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1. Γενικά 

Ρήγµα (fault) είναι η απότοµη διακοπή της συνέχειας των πετρω-
µάτων, λόγω θραύσης κατά µήκος µιας επιφάνειας διάρρηξης και η 
οποία συνοδεύεται από σχετική µετατόπιση των δύο «πλευρών» 
εκατέρωθεν της επιφάνειας αυτής. Η µετατόπιση γίνεται πάνω 
στην επιφάνεια διάρρηξης, οι δε δύο «πλευρές» ονοµάζονται ρηξι-
τεµάχη (fault blocks) ή απλά τεµάχη (blocks) (Εικ. 6.1).  
 
Σε ένα γεωλογικό χάρτη, η ύπαρξη ρήγµατος αναγνωρίζεται από 
τη διακοπή και µετάθεση των επαφών των σχηµατισµών ∆ηλαδή, 
το ίχνος του ρήγµατος είναι µία γραµµή πάνω στην οποία διακό-
πτονται και µετατοπίζονται τα ίχνη των επαφών των στρωµάτων. 
 
Σε εργασία υπαίθρου, ένα ρήγµα µπορεί να εντοπιστεί είτε άµεσα 
(π.χ. αν έχει προκαλέσει µορφολογική ανωµαλία ή αν είναι ορατό 
το κάτοπτρό του, κλπ.) ή έµµεσα (πχ. Μέσα από την επανάληψη 
της εµφάνισης γεωλογικών σχηµατισµών ή την απουσία 
σχηµατισµών, Εικ. 6.2). 
 
Ιδεατά, ένα ρήγµα είναι µια επίπεδη επιφάνεια διάρρηξης, δηλαδή 
ένα στοιχείο που µπορούµε να προσεγγίσουµε και µε γεωµετρικά 
κριτήρια. Σε αυτό το αρχικό στάδιο, θα θεωρήσουµε τα ρήγµατα 
σαν επίπεδα και θα τα αντιµετωπίσουµε όπως κάθε επίπεδο στο 
χώρο (βλ. «Βασικές έννοιες»). 
 
Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, τα πράγµατα είναι πιο σύνθετα (ό-
πως άλλωστε συµβαίνει και µε τη συντριπτική πλειονότητα των 
µορφών και δοµών που πραγµατεύονται οι γεωεπιστήµες). Ένα 
ρήγµα σπάνια είναι αποµονωµένο, επίπεδο, µε σταθερή διεύθυνση 
και κλίση. Συνήθως πολλά, υποπαράλληλα ρήγµατα διατάσσονται 

ΕΙΚΟΝΑ 6-1. Σκίτσο που δείχνει 
πως ένα ρήγµα διακόπτει τη συνέ-
χει των πετρωµάτων. Οι όροι Ορο-
φή (Υπερκείµενο Τέµαχος) και ∆ά-
πεδο (Υποκείµενο Τέµαχος) είναι 
κληρονοµιά παλιών µεταλλευτικών 
όρων και δηλώνουν τη µάζα των 
πετρωµάτων που βρίσκεται πάνω ή 
κάτω, αντίστοιχα, από το ρήγµα. 

ΕΙΚΟΝΑ 6-2. Πολλές φορές η ύπαρξη 
ρήγµατος διαπιστώνεται από την επα-
νάληψη των ίδιων ή την απουσία ορι-
σµένων στρωµάτων. Στην περιοχή 
του χάρτη απαντά µια σειρά στρωµά-
των που φαίνεται στην αντίστοιχη 
στρωµατογραφική στήλη. Περπατώ-
ντας από το Α στο Β διαπιστώνουµε 
ότι µετά το στρώµα 3 επανεµφανίζο-
νται τα 1, 2, 3 και στη συνέχεια 
απουσιάζουν τα 4, 5, 6,7 µεταξύ της 
δεύτερης εµφάνισης του 3 και του 8. 
Και οι δύο αυτές «προβληµατικές» 
επαφές µπορούν να ερµηνευτούν ως 
ρήγµατα, όπως δείχνει η γεωλογική 
τοµή που συντάχθηκε µε βάση τις 
παρατηρήσεις της διαδροµής από το 
Α στο Β. 



 

 

 ΡΗΓΜΑΤΑ 57

έτσι ώστε να δηµιουργήσουν µια ρηξιγενή ζώνη, δηλαδή µια στενή, 
επιµήκη περιοχή στην οποία εκτονώνονται οι επικρατούσες τεκτο-
νικές τάσεις. Ρήγµατα µε παρόµοια γεωµετρικά, κινηµατικά, κλπ. 
χαρακτηριστικά συνιστούν ένα σύστηµα ρηγµάτων, ενώ περισσότε-
ρα του ενός συστήµατος ρηγµάτων µπορεί να εµφανίζονται σε µία 
περιοχή και να δηµιουργούν σύνθετες τεκτονικές δοµές (Εικ 6.3). 
 
Η µελέτη και ανάλυση των ρηγµάτων περιλαµβάνει πολλά στάδια, 
διαφορετικές προσεγγίσεις, εµπλέκει διάφορα είδη ταξινόµησής 
τους και γενικά είναι µια ιδιαίτερα πολυδιάστατη εργασία. Σε αυτό 
το επίπεδο θα καταπιαστούµε µε τις βασικές αρχές και µεθόδους 
που χρησιµοποιούνται και τούτο διότι η πλήρης ανάλυση των ρηγ-
µάτων απαιτεί στοιχεία που δεν παρέχονται από τους απλούς γε-
ωλογικούς χάρτες που χρησιµοποιούµε για την ώρα. 
 
Επιγραµµατικά, η µελέτη των ρηγµάτων περιλαµβάνει τέσσερις 
γενικές κατηγορίες αναλύσεων: 
1. Γεωµετρική ανάλυση 
2. Κινηµατική ανάλυση 
3. ∆υναµική ανάλυση 
4. Χρονική ανάλυση 
Στο σύνολό τους αυτές οι αναλύσεις ανήκουν στο γνωστικό πεδίο 
της Τεκτονικής Γεωλογίας, στοιχεία από την οποία θα δανειστού-
µε προκειµένου να αναλύσουµε στη συνέχεια τις ρηξιγενείς δοµές 
που θα συναντήσουµε. 
 
