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Δπραξηζηίεο  

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία κε ζθνπό ηελ πδξνγεσινγηθή κειέηε ησλ 
θαξζηηθώλ πεγώλ ηεο πεξηνρήο ηεο Οθησληάο ζηελ Κ. Δύβνηα εθπνλήζεθε 
ζην Δξγαζηήξην Τδξνγεσινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξώλ. Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Διέλε Εαγγαλά, 
Λέθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 
θαη ηελ θαζνδήγεζε κε ζθνπό ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή Παλαγηώηε 
Σζεξόια γηα ηελ δηάζεζε ηνπ ρξόλνπ ηνπ, ηελ ζπλεξγαζία ηνπ θαηά ηηο 
εξγαζίεο ππαίζξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Οθησληάο θαη γηα ηελ παξαρώξεζε 
ρξήζηκνπ πιηθνύ θαζώο θαη ηελ ζπκθνηηεηξηά κνπ Αζαλαζία Μπαξνύ γηα ηελ 
ζπλεξγαζία ζην ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην. 
Σέινο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγελεηά κνπ γηα ηελ 
ζπκπαξαζηαζή ηνπο ζε απηό ην εγρείξεκα. 

  



Υδρογεωλογικό μελϋτη των καρςτικών πηγών τησ περιοχόσ τησ Οκτωνιϊσ, 
Κ.Εύβοιασ 

 

5 
 

ύλνςε 
 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο κειεηώληαη νη πδξνγεσινγηθέο 

θαη πδξνρεκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο θαξζηηθέο πεγέο ηεο 

Οθησληάο ζηελ Κεληξηθή Δύβνηα.  

Ζ πεξηνρή αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή Γεσηεθηνληθή Εώλε θαη απνηειείηαη θπξίσο 

από αζβεζηόιηζνπο ηνπ Ηνπξαζηθνύ θαη Σξηαδηθνύ, αιινπβηαθέο απνζέζεηο θαη 

λενγελείο ζρεκαηηζκνύο.  

Γηα ηελ πδξνρεκηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείγκαηα από 6 πεγέο. Με 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ δηαγξακκάησλ 

Piper ηα λεξά θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα ησλ γαηναιθαιηθώλ – 

νμπαλζξαθηθώλ λεξώλ. 
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 Abstract 

 

In the frame of the present under graduated thesis the hydrogeological and 

hydrochemical conditions that prevail in the karst springs of Oktonia region in 

Central Evia are studied. 

The study area belongs to Pelagonian Geotectonic zone and is constituted of 

Jurassic and Triassic limestones, alluvial deposits and Neogene formations. 

Samples of 6 water springs are collected and analyzed in the Laboratory of 

Hydrogeology in the Department of Geology, University Patras. The waters 

are classified as geo-alkaline with elevated alkaline percentage. The springs 

present very low discharge rates.    
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηό Οθησληά, ην νπνίν εθηείλεηαη 

ζην Αλαηνιηθό ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Δύβνηαο όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο εηθόλεο 

1.1 θαη 1.2. Ζ Δύβνηα αλήθεη ζην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ηεο ηεξεάο 

Διιάδαο έρεη πξσηεύνπζα ηελ Υαιθίδα θαη είλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν λεζί 

κεηά ηελ Κξήηε κε ζπλνιηθή έθηαζε 3906km². Ζ πεξηνρή κειέηεο ππάγεηαη 

ζηνλ Γήκν Απιώλνο είλαη ρηηζκέλε ζην βνπλό Καιηκάλη ζε πςόκεηξν 390m 

θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπλνηθίεο Καξβνπλέτθα, Παλσρώξη, Αιώληα, Καησρώξη 

θαη Παλαγηά. Ο πιεζπζκόο ηεο, βάζε ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, είλαη 758 

κόληκνη θάηνηθνη θαη ιόγσ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο κε αλάπηπμεο ηνπ λεζηνύ 

ζπλερώο κεηώλεηαη. Με βάζε ην Διιεληθό ύζηεκα Πξνβνιήο Δ.Γ..Α ’87 νη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο είλαη 

38°31´29.34´´N - 24°9´48.84´´E. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθνλα 1.1..Πεξηνρή κειέηεο. 

Δηθόλα 1.2.Υάξηεο ηνπ δ.Απιώλνο 
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1.2 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν όλνκα Οθησληά έρεη ηηο ξίδεο ζηελ ιέμε Όρζε, ε νπνία απνηειεί 

αξραηόηεξν ηύπν ηνπ όξνπ Όρζνο πνπ ζεκαίλεη θάζε ύςσκα, ιόθνο ή 

πξόρσκα θπζηθό ή ηερλεηό. Σν ζειπθό ε ΄Ορζε ηειηθά πεξηνξίζηεθε λα 

δειώλεη ηηο πιεπξέο εθαηέξσζελ ηνπ πνηακνύ, ελώ ν Όρζνο ηα πςώκαηα ζε 

επηθιηλείο πεξηνρέο. Άξα ιόγσ ηνπ όηη ην ρσξηό είλαη ρηηζκέλν ζε επηθιηλέο 

κέξνο ηνπ βνπλνύ Καιηκάλη πήξε θαη ην νλνκά ηνπ.  

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νθηώ λένη θαη 

νθηώ λέεο θπλεγεκέλνη από ηνπο Σνύξθνπο ζώζεθαλ κε πινηάξην από ηα 

βξάρηα ηεο αθηήο ηνπ Μεηνρίνπ, απνβίβαζηεθαλ ζηνλ κηθξό όξκν πίζσ από 

ην Καξβνύλη, όπνπ ζηελ ακκνπδηά ηνπ έθιαςαλ ηελ κνλαμηά θαη ηελ νξθάληα 

ηνπο θαη από εθεί αλέβεθαλ ζην κηθξό πην πάλσ πιάησκα, όπνπ ρόξεςαλ γηα 

ηε ζσηεξία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο, ζεκειηώλνληαο ηελ αξρηθή ξίδα ηεο 

ζεκεξηλήο Οθησληάο. Ζ πξώηε από ηηο δύν εθδνρέο είλαη ε επηθξαηέζηεξε. 

Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο μεθηλά από ηελ ηειηθή Νενιηζηθή επνρή θαη ζπλερίδεη 

κε κεηαγελέζηεξνπο πνιηηηζκνύο, όπσο απηό απνδπθλύεηαη από επξύκαηα ζε 

ζπειηέο ηεο πεξηνρήο. ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο είρε πεξίπνπ 80-90 

θαηνίθνπο πνπ πιήξσλαλ θόξν 80 θηιά ζηηάξη θαη 80 γξόζηα (λνκίζκαηα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο). Καηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ύζηεξα από δηαηαγή ηνπ 

Νηθνιάνπ Κξηεδηώηε νη θάηνηθνη ηεο Οθησληάο επαλαζηάηεζαλ ππό ηελ 

αξρεγία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξπζηηλνύ θαη επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ 

πνπ έκελαλ  ζηελ ζπλνηθία Αιώληα θαη ηνπο έζθαμαλ. 

 

 

 

Δηθνλα 1.3. Οθησληά όπσο είλαη ζήκεξα 
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2.ΓΔΧΛΟΓΗΑ 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Δύβνηαο αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή Εώλε πνπ 

απνηειεί Εώλε ησλ Διιελίδσλ Δζσηεξηθώλ Γεσηεθηνληθώλ Εσλώλ (Δηθόλα 

2.1). 

Ζ Πειαγνληθή Εώλε επεηδή ζπγθξνηείηαη από θξπζηαιισζρηζηώδε 

πεηξώκαηα (κάδα) πάλσ ζηελ νπνία ππάξρνπλ Μεζνδσηθά ηδήκαηα 

(θάιπκκα) νλνκάζηεθε από ηνλ Kossmat (1924) «Πειαγνληθή κάδα θαη ην 

θαιπκκά ηεο». Ο ηειηθόο όξνο «Πειαγνληθή Εώλε» θαζηεξώζεθε από ηνπο 

Aubouin (1957) θαη Brunn (1956) ζηα πιαίζηα ηεο δηαίξεζεο ηεο Διιάδαο ζε 

αιπηθέο ηζνηνπηθέο δώλεο θαη δόζεθε ζε απηήλ ε έλλνηα ηνπ πβώκαηνο, πνπ 

ρώξηδε ηελ αύιαθα ηεο Αικσπίαο ζηα Αλαηνιηθά από ηελ αύιαθα ηεο Πίλδνπ 

ζηα Γπηηθά. Ζ ππνζαιάζζηα ξάρε ηεο Πειαγνληθήο πηζηεύνληαλ όηη 

δηαθνπηόηαλ από δύν δηαύινπο ζηηο πεξηνρέο Κνδάλεο θαη Κεληξηθήο Δύβνηαο, 

δηα κεζνπ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνύζαλ νη δύν αύιαθεο. Ζ δηεύζπλζε ηεο είλαη 

ΒΒΓ-ΝΝΑ θαη εθηείλεηαη από ηελ Γηνπγθνζιαβία πξνο ηνπο Διιεληθνύο 

νξεηλνύο όγθνπο ηνπ Βόξα, ηνπ Βέξλνπ, ηνπ Βεξκίνπ, ησλ Πηεξίσλ, ηνπ 

Οιύκπνπ, ηνπ Πειίνπ θαη ηεο Β.Δύβνηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα θάκπηεηαη πξνο ηηο 

πνξάδεο. 

Ώζηνζν γηα πνιιά ρξόληα ε Κεληξηθή Δύβνηα εληάζζνληαλ ζηελ 

Τπνπειαγνληθή Εώλε πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή παξπθή ηεο Πειαγνληθήο 

Εώλεο, δειαδή ηεο πεξηνρή κεηάβαζεο ηνπ πειαγνληθνύ πβώκαηνο πξνο ηε 

βαζεηά αύιαθα ηεο Πίλδνπ (J. Aubouin). Βαζηθή αηηία ηεο δηάθξηζεο απηήο 

ήηαλ ε παξνπζία ζηε δπηηθή απηή πεξηνρή ηεο Πειαγνληθήο Εώλεο κεγάισλ 

νθηνιηζηθώλ καδώλ. ύκθσλα κε παιαηόηεξεο αληηιήςεηο είρε ζεσξεζεί, όηη νη 

νθηνιηζηθέο κάδεο πξνέξρνληαλ από καγκαηηθό πιηθό πνπ είρε εθβιεζεί από 

κεγάια ξήγκαηα ηεο δπηηθήο παξπθήο ηνπ πειαγνληθνύ πβώκαηνο θαη ην 

νπνίν είρε εθρπζεί κέζα ζηα ηδήκαηα ηεο πξνο ηα δπηηθά επξηζθόκελεο 

κεηαβαηηθήο ζάιαζζαο πξνο ηελ αύιαθα ηεο Πίλδνπ (Μνπληξάθεο, 2010). 

Οη κηθξέο δηαθνξέο όκσο πνπ παξαηεξνύληαη κεηαμύ ησλ πεηξσκάησλ ηεο 

Πειαγνληθήο θαη Τπνπειαγνληθήο Εώλεο νδήγεζαλ ηνλ J.Ferriere (1976) λα 

πξνηείλεη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ όξνπ «Τπνπειαγνληθή Εώλε», σζηόζν θάηη 

ηέηνην ζα άθελε θελό ζηελ γεσηεθηνληθή εμέιημε ησλ Διιελίδσλ. Πξόζθαηα 

ύζηεξα από κηα παιαηνληνινγηθή θαη ηδεκαηνινγηθή κειέηε (Σζειεπίδεο, 

2006) πηζηνπνηήζεθε ε δηαθνξά ησλ Εσλώλ Πειαγνληθήο – Τπνπειαγνληθήο 

σο πξνο ηα ζηξώκαηα ηνπ Σξηαδηθνύ αθνύ δηαρσξίζηεθαλ έηζη νη δπν Εώλεο. 
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Δηθόλα 2.1. Γεσηεθηνληθέο δώλεο Διιάδνο 

Rh: Μάδα ηεο Ρνδόπεο, Sm:εξβνκαθεδνληθή 

κάδα, CR: Πεξηξνδνπηθή δώλε, (Pe: Εώλε Παηαλίαο, Pa: Εώλε 

Πάηθνπ, Al: Εώλε Αικσπίαο) = Εώλε Αμηνύ, ΡΗ: Πειαγνληθή 

δώλε, Αc: Αηηηθό-Κπθιαδηθή δώλε, Sp: Τπνπειαγνληθή 

δώλε, Pk: Εώλε Παξλαζζνύ - Γθηώλαο, P:Εώλε 

Πίλδνπ, G: Εώλε Γαβξόβνπ - Σξίπνιεο, Η: Ηόληνο δώλε, Px: Εώλε 

Παμώλ ή Πξναπνύιηα, Au: Δλόηεηα “Σαιέα όξε - πιαθώδεηο 

αζβεζηόιηζνη” πηζαλόλ ηεο Ηνλίνπ δώλεο. 
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2.2 ΛΗΘΟΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

Ζ Πειαγνληθή Εώλε ζπγθξνηείηαη από: 

 Σν θξπζηαιινζρηζηώδεο ππόβαζξν 

 Σνπο γλεπζησκέλνπο γξαλίηεο  

 Σα εκηκεηακνξθσκέλα Πεξκν-Σξηαδηθά πεηξώκαηα  

 Σα δύν αλζξαθηθά θαιύκκαηα Σξηαδηθνύ-Ηνπξαζηθνύ 

 Σνπο νθηνιηζνπο 

 Καη ηα Αλσθξεηηδηθά επηθιπζηγελή ηδήκαηα 

Σν θξπζηαιινζρηζηώδεο ππόβαζξν έρεη κεγάιε εμάπισζε θαη απνηειεί 

ην θύξην δνκηθό ζηνηρείν ηεο δώλεο. Σα θξπζηαιινζρηζηώδε πεηξώκαηα πνπ 

απνηεινύλ ην ππόβαζξν από ηα παιαηόηεξα πξνο ηα λεώηεξα είλαη βηνηηηηθνί 

όξζν-γλεύζηνη, κηγκαηηθνί γλεύζηνη, ηαηλησηνί βηνηηηηθνί παξά-γλεύζηνη, 

ακθηβνιίηεο θαη ακθηβνιηηηθνί ζρηζηόιηζνη, γξαλαηνύρνη δηκαξκαξπγηαθνί 

ζρηζηόιηζνη θαη ηέινο ελαιιαγέο ακθηβνιηηηθώλ ζρηζηνιίζσλ, καξκαξπγηαθώλ 

ζρηζηνιίζσλ, επηδνηηηηθώλ ζρηζηνιίζσλ κε παξεκβνιέο απιηηνγλεύζησλ. 

