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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή, εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών “Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον”, στην 

κατεύθυνση της Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας, του τµήµατος Γεωλογίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών κατά την περίοδο 2003-2005. 

Υπεύθυνη στην επίβλεψη της παρούσας εργασίας είναι η καθηγήτρια Στ. 

Τσαϊλά- Μονόπωλη. Το εργαστηριακό µέρος της εργασίας πραγµατοποιήθηκε στο 

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, του Τµήµατος 

Γεωλογίας του Πανεπιστήµιου Πατρών. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι ο εντοπισµός κλιµατικών 

µεταβολών, µικρής και µεγάλης διάρκειας κατά την περίοδο του Ανώτερου 

Πλειστοκαίνου και Ολοκαίνου στο χώρο του Ιονίου Πελάγους. Άµεσος στόχος είναι 

η κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών σχηµατισµού και διακοπής του σαπροπηλού 

S1 στην περιοχή µελέτης, καθώς και συσχετισµός του µε τις τοπικές κλιµατικές 

αλλαγές στην περιοχή της Μεσογείου κατά την περίοδο αυτή. 

Φυσικά, το παρόν σύγγραµµα δεν θα µπορούσε να αποκτήσει την τελική του 

µορφή χωρίς τη συµβολή πολλών µελών του Πανεπιστηµίου. Με την ολοκλήρωσή 

της θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συµµετείχαν και συµπαραστάθηκαν στην 

προσπάθεια αυτή: 

Στην υπεύθυνη Καθηγήτρια Στέλλα Τσαϊλά- Μονόπωλη εκφράζω τις πιο θερµές 

µου ευχαριστίες για την ανάθεση αυτής της µεταπτυχιακής διατριβής, το ειλικρινές 

ενδιαφέρον, την αµέριστη συµπαράστασή της, την εµπιστοσύνη, την ενθάρρυνση, 

καθοδήγηση και βοήθεια που µου παρείχε σε όλα τα στάδια της εργασίας αυτής. 

Τις θερµότερες ευχαριστίες µου θα ήθελα να εκφράσω στον Καθηγητή 

Γεώργιο Φερεντίνο και τον Λέκτορα Γεώργιο Παπαθεοδώρου για τις εύστοχες 

υποδείξεις και τις κριτικές παρατηρήσεις που µου παρείχαν κατά την εκπόνηση αυτής 

της εργασίας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την επιβλέπουσα ∆ρ. Μαρία Γεραγά για τις πολύτιµες 

συµβουλές της και την αµέριστη συµπαράσταση και εµπιστοσύνη κατά τη διάρκεια 

της εργασίας αυτής. 
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Στο εξώφυλλο και οπισθόφυλλο εικονίζεται το πλαγκτονικό τρηµατοφόρο Gg. 

bulloides, όπως φωτογραφήθηκε στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 
1.1.Η µελέτη του παλαιοκλίµατος και οι επιπτώσεις των κλιµατικών 

αλλαγών στον άνθρωπο. 
 

Τον τελευταίο αιώνα, η µελέτη του παλαιοκλίµατος καθώς και η προσπάθεια 

πρόβλεψης της εξέλιξης αυτού στο κοντινό µέλλον, έχουν αποτελέσει βασικό 

αντικείµενο έρευνας πολλών επιστηµόνων, οικολογικών οργανώσεων, ερευνητικών 

εργαστηρίων καθώς και συζητήσεων. Σήµερα έχει γίνει αποδεκτό ότι η ανθρώπινη 

δραστηριότητα, κυρίως µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, συντελεί καθοριστικά στη 

διαµόρφωση του κλίµατος µε αποτέλεσµα να καθιστά αναγκαία την πρόβλεψη της 

εξέλιξής του, λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα αυτό. 

Οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαµόρφωση του κλίµατος 

συνοψίζονται α) σε τροχιακές µεταβολές του συστήµατος Γη- Ήλιος, β) σε µεταβολές 

και ανατροφοδοτούµενες διεργασίες (feedback processes) του συστήµατος 

λιθόσφαιρα-υδρόσφαιρα-ατµόσφαιρα, γ) σε µεταβολές του ρυθµού και του τρόπου 

κυκλοφορίας των υδάτινων µαζών και θαλάσσιων ρευµάτων, δ) σε ποιοτικές και 

ποσοτικές µεταβολές της εισερχόµενης και εξερχόµενης ακτινοβολίας στο διάστηµα, 

ε) σε µεταβολές της ηφαιστειακής δράσης και σε µεταβολές της δηµιουργίας των 

παγετώνων στη λιθόσφαιρα, στ) σε µεταβολές της συγκέντρωσης του CO2 και άλλων 

αερίων στην ατµόσφαιρα, και τέλος ζ) σε ανθρώπινες επιδράσεις. 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί τον πλέον επίκαιρο και πιο 

ανησυχητικό παράγοντα των τελευταίων δεκαετιών στη διαµόρφωση και εξέλιξη του 
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κλίµατος. Ο σηµαντικότερος τρόπος µε τον οποίο ο άνθρωπος επιδρά στην αλλαγή 

του κλίµατος είναι η αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων στην ατµόσφαιρα, 

όπως CO2 και CH4, τα οποία παράγονται από τις καύσεις συµβατικών καυσίµων. Η 

θερµική ισορροπία του πλανήτη επιτυγχάνεται µε την επανεκποµπή µέρους της 

προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας µε τη µορφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το CO2 

εµποδίζει την επανεκποµπή των υπέρυθρων ακτινών στο διάστηµα, καθώς µε τις 

καύσεις η περιεκτικότητα του στην ατµόσφαιρα ολοένα και περισσότερο αυξάνεται 

και συντελεί στην άνοδο της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας. Πρόκειται για το 

πολυσυζητηµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου του οποίου οι συνέπειες συνοψίζονται 

σε αλλαγή του κλίµατος, επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, τήξη των πολικών 

πάγων µε επακόλουθη ανύψωση της στάθµης της θάλασσας, καταστροφή παράκτιων 

περιοχών κ.λπ. 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι προαναφερόµενες κλιµατικές µεταβολές 

εµφανίστηκαν από πολύ νωρίς στην ιστορία της Γης. Έτσι έχουµε µια σειρά χρονικών 

διαστηµάτων µε έντονες αλλαγές µεταξύ ψυχρών και θερµών ή\ και µεταξύ υγρών 

και ξηρών κλιµατικών συνθηκών, η διάρκεια των οποίων κυµαίνεται από χιλιάδες 

έως και µερικές δεκάδες χρόνια. 

Οι εναλλαγές αυτές είχαν µεγάλες επιπτώσεις στη µορφολογία και έκταση των 

χερσαίων και των θαλάσσιων µορφών καθώς και στη σύσταση του φυτικού και του 

ζωικού κόσµου. Παράλληλα επέδρασαν στην εξέλιξη των ανθρώπων, αφού κάθε 

φορά µετέβαλλαν καθοριστικά τις συνθήκες διαβίωσης, την οργάνωση του οµαδικού 

βίου αλλά και τις συνθήκες επικοινωνίας των ανθρώπινων οµάδων.  

Βέβαια, η χρονική κλίµακα τέτοιων εναλλαγών κυµαίνεται: από µερικούς 

µήνες, όσο χρειάζεται να αλλάξει η βλάστηση της πλαγιάς ενός βουνού, µέχρι 

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, όσο χρειάζεται για να αναδυθούν βυθισµένα κοµµάτια 

γης ή να διαµελιστούν ενιαίες χερσαίες επιφάνειες. Έτσι, άλλοτε η ίδια γενιά 

ανθρώπων γινόταν µάρτυρας µικρών αλλά σηµαντικών αλλαγών του τοπίου, άλλοτε 

όµως αργές και ριζικές αλλαγές του χώρου δε γίνονταν αντιληπτές αφού χάνονταν 

στη µνήµη πολλών γενεών. 
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1.2.Tο κλίµα διαµέσου του γεωλογικού χρόνου. 
 

