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1. Γενικά
Η απλούστερη περίπτωση σε γεωλογικό χάρτη είναι όταν σε αυτόν
αποτυπώνονται απαραµόρφωτοι ιζηµατογενείς σχηµατισµοί («οριζόντια στρώµατα»). Στην περίπτωση αυτή οι επαφές µεταξύ των
στρωµάτων είναι οριζόντιες επιφάνειες (ιδανικά επίπεδα) που θεωρητικά µπορούν να εκτείνονται επ’ άπειρον. Αυτό σηµαίνει ότι:
− κάθε επαφή θα βρίσκεται συνέχεια σε σταθερό υψόµετρο,
− στο χάρτη, τα ίχνη των επαφών θα ταυτίζονται ή θα είναι παράλληλα µε τις ισοϋψείς και
− τα νεότερα στρώµατα θα βρίσκονται σε µεγαλύτερα υψόµετρα
από τα αρχαιότερα (π.χ. µέσα στις κοιλάδες θα εµφανίζονται τα
αρχαιότερα, ενώ στις κορυφές τα νεότερα) (Εικ. 3-1).
Όπως φαίνεται και στο χάρτη της εικόνας 3-2, τα ίχνη των επαφών των στρωµάτων «µιµούνται» τη µορφή των ισοϋψών, ή ταυτίζονται µε αυτές. Αυτό συµβαίνει διότι, αφού οι επαφές είναι οριζόντια επίπεδα, τότε η τοµή κάθε επαφής µε τη µορφολογία θα δίνει
µια ισοϋψή καµπύλη δεδοµένου υψοµέτρου. Για παράδειγµα, στην
εικόνα 3-2 το ίχνος της οριζόντιας επαφής µεταξύ των στρωµάτων µάργας και ασβεστόλιθου αντιστοιχεί ουσιαστικά στην ισοϋψή
καµπύλη των 400m, ενώ για την επαφή µάργας / αργιλικού σχίστη
βλέπουµε ότι ισαπέχει σταθερά από τις ισοϋψείς των 500m και
600m, χωρίς να τις τέµνει πουθενά: µε λίγη προσοχή λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι η επαφή µάργας / αργιλικού σχίστη βρίσκεται
σταθερά σε υψόµετρο 550m, διαγράφοντας ουσιαστικά µια «ενδιάµεση» ισοϋψή καµπύλη στα 550m Α.Υ.

ΕΙΚΟΝΑ 3-1. Τρισδιάστατη απεικόνιση περιοχής που καλύπτει ο

χάρτης της εικόνας 3-2 και στην οποία απαντούν απαραµόρφωτοι
σχηµατισµοί (οριζόντια στρώµατα).
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2. Στρωµατογραφική δίαρθρωση – Στρωµατογραφική στήλη
Πριν την κατασκευή οποιασδήποτε γεωλογικής, τοµής (και όχι µόνο σε αυτήν τη σχετικά απλή περίπτωση) είναι ζωτικής σηµασίας
να έχουµε ξεκαθαρίσει ποια είναι η στρωµατογραφική διάρθρωση
της περιοχής του χάρτη, δηλαδή πρέπει να προσδιορίσουµε τη σειρά µε την οποία έχουν αποτεθεί τα στρώµατα (µε άλλα λόγια ποιο
είναι αρχαιότερο, ποιο µεταγενέστερό του, κ.ο.κ.). Επίσης πρέπει
να έχουµε ξεκαθαρίσει ποια είναι η σχέση µεταξύ των διαφόρων
σχηµατισµών: αν ανήκουν όλοι στην ίδια ακολουθία, αν υπάρχουν
ασυµφωνίες, κλπ.
Η εικόνα της στρωµατογραφικής διάρθρωσης δίνεται συνήθως µε
µία (ή περισσότερες, σε πιο σύνθετες περιπτώσεις) στρωµατογραφική στήλη. Πρόκειται για µια γραφική, υπό κλίµακα, απεικόνιση
της διαδοχής των γεωλογικών σχηµατισµών, µε τα πάχη τους, την
πιθανή οµαδοποίησή τους σε ακολουθίες (συστήµατα, ενότητες,
κλπ.) καθώς και τη σχέση µεταξύ των ακολουθιών αυτών.
Στην περίπτωση των στρωµάτων που απαντούν στο χάρτη της
εικόνας 3-2 τα πράγµατα είναι απλά, αφού πρόκειται για οριζόντια,
απαραµόρφωτα στρώµατα. Συγκεκριµένα, ένας σχηµατισµός που
βρίσκεται σε µεγαλύτερο Α.Υ. είναι νεότερος από έναν που βρίσκεται χαµηλότερα. Έτσι, καταλαβαίνουµε ότι το αρχαιότερο στρώµα
του χάρτη είναι το λατυποπαγές, νεότερο αυτού ο ασβεστόλιθος,
κ.ο.κ. Ο νεότερος γνωστός σχηµατισµός είναι αυτός που βρίσκεται
τοπογραφικά ψηλότερα, δηλαδή ο µαργαϊκός ασβεστόλιθος.