Οη γλεπζησκέλνη πινπησλίηεο ηνπ Άλσ Ληζαλζξαθνθόξνπ 

παξεκβάιινληαη κέζα ζηα θξπζηαιινζρηζηώδε πεηξώκαηα ηνπ ππνβάζξνπ. 

Πξόθεηηαη γηα παξόκνηαο ζύζηαζεο θαη πθήο παιηνύο γξαλίηεο θαη 

ραιαδηαθνύο κνλδνλίηεο κε πνξθπξηηηθνύο θξπζηάιινπο αζηξίσλ. Οη γξαλίηεο 

απηνί έρνπλ πξνθαιέζεη θαηλόκελα κεηακόξθσζεο επαθήο. Δκθαλίδνληαη 

γλεπζησκέλνη θαη ζπκπηπρσκέλνη κε ηα θξπζηαιισζρηζηώδε πεηξώκαηα. 

Πάλσ από ην θξπζηαιινζρηζηώδεο ππόβαζξν θαη ηνπο γξαληηηθνύο όγθνπο 

βξίζθεηαη κηα κεηα-θιαζηηθή ηδεκαηνγελή αθνινπζία πάρνπο πεξίπνπ 

200m θαη ηα πεηξώκαηα πνπ ηελ ζπληζηνύλ είλαη θπιιίηεο, κεηά-πειίηεο, κεηά-

αξθόδεο, ρισξηηηθνί θαη ζεξηθηηηθνί ζρηζηόιηζνη, κεηά-ςακκίηεο, ραιαδηαθά 

κεηά-θξνθαινπαγή, παξεκβνιέο θαθώλ εξπζξσπώλ θαη ηεθξώλ 

αλαθξπζηαιισκέλσλ αζβεζηνιίζσλ, αζβεζηηηηθνύο ζρηζηόιηζνπο, κεηά-

ξπόιηζνη, κεηά-βαζάιηεο θαη κεηά-ηόθθνη. Σα πεηξώκαηα απηά είλαη ειηθίαο 

Πεξκνηξηαδηθήο θαη εκθαλίδνληαη θαηά κήθνο ηνπ δπηηθνύ πεξηζσξίνπ ηεο 

Πειαγνληθήο Εώλεο. 

Σα αλζξαθηθά θαιύκκαηα Σξηαδηθνύ- Ηνπξαζηθνύ είλαη δύν δηαθνξεηηθά 

θαιύκκαηα πνπ απνηέζεθαλ ζηα δύν πεξηζώξηα, αλαηνιηθό θαη δπηηθό, ηεο 

Πειαγνληθήο ζηελ δηάξθεηα Σξηαδηθνύ- Ηνπξαζηθνύ. Σν δπηηθό θάιπκκα είλαη 

απηόρζνλν θαη απνηέζεθε πάλσ ζηα κεηαθιαζηηθά ηδήκαηα ηνπ 

Πεξκνηξηαδηθνύ. Απνηειείηαη από αλαθξπζηαιισκέλνπο αζβεζηνιίζνπο, 

ιεπθνύο πιαθώδεηο κε ειάρηζηεο παξεκβνιέο πειηηηθώλ ελζηξώζεσλ. Σν 

αλαηνιηθό θάιπκκα είλαη παξά-απηόρζνλν, δειαδή αξρηθά απνηέζεθε ζην 

αλαηνιηθό ηκήκα ηεο Πειαγνληθήο πξνο ηελ δώλε ηεο Αικσπίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επσζήζεθε πξνο ηα δπηηθά πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηώδεο 
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ππόβαζξν ζην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα ρσξίο παξεκβνιέο θιαζηηθώλ 

ηδεκάησλ. Σν αλαηνιηθό θάιπκκα ζπλίζηαηαη από αλαθξπζηαιισκέλνπο 

αζβεζηνιίζνπο, κάξκαξα, ζηπνιίλεο θαη δνινκίηεο θαη ραξαθηηξίδεηαη θαζαξά 

λεξηηηθό. 

Οη νθηνιηζηθέο κάδεο ζηελ Πειαγνληθή είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηα δύν 

πεξηζώξηα ηεο δώλεο. Οη νθηόιηζνη καδί κε ηα ζπλνδά ηδήκαηα βαζηάο 

ζάιαζζαο, επσζήζεθαλ πάλσ ζηα Σξηαδηθνηνπξαζηθά αλζξαθηθά θαιύκκαηα.   

Σα επηθιπζηγελή ηδήκαηα Μέζνπ - Άλσ Κξεηηδηθνύ ηνπνζεηήζεθαλ, κεηά 

ηελ επίθιπζε ηεο ζάιαζζαο, κε αζπκθσλία πάλσ ζηα πξνππάξρνληα 

αλζξαθηθά πεηξώκαηα ησλ Σξηαδηθνηνπξαζηθώλ θαιπκκάησλ ή κε 

επηθιπζηγελή αζπκθσλία πάλσ από ηνπο νθηνιίζνπο θαη ηα ζπλνδα ηδήκαηα. 

Ζ ζηξσκαηνγξαθηθή δηάξζξσζε από ηα βαζύηεξα πξνο ηα αλώηεξα 

ζηξώκαηα είλαη σο εμήο:  

1. θξνθαινπαγή, κηθξνιαηππνπαγή θαη καξγαηθνί αζβεζηόιηζνη 

2. κηθξνιαηππνπαγείο αζβεζηόιηζνη 

3. ζπκπαγήο αζβεζηόιηζνο κε απνιηζώκαηα 

4. θιύζρεο αξρηθά ζρηζηώδεο αζβεζηηηηθόο πνπ ζηελ ζπλέρεηα 

εμειιίζζεηαη ζε αζβεζηνπειηηηθό- ςακκηηηθό θαη θαηαιήγεη ζε πειηηηθό- 

θξνθαινπαγή. 

2.2.1 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ πεξηνρή κειέηεο δνκείηαη από πεηξώκαηα ηεο Πειαγνληθήο Εώλεο, δειαδή 

από: 

 Αζβεζηόιηζνπο ηνπ Σξηαδηθνύ 

 Αζβεζηόιηζνπο ηνπ Ηνπξαζηθνύ 

 ρηζηόιηζνπο ηνπ Κελνκάληνπ 

 Δπηθιπζηγελή ηδήκαηα Μέζν - Άλσ Κξεηηδηθνύ (Κξνθαινπαγή)  

 Νενγελείο ζρεκαηηζκνί 

 Αιινύβηα  

Γπηηθά ησλ αζβεζηνιηζηθώλ καδώλ πξνπζηάδνπλ κεγάιε εμάπισζε ηα 

λενγελή ηδήκαηα. Ο γεσινγηθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο απεηθνλίδεηαη ζηελ 

εηθόλα 2.2. 
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Δηθόλα 2.2. Γεσινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
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3.ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

3.1 ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΟΤ ΛΔΚΑΝΖ ΚΤΜΖ-

ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ 

Ζ πεξηνρή ηεο Οθησληάο αλήθεη ηεθηνληθά ζηελ ιεθάλε Κύκεο – Αιηβεξίνπ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ιηγλεηνθόξν ηδεκαηνγελή ιεθάλε, ε νπνία ζρεκαηίζηεθε 

θαηά ην Καηώηεξν Μεηόθαηλν κε κηθξή παύζε ηδεκαηνγέλεζεο θαηά ην 

Οιηγόθαηλν. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ηεο ιεθάλεο απνδεηθλύεη 

ηελ ύπαξμε δύν δηαδνρηθώλ ηεθηνληθώλ θάζεσλ ζπκπίεζεο θαη επηκήθπλζεο 

κεηά ην Οιηγόθαηλν (Κνθθάιαο, 2001). ηελ  Δηθόλα 3.1 θαίλνληαη νη 

γεσινγηθέο ηνκέο ησλ πεξηζσξίσλ ζπκπίεζεο θαη επηκήθπλζεο πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηηο δπν θάζεηο εμέιημεο ηεο ιεθάλεο. Οη ηνκέο  AA’, BB’, CC’, 

DD’ βξίζθνληαη ζηα πεξηζώξηα ζπκπίεζεο ηεο ιεθάλεο ελώ νη ηνκέο JJ’, II’, 

HH’, GG’ ζηα πεξηζώξηα επηκήθπλζεο. Σέινο νη ηνκέο EE’θαη FF’ δείρλνπλ ην 

εζσηεξηθό ηεο ιεθάλεο (Κνθθάιαο, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθνλα 3.1. Υάξηεο ηνκώλ ζηα πεξηζώξηα ηεο ιεθάλεο 

(Κνθθάιαο, 2001) 
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ηελ Δηθόλα 3.2  απεηθνλίδεηαη ν ηεθηνληθόο ράξηεο κε ηα θύξηα ξήγκαηα θαη 

ηηο επσζήζεηο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. ην δπηηθό πεξηζώξην παξαηεξείηαη ε  

επώζεζε ηεο Κύκεο, ε νπνία δεκηνπξγεί θαηαθόξπθε αζπλέρεηα ηεο ηάμεο 

ησλ 1300m θαη ζρεηίδεηαη κε θαηαθιαζίηεο πάρνπο 10m, ελώ παξαηεξνύληαη 

ζπλζεηηθά ξήγκαηα όπσο θαη ζηπινιηζηθνί ζρηζκνί. Μεηά ην κέζν Μεηόθαηλν 

θαη ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Ομπιίζνπ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ 

δηείζδπζε εθαηζηεηαθνύ πιηθνύ κήθνπο 5km θαη πιάηνπο 1km, μεθηλάεη κηα 

πεξίνδνο επηκήθπλζεο γηα ηελ ιεθάλε ζε δπν ππό-θάζεηο: ηέιε Μεηνθαίλνπ, 

Δηθόλα 3.2. Σεθηνληθόο ράξηεο Κεληξηθήο Αλαηνιηθήο Δύβνηαο (Xypolias et al, 2002). 
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Πιεηζηόθαηλν θαη έηζη ην  ζρήκα ηεο ιεθάλεο αιιάδεη έληνλα από έλα ζύζηεκα 

θαλνληθώλ ξεγκάησλ ΑΝΑ θαη ΝΝΓ θαηεύζπλζεο (Kokkalas & Doutsos, 

2001). 

3.2 ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ ηξείο πηπρνγόλεο θάζεηο πξηλ ην 

Σξηηνγελέο, νη νπνίεο ηελ έρνπλ επεξεάζεη (Katsikatsos, 1976): 

 Πξν-αλσθξεηηδηθέο θάζεηο ζην Νενειιεληθό Σεθηνληθό Κάιπκκα (ΝΣΚ), 

κε ηζνθιηλείο πηπρέο θαη κε δηεύζπλζε 145-205ν (άμνλα Β). 

 Μεηα-αλσθξεηηδηθέο θάζεηο θαηά ηελ επώζεζε ηνπ ΝΣΚ πάλσ ζηελ 

ελόηεηα ηνπ Αικπξνπνηάκνπ, κε ηζνθιηλείο πηπρέο, δηεύζπλζε 110-

120ν θαη ΝΓ ώζεζε.  