Ένα ρήγµα χωρίζει τον όγκο των πετρωµάτων που τέµνει σε δύο 
ρηξιτεµάχη (fault blocks) ή απλά τεµάχη. Το τέµαχος που βρίσκε-
ται προς τη φορά κλίσης του ρήγµατος (δηλαδή «υπέρκειται» του 
ρήγµατος) ονοµάζεται υπερκείµενο τέµαχος ή οροφή ή στέγη 
(hanging wall). Το τέµαχος που βρίσκεται αντίθετα από τη φορά 
κλίσης του ρήγµατος (δηλαδή «υπόκειται» του ρήγµατος) ονοµάζε-
ται υποκείµενο τέµαχος ή δάπεδο (footwall). (Εικ. 6.1) 

Ολίσθηση (slip) καλείται η σχετική µετατόπιση δύο σηµείων εκα-
τέρωθεν της επιφάνειας διάρρηξης, τα οποία πριν την µετατόπιση 
συνέπιπταν. Πρόκειται για άνυσµα που βρίσκεται επί του επιπέδου 
του ρήγµατος και αναλύεται σε δύο συνιστώσες: την ολίσθηση κατά 
κλίση (dip slip) και την ολίσθηση κατά παράταξη (strike slip) 
(Εικ. 6.4α). Η ολίσθηση µπορεί να υπολογιστεί µόνο εάν είναι γνω-
στά τα δύο σηµεία που προαναφέραµε. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν είναι 
πάντα εφικτό. 

Όταν δε γνωρίζουµε τα δύο σηµεία που συνέπιπταν πριν τη διάρ-
ρηξη ώστε να εκτιµήσουµε την ολίσθηση του ρήγµατος, τότε ο πιο 
πρόσφορος υπολογισµός είναι αυτό του άλµατος ή της φαινοµενι-
κής µετατόπισης (separation). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα γεω-
µετρικό µέγεθος που αντιστοιχεί στη φαινόµενη µετατόπιση ενός 
επίπεδου δείκτη εκατέρωθεν ενός ρήγµατος, µετρούµενη σε ο-
ποιαδήποτε δεδοµένη διεύθυνση.  

ΕΙΚΟΝΑ 6-3. Συζυγή συστήµατα 
ρηγµάτων που δηµιουργούν µια σειρά 
από σύνθετες τεκτονικές δοµές, 
όπως αυτή της τεκτονικής τάφρου 
(graben) και του τεκτονικού 
κέρατος (horst). 
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ΕΙΚΟΝΑ 6-4. (α) Προσδιορισµός της 
ολίσθησης ενός ρήγµατος. Το 
άνυσµα ns αντιστοιχεί στην αληθή 
ολίσθηση (net slip), αν θεωρήσουµε 
ότι πριν τη διάρρηξη το σηµείο Χ 
συνέπιπτε µε το Χ΄. Η αληθής 
ολίσθηση αναλύεται σε δύο 
συνιστώσες, την ολίσθηση κατά 
παράταξη (ss) (strike slip) και την 
ολίσθηση κατά κλίση (ds) (dip slip). 
φ: κλίση ρήγµατος. (β) Εάν δεν 
υπάρχουν άλλα διαθέσιµα στοιχεία, 
τότε σε µια τυχαία τοµή Τ-Τ΄ αυτό 
που µπορούµε µόνο να υπολογίσουµε 
είναι το κατακόρυφο άλµα του 
ρήγµατος. Για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούµε τα «µισά» βέλη στο 
συµβολισµό του ρήγµατος, τα οποία 
υποδηλώνουν µόνο τη σχετική 
κίνηση µεταξύ των δύο τεµαχών. 

ΕΙΚΟΝΑ 6-5. Στερεοδιάγραµµα που δείχνει τη διαφορά 
µεταξύ ολίσθησης και φαινόµενου άλµατος. Το ρήγµα στο 
(α) είναι κανονικό, εγκάρσιο ως προς τα κεκλιµένα 
στρώµατα που έχει µεταθέσει. Ωστόσο στο (β) έχει 
διαβρωθεί το ανώτερο τµήµα της δοµής και το ρήγµα 
φαίνεται στην επιφάνεια ως οριζοντιολισθητικό και 
µάλιστα αριστερόστροφο. Οι γραµµές προστριβής στην 
επιφάνεια του ρήγµατος είναι καθοδηγητικές για το 
χαρακτηρισµό του από κινηµατική σκοπιά. 
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Τονίζεται ότι, αντίθετα από την ολίσθηση, το άλµα αναφέρεται µό-
νο στην παρατηρούµενη µετατόπιση και δεν αντανακλά αναγκαία 
την πραγµατική φορά, διεύθυνση και µέτρο της ολίσθησης ενός 
ρήγµατος.  
 
Για παράδειγµα, ένα ρήγµα µε ολίσθηση κατά κλίση µπορεί να φαί-
νεται ως οριζοντιολισθητικό, αν έχουν συντρέξει άλλοι παράγοντες 
(π.χ. διάβρωση) (Εικ. 6.5). 
 
Αν η µέτρηση γίνεται σε κατακόρυφο επίπεδο (π.χ. το επίπεδο µιας 
γεωλογικής τοµής), τότε ως φαινόµενο κατακόρυφο άλµα, ή απλά 
κατακόρυφο άλµα (throw), ορίζουµε την κατακόρυφη απόσταση 
µεταξύ δύο σηµείων (ή γενικότερα δεικτών) εκατέρωθεν του ρήγ-
µατος. Ως οριζόντιο άλµα ή αποµάκρυνση (heave), αντίστοιχα, 
είναι η οριζόντια απόσταση µεταξύ των δύο αυτών σηµείων. 
(Εικ. 6.4β) 
 
 
 
2. Ταξινοµήσεις Ρηγµάτων 
 
Προκειµένου να µελετηθούν και να αναλυθούν οι ρηξιγενείς δοµές, 
χρησιµοποιούµε µια σειρά ταξινοµήσεων των ρηγµάτων, ανάλογα 
Οι βασικότερες ταξινοµήσεις βασίζονται στα στοιχεία που προα-
ναφέρθηκαν και είναι οι ακόλουθες (Εικ. 6.6): 
 

 Με βάση την ολίσθηση  
• Σε ρήγµατα ολίσθησης κατά κλίση (dip slip faults), στα ο-

ποία η µετατόπιση έχει γίνει παράλληλα στη φορά κλίσης του 
ρήγµατος. 

• Σε ρήγµατα ολίσθησης κατά παράταξη (strike slip faults) 
στα οποία η µετατόπιση έχει γίνει παράλληλα στην παράταξη 
του ρήγµατος. 

• Σε ρήγµατα πλάγιας ολίσθησης (oblique slip faults) στα ο-
ποία η το άνυσµα της ολίσθησης σχηµατίζει µετρήσιµη γωνία 
µε την παράταξη ή τη φορά κλίσης του ρήγµατος. 