3. Γεωλογική τοµή (Γ.Τ.)
Εάν δεν έχει προεπιλεγεί, επιλέγουµε τη γεωλογική τοµή που θα
αποδώσει σαφέστερα τη δοµή της περιοχής του χάρτη. Κατά κανόνα, διαφωτιστικότερες είναι οι Γ.Τ. που τέµνουν στην επιφάνεια
όσο το δυνατό περισσότερους σχηµατισµούς (Εικ. 3-3). Ωστόσο,
σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως θα δούµε παρακάτω, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η διεύθυνση των στρωµάτων, η ύπαρξη ή όχι ασυµφωνιών, ρηγµάτων, κα.
Αρχικά κατασκευάζουµε την τοπογραφική τοµή (Τ.Τ.) (βλ. Τοπογραφική Τοµή), η οποία γίνεται συνήθως χωρίς παραµόρφωση κλίµακας (κλίµακα υψών = κλίµακα χάρτη).
Στη συνέχεια, σηµειώνουµε τα σηµεία στα οποία η Τ.Τ. τέµνει τα
ίχνη των επαφών των στρωµάτων. Από τα σηµεία αυτά φέρνουµε
οριζόντιες γραµµές, που ουσιαστικά αναπαριστούν τις επαφές των
στρωµάτων στην Γ.Τ.

Ποτέ τοµή «στα τυφλά»: µε
ξεκαθαρισµένη τη στρωµατογραφική διάρθρωση εξασφαλίζουµε την ορθότητα των συµπερασµάτων που µπορούµε να
βγάλουµε από το χάρτη.
Πρώτα προσδιορίζουµε τη σειρά αρχαιότητας των σχηµατισµών και µετά προχωράµε σε
οποιαδήποτε «κατασκευαστική» διαδικασία, όπως η γεωλογική τοµή.
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Εννοείται ότι φέρνουµε τις οριζόντιες αυτές γραµµές όχι «στον
αέρα», αλλά µόνο στο τµήµα αυτό της τοµής όπου το υψόµετρο είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το Α.Υ. της επαφής.
Ξεκινάµε τη χάραξη των επαφών στην Γ.Τ. από τη νεώτερη επαφή
που έχουµε συναντήσει και στη συνέχεια προχωρούµε προς τις
αρχαιότερες, µέχρι να φτάσουµε στην αρχαιότερη γνωστή επαφή.
Ολοκληρώνουµε την τοµή µε τον κατάλληλο συµβολισµό ή χρωµατισµό για κάθε σχηµατισµό, ο οποίος θα πρέπει να είναι συµβατός
µε το υπόµνηµα του χάρτη και τη στρωµατογραφική στήλη.
Συµπληρώνουµε το έντυπο της τοµής µε το υπόµνηµά της ή/και τη
στρωµατογραφική στήλη. Στο υπόµνηµα τοποθετούµε τους αρχαιότερους σχηµατισµούς κάτω και τους νεώτερους επάνω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: έχουµε πάντα υπόψη µας τη στρωµατογραφική διάρθωση, δηλαδή γνωρίζουµε ποιο στρώµα υπέρκειται ποιου, π.χ.,
από το σηµείο «γ1» της Γ.Τ. της εικόνας 3-3 θα διέρχεται η επαφή
µεταξύ των στρωµάτων αργιλικού σχίστη και µάργας: πάνω από
αυτήν θα βρίσκεται το νεότερο (στην περίπτωσή µας ο αργιλικός
σχίστης) και κάτω από αυτήν η µάργα (αρχαιότερο).
Προσέχουµε επίσης τα πάχη των στρωµάτων που εµφανίζουµε στη
Γ.Τ. να είναι σωστά και σύµφωνα µε αυτά που έχουµε υπολογίσει
από την ανάγνωση και ανάλυση του Γ.Χ. ∆ιευκρινίζεται ότι σε οριζόντια στρώµατα TΑV=Tt (βλ. Βασικές έννοιες), οπότε αρκεί να
αφαιρέσουµε την τιµή του Α.Υ. του δαπέδου από αυτή της οροφής
ενός στρώµατος για να βρούµε το πάχος του.