 Δπώζεζε Πειαγνληθήο ζηηο ελόηεηεο ηεο ΑΚΕ (Αηηηθν - Κπθιαδηθή 

Εώλε) κε αληζόπαρεο πηπρέο δηεύζπλζεο 60-80ν θαη ώζεζε ΝΑ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξηλ ην Σξηηνγελέο, ε  ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο έπαημε κεγάιν ξόιν ζηελ 

θίλεζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ θαζώο θαη ζηε δεκηνπξγία θαξζηηθώλ πεγώλ 

(ραξαθηεξηζηηθό ησλ αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο). Καηά ηελ 

Δηθόλα 3.3. Γεσδπλακηθό κνληέιν νξνγέλεζεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο (Xypolias et al, 2003). 
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δηάξθεηα ηεο Νενηξηηνγελνύο ηεθηνληθήο πηπρώζεθαλ ηα ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο 

θαη ππέζηεζαλ έληνλε ξσγκάησζε θαη δηάξξεμε. Σέινο θαηά ην Σεηαξηνγελέο 

νη ηεθηνληθέο θηλήζεηο θαζώο θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε παξάθηησλ θαη πθάικπξσλ θαξζηηθώλ πεγώλ. 

3.3 ΔΗΜΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Βάζε ηνπ Υάξηε  εηζκηθήο Δπηθηλδπλόηεηαο ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ 

Εώλε Η κε ζπληειεζηή  ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο εδάθνπο a=0.16 . Γηα ηα 50 

επόκελα ρξόληα εθηηκάηαη όηη ην κέγηζην κέγεζνο ζεηζκνύ ζα είλαη 6.6R, ελώ 

ην πηζαλό εηήζην κέγεζνο είλαη 4.57R. 
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4.ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

4.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΣ 

Με ηνλ όξν θάξζη πεξηγξάθνληαη γεσκνξθνινγηθά νη πεξηνρέο πνπ 

εκθαλίδνπλ γεσκνξθέο, νη νπνίεο έρνπλ ζρεκαηηζηεί από ηελ δηαιπηνπνηήζε 

ησλ αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ. 

Καξζηηθνπνίεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην λεξό ηεο 

βξνρήο εκπινπηίδεηαη κε CO2 από ηελ αηκόζθαηξα θαη σο αζζελέο αλζξαθηθό 

νμύ (H2CO3) πξνζβάιεη ρεκηθά ηνπο αζβεζηόιηζνπο ή ηνπο δνινκίηεο θαη 

παξάγεηαη επδηάιπην όμηλν αλζξαθηθό αζβέζηην, κε απνηέιεζκα λα δηαιύνληαη 

ηα αλζξαθηθά πεηξώκαηα θαη λα ζρεκαηίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο 

απνζάζξσζεο ηόζν εμσηεξηθά όζν θαη εζσηεξηθά (νύιηνο, 2004). 

CaCO3+CO2+H2O->Ca(HCO3)2 

Σα θαξζηηθά πεδία πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα ηελ 

πδξνθνξία κηαο πεξηνρήο. Σα αλζξαθηθά πεηξώκαηα ιόγσ ησλ έληνλσλ 

δηαθιάζεσλ θαζίζηαληαη δηαπεξαηά θαη κόλν έλα κηθξό πνζνζηό ησλ 

αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ ξέεη επηθαλεηαθά. Σν λεξό εηζρσξεί ζηηο 

δηαθιάζεηο δηεπξπλνληάο ηηο ζρεκαηίδνληαο ηνπο θαξζηηθνύο αγσγνύο θαη 

θνηιόηεηεο.  

4.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΚΑΡΣ 

Ζ θαξζηηθνπνίεζε ελόο αζβεζηνιίζνπ ή ελόο δνινκίηε επεξεάδεηαη από ηηο 

θιηκαηνινγηθέο, γεσινγηθέο, γεσκνξθνινγηθέο θαη ηεθηνληθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο. Δπίζεο ε θαζαξόηεηα ηνπ αζβεζηνιίζνπ ή ηνπ δνινκίηε, δειαδή ε 

αλαινγία αζβεζηίηε κε άιια νξπθηά είλαη ν θπξηόηεξνο παξάγνληαο 

αλάπηπμεο ηνπ θάξζη. Ζ παξνπζία δπζδηάιπησλ νξύθησλ επεξεάδεη ηελ 

νκνηνγέλεηα θαη ηελ ηζνηξνπία ηνπ αζβεζηνιίζνπ κε απνηέιεζκα ην πέηξσκα 

λα πθίζηαηαη δηαθνξεηηθό βαζκό θαξζηηθνπνίεζεο από πεξηνρή ζε πεξηνρή 

(Κνληόπνπινο, 2007). 

εκαληηθό ξόιν παίδεη επίζεο ε κνξθνινγία ησλ αζβεζηνιίζσλ όπσο ην 

πάρνο θαη ε εθηαζή ηνπο. Αλ γηα παξάδεηγκα ν αζβεζηόιηζνο εκθαλίδεηαη 

παρπζηξσκαηώδεο θαη άζηξσηνο αλαπηύζζνληαη θπξίσο δνιίλεο, αληίζεηα 

αλαπηύζζνληαη νπβάιεο. 

Σέινο ε ηεθηνληθή θαηαπόλεζε ησλ αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ επλνεί ηελ 

αλάπηπμε θαξζηηθώλ θαηλνκέλσλ θαζώο ηα έληνλα ηεθηνληζκέλα πεηξώκαηα 

θέξνπλ έληνλεο δηαξξήμεηο, κέζα από ηηο νπνίεο πεξλάεη ην λεξό θαη δηαιύεη 

κεγαιύηεξε επηθάλεηα πεηξώκαηνο. 

4.3 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΟ ΚΑΡΣ 

Οη κνξθέο θαξζη αλάινγα κε ην αλ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ή ζε βάζνο 

δηαθξίλνληαη ζε εμσθαξζηηθέο θαη ελδνθαξζηηθέο αληίζηνηρα. 
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ηελ πξώηε θαηεγνξία ησλ εμσθαξζηηθώλ κνξθώλ αλήθνπλ: 

 Ακαμνηξνρηέο-δαθηπινγιπθέο: βαζηά απιάθηα πνπ αθνινπζνύλ ην 

ζύζηεκα ησλ δηαθιάζεσλ. Οη επηθάλεηεο πνπ ηηο δηαζρίδνπλ είλαη 

αηρκεξέο θαη ν βαζκόο αηρκεξόηεηαο απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηεο 

θαζαξόηεηαο ηνπ αλζξαθηθνύ πεηξώκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο ακαμνηξνρηέο, ελώ όηαλ ε θιίζε ησλ 

πεηξσκάησλ είλαη κεγάιε ζρεκαηίδνληαη κηθξέο θαη ζηελέο ξαβδώζεηο ή 

αύιαθεο πνπ θαινύληαη δαθηπινγιπθέο (Κνληόπνπινο, 2007). 

 Καξζηηθά θξέαηα: βαζηά θνηιώκαηα κε κνξθή θαπλνδόρνπ. 

 Γνιίλεο: θνηιόηεηεο θπθιηθήο ή ειιεηπηηθήο κνξθήο, ην εύξνο ησλ 

νπνίσλ είλαη κεγαιύηεξν ηνπ βάζνπο ησλ. Γηαθξίλνληαη ζε αλνηρηέο θαη 

θιεηζηέο, κε ηηο αλνηρηέο λα είλαη ραΐλνπζεο θαη λα ζπλδένληαη κε άιια 

ππόγεηα θαξζηηθά έγθνηια θαη νη θιεηζηέο λα απαληώληαη ζπρλόηεξα. 

 ηξνύγθα: ζηελή δνιίλε πιάηνπο 2-8m θαη κήθνπο 100m. 

 Οπβάιεο: πξόθεηηαη γηα ζπλέλσζε δνιηλώλ. 

 Καξζηηθή ιίκλε: όηαλ ν ππζκέλαο κηαο δνιίλεο ή κηαο θαηαβόζξαο 

γεκίζεη κε αξγηιηθό πιηθό ηόηε ην λεξό δελ κπνξεί λα θαηεηζδύζεη θαη 

ζρεκαηίδεηαη ιίκλε. 

 Canyons: ζηελέο, βαζηέο θνηιάδεο κε απόηνκα θαηαθόξπθα ηνηρώκαηα. 

 Σπθιέο θνηιάδεο: όηαλ επηθαλεηαθά ξένληα ύδαηα θηλνύληαη ζε 

αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα κπνξνύλ λα δηαλνίμνπλ κηα δηαβξσζηγελή 

θνηιάδα, αλ όκσο ηα λεξά εηζέιζνπλ ζε γεηηνληθή πεξηνρή ηόηε ηα 

επηθαλεηαθά ύδαηα ζα ραζνύλ θηλνύκελα ππόγεηα, κε απνηέιεζκα ε 

δηαλνίγνπζα θνηιάδα λα πεξαησζεί σο ηπθιή. 

 Πόιγεο: θαξζηηθέο πεδηάδεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ζπλέλσζε 

δνιηλώλ θαη νπβάισλ ή κε δηαβξσζηγελεηο παξάγνληεο πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε επηθαλεηαθή ηαπείλσζε (Κνληόπνπινο, 2007). 

ηελ θαηεγνξία ησλ ελδνθαξζηηθώλ κνξθώλ αλήθνπλ: 

 Καηαβόζξεο: ράζκαηα κέζα ζηα νπνία εηζέξρεηαη ην λεξό θαη ζπλερίδεη 

ηελ πνξεία ηνπ ππόγεηα κέζσ ππόγεησλ αγσγώλ, ζηνώλ, ζπειαίσλ. 

 

 πήιαηα: θνηιόηεηεο κε πνηθίιν κέγεζνο θαη ζρήκα πνπ ζρεκαηίδνληαη 

ζην εζσηεξηθό ησλ αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ θαη επηθνηλσλνύλ κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε κηθξά ζηόκηα. 
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Δηθόλα 4.4 Οπβάια (Μαξακαζάο,  

2002) 

Δηθόλα 4.5 Καηαβόζξεο (Μαξακαζάο,  

2002) 

Δηθόλα 4.1 Καξζηηθά θξέαηα (Φαξηαλόο, 1969) 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2 Καξζηηθά θξέαηα (Φαξηαλόο, 1969) 

Δηθόλα 4.3 Γνιίλεο (Μαξακαζάο,  2002) 
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4.4 ΚΑΡΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

Ο θαξζηηθόο θύθινο πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηεο θαξζηηθήο ηνπνγξαθίαο 

κέζα από νξηζκέλα ζηάδηα πνπ είλαη:  

1. ηάδην λεόηεηαο: ζην ζηάδην απηό εκθαλίδνληαη ακαμνηξνρηέο θαη 

επθαηξηαθά δνιίλεο. Δπίζεο ιόγσ ηεθηνληθώλ εγθαηαθξεκλίζεσλ 

παξάγνληαη πόιγεο. Ζ ξνή είλαη θαηά θαλόλα επηθαλεηαθή (Α, Δηθόλα 

4.6). 

 

2. ηάδην πξνρσξεκέλεο λεόηεηαο: θαηά ην ζηάδην απηό έρνπκε 

αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ δνιηλώλ κε απνηέιεζκα ηελ ζρεδόλ 

νινθιεξσηηθή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηεο πεξηνρήο. Οξηζκέλεο δνιίλεο 

κεγελζύλνληαη θαη ζπλελώλνληαη ζρεκαηίδνληαο νπβάιεο. Ζ 

επηθαλεηαθή ξνή ερεη αληηθαηαζηαζεί κε αλάινγε ππόγεηα (Β, Δηθόλα 

4.6). 

 

3. ηάδην σξηκόηεηαο: ε θαξζηηθή πεξηνρή έρεη γεκίζεη νπβάιεο θαη 

ππνιιεηκαηηθνύο ζρεκαηηζκνύο. Οη ππζκέλεο ησλ πνιγώλ έρνπλ 

επεθηαζεί θαη είλαη επίπεδνη κε θάπνηνπο ιόθνπο (Hum). ηηο πεξηνρέο 

πνπ έρνπλ δηαβξσζεί πιήξσο νη αζβεζηόιηζνη εκθαλίδεηαη ην 

αδηαπέξαην ππόβαζξν θαη ε ξνή ησλ λεξώλ είλαη επηθαλεηαθή (Γ, 

Δηθόλα 4.6). 

 

4. ηάδην γήξαηνο: είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην νπνύ έρνπκε ζκίθξπλζε 

ησλ ξάρεσλ κεηαμύ νπβάισλ θαη γεληθή ηαπείλσζε ηνπ αλαγιύθνπ ηεο 

θαξζηηθήο επηθάλεηαο ζρεδόλ ζην επίπεδν ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ. Σα 

αδηαπέξαηα ζηξώκαηα εκθαλίδνληαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο κε 

απνηέιεζκα ηελ επαλεκθάληζε κηαο θαλνληθήο επηθαλεηαθήο ξνήο (Γ, 

Δηθόλα 4.6). 
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Δηθόλα 4.6. Καξζηηθόο θύθινο (Φαξηαλόο, 1969) : 

(Α) ηάδην λεόηεηαο 

(Β) ηάδην πξνρσξεκέλεο λεόηεηαο 

(Γ) ηάδην σξηκόηεηαο 

(Γ) ηάδην γήξαηνο 
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4.5 ΠΖΓΔ 

Οη πεγέο θαη νη αλαβιύζεηο ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ 

ζηε θύζε, ηελ πδξνινγηθή ηζνξξνπία θαη ην πδξνινγηθό ηζνδύγην ηνπ 

ππόγεηνπ λεξνύ. Απνηεινύλ επίζεο κία ζεκαληηθή έλδεημε γηα ην είδνο ηεο 

πδξνθνξίαο κηαο πεξηνρήο. Καηά ην ηζηνξηθό παξειζόλ ε παξνπζία ηνπο 

ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία νηθηζκώλ ή ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθώλ 

δπλάκεσλ (νύιηνο, 2004).  

