λιµναίων ιζηµάτων πάνω 
από τα πολύµικτα κροκαλοπαγή του ανώτερου τµήµατος του σχηµατισµού Νέδα. 

• Τέλος ολόκληρη η περιοχή χερσεύει και λόγω των κατάλληλων κλιµατικών 
συνθηκών δηµιουργείται και αποτίθεται ο ερυθροπυριτικός κλαστικός σχηµατισµός. 

• Η σηµερινή εικόνα ολοκληρώνεται κατά το Ολόκαινο µε τη δηµιουργία των ποτάµιων 
αναβαθµίδων, των Θινών και γενικότερα µε τις αλλουβιακές αποθέσεις πάνω στους 
προϋπάρχοντες σχηµατισµούς. 
Με βάση τα προηγούµενα στοιχεία είναι δυνατόν να υπολογισθεί η τάξη µεγέθους 

της µέσης ταχύτητας βύθισης, κατά τη διάρκεια της ιζηµατογένεσης και ανύψωσης κατά 
τη φάση των ανοδικών κινήσεων τα τελευταία 1.6 Ma. Για τον υπολογισµό των µέσων 
ταχυτήτων βύθισης και ανύψωσης, εκτός των προηγουµένων, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και τα ακόλουθα: 
1) Το πάχος των θαλάσσιων κατωπλειστοκαινικών αποθέσεων που είναι 400 m. 
2) Η διαπίστωση διάβρωσης ιζηµάτων του Κάτω Πλειστοκαίνου, πάχους 100 m περίπου 

σε άλλες περιοχές του ευρύτερου χώρου της Μεσσηνίας (Μαρκοπούλου-∆ιακαντώνη 
et al., 1989). Στην προκειµένη περίπτωση όµως η Ιζηµατογένεση συνεχίστηκε µέχρι 
και το Μέσο Πλειστόκαινο (ΝΝ-20) βόρεια της σηµερινής κοίτης του ποταµού. Στα 
στρώµατα του ίδιου σχηµατισµού που βρίσκονται νότια της σηµερινής κοίτης 
προσδιορίστηκε το Κατώτερο Πλειστόκαινο (ΝΝ-19). Επειδή όµως (ι) η λεκάνη έχει 
σχετικά µικρές διαστάσεις, (ιι) η λιθολογία, η φάση και το περιβάλλον απόθεσης των 
ιζηµάτων παραµένει σταθερό και στις δύο βιοζώνες (ΝΝ-19, ΝΝ-20), θεωρούµε ότι η 
ιζηµατογένεση συνεχίστηκε και στη περιοχή νότια της σηµερινής κοίτης της Νέδα 
µέχρι και το Μέσο Πλειστόκαινο και ότι οι ανυψωτικές κινήσεις άρχισαν µετά το 
τέλος της θαλάσσιας ιζηµατογένεσης. 

3) Για τον υπολογισµό της µέσης ταχύτητας ανύψωσης δεχόµαστε ότι τα ανώτερα 
στρώµατα του σχηµατισµού Νέδα έχουν ανυψωθεί µέχρι το απόλυτο υψόµετρο των 
400m. στο βόρειο περιθώριο (Φασκοµηλιά – Λέπρεο), τα 320m. στο κεντρικό τµήµα 
(Μεγαβούνι – Μαραθιά), τα 320m. στο νότιο περιθώριο της λεκάνης. 

4) Είναι γνωστό το θέµα των διαφωνιών για το πού βρίσκεται το όριο Πλειοκαίνου-
Πλειστοκαίνου, για το οποίο άλλοι ερευνητές δέχονται ότι είναι στο 2.4 Ma και άλλοι 

 260



στο 1.6 Ma ή σε κάποιες ενδιάµεσες θέσεις. Στην προκειµένη περίπτωση οι 
υπολογισµοί έγιναν δεχόµενοι ότι το όριο Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου είναι στο 1.6 
Ma. 

5) Επίσης υπάρχουν διαφωνίες ως προς την χρονική τοποθέτηση και το χρονικό 
διάστηµα που καλύπτουν οι Ζώνες Pseudoemiliania lacunosa NN-19 και 
Gephyrocapsa oceanica NN-20 (Μuller, 1973, Gartner 1977, Harland et al., 
1989). Στην προκειµένη περίπτωση οι υπολογισµοί έγιναν δεχόµενοι ότι η χρονική 
διάρκεια της Ζώνης ΝΝ-19 είναι 1.2 Μα, ήτοι από το 1.6 Μα έως το 0.4 Μα. Και της 
Ζώνης ΝΝ-20 0.13 Μα, ήτοι από το 0.4 Μα µέχρι το 0.27Μα. 

6) Είναι γνωστές οι παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές στο όριο Πλειοκαίνου-
Πλειστοκαίνου. Αντί όµως της πτώσης της στάθµης της θάλασσας λόγω της 
παγετώδους περιόδου, παρατηρείται µια επίκλυση της θάλασσας στις αρχές του 
Κάτω Πλειστοκαίνου στον ευρύτερο χώρο της Μεσσηνίας (Mαρκοπούλου-
∆ιακαντώνη et al., 1989, 1991, Frydas 1990,Ζελελίδης et al., 1986), η οποία 
οφείλεται στη νεοτεκτονική παραµόρφωση της περιοχής, αφού αυτή βρίσκεται 
περίπου 55 km ανατολικά της Ιόνιας τάφρου, αποτελούσε δε εκείνη την εποχή 
τµήµα του νησιωτικού τόξου. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οι µεταβολές της 
στάθµης της θάλασσας, κατά τη φάση της βύθισης και της ανύψωσης, οφείλονταν 
κυρίως σε τεκτονικούς λόγους, και λιγότερο σε ευστατικούς. Στους υπολογισµούς 
που ακολουθούν δεν λάβαµε υπόψη τις µεταβολές της στάθµης της θάλασσας λόγω 
ευστατισµού. 
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα προαναφερθέντα υπολογίστηκε ότι η µέση 

ταχύτητα βύθισης (Vs) κατά τη διάρκεια της ιζηµατογένεσης είναι: 
Vs = 400.000mm / 1.330.000y = 0.30mm/y 

Η µέση ταχύτητα ανύψωσης (Vu) κατά τη διάρκεια των ανοδικών κινήσεων είναι 
για την περιοχή Καρυών – Φόνισσας (Νότια της σηµερινής κοίτης): 

Vu = 150.000mm / 270.000y = 0.55mm/y 
Για την κεντρική περιοχή: 

Vu = 320.000mm / 270.000y = 1.18mm/y 
Για την περιοχή Λέπρεου – Φασκοµηλιάς (βόρειο περιθώριο): 

Vu = 400.000mm / 270.000y = 1.48mm/y 
∆ηλαδή στη λεκάνη Νέδα διαπιστώνεται ότι η περιοχή Φασκοµηλιάς ανυψώνεται 

πολύ ταχύτερα, µε σχεδόν τριπλάσια ταχύτητα από την περιοχή Καρυών και λίγο 
ταχύτερα από την κεντρική περιοχή (Μεγαβούνι – Μαραθιά). Επιπλέον η ταχύτητα 
ανύψωσης στη Φασκοµηλιά είναι περίπου 5.5 φορές µεγαλύτερη της ταχύτητας 
βύθισης, ενώ για την περιοχή Καρυών η ταχύτητα ανύψωσης είναι διπλάσια της 
ταχύτητας βύθισης. 
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