Σε µια συνεχή δέσµη στρωµάτων, αν το στρώµα Α υπέρκειται του Β, τότε το
δάπεδο του Α είναι ταυτόχρονα και οροφή του Β και
αντίστροφα.

Στρώµατα που είναι αρχαιότερα από αυτά που «συναντά» στην
επιφάνεια η Γ.Τ. δεν πρέπει να παραλείπονται. Ένας από τους
σκοπούς µιας Γ.Τ. είναι να αναδείξει τη δοµή και τη διάταξη των
πετρωµάτων σε βάθος: καµία Γ.Τ. δε θεωρείται πλήρης αν δεν
εµφανίζει την αρχαιότερη γνωστή επαφή ή στρώµα του χάρτη. Για
παράδειγµα, η Γ.Τ. της εικόνας 3-3 δεν τέµνει επιφανειακά το λατυποπαγές, το οποίο ωστόσο είναι αρχαιότερο του ιλυόλιθου και
του ασβεστόλιθου. Πώς όµως θα τοποθετήσουµε το στρώµα αυτό
στην τοµή? ∆ύο τρόποι υπάρχουν: α) βρίσκουµε από το χάρτη το
Α.Υ. της οροφής του στρώµατος και φέρνουµε στην Γ.Τ. την οριζόντια γραµµή που αντιστοιχεί σε αυτό το υψόµετρο, ή β) αφού γνωρίζουµε το πάχος του υπερκείµενου στρώµατος (στην περίπτωση
µας του ιλυόλιθου), µπορούµε αφαιρώντας την τιµή αυτή από το
Α.Υ. της οροφής του ασβεστόλιθου να βρούµε το ζητούµενο υψόµετρο και να φέρουµε την επαφή. Προσοχή! Οι δύο αυτές προσεγγίσεις οφείλουν να αλληλοεπιβεβαιώνονται, δηλαδή: αν έχουµε υπολογίσει το Α.Υ. της οροφής του λατυποπαγούς, αυτόµατα έχουµε
βρει και το δάπεδο του ιλυόλιθου, οπότε το τελευταίο πρέπει να
φαίνεται µε το σωστό του πάχος. Το αντίστροφο ισχύει αν ακολουθήσουµε τη δεύτερη προσέγγιση: δίνοντας το σωστό πάχος στον
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ιλυόλιθο, πρέπει αµέσως η οροφή του λατυποπαγούς να έχει τοποθετηθεί στο σωστό Α.Υ.
∆ε χρειάζεται να απεικονίσουµε σχηµατισµούς που είναι νεώτεροι
από αυτούς που συναντά επιφανειακά η Γ.Τ. (π.χ. ο σχηµατισµός
µαργαϊκού ασβεστόλιθου στην εικόνα 3-2, ο οποίος βρίσκεται τοπογραφικά ψηλότερα από το ψηλότερο σηµείο της τοµής µας, µε
Α.Υ. δαπέδου τα 1000m, δε θα φανεί στη Γ.Τ.
Ενώ για όλους του σχηµατισµούς του χάρτη της εικόνας 3-2 είναι
δυνατό να υπολογίσουµε το πάχος τους, για τον αρχαιότερο σχηµατισµό γνωρίζουµε µόνο την οροφή του. Είµαστε όµως σε θέση να
εκτιµήσουµε το ελάχιστο πιθανό πάχος µε κατάλληλη µελέτη του
χάρτη. Στο παράδειγµά της εικόνας 3-2 ο αρχαιότερος σχηµατισµός (λατυποπαγές) καταλαµβάνει την περιοχή του χάρτη µε
Α.Υ. ≤ 120m. Το χαµηλότερο τοπογραφικά σηµείο στο χάρτη (και
στο οποίο απαντά το λατυποπαγές) βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, µε
Α.Υ. περίπου 50m (η εκτίµηση είναι κατά προσέγγιση, αφού δεν
περνά από εκεί ισοϋψής ούτε υπάρχει τριγωνοµετρικό ή υψοµετρικό σηµείο). Άρα το ελάχιστο πιθανό πάχος που πρέπει να έχει το
λατυποπαγές είναι τουλάχιστον 120-50=70m και αυτό θα εµφανίσουµε στην ΓΤ.
Το πιθανό δάπεδο του αρχαιότερου στρώµατος χαράζεται µε διακεκοµµένη γραµµή, στην οποία παρεµβάλλουµε ένα ερωτηµατικό (?).