 
 Με βάση τη γωνιακή σχέση διεύθυνσης ρήγµατος – διεύθυνσης 
στρωµάτων: 

• Σε επιµήκη (longitudinal): όταν η διεύθυνση του ρήγµατος εί-
ναι παράλληλη (ή περίπου) µε τη διεύθυνση των στρωµάτων 
που έχει διαταράξει.  

• Σε εγκάρσια (transverse): όταν η διεύθυνση του ρήγµατος 
είναι κάθετη (ή περίπου) µε τη διεύθυνση των στρωµάτων που 
έχει διαταράξει. 

• Σε διαγώνια (oblique): όταν η διεύθυνση του ρήγµατος είναι 
λοξή ως προς τη διεύθυνση των στρωµάτων που έχει διαταρά-
ξει. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6-6. Αντιπροσωπευτικοί τύποι 
ρηγµάτων µε βάση την ολίσθησή τους. 
Οι γραµµώσεις στις επιφάνειες των 
ρηγµάτων παριστάνουν τις γραµµές 
τεκτονικής ολίσθησης ή προστριβής 
(striations), οι οποίες συχνά αποτε-
λούν ασφαλή κινηµατικό δείκτη. 
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 ΕΙΚΟΝΑ 6-7. (α) Ανάστροφο και σύµφωνο ρήγµα σε χάρτη (επάνω) και σε τοµή (κάτω) Ο συµβολισµός 

στο ρήγµα δείχνει το σχετικά ανεβασµένο τέµαχος. (β) Κανονικό και αντίθετο ρήγµα σε χάρτη (επάνω) 
και σε τοµή (κάτω). Ο συµβολισµός στο ρήγµα δείχνει το σχετικά κατεβασµένο τέµαχος. Και τα δύο 
ρήγµατα είναι επιµήκη. Οι αριθµοί δίπλα στα ίχνη των ρηγµάτων δείχνουν την κλίση τους σε µοίρες. 

ΕΙΚΟΝΑ 6-8. (α) Χάρτης που δείχνει ένα ανάστροφο ρήγµα, εγκάρσιο ως προς τα στρώµατα, το οποίο 
φαίνεται σύµφωνο στην τοµή Α-Β, αλλά αντίθετο στην τοµή Γ-∆ (β). Η οδόντωση στο ρήγµα δείχνει 
το σχετικά ανεβασµένο τέµαχος. (γ) Χάρτης που δείχνει ένα κανονικό  ρήγµα, εγκάρσιο ως προς τα 
στρώµατα, το οποίο φαίνεται αντίθετο στην τοµή Α-Β, αλλά σύµφωνο στην τοµή Γ-∆ (δ). Ο 
συµβολισµός στο ρήγµα δείχνει το σχετικά κατεβασµένο τέµαχος. 



 

 

 ΡΗΓΜΑΤΑ 61

 
 Με βάση τη σχέση κλίσης ρήγµατος – κλίσης στρωµάτων: 
Πρόκειται για κατάταξη που αφορά βασικά την γεωµετρική διά-
ταξη στρωµάτων-ρήγµατος, όπως απεικονίζεται αυτή σε µία 
γεωλογική τοµή. Έτσι, τα ρήγµατα διακρίνονται σε: 
• Σύµφωνα, όταν η φορά κλίσης του ρήγµατος είναι οµόρροπη 

µε αυτή των στρωµάτων (Εικ. 6.7α). 

• Αντίθετα όταν η φορά κλίσης του ρήγµατος είναι αντίρροπη 
µε αυτή των στρωµάτων (Εικ. 6.7.β). 

Εδώ θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στην περίπτωση των ε-
γκαρσίων ή διαγωνίων ρηγµάτων η εικόνα που θα πάρουµε σε 
µία γεωλογική τοµή εξαρτάται από τη διεύθυνση της τοµής. Έ-
τσι, ένα δεδοµένο ρήγµα µπορεί να εµφανιστεί ως φαινοµενικά 
σύµφωνα ή φαινοµενικά αντίθετο, ανάλογα µε το ποια τοµή θα 
επιλέξουµε (Εικ. 6.8). 

 
 Γενετική Ταξινόµηση ρηγµάτων 
Πρόκειται για ευρύτατα χρησιµοποιούµενη ταξινόµηση και βα-
σίζεται στη σχετική θέση που έχουν αποκτήσει τα ρηξιτεµάχη 
µετά τη διάρρηξη. Υπάρχει πληθώρα προσεγγίσεων και απόψε-
ων σχετικά µε την ονοµατολογία, την ακρίβεια και γενικότερα 
το χαρακτηρισµό των ρηγµάτων από γενετική άποψη, εδώ όµως 
θα αρκεστούµε στο ν’ αναφερθούµε στις βασικές και πλέον α-
ποδεκτές κατηγορίες: 

• Κανονικά Ρήγµατα (normal faults): ρήγµατα στα οποία η ορο-
φή φαίνεται να έχει κατέλθει σε σχέση µε το δάπεδο (Εικ. 6.6, 
6.9). 

• Ανάστροφα ρήγµατα (reverse faults): ρήγµατα στα οποία η 
οροφή φαίνεται να έχει ανέλθει σε σχέση µε το δάπεδο1 (Εικ. 
6.6, 6.9).  

• Οριζοντιολισθητικά ρήγµατα (strike-slip faults), τα οποία 
διακρίνονται µε τη σειρά τους σε αριστερόστροφα (left-
lateral/sinistral) ή δεξιόστροφα (right-lateral/dextral), στα 
οποία έχουµε οριζόντια µετατόπιση των τεµαχών τους (Εικ. 
6.6). ∆εξιόστροφα είναι αυτά στα οποία, αν θεωρήσουµε το 
ένα τέµαχος σταθερό, το άλλο έχει µετατοπιστεί προς τα δεξιά 
του. Το αντίθετο ισχύει για τα αριστερόστροφα. 

                                               
1 Στη βιβλιογραφία υπάρχει ο διαχωρισµός σε reverse faults και thrust 
faults, ανάλογα µε την κλίση του ρηξιγενούς επιπέδου: στα πρώτα η τιµή 
αυτή είναι µεγαλύτερη των 45ο και στα δεύτερα µικρότερη. Ο όρος thrust 
fault αποδίδεται συνήθως στα ελληνικά ως εφίππευση. Ωστόσο για να 
χαρακτηριστεί µια τεκτονική δοµή ως εφίππευση, πρέπει να συντρέχουν 
βασικά άλλοι λόγοι και όχι αναγκαία γεωµετρικοί. Πλήρης ανάλυση των 
εννοιών αυτών και των προεκτάσεών τους γίνεται στην Τεκτονική Γεωλο-
γία.  