Ο TODD, K. (1980) δίλεη γηα ηηο πεγέο ηνλ εμήο νξηζκό: «είλαη κία 

ζπγθεληξσκέλε εθξνή ππόγεηνπ λεξνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο σο έλα ξεύκα λεξνύ πνπ ξέεη ειεύζεξα». Ζ πεγή 

δηαζηέιιεηαη από ηε δηαξξνή λεξνύ πνπ είλαη κία πην αξγή θίλεζε 

ππόγεηνπ λεξνύ πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζπλήζσο κε ζεκεηαθή, 

αιιά εθηελήο (γξακκηθά ή δηδηάζηαηα). Οη δηαξξνέο λεξνύ κπνξνύλ λα 

ζρεκαηίδνπλ ηνπηθά κηθξά ηέικαηα ή ξνέο ή λα εμαηκίδνληαη, αλάινγα κε 

ηελ παξνρή ηεο δηαξξνήο, ηελ ηνπνγξαθία θαη ην θιίκα. Χο αλάβιπζε 

ελλννύκε θάζε εκθάληζε ππόγεηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή 

ζηνλ ππζκέλα κάδαο λεξνύ (πνηακνύ, ιίκλεο, ζάιαζζαο). 

Τδξνγεσινγηθά νη πεγέο θαη γεληθά νη αλαβιύζεηο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα «ππεξρείιηζε» πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ. Απηά 

ηξνθνδνηνύληαη κε ηελ θαηείζδπζε ή ηε δηήζεζε από ηα θαηαθξεκλίζκαηα 

θαη αλεβαίλεη ε ζηάζκε ηνπο. Οη πεγέο εκθαλίδνληαη εθεί πνπ ε ζηάζκε ησλ 

πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Δίλαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο ηνκήο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα κε ηε 

ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Γηα ην ιόγν απηό εκθαλίδνληαη γεσκνξθνινγηθά ζηα 

ρακειόηεξα ζεκεία, ζην επίπεδν βάζεο, εθηόο από ηηο πεγέο πνπ 

ζπλδένληαη κε επηθξεκάκελνπο πδξνθνξείο (βι. πην θάησ). Οη πεγέο 

πάλησο απνηεινύλ ζεκαληηθή έλδεημε ηεο πδξνθνξίαο κηαο πεξηνρήο. 

Μεγάινο αξηζκόο κηθξώλ πεγώλ ζηηο παξπθέο θνηιάδσλ ή ζηα θξάζπεδα 

ιόθσλ είλαη έλδεημε ξερνύ πδξνθόξνπ νξίδνληα κε κηθξή πεξαηόηεηα. 

Αληίζεηα κεγάιεο πεγέο ζηνλ ππζκέλα θνηιάδσλ, ζην βαζηθό 

γεσκνξθνινγηθό επίπεδν, είλαη έλδεημε ύπαξμεο κεγάινπ πδξνθόξνπ κε 

ζεκαληηθή πεξαηόηεηα. 

 

4.5.1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΖΓΧΝ ΒΑΖ ΣΟ ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΣΡΟΠΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

Οη θύξηεο θαηεγνξίεο πεγώλ είλαη νη εμήο: 

 Πεγέο επαθήο: Οη πεγέο απηέο ζρεκαηίδνληαη όηαλ έλαο πεξαηόο 

ζρεκαηηζκόο επηθάζεηαη ζε έλα αδηαπέξαην. Σα λεξά ηεο 

θαηείζδπζεο δηαπεξλνύλ ηνλ πεξαηό ζρεκαηηζκό αιιά 

εκπνδίδνληαη από ηνλ ππνθείκελν αδηαπέξαην θαη έηζη ζρεκαηίδεη 

έλα πδξνθόξν ζηξώκα κε ξνή πεξίπνπ παξάιιειε πξνο ηελ 
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επαθή ησλ δύν ζρεκαηηζκώλ, πνπ εθθνξηίδεηαη από κηα πεγή 

αθξηβώο ζηελ επαθή ηνπο. Οη πεγέο απηέο βξίζθνληαη πάλσ από ην 

επίπεδν βάζεο θαη ζπλήζσο είλαη κηθξέο ή κεζαίεο (νύιηνο, 2004). 

 Πεγέο ςεπδνεπαθήο: Οξηζκέλεο θνξέο έλαο ζρεκαηηζκόο δελ έρεη 

ζε όιν ην πάρνο ηνπ ηελ ίδηα πεξαηόηεηα, έηζη ππάξρνπλ δώλεο κε 

κεγαιύηεξε πεξαηόηεηα θαη άιιεο κε κηθξόηεξε. πλήζσο ε 

πεξαηόηεηα κεηώλεηαη κε ην βάζνο άξα νη δώλεο κε κεγαιύηεξε 

πεξαηόηεηα βξίζθνληαη πάλσ από απηέο κε ηε κηθξόηεξε, κε 

απνηέιεζκα ην λεξό ηεο θαηείζδπζεο λα έρεη κηθξόηεξε ηαρύηεηα 

ζηηο ιηγόηεξν πεξαηέο πεξηνρέο θαη λα ζρεκαηίδεη επνρηαθά ή 

κόληκα θάπνηα επηθξεκάκελα κηθξά πδξνθόξα ζηξώκαηα. Απηά 

εθθνξηίδνληαη από κηα πεγή γλσζηή σο ςεπδνεπαθήο, δηόηη δελ 

αληηζηνηρεί ζε επαθή δηαθνξεηηθώλ ζρεκαηηζκώλ, αιιά ζε επαθή 

ελόο πεξηζζόηεξν κε έλα ιηγόηεξν πεξαηνύ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ 

ιηζνινγηθά ζρεκαηηζκνύ. Απηό ζπρλά ζπκβαίλεη θαη ζε θαξζηηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο. Δίλαη ζπλήζσο επνρηαθέο κε κηθξή παξνρή έληνλα 

κεηαβαιιόκελε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δηθόλα 4.7. Πεγή επαθήο (νύιηνο, 2004) 

Δηθόλα 4.8. Πεγή ςεπδνεπαθήο (νύιηνο, 2004) 
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 Πεγέο ξεγκαηνγελείο: Γεκηνπξγνύληαη όηαλ έλα ξήγκα θέξεη 

ζε επαθή έλαλ πεξαηό ζρεκαηηζκό κε έλαλ αδηαπέξαην. Σόηε ην 

πδξνθόξν ζηξώκα ππεξρεηιίδεη ζην ζεκείν ηνπ ξήγκαηνο. 

πλήζσο αλαβιύδνπλ θνληά ζην επίπεδν βάζεο θαη έρνπλ 

κεηαβαιιόκελε παξνρή. 

 Πεγέο ππεξρείιεζεο: Όηαλ ε ζηάζκε ελόο πδξνθόξνπ 

ζηξώκαηνο μεπεξάζεη ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο γίλεηαη 

ππεξρείιηζε θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ε πεγή. Με ηελ επξεία έλλνηα 

θαη νη ξεγκαηνγελείο πεγέο είλαη ππεξρείιηζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπάξρνπλ ηδηαίηεξνη ηύπνη πεγώλ πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε θάπνηα από ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο απηνί είλαη: 

 Γηαιείπνπζα πεγή: Σν λεξό θηάλεη ζην ζεκείν αλάβιπζεο κέζσ ελόο 

ζηθσλίνπ. Γηα λα έρνπκε όκσο αλάβιπζε λεξνύ πξέπεη ε ζηάζκε ηνπ 

πδξνθόξνπ λα θηάλεη ην επίπεδν ΑΑ’ αιιηώο δελ ιεηηνπξγεί (Δηθόλα 

4.10). 

 Βσθιπδηαλή ή αλεξρόκελε πεγή: Πξόθεηηαη γηα κεγάιε πεγή κε 

κεγάιε παξνρή. Σν λεξό αλεβαίλεη δηα κέζνπ κεγάιεο νπήο. Ζ αλνδηθή 

πνξεία ηνπ λεξνύ νθείιεηαη ζηνπο λόκνπο ηεο πδξνζηαηηθήο, αθνύ ε 

θαξζηηθή κάδα είλαη ζπκπαγήο (Δηθόλα, 4.11). 

 Αλεξρόκελε ξεγκαηνγελήο πεγή: Έρνπκε παξνπζία ξήγκαηνο, ην 

νπνίν αλύςσζε έλα πδξνθόξν ζηξώκα θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ην λεξό 

αλαβιύδεη από ηνλ δηαπεξαηό δξόκν ηνπ ξήγκαηνο (Δηθόλα, 4. 12). 

Δηθόλα 4.9. Ρεγκαηνγελήο πεγή (νύιηνο, 2004) 
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 Τπεξπιεξσηηθή πεγή: Πξόθεηηαη γηα επνρηαθή πεγή, πνπ 

δεκηνπξγείηαη όηαλ κεηά από έληνλεο βξνρνπηώζεηο ε ζηάζκε ηνπ 

πδξνθόξνπ πνπ ζπλδέεηαη ήδε κε κηα πεγή θηάλεη ην επίπεδν ηνπ 

εδάθνπο θαη ζρεκαηίδεη κηα δεύηεξε πεγή παξάιιειε κε ηελ πξώηε 

(Δηθόλα 4.13). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δηθόλα 4.10. Γηαιείπνπζα πεγή (νύιηνο, 2004) 

 

Δηθόλα 4.11. Βσθιπδηαλή πεγή (νύιηνο, 2004) 
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Δηθόλα 4.12. Αλεξρόκελε ξεγκαηνγελήο πεγή 

(νύιηνο, 2004) 

Δηθόλα 4.13. Αλεξρόκελε ξεγκαηνγελήο(Α), ππεξπιεξσηηθή 

πεγή(Β) (νύιηνο, 2004) 
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         4.6 Ζ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΣ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ 

ΟΚΣΧΝΗΑ 

ηελ πεξηνρή ηεο Οθησληάο απαληώληαη αλζξαθηθά πεηξώκαηα κε 

απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε ηόζν εμσθαξζηηθώλ, όζν θαη ελδνθαξζηηθώλ 

κνξθώλ. Από ηελ θαηεγνξία ησλ εμσθαξζηηθώλ κνξθώλ ζπλαληώληαη θπξίσο 

δαθηπινγιπθέο, ελώ από ελδνθαξζηηθέο κνξθέο απαληώληαη ζπήιαηα θαη 

θαηαβόζξεο. Δπίζεο ππάξρνπλ πεγέο επαθήο νη νπνίεο ζα αλαιπζνύλ ζηελ 

ζπλέρεηα. 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο όπσο πξναλαθεξζήθακε ζην Κεθάιαην 1, πεξηιακβάλεη ην 

όξνο Καιηκάλη. Σν ρσξηό Οθησληά βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 390m, ελώ ην 

κέγηζην πςόκεηξν ηεο πεξηνρήο θηάλεη κέρξη ηα 760m. Γεληθά ην αλάγιπθν 

είλαη έληνλν όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο εηθόλεο 4.15 θαη 4.16.  

 

 

 

 

 

                                                                             

Δηθόλα 4.14. Καξζηηθέο δαθηπινγιπθέο ζε αζβεζηόιηζν, 

Ορησληά 
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Δηθόλα 4.15. Γεσκνξθνινγηθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο 

Δηθόλα 4.16. Ηζνπςείο ζηελ πεξηνρήο κειέηεο 
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5.ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

5.1 Γεληθά 

Σα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία απνηεινύλ νπζηαζηηθνύο παξάγνληεο 

δηακόξθσζεο ηνπ πδξνινγηθνύ ηζνδπγίνπ κηαο πεξηνρήο θαη σο εθ ηνύηνπ 

απαηηείηαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηεο ρσξνρξνληθήο θαηαλνκήο θάζε 

θιηκαηηθνύ παξάγνληα μερσξηζηά, αιιά θαη ε δηεπξεύλεζε ησλ κεηαμύ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεσλ. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο αμηνινγήζεθαλ ζηνηρεία 

από ηνλ ζηαζκό Κύκεο ηεο Δ.Μ.Τ.(Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία) θαηά ην 

δηάζηεκα 1956-1990. Ο ζηαζκόο Κύκεο βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 2221.1m, ζε 

γεσγξαθηθό πιάηνο 38°38’ θαη γεσγξαθηθό κήθνο 24°06’. Σα δεδνκέλα  πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Κύκεο δείρλνπλ, όηη ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί είλαη εύθξαην κε δξνζεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκώλεο κε 

ζρεηηθά ιίγεο βξνρνπηώζεηο . 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κεηεσξνινγηθά θαη 

θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία  ηνπ ζηαζκνύ. 