4. Γεωλογική εξέλιξη της περιοχής του χάρτη
Κάθε γεωλογικός χάρτης, εκτός από τη διάταξη των σχηµατισµών,
την επιφανειακή τους εξάπλωση, το είδος των επαφών τους, κλπ.,
αναπαριστά, σε κάποιο βαθµό, και την ιστορία των πετρωµάτων
που εµφανίζονται σε αυτόν. Μέσα, δηλαδή, από την ανάγνωση και
ανάλυση του γεωλογικού χάρτη είµαστε σε θέση να περιγράψουµε
τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής που αυτός καλύπτει. Αυτή συνίσταται σε διαδοχικά «επεισόδια» ή στάδια, τα οποία έχουν οδηγήσει στην εικόνα που αποτυπώνεται στο χάρτη.
Η περιγραφή της γεωλογικής εξέλιξης είναι ιδιαίτερα σηµαντική,
διότι µέσα από αυτήν περνάµε από το καθαρά περιγραφικό στάδιο
στο ερµηνευτικό, δηλαδή στη φάση που προσπαθούµε να εξηγήσουµε το πότε, το πώς και το γιατί η περιοχή που µελετάµε παρουσιάζει µια συγκεκριµένη γεωλογική διάρθρωση και δοµή.
Όπως είπαµε, η εξέλιξη της περιοχή αποτελείται από µια σειρά
γεγονότων. Έτσι, αρχίζουµε να περιγράφουµε τη γεωλογική εξέλιξη από το παλαιότερο γεγονός που έχουµε εντοπίσει*:
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Θεµελιώδεις αρχές:
− Οι ερµηνείες που δίνουµε από τη
µελέτη µιας περιοχής βασίζονται
στην αρχή του οµοιοµορφισµού
(uniformitarianism): όλα τα γεωλογικά φαινόµενα µπορούν να γίνουν
κατανοητά µέσω προσεκτικών παρατηρήσεων των σύγχρονων διεργασιών και όλες οι γεωλογικές διεργασίες που δρούσαν στο παρελθόν
δρουν επίσης και σήµερα.
− Για τα ιζηµατογενή πετρώµατα ισχύει η αρχή της υπέρθεσης: σε µία ακολουθία απαραµόρφωτων ιζηµατογενών πετρωµάτων, τα αρχαιότερα
στρώµατα βρίσκονται κάτω από τα
νεότερα.
− Αρχή της οριζοντιότητας: τα ιζήµατα
αποτίθενται αρχικά οριζόντια σε
πυθµένα ιζηµατογενούς λεκάνης.
− Αρχή της διαδοχής της πανίδας
(faunal succession): η απολιθωµένη
χλωρίδα και πανίδα εντοπίζεται µε
συγκεκριµένη και προσδιορίσιµη σειρά στο γεωλογικό χρόνο. Μια γεωλογική περίοδος είναι δυνατό να προσδιοριστεί από τα απολιθώµατα που
περιέχονται στους γεωλογικούς
σχηµατισµούς που έχουν αποτεθεί
την περίοδο αυτή.
− Αρχή των διατεµνοµένων σχέσεων
(cross-cutting relations): οι µαγµατικές διεισδύσεις (π.χ. οι γρανίτες)
και οι τεκτονικές διαρρήξεις (π.χ. τα
ρήγµατα) είναι νεότερα από τα πετρώµατα των οποίων διακόπτουν τη
συνέχεια.
− Αρχή του εγκλεισµού (inclusion):
Ένα θραύσµα πετρώµατος που βρίσκεται ενσωµατωµένο ή έγκλειστο σε
άλλο πέτρωµα είναι αρχαιότερο από
αυτό. Λ.χ., ένα γεωλογικό στρώµα
µπορεί να περιέχει θραύσµατα από
ένα αρχαιότερό του (υποκείµενο) –
ποτέ από νεότερο.