ΕΙΚΟΝΑ 6-9. Ένα κανονικό (επά-
νω) και ένα ανάστροφο (κάτω) 
ρήγµα σε τοµή. Σηµειώστε την 
κάµψη του στρώµατος κοντά στην 
ρηξιγενή επιφάνεια. Αυτή ονοµά-
ζεται πάρελξη και είναι συχνά 
ενδεικτική του κινηµατικού χαρα-
κτήρα των ρηγµάτων. 
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 Σύστηµα Γεωµετρικής – Κινηµατικής Ταξινόµησης 
Οι Μαριολάκος και Παπανικολάου (1986) πρότειναν ένα σύ-
στηµα ταξινόµησης ρηγµάτων το οποίο συνεκτιµά τη γεωµετρία 
της επιφάνειας διάρρηξης, την κινηµατική του ρήγµατος και τη 
σχετική θέση των ρηξιτεµαχών.  
Περιληπτικά, τα ρήγµατα διακρίνονται µε βάση τη θέση της ε-
πιφάνειας διάρρηξης στο χώρο σε: 
• Κατακόρυφα 
• Οριζόντια 
• Κεκλιµένα 
Με βάση το είδος της κίνησης διακρίνονται σε: 
• Ρήγµατα µε ολίσθηση κατά κλίση 
• Ρήγµατα µε ολίσθηση κατά παράταξη 
• Ρήγµατα µε πλάγια ολίσθηση  
Η ταξινόµηση αυτή φαίνεται στην εικόνα 6-10. 

 

 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6-10. Γεωµετρική – Κινηµατική ταξινόµηση ρηγµάτων κατά Μαριολάκο 
& Παπανικολάου (1986). 

Γραµµές  προστριβής

Κατά κλίση Κατά παράταξη Πλάγια

Οριζόντια

Κατακόρυφη
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Οριζόντιες
µεταπτώσεις

Κανονικό

Ανάστροφο

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΡΗΓΜΑΤΩΝ

ορθοκατακόρυφο παρα-κατακόρυφο πλαγιο-κατακόρυφο

οριζόντιο

ορθοκανονικό

ορθοανάστροφο πλαγιο-ανάστροφο

παρα-κεκλιµένο

πλαγιο-κανονικό

Κεκλιµένη
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3. Μελέτη και ανάλυση γεωλογικών χαρτών µε ρήγµατα 
 
Σε γενικές γραµµές, από τους απλούς γεωλογικούς χάρτες είµα-
στε σε θέση να εξάγουµε τα ακόλουθα συµπεράσµατα αναφορικά µε 
την ανάλυση των ρηγµάτων: 

 Από γεωµετρική σκοπιά: ρήγµα κατακόρυφο και κεκλιµένο. Επί-
σης µπορούµε να ξέρουµε αν το ρήγµα είναι επίµηκες, εγκάρ-
σιο ή διαγώνιο και το αν φαίνεται σύµφωνο ή αντίθετο σε δε-
δοµένη διεύθυνση. 

 Από κινηµατική σκοπιά: συνήθως για το µόνο που µπορούµε να 
αποφανθούµε είναι το φαινόµενο κατακόρυφο άλµα (Φ.Κ.Α.) 
του ρήγµατος. Σπανιότερα, µπορούµε να µιλήσουµε για ολίσθη-
ση (π.χ. αν εµφανίζεται τεµνόµενο από το ρήγµα ένα γραµµικό 
στοιχείο). Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν τα εξής επακόλουθα: 
ένα κεκλιµένο ρήγµα θα χαρακτηρίζεται ως ανάστροφο ή κανο-
νικό, πλαγιοκανονικό, κλπ. µόνο αν µπορούµε να εκτιµήσουµε 
την ολίσθησή του. Αλλιώς, αν έχουµε µόνο το Φ.Κ.Α. στα χέρια 
µας, θα το χαρακτηρίζουµε ως φαινοµενικά κανονικό, φαινοµε-
νικά ανάστροφο, κλπ. 

 Από δυναµική σκοπιά: µόνο γενικές παρατηρήσεις µπορούν να 
γίνουν, π.χ. αν έχουµε ένα κανονικό ρήγµα αυτό σηµαίνει ότι 
πρέπει να έχει δηµιουργηθεί υπό τοπικό καθεστώς εφελκυ-
σµού, χωρίς όµως να µπορούµε (για την ώρα) να προβούµε σε 
περαιτέρω ανάλυση. 

 Από τη σκοπιά της χρονικής ανάλυσης: η προσέγγιση αυτή συ-
νεκτιµά τα αποτελέσµατα όλων των προηγούµενων, συνήθως 
δε δεν περιορίζεται σε ένα µεµονωµένο αλλά εξετάζει συστή-
µατα ρηγµάτων σε ευρύτερη περιοχή. Είναι επίσης γνωστό, ότι 
η εξελικτική διαχρονική συµπεριφορά ενός ρήγµατος είναι ι-
διαίτερα σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν αποκρυπτογραφείται 
µε την ανάγνωση ενός απλοποιηµένου γεωλογικού χάρτη. Για 
τους λόγους αυτούς θα αρκεστούµε στη βασική αρχή των δια-
τεµνοµένων δοµών και η οποία θα µας υποδεικνύει τη χρονική 
περίοδο που έδρασε ένα ρήγµα και αυτό µάλιστα σε πολύ γενι-
κές γραµµές (π.χ. αν ένα ρήγµα τέµνει µια ακολουθία στρωµά-
των Α, αλλά στη συνέχεια έχει καλυφτεί από µια ασύµφωνη 
ακολουθία Β, αυτό σηµαίνει ότι έχει δράσει µετά την απόθεση 
της Α και ότι έχει πάψει να δρα πριν την απόθεση της Β). 

 
 
4. Περίπτωση Α: Κατακόρυφο ρήγµα 
 
Ας εξετάσουµε τώρα έναν απλό γεωλογικό χάρτη (Εικ. 6-11) στον 
οποίο υφίσταται ένα ρήγµα που έχει διαταράξει τη στρωµατογραφι-
κή συνέχεια των γεωλογικών σχηµατισµών. 
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Το ίχνος του ρήγµατος, δηλαδή η γραµµή διατοµής του µε την το-
πογραφική επιφάνεια εντοπίζεται εύκολα δεδοµένου ότι πρόκειται 
για µια γραµµή εκατέρωθεν της οποίας τα ίχνη των επαφών των 
στρωµάτων είναι µετατοπισµένα. 
 