5.2 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη κηα θιηκαηνινγηθή παξάκεηξνο ε νπνία παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηνπ πδξνινγηθνύ ηζνδπγίνπ κηαο 

πεξηνρήο, δηόηη είλαη ε ζεκαληηθόηεξε παξάκεηξνο πνπ δηακνξθώλεη ηελ 

εμαηκηζνδηαπλνή. 

ηνλ πίλαθα 5.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεξκνθξαζηαθά θαη 

βαξνκεηξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο όπσο  κέζεο κεληαίεο ηηκέο, max, min θαη 

ε πίεζε.  

ΜΖΝΑ Πίεζε 
(mbar) 

ΜΔΖ Σ (°C) Μέζε max 
(°C) 

Μέζε min 
(°C) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 1017,3 8 10,7 5,2 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1015,6 8,5 11,6 5,5 

ΜΑΡΣΗΟ 1015,3 10 13,2 6,8 
ΑΠΡΗΛΗΟ 1012,9 13,9 17,6 10 

ΜΑΗΟ 1013,5 18,5 22,2 14,2 
ΗΟΤΝΗΟ 1012,8 22,8 26,3 18,2 
ΗΟΤΛΗΟ 1012,1 24,9 28 20,8 

ΑΤΓΟΤΣΟ 1012,6 24,8 27,6 20,9 
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1015,7 21 24,3 17,6 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 1017,9 16,6 19,6 13,6 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1017,9 13 16 10,1 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1016,6 10 12,7 7,2 

 
 
  

Πίλαθαο 5.1. Θεξκνθξαζία –Πίεζε 1956-1990. 
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Από ηα δεδνκέλα ηνπ ζηαζκνύ Κύκεο, παξαηεξείηαη όηη ε κέγηζηε 
ζεξκνθξαζία ζεκεηώζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ ’73 θαη ήηαλ 40,2°C, ελώ ε 
ρακειόηεξε ήηαλ -5.6°C ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ’88. Όπσο είλαη αλακελόκελν 
παξαηεξνύληαη κεησκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηνπ ρεηκεξηλνύο κήλεο, όπσο ν 
Γεθέκβξεο , ν Ηαλνπάξηνο, ν Φεβξνπάξηνο θαη ν Μάξηηνο. ηνπο 
θαινθαηξηλνύο κήλεο ζεκεηώλνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

5.3 ΑΝΔΜΟΗ 

Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή έξεπλαο είλαη βνξείσλ 
δηεπζύλζεσλ κε ζπρλόηεηα 22% θαη κεγαιύηεξε ζθνδξόηεηα ηνπο κήλεο 
Ηαλνπάξην θαη  Φεβξνπάξην. Γεληθά γηα θάζε κήλα επηθξαηνύλ βόξεηνη άλεκνη 
κέζεο ζπρλόηεηαο. Ζ ζπρλόηεξε έληαζε αλέκνπ αλεμαξηήησο δηεύζπλζεο 
είλαη 4 Beaufort κε ζπρλόηεηα 31.6% θαη αθνινπζνύλ νη εληάζεηο ησλ 3Bf 
(23%) θαη 2Bf (18%). 

5.4 ΒΡΟΥΟΜΔΣΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΡΑΗΑ 

Ζ πγξαζία ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.2 
θπκαίλεηαη θνληά ζην 50% ελώ ηνπο ρεηκεξηλνύο θηάλεη ην 70%. 

Σν κέζν ζπλνιηθό εηήζην ύςνο βξνρόπησζεο είλαη 1032mm θαη νη κήλεο κε 
ηα κεγαιύηεξα ύςε πεηνύ είλαη νη Γεθέκβξηνο, Ηαλνπάξηνο θαη  Φεβξνπάξηνο, 
ελώ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο  ην ύςνο ηεο βξνρόπησζεο βξίζθεηαη 
θάησ από 25mm. 
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πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ ζα ιέγακε όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο βξέρεη 
θαηά κέζν 81.8 εκέξεο, κε ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ 
Γεθέκβξην (11.8 θαη 12 αληίζηνηρα), ελώ ηνλ Ηνύιην θαη Αύγνπζην βξέρεη θαηά 
κέζν όξν 1 κε 2 θνξέο. Οη ρηνλνπηώζεηο θάζε ρξόλν θαηά κέζν όξν θηάλνπλ 
ηηο 17.8 κέξεο  θαη νη ραιαδνπηώζεηο ηηο 13 κέξεο θαη κόλν 8 κέξεο ηνλ ρξόλν 
έρεη νκίριε (www.meteo.gr). 

ΜΖΝΑ Μέζν ύςνο (mm) max 24ώξνπ 
(mm) 

ρεηηθή πγξαζία 
(%) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 176,8 113,5 70,4 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 159,5 130,5 68,2 
ΜΑΡΣΗΟ 121,1 110,5 66,6 

ΑΠΡΗΛΗΟ 52,6 57,6 60,5 

ΜΑΗΟ 30,3 75 57,9 
ΗΟΤΝΗΟ 24,3 65 52,6 

ΗΟΤΛΗΟ 17,6 57,8 49,9 

ΑΤΓΟΤΣΟ 15,9 70 50,1 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 52,3 105,1 58,2 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 108,4 133 66 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 117,3 134 70,3 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 155,8 127 70,2 

Δηθόλα 5.2. Μέζν ύςνο πεηνύ. 

Πίλαθαο 5.2. Μέζν ύςνο πεηνύ 

http://www.meteo.gr/
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6.ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΤΓΡΟΛΟΓΗΑ 

6.1 ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

Ζ γεληθή ζεκαζία ηνπ πδξνινγηθνύ ηζνδπγίνπ είλαη, όηη ε πνζόηεηα ησλ 
θαηαθξεκληζκάησλ πνπ δέρεηαη κηα πεξηνρή ζα είλαη ίζε κε ηηο πνζόηεηεο 
πδάηηλσλ καδώλ πνπ εμαηκίδνληαη ζηελ αηκόζθαηξα, πνπ απνξξένπλ 
επηθαλεηαθά θαη ηέινο θαηεηζδύνπλ θαη θηλνύληαη ππόγεηα. Σν πδξνινγηθό 
ηζνδύγην δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν:  

 

P=I+R+E 

Όπνπ   P=αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα (mm)  

            I=θαηείζδπζε (mm) 

            R=επηθαλεηαθή απνξξνή (mm) 

            E=εμαηκηζνδηαπλνή (mm) 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πδξνινγηθνύ ηζνδπγίνπ παηδνπλ ξόιν πνιινί 

παξάγνληεο όπσο: 

 Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (θπξίσο ε βξνρόπησζε) 

 Ζ θύζε ησλ πεηξσκάησλ πνπ ζπληζηνύλ ην ππέδαθνο ηεο 

ιεθάλεο 

 Ζ κνξθνινγία ηεο ιεθάλεο θαη ην πδξνγξαθηθό δίθηπν  

 Ζ βιάζηεζε θαη ε επέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ 

 

6.2 ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΑ ΚΑΣΑΚΡΖΜΝΗΜΑΣΑ 

Σα θαηαθξεκλίζκαηα είλαη ην ζύλνιν ηνπ κεηεσξηθνύ λεξνύ πνπ θηάλεη 

ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή (βξνρή, ρηόλη, ραιάδη, δξνζηά 

θιπ). Ο ζρεκαηηζκόο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ μεθηλά από ηνλ ζρεκαηηζκό 

λέθνπο: κάδεο αέξα θνξηηζκέλεο κε πδξαηκνύο πνπ επαλαςύρνληαη 

ζπκππθλώλνληαηζε ζηαγνλίδηα (νύιηνο, 1986). Ζ ζπκπύθλσζε απηή γίλεηαη:  

1. Με ηελ ύπαξμε άθζνλσλ πδξαηκώλ ώζηε ε αηκόζθαηξα λα είλαη ή λα 

πιεζηάδεη λα γίλεη θνξεζκέλε από απηνύο. 

2. Με ηελ ςύμε ηνπ αέξα ώζηε ε ζεξκνθξαζία λα πιεζηάδεη ην ζεκείν 

δξόζνπ. 

3. Καη ηέινο κε ηελ ύπαξμε ζηελ αηκόζθαηξα ππξήλσλ ζπκπύθλσζεο 

(ηνληζκέλα ζσκαηίδηα) (νύιηνο, 1986). 
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6.3 ΑΠΟΡΡΟΖ 

 Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή νξίδεηαη σο ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ κε ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κέζσ ησλ αηκνζθαηξηθώλ 

θαηαθξεκληζκάησλ, ξέεη επηθαλεηαθά, εηζέξρεηαη ζην πδξνγξαθηθό ζύζηεκα 

θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζε ζάιαζζα ή ιίκλε (νύιηνο, 1985).  

Σν κέγεζνο θαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο απνξξνήο εμαξηάηαη από δηάθνξνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο απώιεηεο βξνρήο θαη κε ηηο ζπλζήθεο 

ξνήο ηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο. Οη θπξηόηεξνη 

παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε απνξξνή είλαη (Κσηζόπνπινο, 

2006): 

 Ζ έθηαζε  

 Σν ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν 

 Ζ κνξθνινγία  

 Ζ γεσινγηθή ζύζηαζε 

 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ιεθάλεο  

 Οη θιηκαηηθνη παξάγνληεο 

 Ζ πγξαζία ηνπ εδάθνπο 

 Καη νη ρξήζεηο γεο 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο ρξεζηκνπνηνύληαη 

δηάθνξνη κέζνδνη. Ζ πην γλσζηή από ηηο κεζόδνπο είλαη απηή ηνπ 

πδξνγξαθήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνξξνήο 

ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πδαηνξέκαηνο ζην ρξόλν. Ζ απνξξνή απνηειείηαη 

θαηά βάζε από δύν ζπληζηώζεο, ηελ βαζηθή απνξξνή θαη ηελ επθαλεηαθή ή 

άκεζε απνξξνή. Ζ βαζηθή απνξξνή νθείιεηαη ζηελ παξνρή ησλ πεγώλ ελώ ε 

επηθαλεηαθή ζηελ ελεξγή βξνρόπησζε πνπ απνηειεί ηε βξνρόπησζε από ηελ 

νπνία έρνπλ αθαηξεζεί νη απώιεηεο. ηε παξαθάησ εηθόλα 6.1 παξηζηάλνληαη 

ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ πδξνγξαθήκαηνο ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ κνξθή 

ηνπ θαη ην δηαρσξηζκό ηεο βαζηθήο από ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6.1.  ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πδξνγξαθήκαηνο. 
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6.4 ΔΞΑΣΜΗΗΓΗΑΠΝΟΖ 

Ζ εμαηκηζηδηαπλνή είλαη ην κέξνο εθείλν ησλ θαηαθξεκλίζεσλ πνπ 
επαλέξρεηαη ζηελ αηκόζθαηξα είηε από εμάηκηζε από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο, από ηηο ειεύζεξεο επηθάλεηεο λεξνύ (ξπάθηα   κηθξν-
ζπγθεληξώζεηο λεξνύ ζε θνηιώκαηα), από ηα πξώηα ζηξώκαηα λεξνύ, από ην 
λεξό πνπ κε κνξθή ιεπηνύ πκελίνπ πεξηθαιύπηεη ηα θπηά, είηε από ηελ 
δηαπλνή ησλ θπηώλ. Γειαδή θάζε είδνπο θπζηθέο πξσηνγελείο απώιεηεο ηνπ 
λεξνύ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ από εμάηκηζε ή δηαπλνή πνπ επαλέξρνληαη 
άκεζα ζηελ αηκόζθαηξα (νύιηνο, 1986). 
Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή είλαη: 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ηεο αηκόζθαηξαο 
 Ζ πγξαζία ηνπ εδάθνπο 
 Ζ ηαρύηεηα πλνήο ηνπ αλέκνπ 
 Ζ ππθλόηεηα βιάζηεζεο, ην είδνο ησλ θπηώλ  θαη ε ειηθία απηώλ 
 Ζ πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα 
 Ζ ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο όπσο ιηζνινγία, πνξώδεο θ.α. 

Ζ εμαηκηζηδηαπλνή δηαθξίλεηαη ζε: 

 Γπλεηηθή θαη 

 Πξαγκαηηθή 

Ζ δπλεηηθή εμαηκηζηδηαπλνή είλαη ε νξηαθή ηηκή ηελ νπνία ζα κπνξνύζε 
λα θηάζεη ε εμαηκηζνδηαπλνή, αλ ε πξνζθνξά λεξνύ θάιππηε ζπλερώο ηελ 
απώιεηα από εμάηκηζε θαη δηαπλνή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πδξνινγηθνύ 
έηνπο. 