1. Στο παράδειγµά του χάρτη (Εικ. 3-2) το παλαιότερο γεγονός
είναι η απόθεση του αρχαιότερου στρώµατος (λατυποπαγές) η
οποία έλαβε χώρα σε µία λεκάνη ιζηµατογένεσης.
2. Σε κάποια χρονική περίοδο άλλαξαν οι συνθήκες ιζηµατογένεσης και άρχισε να αποτίθεται στον πυθµένα της λεκάνης το αµέσως νεότερο στρώµα.
3. ∆ιαδοχικές αλλαγές στις συνθήκες ιζηµατογένεσης προκάλεσαν
την απόθεση διακριτών στρωµάτων µε συγκεκριµένη στρωµατογραφική σειρά και στο παράδειγµα του χάρτη: ιλυόλιθος, ασβεστόλιθος, µάργα, αργιλικός σχίστης, ψαµµίτης και τέλος ο µαργαϊκός ασβεστόλιθος.
4. Στη συνέχεια, το σύνολο της περιοχής χέρσευσε / αναδύθηκε:
τούτο είναι αποτέλεσµα, κατά κύριο λόγο, δράσης των ενδογενών (τεκτονικών) δυνάµεων†, οπότε και η περιοχή εκτέθηκε
στους λεγόµενους εξωγενείς παράγοντες (ή δυνάµεις), οι οποίοι βασικά συνίστανται:
− στην αποσάθρωση (weathering): η διαδικασία (ή καλύτερα
το σύνολο των διεργασιών) που επιδρά στην επιφάνεια του
εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα πετρώµατος και προκαλεί
σταδιακή αλλοίωση της υφής, της σύστασης, του χρώµατος,
της σκληρότητας και της εν γένει αντοχής του πετρώµατος.
Στη διαδικασία αυτή δεν περιλαµβάνεται (ή είναι αµελητέα)
η µεταφορά των αλλοιωµένων τµηµάτων του πετρώµατος.
− στη διάβρωση (erosion): η διαδικασία φθοράς των πετρωµάτων από φυσικούς παράγοντες, όπως τα ποτάµια, ο άνεµος,
κλπ. και η συνεπαγόµενη µεταφορά του διαβρωµένου υλικού.
Είναι δυνατό να υποδιαιρεθεί σε τρεις διεργασίες: την απορρίνιση, τη χηµική διάβρωση και τη µεταφορά.. Μιλώντας δηλαδή για διάβρωση, ουσιαστικά εννοούµε τις «συνεργαζόµενες» διαδικασίες: φθορά + µεταφορά.
Οι εξωγενείς παράγοντες είναι αυτοί που έχουν δώσει τη σηµερινή µορφή του αναγλύφου και το οποίο αποτυπώνεται στο χάρτη.
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ: σε µια περιοχή που απαντούν απαραµόρφωτα
οριζόντια στρώµατα, η γεωλογική της εξέλιξη περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
− Απόθεση – ιζηµατογένεση – διαγένεση+λιθοποίηση
− Ανάδυση – Χέρσευση
− Αποσάθρωση – ∆ιάβρωση
*

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ότι η παράθεση των γεγονότων αυτών γίνεται
υπεραπλουστευµένη: οι συνθήκες ιζηµατογένεσης (απόθεση, διαγένεση,
λιθοποίηση, κλπ.) ελέγχονται από ιδιαίτερα περίπλοκες φυσικοχηµικές
διεργασίες. Στο εγχειρίδιο αυτό απλά προσπαθούµε να αναδείξουµε τη
διάσταση ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ και ΕΞΕΛΙΞΗ µέσα από την ανάγνωση ενός γεωλογικού χάρτη.
†
Χέρσευση µπορεί να προκληθεί και από µη τεκτονικούς, παράγοντες,
όπως οι κλιµατικοί. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να διαπιστωθεί από τα δεδοµένα που µας δίνουν οι απλοί γεωλογικοί χάρτες που µελετάµε.