Όπως και για κάθε ίχνος γεωλογικής ή τεκτονικής επιφάνειας που 
αποτυπώνεται σε χάρτη, όσο πιο ευθύγραµµο είναι, τόσο µεγαλύ-
τερη εκτιµούµε ότι είναι η κλίση της επιφάνειας. Στο χάρτη της 
εικόνας 6-11 το ίχνος του ρήγµατος (FF) είναι ευθύγραµµο, άρα 
συµπεραίνουµε ότι πρόκειται για ένα κατακόρυφο ρήγµα. Για να το 
προσδιορίσουµε λοιπόν γεωµετρικά, αρκεί να µετρήσουµε τη διεύ-
θυνση του (ευθύγραµµου) ίχνους του και η οποία είναι Β40οΑ. 
 
Επιπλέον, εάν φέρουµε και τις παρατάξεις των επαφών των στρω-
µάτων θα δούµε ότι η διεύθυνσή τους σχηµατίζει γωνία (ω=50ο) µε 
τη διεύθυνση του ρήγµατος. Άρα πρόκειται για ένα διαγώνιο ρήγµα. 
Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουµε την ολίσθηση και το άλµα 
του ρήγµατος. 
 
Όµως σε χάρτες στους οποίους δεν έχουν αποτυπωθεί γραµµικά 
γεωλογικά ή τεκτονικά στοιχεία (π.χ. άξονες πτυχών) τα οποία να 
τέµνονται από το ρήγµα, δεν είµαστε σε θέση να αποφανθούµε για 
την ολίσθηση του ρήγµατος. Το µόνο που µπορούµε να εξάγουµε 
αναφορικά µε την κινηµατική του ρήγµατος είναι το (φαινόµενο) 
κατακόρυφο άλµα του (throw). 
 
Εργαζόµαστε κατ’ αρχήν στο δυτικό τέµαχος του ρήγµατος2: φέρ-
νουµε τις παρατάξεις των 300 και 400 για µία συγκεκριµένη επα-
φή, πχ. την επαφή Ks/e1. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι παρατάξεις που φέρνουµε έχουν φυσική σηµασία 
µόνο για το τέµαχος στο οποίο εργαζόµαστε (στο άλλο τέµαχος οι 
επαφές έχουν µετατεθεί από το ρήγµα, άρα είναι πιθανό να έχει 
αλλάξει και η θέση που προβάλλεται µια παράταξη δεδοµένης επα-
φής). Τις φέρνουµε λοιπόν στο τέµαχος που εξετάζουµε και µπο-
ρούµε να τις προεκτείνουµε, εάν θέλουµε και στο άλλο τέµαχος, µε 
σκοπό, όπως θα δούµε στη συνέχεια να υπολογίσουµε το Φ.Κ.Α. 
του ρήγµατος. 
 
 

                                               
2 Θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε εργαζόµενοι και στο ανατολικό τέµαχος. 
Η επιλογή βασίζεται στο ποια περιοχή δίνει περισσότερα στοιχεία για τη 
δοµή (π.χ. περισσότερα και καλύτερα σηµεία για να φέρουµε παρατάξεις 
επαφών). Ωστόσο, έχουµε πάντα υπ’ όψη µας ότι πληρέστερη και καλύ-
τερη πληροφόρηση έχουµε όταν βλέπουµε συνολικά ένα χάρτη. Αυτό ση-
µαίνει ότι στοιχεία που παίρνουµε από το ένα τέµαχος είναι χρήσιµα και 
για το άλλο (π.χ. η διεύθυνση των παρατάξεων των επαφών, το πάχος 
των στρωµάτων, κ.α.) 
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ΕΙΚΟΝΑ 6-11. Γεωλογικός χάρτης και τοµή Α-Α΄ περιοχής που διατρέχεται από κατακόρυφο ρήγµα FF. 
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Έτσι, αν φέρουµε και τις παρατάξεις των 300 και 400 της Ι∆ΙΑΣ 
επαφής (Ks/e1) στο ανατολικό τέµαχος θα δούµε ότι έχουν µετα-
τοπιστεί σε σχέση µε αυτές του δυτικού τεµάχους (ωστόσο, παρα-
µένουν παράλληλες και ισαπέχουσες µεταξύ τους γεγονός που ση-
µαίνει ότι το ρήγµα είναι παράλληλης µετατόπισης δηλαδή δεν έχει 
περιστραφεί το ένα τέµαχος σε σχέση µε το άλλο). 
 
Προεκτεινόµενη λοιπόν η παράταξη, ας πούµε των 300 για το δυ-
τικό τέµαχος στο ανατολικό, βλέπουµε ότι προβάλλεται σε αυτό 
µεταξύ των παρατάξεων των 500 και 600 για την ίδια επαφή. Αυ-
τό σηµαίνει ότι: αν δεν είχε µεσολαβήσει το ρήγµα, η επαφή κατά 
µήκος της παράταξης των 300 του δυτικού τεµάχους θα βρισκό-
ταν και στο ανατολικό τέµαχος στο ίδιο Α.Υ. (δηλαδή 300m). Όµως 
τη βρίσκουµε τώρα σε Α.Υ. µεταξύ 500m και 600m.  
 
Σε ποιο Α.Υ. ακριβώς; Αφού γνωρίζουµε την ισοδιάσταση των πα-
ρατάξεων (d) τότε είναι απλό να το υπολογίσουµε µε την απλή µέ-
θοδο των τριών, δηλαδή: 
 
1. Η ισοδιάσταση των παρατάξεων είναι d=15 mm (=150 m) 
2. Η προέκταση της παράταξης των 300 απέχει από αυτή 

των 500 x mm 
3. Άρα η τιµή της «ενδιάµεσης» παράταξης είναι 500+(x/d) 

100 (3) και µε x=75 και d=150 προκύπτει ότι ισούται µε 
550 m. (∆ηλαδή αυτή η «ενδιάµεση» παράταξη βρίσκεται 
σε Α.Υ. 550m) 

 
Οπότε βρίσκουµε ότι η προέκταση της παράταξης των 300 στο 
ανατολικό τέµαχος ταυτίζεται µε την «ενδιάµεση» των 550 –ΓΙΑ 
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΕΠΑΦΗ. Η διαφορά της τιµής των δύο αυτών ταυτι-
ζόµενων παρατάξεων δίνει το Φ.Κ.Α. το οποίο στην περίπτωσή µας 
είναι 250m. Επίσης µπορούµε να αποφανθούµε για το ποιο τέµα-
χος έχει ανέλθει και ποιο έχει κατέλθει: Το ότι η παράταξη των 
300 του δυτικού τεµάχους ταυτίζεται µε αυτήν των 550 του ανα-
τολικού σηµαίνει ότι αν δε µεσολαβούσε το ρήγµα η επαφή στο α-
νατολικό τέµαχος θα βρισκόταν αντί στα 550 στα 300, δηλαδή 
250m χαµηλότερα. Αυτό σηµαίνει ότι το ανατολικό τέµαχος έχει 
ανέλθει 250m σχετικά µε το δυτικό (Εικ. 6-11). Για το λόγο αυτό 
στην τοµή που θα κατασκευάσουµε συµβολίζουµε την κίνηση του 
ρήγµατος µε «µισά» βέλη (Εικ. 6-11), τα οποία δηλώνουν το σχετι-
κή κίνηση των τεµαχών, όπως αυτό εξάγεται από τους υπολογι-
σµούς που κάναµε και το παρουσιάζουµε στη γεωλογική τοµή. 
 
ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ: για να υπολογίσω το Φ.Κ.Α. ενός ρήγµατος εντο-
πίζω µια επαφή που έχει τµηθεί από το ρήγµα και εµφανίζεται ε-
πιφανειακά και στα δύο τεµάχη του ρήγµατος (π.χ. επαφή Ks/e1). 
Προεκτείνω µια παράταξη αυτής της επαφής από το ένα τέµαχος 

                                               
3 Βλπ. σελ. 78 για ανάλυση του τύπου. 

ΑΣΚΗΣΗ 6.1. 
Κατασκευάστε τη γεωλογική τοµή 
κατά µήκος της Β∆-ΝΑ διαγωνί-
ου του χάρτη της Εικ. 6-11. Ποια 
η φαινόµενη κλίση των στρωµά-
των σε αυτή τη διεύθυνση? 
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στο άλλο και την ταυτίζω µε παράταξη της ίδιας επαφής από το 
άλλο τέµαχος. Η διαφορά της τιµής τους δίνει το Φ.Κ.Α. 
 
Φτάσαµε δηλαδή στο σηµείο που µπορούµε να χαρακτηρίσουµε 
πλήρως (µε βάση τα στοιχεία που παρέχει ο χάρτης) το ρήγµα που 
µελετήσαµε. Πρόκειται για κατακόρυφο άλµα, διεύθυνσης Β40οΑ, 
µε Φ.Κ.Α. 250m και διαγώνιο ως προς τα στρώµατα που τέµνει. 
 
 

Στρωµατογραφική διάρθρωση  
 
(Για λόγους συνοχής του κειµένου, αυτή η ενότητα ακολουθεί την 
ανάλυση του ρήγµατος που έγινε στην προηγούµενη. Ωστόσο θα 
πρέπει να υπογραµµιστεί ότι κύρια και βασική εργασία είναι κατ’ 
αρχήν η διαλεύκανση της στρωµατογραφικής δοµής της περιοχής 
και µε αυτήν θα πρέπει πάντα να ξεκινάµε την ανάλυση ενός γεω-
λογικού χάρτη.)  
 
Στην περίπτωση του χάρτη της εικόνας 6-11 έχουµε πέντε στρώ-
µατα, των οποίων καθορίζουµε τη διεύθυνση, κλίση και ΦΜΚ κατά 
τα γνωστά. Από αυτά και τη µορφή των εµφανίσεων (outcrop pat-
tern) καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για µια ακολουθία ιζηµατογε-
νών σχηµατισµών µε αρχαιότερο αυτόν των δολοµιτών και νεότερο 
τους ψαµµίτες. (Για λόγους εξοικείωσης µε τους πραγµατικούς 
γεωλογικούς χάρτες κάθε σχηµατισµός συνοδεύεται στο χάρτη και 
στο υπόµνηµα από την αντίστοιχη επισηµείωση: Ki για τους δολοµί-
τες, Ks για τους ασβεστολίθους, e1 για τους µαργαϊκούς ασβεστο-
λίθους, e2 για τους αργιλικούς σχίστες και e3 για τους ψαµµίτες. 
Οι επισηµειώσεις αυτές αντιστοιχούν στην ηλικία κάθε σχηµατι-
σµού και είναι σύµφωνες µε τις διεθνείς συµβάσεις (βλ. Παράρτη-
µα III), π.χ. η επισηµείωση Ki (ή Κ1) αντιστοιχεί στο Κατώτερο 
Κρητιδικό), η Ks (ή Κ2) στο Ανώτερο Κρητιδικό, κ.ο.κ.). 
 
Επίσης, µπορούµε να προδιορίσουµε τα κατακόρυφα πάχη των Ks, 
e1 και e2 και στην συνέχεια να βρούµε τα πραγµατικά, χρησιµο-
ποιώντας τη γνωστή σχέση. 
 
 

Γεωλογική τοµή 
 
Η κατασκευή της γεωλογικής τοµής ακολουθεί τη µεθοδολογία που 
έχουµε εφαρµόσει στα προηγούµενα κεφάλαια. ∆εν ξεχνάµε τον 
κανόνα «τα νεώτερα γεγονότα προηγούνται», κάτι που σηµαίνει ότι 
αφού αποτυπώσουµε την τοπογραφική επιφάνεια, θα περάσουµε 
στο αµέσως αρχαιότερο στοιχείο. Ποιο είναι αυτό; Έχοντας υπόψη 
µας την «αρχή των διατεµνοµένων δοµών» συµπεραίνουµε ότι το 
ρήγµα είναι νεώτερο από τα στρώµατα, διότι τα έχει µεταθέσει. 
Άρα, θα φέρουµε πρώτα το ρήγµα. Σηµειώνουµε τη θέση στην τοµή 
όπου το ίχνος του ρήγµατος τη συναντά και το αποτυπώνουµε στη 
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Γ.Τ. µε µια κατακόρυφη γραµµή (αφού πρόκειται για κατακόρυφο 
ρήγµα). Έχουµε υπολογίσει ποιο τέµαχος έχει ανέλθει σε σχέση µε 
ποιο, οπότε και τοποθετούµε τον κατάλληλο συµβολισµό για το 
ρήγµα («µισά» βέλη, βλ. Εικ. 6.11) 
 
Για να φέρουµε τα στρώµατα, εργαζόµαστε ανά τέµαχος, σαν να 
πρόκειται για δύο ξεχωριστούς χάρτες (όχι όµως απόλυτα, αφού 
µπορούµε να «δανειζόµαστε» στοιχεία από το ένα τέµαχος για να 
συµπληρώσουµε το άλλο). Χρειαζόµαστε, κατά τα γνωστά, δύο πα-
ρατάξεις για κάθε επαφή, την τοµή των οποίων µε την Γ.Τ. την 
προβάλλουµε στο αντίστοιχο υψόµετρο. Για τις επαφές κάθε τεµά-
χους χρησιµοποιούµε τις παρατάξεις που έχουµε φέρει από αυτό 
(ανεξάρτητα από το που τέµνουν αυτές τη ΓΤ). 
 