Έλσ πξαγκαηηθή εμαηκηζηδηαπλνή είλαη απηή πνπ ιακβάλεη πξαγκαηηθά 
ρώξα θάησ από πξαγκαηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γεληθά θαη ηηο 
ζπλζήθεο πξνζθνξαο λεξνύ εηδηθά (νύιηνο, 1986). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δπλεηηθήο θαη πξαγκαηηθήο εμαηκηζηδηαπλνήο έρνπλ 
πξνηαζεί πνιινί εκπεηξηθνί ηύπνη, νη νπνίνη δελ ηζρύνπλ κε αθξίβεηα γηα θάζε 
πεξηνρή. 

Ζ κέζνδνο Thornthwaite (1948) ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζε κεληαία 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο 
θαη εθθξάδεηαη κε ηελ εμίζσζε: 

Ep = 1,6 (10*T/I)
a 

Όπνπ: Ep είλαη ε Γπλεηηθή κεληαία εμαηκηζηδηαπλνή, a = 0,49239 + 1792,10-
5*Η – 771,10-7*Η2 + 675,10-9*Η3, I ην άζξνηζκα ησλ κεληαίσλ δεηθηώλ ηεο 
δπλεηηθήο εμαηκηζηδηαπλνήο θαη Σ ε κέζε ζεξκνθξαζία γηα ηνλ κήλα πνπ 
εμεηάδεηαη. 

Ζ κέζνδνο Turc (1955) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κέζεο εηήζηαο 
πξαγκαηηθήο εμαηκηζηδηαπλνήο (Shaw, 1984; Ξαλζόπνπινο, 1990; αθθάο, 
1993) θαη βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα δηαθόξσλ θιηκαηηθώλ πεξηνρώλ.  
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Ζ κέζνδνο αύηε εθθξάδεηαη σο: 

E = P / (0,9 + P2/L2) 1/2 

Όπνπ:  Δ: Πξαγκαηηθή εμαηκηζηδηαπλνή 

            P: Μέζν εηήζην ύςνο βξνρήο ζε mm 

            L: 300 + 25Σ + 0,05Σ3 

            Σ: Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζε °C 

Αληηθαζηζηώληαο ζηελ παξαπάλσ ζρέζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζηαζκνύ Κύκεο 
γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο (P=1032mm, T=16ν C), θαη δηνξζώλνληαο ηελ κέζε 
ζεξκνθξαζία από ηελ ζρέζε: 

Tδ = (P1T1+P2T2+…..+P12T12)/P 

όπνπ Σ, Ρ1,2,3...κέζε ζεξκνθξαζία θαη κέζν ύςνο πεηνύ γηα θάζε κήλα 
μερσξηζηά, πξνθύπηεη όηη: Tδ = 12,2ν C θαη E=332mm/yr 

Ζ ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ εμίσζε ηνπ Turc γηα ηελ πξαγκαηηθή 
εμαηκηζηδηαπλνή κε ηα δεδνκέλα ηεο Κύκεο είλαη θπζηνινγηθή ζε ζρέζε κε ηα 
ειιεληθά δεδνκέλα. Δκθαλίδεηαη όκσο αξθεηά πην ρακειή ζε ζρέζε κε ηελ 
ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζηδηαπλνήο ζπλνιηθά γηα ηελ Κεληξηθή Δύβνηα 
(536mm/yr), ε νπνία πξνθύπηεη απν ηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο (Τπ.Αλάπηπμεο, 1998).  

 

6.5 ΚΑΣΔΗΓΤΖ 

Με ηνλ όξν θαηείζδπζε ελλννύκε ην κέξνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ πνπ 
δηαπεξλά ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη θηλείηαη πξνο ηα βαζύηεξα 
ζηξώκαηα. Ζ ελεξγή θαηείζδπζε είλαη ην ηκήκα εθείλν ηεο θαηείζδπζεο πνπ 
θηάλεη ζηνπο ππόγεηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο θαη πξνζηίζεηαη ζην ππόγεην 
λεξό κεηέρνληαο έηζη ζηηο θηλήζεηο ηνπ (νύιηνο, 1986). 

Ζ  ελεξγή θαηείζδπζε είλαη ε θύξηα πεγή ηξνθνδνζίαο λεξνύ ζηνπο 
πδξνθόξνπο νξίδνληεο θαη εμαξηάηαη από ηε ιηζνινγία ηεο πεξηνρήο, από ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξνρνπηώζεσλ, ηελ εμαηκηζηδηαπλνή, ην έδαθνο, ηε 
ρισξίδα θαη ηελ εδαθηθή θιίζε. Δπίζεο ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ην 
πςόκεηξν ηεο πεξηνρήο, αθνπ είλαη ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 
βξνρόπησζε, ηελ εμαηκηζηδηαπλνή, ηε βιάζηεζε θαη ην έδαθνο.  

Χο  ζπληειεζηήο θαηείζδπζεο νξίδνπκε ην θιάζκα ηεο βξνρόπησζεο ην νπνίν 
θαηαιήγεη ζηνλ ππόγεην πδξνθόξν. Γειαδή ν ζπληειεζηήο θαηείζδπζεο είλαη 
ην πειίθν ηνπ ύςνπο ή ηνπ όγθνπ ηνπ λεξνύ πνπ θαηεηζδύεη σο πξνο ην ύςνο 
ή ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ ηεο βξνρόπησζεο ζε κηα πδξνινγηθή ιεθάλε ή ζε έλα 
γεσινγηθό ζρεκαηηζκό. Ζ έληνλε παξνπζία αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ 
κεγάιεο πδξνπεξαηόηεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα κεγάιν ζπληειεζηή 
θαηείζδπζεο πνπ ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θπκαίλεηαη απν 25% κέρξη 60 
% (νύιηνο, 1986). Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο θηάλεη ηα 35.8% (Τπ.Αλάπηπμεο, 
1998). Απηό είλαη 346.2mm/yr ηεο βξνρόπησζεο. 
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7.ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ 

 

7.1 ΤΓΡΟΛΗΘΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 
Ζ πεξηνρή κειέηεο όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 3 ζπγθξνηείηαη 

από αλζξαθηθά πεηξώκαηα, λενγελείο ζρεκαηηζκνύο, εθαηζηεηαθνύο ηόθθνπο 
θαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζρεκαηηζκνί βάζε ησλ γεληθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ππαίζξησλ παξαηεξήζεσλ κπνξνύλ λα 
ραξαθηεξηζηνύλ θαη λα θαηαρζνύλ ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε 
όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Αλζξαθηθά πεηξώκαηα Τδξνπεξαηόο 

Νενγελείο ζρεκαηηζκνί Ζκηπεξαηόο 

Αιινπβηαθά Τδξνπεξαηόο 

Ζθαηζηεηαθόο ηόθθνο Ζκηπεξαηόο 

 

 

Σα αλζξαθηθά πεηξώκαηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη αζβεζηόιηζνη ηνπ 
Ηνπξαζηθνύ θαη ηνπ Σξηαδηθνύ. Οη αζβεζηόιηζνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη 
πδξνπεξαηνί θαζώο θέξνπλ έληνλε θαη ζπζηεκαηηθή ξσγκάησζε θαζώο θαη 
έληνλε θαξζηηθνπνίεζε. 

Σα λενγελή πεηξώκαηα ραξαθηεξίδνληαη ώο εκηπεξαηνί ζρεκαηηζκνί. Ζ 
κηθξή ηεθηνληθή ηζηνξία ηνπο, ε νπνία δηαθαίλεηαη από ηελ κηθξή παξνπζία 
ξεγκάησλ, θαζηζηά ηνλ ζρεκαηηζκό λα έρεη πςειέο ηηκέο απνζεθεπηεθόηεηαο 
θαη ρακειέο ηηκέο κεηαβηβαζηηθόηεηαο . 

Οη αιινπβηαθέο απνζέζεηο είλαη ραιαξνί δνκηθά ζρεκαηηζκνί θαη 
ραξαθηεξίδνληαη σο πδξνπεξαηνί ζρεκαηηζκνί. 

Ο εθαηζηεηαθόο ηόθθνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδεη κηθξή 
ξσγκάησζε, έηζη ραξαθηεξίδεηαη σο εκηπεξαηόο ζρεκαηηζκόο. 

 

7.2 Ο ΚΑΡΣΗΚΟ ΤΓΡΟΦΟΡΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 Ο θαξζηηθόο πδξνθόξνο νξίδνληαο ηεο πεξηνρήο θηινμελείηαη ζηνπο 
θαξζηηθνπνηεκέλνπο αλζξαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο θαη εθθνξηίδεηαη από ηηο 
πεγέο πνπ παξαηεξνπληαη ζηελ πεξηνρή. 

 

7.3 ΠΑΡΟΥΔ ΠΖΓΧΝ 

Ζ παξνρή ησλ πεγώλ κεηξήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηνλ 

Μάην ηνπ 2011, θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 7.2 παξαηίζεληαη νη ηηκέο ηεο. ηηο 

εηθόλεο 7.1 έσο 7.5 παξνπζηάδνλαηη θσηνγξαθίεο ησλ πεγώλ. Οη παξνρέο 

ησλ πεγώλ θπκαίλνληαη από 0,3 l/sec κέρξη 1,91 l/sec. Οη παξνρέο ησλ 

πεγώλ είλαη ρακειέο, πξόθεηηαη δειαδή γηα πνιύ κηθξέο πεγέο (παξνρή 

Πίλαθαο 7.1. Τδξνιηζνινγηθή θαηάηαμε 
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<1l/sec) (νύιηνο, 2004). Δμαίξεζε απνηειεί ε πεγή Π03, νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη σο κηθξή πεγή κε παξνρή 1,91 l/sec.     

Α/Α ΠΑΡΟΥΖ (lt /sec) 

Π01 0,67 
Π02 0,3 
Π03 1,91 
Π04 0,93 
Π05 0,22 
Π06 0,4 

 
Πίλαθαο 7.2. Παξνρή πεγώλ (Μάηνο 2011) 

Δηθόλα 7.1. Πεγή γνπξνύ (Π04) 
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Δηθόλα 7.2. Πεγή Μαξίλνπ (Π01) 

Δηθόλα 7.3. Πεγή Μεηζάξα (Π05) 
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Δηθόλα 7.4. Πεγή Βνηβόλδα (Π02) 

Δηθόλα 7.5. Πεγή Η.Μ. Υαξάιακπνπ (Π06) 
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8.ΤΓΡΟΥΖΜΔΗΑ 

8.1 ΓΔΝΗΚΑ 

ηηο κέξεο καο νη εθηεηακέλεο παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζην πεξηβάιινλ 

πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ππόγεηνπ θαη ηνπ επηθαλεηαθνύ 

λεξνύ. Ζ ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ λεξνύ εμαξηάηαη θπξίσο από: 

1. Σελ ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ δηεζείηαη γηα 

λα θηάζεη ζηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο. 

2.  Σελ ρεκηθή ζύζηαζε ησλ πεηξσκάησλ κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή 

ην λεξό. 

3. Σηο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο πξνο ην πεξηβάιινλπνπ αιινηώλνπλ 

ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. 

 

8.2 ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαιύζεθαλ 6 δείγκαηα 

λεξνύ από ηηο θαξζηηθέο πεγέο ησλ αζβεζηνιίζσλ ηνπ Σξηαδηθνύ θαη 

Ηνπξαζηθνύ ζηελ πεξηνρή ηεο Οθησληάο (Δηθόλα, 8.1). Ζ δεηγκαηνιεςία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 1 Μαίνπ ηνπ 2011. Καηά ηελ δεηγκαηνιεςία 

ηεξήζεθαλ νη αζθαιείο θαλόλεο  δεηγκαηνιεςίαο, ώζηε λα εμαρζνύλ νξζά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πδξνρεκηθό ραξαθηήξα ηνπ λεξνύ ησλ θαξζηηθώλ 

πεγώλ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8.1. εκεία δεηγκαηνιεςίαο 
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8.3 ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

    8.3.1 ΜΔΣΡΖΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 

 

Οη αζηαζείο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη κεηξήζεθαλ ζηα ζεκεία 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ ιόγν όηη ε νπνηαδήπνηε κεηξεζή ηνπο εθηόο θαη κεηά 

από θαζπζηέξεζε ζα είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ κεηαβνιή ηνπο θαη ηελ εμαγσγή 

ιαλζαζκέλσλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. 

Οη θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη,  πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε πνιππαξακεηξηθό 

ειεθηξόδην ηεο εηαηξίαο YSI,  είλαη:  

 Ζ ζεξκνθξαζία (T)  

 Σν Ph 

 Ζ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

 

   8.3.2 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 

Σα δείγκαηα λεξνύ κεηαθέξζεθαλ ζην Eξγαζηήξην Yδξνγεσινγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ: 

1. Σα ρισξηόληα, ε ζθιεξόηεηα αζβεζηίνπ θαη ε νιηθή ζθιεξόηεηα κε ηελ 

κέζνδν ηηηινδόηεζεο Hach. 

2. Σα ληηξηθα, ληηξώδε, ακκσληαθά, ζεηηθά, θσζθνξηθά, θζνξηνύρα ηόληα  

κε ηελ κέζνδν ηεο θαζκαηνθσηόκεηξηαο κνξηαθήο απνξξόθεζεο ζε 

θαζκαηόκεηξν DR-4000. 