Σε κάθε τέµαχος θα εµφανίσουµε όλους του σχηµατισµούς, από το 
νεότερο που τέµνει επιφανειακά η Γ.Τ. έως και τον αρχαιότερο 
γνωστό (στην περίπτωσή µας τον Ki). Προσθέτουµε συµβολισµούς 
στρωµάτων, προσανατολισµό, κλπ. και ολοκληρώνουµε την τοµή 
µας κατά τα γνωστά. Η ολοκληρωµένη τοµή Α-Α’ φαίνεται στην 
Εικ. 6.11. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Εφόσον το ρήγµα δεν έχει προκαλέσει σχετική περιστροφή των 

ρηξιτεµαχών, οι επαφές των στρωµάτων και στα δύο τεµάχη θα 
είναι παράλληλες µεταξύ τους. 

2. Αν δεν έχουµε διαφορετική πληροφόρηση, το κατακόρυφο πά-
χος ενός δεδοµένου στρώµατος οφείλει να διατηρείται σταθερό 
σε όλα τα ρηξιτεµάχη. 

3. Ένα ρήγµα δεν εκτείνεται επ’ άπειρον, οπότε το φέρνουµε µέ-
χρι ένα (αυθαίρετο, για την ώρα) βάθος και τοποθετούµε ένα 
ερωτηµατικό κάτω από αυτό. 

4. Αφού φέρουµε και το υποτιθέµενο δάπεδο του αρχαιότερου 
γνωστού στρώµατος σε κάθε τέµαχος, βάζουµε ένα ερωτηµατι-
κό κάτω από αυτό.  

5. Εννοείται ότι ισχύουν όλοι οι έλεγχοι ακριβείας που περιγρά-
φηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. 

 
 

Γεωλογική εξέλιξη της περιοχής του χάρτη 
 
Η περιγραφή της γεωλογικής εξέλιξης µιας περιοχής µε ρηγµατω-
µένα στρώµατα θα συµπεριλάβει και το «επεισόδιο» κατά το οποίο 
δηµιουργήθηκε το ρήγµα και διέκοψε τη συνέχεια των στρωµάτων. 
Έτσι, αρχικά υπήρξε απόθεση των στρωµάτων (µε τη σειρά που 
έχουµε προσδιορίσει στη στρωµατογραφική διάρθρωση της περιο-
χής) και στη συνέχεια χέρσευση της ιζηµατογενούς λεκάνης. Τα 
στρώµατα είναι κεκλιµένα και διερρηγµένα: και τα δύο είναι αποτε-
λέσµατα της επίδρασης των ενδογενών (τεκτονικών) παραγόντων. 
 



 

 

 ΡΗΓΜΑΤΑ 69

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι έχουµε αυτοί οι παράγοντες έχουν δυ-
νητικά περισσότερες της µίας επιπτώσεις στη δοµή µιας περιοχής. 
Επιπλέον, αρχίζουµε να καταλαβαίνουµε ότι οι παράγοντες αυτοί 
µπορούν να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια του γεωλογικού 
χρόνου (και κατ’ επέκταση να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις). 
Στην περίπτωσή µας, προηγήθηκε το γεγονός ότι τα στρώµατα 
έγιναν κεκλιµένα (µε όποια χρονική αβεβαιότητα συνεπάγεται αυτή 
η εκτίµηση). Αργότερα, οι επικρατούσες τεκτονικές τάσεις οδήγη-
σαν στη γένεση (δηµιουργία) ενός ρήγµατος, το οποίο διέκοψε τη 
συνέχεια των γεωλογικών σχηµατισµών.  
 
Αναφορικά µε τη χρονική περίοδο δράσης του ρήγµατος έχουµε 
ένα ασαφές κατώτερο όριο (το ρήγµα είναι νεότερο από τα στρώ-
µατα που τέµνει) αλλά όχι και ανώτερο, διότι δεν υπάρχει δοµή 
στην οποία το ρήγµα να τερµατίζει (π.χ. ένα νεότερο του ρήγµα) ή 
δοµή που να το καλύπτει (π.χ. µια ασύµφωνη σειρά στρωµάτων, 
νεότερη αυτής του χάρτη, που να µην επηρεάζεται από το ρήγµα). 
 
 
 
5. Περίπτωση Β: Κεκλιµένο ρήγµα 
 
Στην περίπτωση της εικόνας 6-12, το ίχνος του ρήγµατος δεν εί-
ναι ευθύγραµµο, κάτι που σηµαίνει ότι το ρήγµα είναι κεκλιµένο. 
Αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι τα δύο ρηξιτεµάχη στα οποία διαχωρί-
ζει την περιοχή δεν είναι «ισότιµα». Το ένα θα αποτελεί την οροφή 
του ρήγµατος (υπερκείµενο τέµαχος) (Εικ. 6-1, 6,6) και το άλλο θα 
αποτελεί το δάπεδό του (υποκείµενο τέµαχος). 
 
Πώς θα προσδιορίσουµε λοιπόν την οροφή και το δάπεδο του ρήγ-
µατος; Ο προσδιορισµός του δαπέδου και της οροφής του ρήγµατος 
συναρτάται µε την εύρεση των γεωµετρικών µεγεθών του και κυ-
ρίως της Φ.Μ.Κ. του. Συγκεκριµένα, πρόκειται για κεκλιµένη επι-
φάνεια, εποµένως θα έχει και αυτή παρατάξεις (και µάλιστα στην 
απλή αυτή περίπτωση, η ρηξιγενής επιφάνεια είναι επίπεδη και 
έχει διεύθυνση και κλίση σταθερές άρα ευθείες, παράλληλες και 
ισαπέχουσες παρατάξεις), τις οποίες θα προσδιορίσουµε κατά τα 
γνωστά, συνδέοντας σηµεία ίδιου υψοµέτρου στα οποία το ρήγµα 
τέµνει της τοπογραφική επιφάνεια (τοµή ίχνους ρήγµατος / ισου-
ψούς). Έτσι βρίσκουµε (Εικ. 6.12) τις παρατάξεις του ρήγµατος και 
υπολογίζουµε τη διεύθυνση, Μ.Κ. και Φ.Μ.Κ. του. Στην περίπτωσή 
µας το ρήγµα έχει στοιχεία: Β30οΑ, 45οΝΑ ή 45ο/120ο.  
 
Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι το ανατολικό τέµαχος υπέρκειται του 
ρήγµατος και το δυτικό υπόκειται. Γιατί; Αφού το ρήγµα έχει 
Φ.Μ.Κ. προς ΑΝΑ, αυτό σηµαίνει ότι η ρηξιγενής επιφάνεια «βυθί-
ζεται» γενικά προς τα ανατολικά, ενώ αντίθετα προχωρώντας 
προς τα δυτικά, οι παρατάξεις του δηλώνουν ότι αυτή θα βρίσκεται 
(θεωρητικά) σε όλο και µεγαλύτερα Α.Υ.  
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Στη συνέχεια θα φέρουµε τις παρατάξεις των επαφών για κάθε 
ρηξιτέµαχος (Εικ. 6.12). Αµέσως διακρίνουµε τη γωνιακή σχέση 
διεύθυνσης παρατάξεων των επαφών και της διεύθυνσης του ρήγ-
µατος, οπότε και συµπεραίνουµε ότι πρόκειται για ένα διαγώνιο 
ρήγµα. 
 
Έχοντας τώρα φέρει και τις παρατάξεις των επαφών θα προχω-
ρήσουµε και στον υπολογισµό του Φ.Κ.Α. του ρήγµατος (αυτό άλ-
λωστε είναι και το µόνο που µπορούµε να υπολογίσουµε, ελλείψει 
άλλων στοιχείων). 
 
Όπως κάναµε και στην προηγούµενη περίπτωση του κατακόρυφου 
ρήγµατος, αρκεί να ταυτίσουµε την προέκταση µιας παράταξης συ-
γκεκριµένης επαφής στο ένα τέµαχος µε µια παράταξη της ίδιας 
επαφής στο άλλο τέµαχος. Βλέπουµε λοιπόν αµέσως ότι η πρόε-
κταση της παράταξης των 550m της επαφής Js/Ki για το δυτικό 
τέµαχος ταυτίζεται µε την παράταξη των 650 (για την ίδια επαφή) 
στο ανατολικό τέµαχος. Άρα το Φ.Κ.Α. του ρήγµατος είναι 100m 
και µάλιστα το ανατολικό τέµαχος έχει ανέλθει σε σχέση µε το δυ-
τικό.  
 
Γνωρίζουµε ωστόσο, ότι το ανατολικό τέµαχος αποτελεί την οροφή 
του ρήγµατος και το δυτικό το δάπεδό του. Άρα φαίνεται ότι η ο-
ροφή έχει ανέλθει σε σχέση µε το δάπεδο. Αυτή η παρατήρηση αρ-
κεί για να χαρακτηρίσουµε το ρήγµα ως φαινοµενικά ανάστροφο. 
 
Τέλος, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στην τοµή Α-Α΄ το ρήγµα 
φαίνεται σύµφωνο ως προς τα στρώµατα, αφού οι φαινόµενες κλί-
σεις τους είναι οµόρροπες. 
 
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ: το ρήγµα στην περιοχή του χάρτη της εικόνας 
6-12 χαρακτηρίζεται ως διαγώνιο, ανάστροφο, µε Φ.Κ.Α. 100m και 
στοιχεία 45ο/120ο. Το ρήγµα φαίνεται σύµφωνο κατά µήκος της 
τοµής Α-Α΄. 
 
 

Στρωµατογραφική διάρθρωση  
 
(Για λόγους συνοχής του κειµένου, αυτή η ενότητα ακολουθεί την 
ανάλυση του ρήγµατος που έγινε στην προηγούµενη. Ωστόσο θα 
πρέπει να υπογραµµιστεί ότι κύρια και βασική εργασία είναι κατ’ 
αρχήν η διαλεύκανση της στρωµατογραφικής δοµής της περιοχής 
και µε αυτήν θα πρέπει πάντα να ξεκινάµε την ανάλυση ενός γεω-
λογικού χάρτη.)  
 
Στην περίπτωση του χάρτη της εικόνας 6-12 έχουµε πέντε στρώ-
µατα, των οποίων καθορίζουµε τη διεύθυνση, κλίση και ΦΜΚ κατά 
τα γνωστά. Από αυτά και τη µορφή των εµφανίσεων (outcrop  

ΑΣΚΗΣΗ 6.2.  
Κατασκευάστε τη γεωλο-
γική τοµή Β-Β΄ για το 
χάρτη της Εικ. 6-1. Ποια η 
φαινόµενη κλίση των 
στρωµάτων και του ρήγ-
µατος σε αυτή τη διεύθυν-
ση? Το ρήγµα θα φαίνεται 
σύµφωνο ή αντίθετο σε 
αυτή την τοµή? 
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Κλίµακα: 1:10000
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pattern) καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για µια ακολουθία ιζηµατο-
γενών σχηµατισµών µε αρχαιότερο αυτόν των πελαγικών ασβεστο-
λίθων και νεότερο τις εναλλαγές ψαµµιτών – µαργών. Και σε αυτό 
το χάρτη έχουν προστεθεί οι επισηµειώσεις που αντιστοιχούν στη 
ηλικία κάθε σχηµατισµού. 
 
 
Προδιορίζουµε τα κατακόρυφα πάχη των Js, Ki και Ks και στην 
συνέχεια βρίσκουµε τα πραγµατικά, χρησιµοποιώντας τη γνωστή 
σχέση. 
 
 

Γεωλογική τοµή (ΓΤ) 
 
Η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε είναι ίδια µε αυτή που εφαρ-
µόσαµε στην περίπτωση του κατακόρυφου ρήγµατος, µε µία µόνο 
διαφοροποίηση: δεδοµένου ότι πρόκειται για κεκλιµένο ρήγµα, του 
οποίου τις παρατάξεις έχουµε ήδη προσδιορίσει, η προβολή του 
ρήγµατος στη Γ.Τ. θα γίνει µε τη βοήθεια των παρατάξεών του, 
όπως σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο.  
 
Για τα υπόλοιπα, ισχύουν όσα περιγράψαµε στην περίπτωση του 
κατακόρυφου ρήγµατος 
 
 

Γεωλογική εξέλιξη της περιοχής του χάρτη 
 
Ισχύουν τα ίδια µε όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση του κατακό-
ρυφου ρήγµατος. Θα µπορούσαµε, ωστόσο, να προχωρήσουµε σε 
µία υπόθεση αναφορικά µε τη δυναµική ανάλυση του ρήγµατος, και 
συγκεκριµένα: αφού πρόκειται για ρήγµα που το χαρακτηρίζουµε 
ως ανάστροφο, αυτό έχει προκληθεί από την επίδραση συµπιεστι-
κών τάσεων στην περιοχή. (Αυτή είναι η µόνη υπόθεση που µπο-
ρούµε να κάνουµε για την ώρα, µε τα διαθέσιµα έως τώρα δεδοµέ-
να, χωρίς να µπορούµε να προσδιορίσουµε, π.χ. τον προσανατολι-
σµό του πεδίου τάσεων, κ.α.). 
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