3. Σα ηόληα Ca, Mg, Na θαη K  κε ηελ κέζνδν ηεο αηνκηθήο απνξξόθεζεο 

ζε θαζκαηνθσηόκεηξν GBC AVANTA. 

 

 Μεηξήζεηο κε ηηηινδόηεζε 

 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηηηινδόηεζεο αλακηγλύνπκε δύν αληηδξαζηήξηα κε ην 

έλα λα έρεη κεηαβιεηή ζπγθέληξσζε έηζη ώζηε λα ξπζκίδεη ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο. Όηαλ ην ρξώκα αιιάμεη ηόηε θαηαγξάθνπκε ηελ ηηκή 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νπζίαο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε κέηξεζε. Γηα ην ιόγν 

απηό νη κεηξήζεηο γίλνληαη ζηαδηαθά γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα. 

 

 Μεηξήζεηο κε ρξήζε θαζκαηνθσηόκεηξνπ Hach DR/4000 

Σν θαζκαηνθσηόκεηξν ιεηηνπξγεί κε αθηηλνβνιία θσηόο, ε νπνία 

πξνζπίπηεη ζην πδαηηθό δηάιπκκα θαη απνξξνθά κέξνο απηήο κε απνηέιεζκα 

ε ηζρύο ηνπ θσηόο όηαλ εμέξρεηαη ηνπ δείγκαηνο λα είλαη κηθξόηεξε ηεο 

αξρηθήο. Ζ απνξξόθεζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο είλαη αλάινγε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ή νπζίαο ζην δηάιπκκα. Γηα θάζε νπζία πνπ 

πξέπεη λα κεηξεζεί ζην πδαηηθό δηάιπκκα αληηζηνηρεί ζπγθεθξηκέλν κήθνο 

θύκαηνο ην νπνίν ελ ζπλερεία αληηζηνηρεί ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

πνπ απνξξνθάηαη από ηελ νπζία. Ζ απνξξόθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ε 

ζπγθέληξσζε βξίζθνληαη από ηνλ ηύπν: 
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Α=a*b*C 

 

Όπνπ  Α= απνξξόθεζε,  

           a= ζηαζεξά (απνξξνθεηηθόηεηα),  

           b= κήθνο δηαδξνκήο θσηόο (επί ηεο νπζίαο κήθνο θπςειίδαο, 1 cm) θαη 

          C= ζπγθέληξσζε, ζε ηηκέο πνπ ξπζκίδνληαη ζην θαζκαηνθσηόκεηξν 

(mg/l).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μεηξήζεηο κε ρξήζε θαζκαηνθσηόκεηξνπ αηνκηθήο 

απνξξόθεζεο  

Σν θαζκαηνθσηόκεηξν αηνκηθήο απνξξόθεζεο ρξεζηκνπνηεί κηα 

θπςειίδα αηνκνπνίεζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε θιόγα αέξα – 

αθεηπιελίνπ, είηε έλαο αλνηρηόο θύιηλδξνο από γξαθίηε. Μέζα ζηελ 

θπςειίδα ηνπνζεηείηαη ην δηάιπκα ηνπ δείγκαηνο, ζε κνξθή 

ζηαγνληδίσλ, ην νπνίν δηαζπάηαη ζε λέθνο αηόκσλ,  ιόγσ ησλ πςειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ πνπ επηθξαηνύλ. ηελ ζπλέρεηα πξνζπίπηεη αθηηλνβνιία 

ζπγθεθξηκέλσλ κεθώλ θύκαηνο πάλσ ζηα άηνκα, κε απνηέιεζκα λα 

απνξξνθνύλ ηελ ελέξγεηα θαη λα δηεγείξνληαη. Σέινο έλαο αληρλεπηήο 

κεηξάεη ην κήθνο θύκαηνο πνπ απνξξνθήζεθε θαη δίλεη ηηο ηηκέο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζην δείγκα (Λπδάθεο, 2007).   

 

8.4 ΤΓΡΟΥΖΜΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

 Φπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ. Γηα ηελ αλάιπζή ησλ πδξνγεσινγηθώλ 

ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ πδξνθόξν είλαη αλαγθαία ε πδξνρεκηθή 

θαηάηαμε κε βάζε ην ζύλνιν ησλ θπζηθνρεκηθώλ θαη ρεκηθώλ παξακέηξσλ. 

Δηθόλα 8.2. Φαζκαηνθσηόκεηξνπ Hach DR/4000 
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Αλαιπηηθά γηα θάζε παξάκεηξν ηζρύεη: 

 

ΔΝΔΡΓΟ ΟΞΤΣΖΣΑ(pH) 

 Σν pH ελόο δηαιύκαηνο είλαη ν αξλεηηθόο  δεθαδηθόο ινγάξηζκνο  ηεο 

ελεξγόηεηαο  ησλ ηόλησλ ηνπ πδξνγόλνπ ζην δηαιπκα. 

pH=-log[H⁺] 

 Σν pH είλαη κηα αζηαζήο παξάκεηξνο ε νπνία κεηαβάιιεηαη εύθνια κε ηελ 

αιιαγή ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ CO2 θαη γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη απαξαίηεην ε 

κέηξεζή ηνπ λα γίλεηαη επηηόπνπ ζηα ζεκεία εμόδνπ ηνπ λεξνύ. Οη ηηκέο ηνπ 

θπκαίλνληαη από 0 έσο 14  κε ην λεξά λα ραξαθηεξίδνληαη σο όμηλα γηα ηηκέο 

κηθξόηεξεο ηνπ 7 θαη αιθαιηθά γηα ηηκέο άλσ ηνπ 7, ελώ γηα ηελ ηηκή 7 ηα 

δηαιύκαηα ραξαθηεξίδνληαη νπδέηεξα.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 8.2 παξνπζηάδεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ λεξώλ κε 

βάζε ηηο ηηκέο από ηνλ πίλαθα 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α pH T(°C) E.C. 
κS/cm 

E.C. (25°C) 
 κS/cm 

ΑΛΚΑΛΗΚΟΣΖΣΑ ΟΛΗΚΖ 
ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 

 

Π01 6,39 13,5 500 714 219 134  

Π02 7,08 13,6 688 879 271 325  

Π03 7,22 14,4 830 1041 277 275  

Π04 7,54 13 557 725 210 218  

Π05 7,52 12,5 445 586 176 153  

Π06 7,48 14,1 520 655 240 169  

Α/Α ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Π01 Διαθξώο όμηλν 

Π02 Οπδέηεξν 

Π03 Οπδέηεξν 

Π04 Διαθξώο βαζηθό 

Π05 Διαθξώο βαζηθό 

Π06 Διαθξώο βαζηθό 

Πίλαθαο 8.2.  Υαξαθηεξηζκόο δείγκαηνο βάζε ηελ νμύηεηα 

Πίλαθαο 8.1. Φπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη 
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ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ(T) 

Ζ ζεξκνθξαζία απνηειεί κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ησλ ππόγεησλ λεξώλ εμαξηάηαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

θαζώο θαη από ηελ ζεξκνθξαζία ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ δηα κέζνπ 

ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη ηα ύδαηα. 

 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ(E.C) 

Ζ κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ ζεξκνθξαζία θαη 

ηεξνύληαη παξόκνηεο κέζνδνη κέηξεζεο. Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο. Οη ηηκέο ησλ πεγώλ 

θπκαίλνληαη από 445 κS/cm κέρξη 830 κS/cm (βι. Πίλαθα 8.1.). 

 Με ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

πξνζεγγηζηηθά ε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνύ ζε δηαιειπκέλα ζηεξεά κέζα από 

ηελ ζρέζε: 

 

TDS=K*EC, όπνπ: 

TDS= ηα ζπλνιηθά δηαιειπκέλα ζηεξεά ζην λεξό (mg/l) 

K= ζπληειεζηήο δηόξζσζεο (κε ηηκέο από 0,55 θαη 0,8) 

EC= ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα (ζε κS/cm) 

 

ΑΛΚΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 

Δθθξάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λεξνύ λα εμνπδεηεξώλεη νμέα. ην εξγαζηήξην 

ππνινγίδεηαη κε ηηηινδόηεζε  ηνπ δείγκαηνο κε δηάιπκκα ζεηηθνύ νμέσο. Ζ 

αιθαιηθόηεηα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ησλ όμηλσλ αλζξαθηθώλ, ησλ 

αλζξαθηθώλ θαη ησλ πδξνμπιηαθώλ ηόλησλ.  Με  ηελ βνήζεηα ηεο παξαθάησ 

ζρέζεο κπόξνπλ λα βξεζνύλ ηα όμηλα αλζξαθηθά κέζα ζηα δείγκαηα 

Alk=0,81967 HCO3
- (mg/l)  

Από ηνλ παξαπάλσ ηύπν ππνινγηδεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ όμηλσλ 
αλζξαθηθώλ. Παξαηεξείηαη ινηπόλ όηη νη ηηκέο ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ όμηλσλ 
αλζξαθηθώλ θπκαίλνληαη από 214,7 mg/lt  (Π05) έσο 337,9 mg/lt  (Π03).(βι. 
Πίλαθα 8.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΞΗΝΑ ΑΝΘΡΑΚΗΚΑ 

Π01 267,1 

Π02 330,6 

Π03 337,9 

Π04 256,2 

Π05 214,7 

Π06 292,8 

Πίλαθαο 8.3.  Όμηλα αλζξαθηθά 
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ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ  

Ζ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ νθείιεηαη ζηα δηζζελή θαηηόληα πνπ πεξηέρεη ην 

λεξό. Σα επηθξαηέζηεξα είλαη  ηα Ca2+ θαη Mg2+. Ζ παξνπζία ησλ ηόλησλ 

απηώλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο πξνζδίδεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο. 

Γηαθξίλεηαη : 

 Παξνδηθή ή αλζξαθηθή: νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηόλησλ Ca, Mg ηα 

νπνία πξνέξρνληαη από ηελ δηάιπζε ησλ αλζξαθηθώλ αιάησλ.  

 Μόληκε ή κε αλζξαθηθή: νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηόλησλ Ca, Mg ηα 

νπνία πξνέξρνληαη από ηελ δηάιπζε ησλ ζεηηθώλ αιάησλ. 

 Οιηθή ζθιεξόηεηα: είλαη ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ. Δθθξάδεηαη ζην 

ηζνδύλακν CaCO3 αιιά θαη ζε βαζκνύο ζθιεξόηεηαο γλσζηνύο σο 

γαλλικούς βαθμούς (όπνπ ηζρύεη: 10 mg/l CaCO3 = 1 γαιιηθόο 

βαζκόο).   

ηνλ πίλαθα 8.4 πνπ αθνινπζεί ραξαθηεξίδνληαη ηα δείγκαηα λεξνύ βάζε ηελ 

ηηκή ηεο νιηθήο ζθιεξόηεηαο  CaCO3. Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο νιηθήο 

ζθιεξόηεηαο δηαθξίλνπκε ηα καιαθά λεξά (0  - 50 mg/l CaCO3), ηα ζρεηηθά 

ζθιεξά λεξά (50  - 150 mg/l CaCO3), ηα ζθιεξά (150  - 300 mg/l CaCO3) θαη ηα 

πνιύ ζθιεξά λεξά (> 300 mg/l CaCO3). 

 

 

 

 

 

 

 

HCO3 mg/l 

Π01 

Π02 

Π03 

Π04 

Π05 

Α/Α ΟΛΗΚΖ 
ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 

mg/l CaCO3 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Π01 134 ρεηηθά ζθιεξά λεξά 

Π02 325 Πνιύ θιεξά λεξά 

Π03 275 θιεξά λεξά 

Π04 218 θιεξά λεξά 

Π05 153 θιεξά λεξά 

Π06 169 θιεξά λεξά 

Δηθόλα 8.3. Ομηλα αλζξαθηθά ζηα δείγκαηα 

Πίλαθαο 8.4. Υαξαθηεξηζκόο λεξνύ 
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 Αληόληα 

ηνλ πίλαθα 8.5 πνπ αθνινπζεί αλαγξάθνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ησλ αληόλησλ 

ζηα δείγκαηα. 

 

 

 

Οη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηνπ Cl
-
 ζηα δείγκαηα δελ μεπεξλνύλ ην όξην 

πνζηκόηεηαο (250mg/lt) θαη θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο από 

10,6mg/lt (Π01) έσο 48,8mg/lt (Π03). Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο ληηξηθήο ξίδαο 

θπκαίλνληαη από 0,8mg/lt (Π02) κέρξη 4,2mg/lt (Π03). Σα ληηξώδε θπκαίλνληαη 

από 0,0013mg/lt (Π05) θαη θηάλνπλ ην 0,0059mg/lt (Π03) ελώ νη 

ζπγθεληξώζεηο  ακκσλίαο (Πίλαθαο 8.6) είλαη πνιύ ρακειέο από 0mg/lt (Π04) 

έσο 0,061mg/lt (Π02).  

 

Α/Α NH4 

Π01 0,034 
Π02 0,061 
Π03 0,041 
Π04 0 
Π05 0,018 
Π06 0,037 

 

 

 

 

Σα ζεηηθά αληόληα θπκαίλνληαη από 19,5mg/lt (Π03) κέρξη 59,9mg/lt (Π02) 

(πίλαθαο 8.1) θαη δελ μεπεξλνύλ ην όξην πνπ θαζηζηά ην λεξό πόζηκν 

(250mg/lt). Οη ηηκέο ησλ θσζθνξηθώλ ζηα δείγκαηα θπκαίλνληαη ζε επηηξεπηά  

όξηα από 0,053 mg/lt (Π01) έσο 0,366 mg/lt (Π05). Ζ ζπγθέληξσζε θζνξίνπ 

ζηα δείγκαηα ζεσξείηαη ακειεηέα, αθνύ θπκαίλεηαη από 0mg/lt έσο 0,1mg/lt. 

Α/Α Cl⁻(mg/lt) NO₂⁻(mg/lt) NO₃⁻(mg/lt) SO₄(mg/lt) F⁻(mg/lt) PO4(mg/lt) 

Π01 10,6 0,0043 1,1 40,1 0 0,053 

Π02 46,7 0,0045 0,8 59,9 0 0,054 

Π03 48,8 0,0059 4,2 19,5 0,1 0,096 

Π04 38,6 0,0034 1,3 40,3 0,1 0,083 

Π05 35,3 0,0013 1,6 33,8 0,1 0,366 

Π06 12,5 0,0034 0,9 26,8 0,06 0,078 

Πίλαθαο 8.5. πγθεληώζεηο αληόλησλ 

Πίλαθαο 8.6. Ακκσλία 
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 Καηηόληα 

 

Ο πίλαθαο 8.7 πεξηέρεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ θύξησλ θαηηόλησλ ζηα 

δείγκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαιίνπ θπκαίλνληαη από 0,58mg/lt (Π06) έσο 

7,76mg/lt (Π02). Σν λάηξην ζηα δείγκαηα είλαη ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο αθνύ 

μεπεξλά ην ελδεηθηηθό επίπεδν ησλ 20 mg/lt, νη ηηκέο θπκαίλνληαη από 

22,86mg/lt (Π06) κέρξη 50,4mg/lt (Π03). Οη ηηκέο ηνπ λαηξίνπ ήηαλ 

αλακελόκελεο θαζώο ηα λεξά μεπιέλνπλ αλζξαθηθά πεηξώκαηα 

(αζβεζηόιηζνπο). ηνλ πίλαθα 8.8 θαηαγξάθνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ 

αζβεζηίνπ (Ca), νη νπνηέο θπκαίλνληαη από 40 mg/lt (Π01) έσο 65,6 mg/lt 

(Π05), ελώ ζην καγλήζην νη ζπγθεληξώζεηο μεθηλνύλ από 7,1 mg/lt  (Π05)  θαη 

θαηαιήγνπλ ζε 46,6mg/lt (Π02).   

Α/Α Ca Mg K Na 

Π01 40 18.0 2,44 25,98 
Π02 53.6 46.6 7,76 37,84 
Π03 61.2 29.8 2,48 50,4 
Π04 58.8 17.3 1,61 25,29 
Π05 65.6 7.1 3,94 28,96 
Π06 55.6 7.3 0,58 22,86 

Πίλαθαο 8.7. Κπξηα θαηηόληα 
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία.  

 

 

 

 

Π01 

Ca mg/l 

Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

HCO3 mg/l 

SO42- mg/l 

Π02 

Ca mg/l 

Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

HCO3 mg/l 

SO42- mg/l 

Cl- mg/l 

Π03 

Ca mg/l 

Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

HCO3 mg/l 

SO42- mg/l 

Cl- mg/l 

Δηθόλα 8.4. πγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζηνηρείσλ ζε 

θαζε δείγκα 
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Π04 

Ca mg/l 

Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

HCO3 mg/l 

SO42- mg/l 

Cl- mg/l 

Π05 

Ca mg/l 

Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

HCO3 mg/l 

SO42- mg/l 

Cl- mg/l 

Π06 

Ca mg/l 

Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

HCO3 mg/l 

SO42- mg/l 

Cl- mg/l 

Δηθόλα 8.4. πγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζηνηρείσλ ζε 

θαζε δείγκα 
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8.4 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ PIPER- DUROV 

ην παξαθάησ ηξηγσληθό δηάγξακκα Piper πξνβάιινληαη νη αλαιύζεηο όισλ 

ησλ δεηγκάησλ ησλ πεγώλ. Όια ηα δείγκαηα θαηαιακβάλνπλ παξόκνηα 

πδξνρεκηθή πεξηνρή ζην δηάγξακκα. Γηαθξίλνπκε ηνπο εμήο πδξνρεκηθνύο 

ηύπνπο :  

 Ca-Mg-HCO3 

 Ca-Mg-Na-HCO3 

 Mg-Ca-Na-HCO3 

 Ca-Na-HCO3 

 Ca-HCO3 

 Σα λεξά έρνπλ σο θπξίαξρε ρεκηθή ζύζηαζε αζβέζηην θαη όμηλα αλζξαθηθά 

θαη δεπηεξεύνπζα ζύζηαζε καγλήζην θαη λάηξην. Πξόθεηηαη γηα νμπαλζξαθηθά - 

γαηναιθαιηθά λεξά κε πςειό πνζνζηό αιθαιίσλ.   

Δηθόλα 8.8. Γηάγξακκα Pηper 
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ηνλ πίλαθα 8.8 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ηόλησλ 

(ιόγνη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηηκέο ηνπ ιόγνπ Mg/Ca θπκαίλνληαη από 0,1 (Π05) έσο 0,86 (Π02). Απηό 

δείρλεη όηη ηα λεξά ησλ πεγώλ έρνπλ αζβεζηνιηζηθή πξνέιεπζε. Σέινο ν 

ιόγνο Cl/SO4  βνεζά ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο αιαηόηεηαο, νη ηηκέο μεθηλνύλ 

από 0 (Π01, Π06) θαη θηάλνπλ ην 3 (Π03). ην ζαιαζζηλό λεξό, ν ιόγνο 

Cl/SO4  είλαη 10 (Καιιέξγεο, 2000; Λακπξάθεο, 2009) . 

 

Α/Α Mg /Ca Cl/SO4 

Π01 0,45 0 

Π02 0,86 1 

Π03 0,48 3 

Π04 0,29 1 

Π05 0,1 1 

Π06 0,13 0 

Δηθόλα 8.9. Γηάγξακκα Durov 

Πίλαθαο 8.8. ρέζεηο κεηαμύησλ ηόλησλ 
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9. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

1. Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο λήζνπ Δύβνηαο. 

πγθεθξηκέλα νη θαξζηηθέο πεγέο από όπνπ ειήθζεζαλ ηα δείγκαηα 

βξίζθνληαη ζην ρσξηό Οθησληά.  

 

2. Οη πεγέο είλαη επαθήο θαζώο βξίζθνληαη ζηελ επαθή αζβεζηόιηζσλ 

Ηνπξαζηθνύ- Σξηαδηθνύ, θαη κέζσ ξεγκάησλ ηα λεξά αλαδύνληαη ζηελ 

επηθάλεηα. 

 

3. Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ Πειαγνληθή δώλε θαη ηα θύξηα 

πεηξώκαηα πνπ απαληώληαη είλαη: αζβεζηόιηζνη ηνπ Ηνπξαζηθνύ θαη  

Σξηαδηθνύ, αιινπβηαθέο απνζέζεηο, Νενγελείο ζρεκαηηζκνί θαη 

εθαηζηεηαθόο ηόθθνο. 

 

4. Οη πεγέο έρνπλ κηθξέο ηηκέο παξνρήο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο πνιύ 

κηθξέο έσο κηθξέο πεγέο. 

 

5. ηα λεξά θπξηαξρεί ην αζβέζηην θαη ηα όμηλα αλζξαθηθά. Πξόθεηηαη γηα 

γηα νμπαλζξαθηθά - γαηναιθαιηθά λεξά κε πςειό πνζνζηό αιθαιίσλ. 

Θεσξνύληαη θαηάιιεια γηα πόζε αθνύ θακία από ηηο ζπγθεληξώζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ δελ μεπεξλά ηα όξηα πνζηκόηεηαο ηεο Δ.Δ. 

  



Υδρογεωλογικό μελϋτη των καρςτικών πηγών τησ περιοχόσ τησ Οκτωνιϊσ, 
Κ.Εύβοιασ 

 

54 
 

Βηβιηνγξαθία 
 

Aubouin, J. 1957. Un profil tectonique d’ensemble de la Grece septentrionale 

moyenne. France. BULL. SOC. GEOL. France, 7, 1135 – 1155. 

Brunn, J. 1956. Contribution a l’étude géologique du Pinde septentrional et 

d’une partie de la Macédoine occidentale. Ann. Geol. Pays Hell., 7, 1-358. 

 

Γεκόπνπινο, Γ. 2007. Γεσινγηθέο κειέηεο Σερληθώλ Έξγσλ- Τδξνγεσινγηθέο 

κειέηεο. 

 

Ferrière, J. 1976. Sur la signification de séries du massif d’Othris (Grèce 

continentale centrale) : la zone isopique maliaque. Ann. Soc. Geol. Nord, 

96/2, 121-134. 

 

Θενδσξίθαο, .  2005. Γεσρεκεία, Παλ/κην Θεο/ληθεο 

 

Καιιέξγεο, Γ. 2000. Δθαξµνζµέλε Πεξηβαιινληηθή Τδξνγεσινγία. Σόµνο Β′ 

ΣΔΔ. Aζήλα 

 

Καηζηθάηζνο, Γ., 1992 Γεσινγία ηεο Διιάδαο. 

Καηζηθάηζνο, Γ. & Κνύθεο Γ. θ.α., 1970. Γεσινγηθνί Υάξηεο ηεο Διιάδαο, 
θύιιν Κύκε, ΗΓΜΔ. 

Kokkalas, S. & Doutsos T. 2001. Strain-dependent stress field and plate 
motions in the south-east Aegean region. J. GEODYN. 32 (3): 311-332.  

Kokkalas, S. 2001. Tectonic evolution and stress field of the Kymi-Aliveri 
basin, Evia island. Greece. Bull. Soc. Geol. Greece 34: 243-249. 

Κνληόπνπινο, Ν. 2007. Δμσγελήο Γεσδπλακηθή, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηώζεηο 

ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο, Πάηξα. 

Kossmat, F.,1924. Geologie der zentrallen Balknhalbinsel (Die 

Kriegsshaupläze 1914-1918 geologisch dargestellt). Heft 12, Berlin, 1-198. 

Κσηζόπνπινο, .  2006. Τδξνινγία. 

Λακπξάθεο, Ν. 2009. Δηζαγσγή ζηελ Τδξνρεκεία, Παλεπηζηεκηαθέο 

εκεηώζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο, Πάηξα. 

Λπδάθεο Ν. 2007. Γεληθή Υεκεία & Δλόξγαλε Αλάιπζε. 

Μαξακαζάο, Α. 2006.  A new approach for the development and management 

of brackish karst springs, Hydrogeology Journal Volume 14, 7, pp 1360-1366. 



Υδρογεωλογικό μελϋτη των καρςτικών πηγών τησ περιοχόσ τησ Οκτωνιϊσ, 
Κ.Εύβοιασ 

 

55 
 

Μνπληξάθεο, Γ.  2010.  Γεσινγία θαη Γεσηεθηνληθή εμέιημε ηεο Διιάδαο 

Ξαλζόπνπινο, Θ. 1990. Δηζαγσγή ζηελ Σερληθή Τδξνινγία. 

αθθάο, Η. 1993. Σερληθή Τδξνινγηα, Σεύρνο 1, Τδξνινγία Δπηθαλεηαθώλ Τ 

δάησλ . 

νύιηνο, Γ. 1986. Γεληθή Τδξνγεσινγία ηνκ. Α. 

νύιηνο, Γ.  2004. Γεληθή Τδξνγεσινγία ηνκ. Γ. 

Shaw, E. 1984. Hydrology in practice. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd., 

U.K. 

Thornthwaite, C. 1948. An approach toward a Rational Classification of 

Climate, Geographical Review, Vol. 38, No. 1. pp. 55-94. 

Todd, K.  1980. Groundwater Hydrology, Second edition. 

Π.Σζεξόιαο, 2008. Μειέηε Τδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο Τδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ πνηακνύ Νειέα, Πηπρηαθή εξγαζία. 

P. Xypolias, K. Skourlis, S. Kokkalas, 2002. Upward extrusion and 

subsequent transpression as a possible mechanism for the exhumation of 

HP/LT rocks in Evia island, Greece.  

Φαξηαλόο, Π. 1969. Δπίηνκνο θπζηθή γεσγξαθία. 

 

Γηαδίθηπν 

www.servitoros.gr/evia/view.php/490/ 

www.evia-history.gr/eviac/content/new/336/49 

www.enet.gr/?i=news.el.article&id=147925 

 

 

 

 

http://www.servitoros.gr/evia/view.php/490/
http://www.evia-history.gr/eviac/content/new/336/49
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=147925