Οι πρώτες ενδείξεις για το κλίµα που επικρατούσε στη Γη αρχίζουν από τον 

Ανώτερο Προτεροζωικό (πριν από 800 εκατοµµύρια χρόνια). Σήµερα είναι γενικά 

αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια του Φανεροζωικού µεγααιώνα, παρατηρείται µία 

εναλλαγή θερµών και ψυχρών διαστηµάτων των οποίων η διάρκεια κυµαίνεται από 

εκατοµµύρια µέχρι και µερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια (Εικ.1.1). Τέτοιες εναλλαγές 

έχουν διαπιστωθεί κυρίως από τον Ανώτερο Προτεροζωικό µέχρι Σήµερα. Οι θερµές 

περίοδοι οι οποίες ονοµάζονται “Green house” χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλές 

θερµοκρασίες, µε την επιφάνεια της Γης απαλλαγµένη από πάγο στο µεγαλύτερο 

µέρος της. Εµφανίζονται να ξεκινούν απότοµα και συνήθως λήγουν µε προοδευτικό 

τρόπο προς µία δροσερή περίοδο. Αντίθετα οι ψυχρές περίοδοι ονοµάζονται “Ice 

house” και χαρακτηρίζονται από χαµηλές θερµοκρασίες οι οποίες κορυφώνονται µε 

την ανάπτυξη εκτεταµένων παγετώνων ,κυρίως στα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη. 

Αυτές οι περίοδοι λήγουν κανονικά, µε ένα απότοµο επεισόδιο αναθέρµανσης του 

Τεταρτογενές

Τριτογενές

Κρητιδικό

Ιουρασικό

Τριαδικό

Πέρµιο

Λιθανθρακοφόρο

∆εβόνιο

Σιλούριο

Ορδοβίσιο

Κάµβριο

Αν.Προτεροζωικός

Ολόκαινο
Πλειστόκαινο

Νεογενές

Παλαιογενές

Ανώτερο

Μέσο

2

55

258

333

428
458

570

Ανώτερο

Ανώτερο

Ανώτερο

Ανώτερο

Ανώτερο

Ανώτερο

Ανώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Κατώτερο

Μέσο

Μέσο

Μέσο

Μέσο

Μέσο

Green-house

Ice-house

Green-house

Green-house

Ice-house

Ice-house

Ice-house

Εικόνα 1.1: Το κλίµα δια-µέσου του γεωλογικού χρόνου, 
τα τελευταία 800 εκατ. χρόνια.
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κλίµατος, ενώ η εµφάνισή τους σε περιοχές µέσου γεωγραφικού πλάτους δεν 

συνοδεύεται µε δηµιουργία παγετώνων. 

Οι περισσότερες παλαιοκλιµατολοικές µελέτες αφορούν κυρίως το 

Τεταρτογενές, το οποίο αποτελεί την πιο πρόσφατη εωλογική περίοδο στην ιστορία 

της Γης (δηλ. τα τελευταία 2 εκατοµµύρια χρόνια). Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

από επαναλαµβανόµενες µικρής και µεγάλης διάρκειας κλιµατικές εναλλαγές. 

Τα µεγάλης διάρκειας χρονικά διαστήµατα διακρίνονται σε παγετώδεις 

(glacials) και µεσοπαγετώδεις περιόδους (interglacials). Κατά τη διάρκεια των 

πρώτων, οπότε και σχηµατίζονταν οι παγετώνες, επικρατούσαν κλίµατα ψυχρά και 

ξηρά (συνθήκες στέππας), ενώ κατά τις µεσοπαγετώδεις περιόδους που 

µεσολαβούσαν το κλίµα θερµαινόταν, γεγονός που προκαλούσε τήξη των πάγων και 

σταδιακή άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη 

διάρκεια των παγετωδών περιόδων του Πλειστοκαίνου η Γη καλύφθηκε από πάγους 

σε ποσοστό 32%, µε τον Σκανδιναβικό παγετώνα να παρουσιάζει εξάπλωση µέχρι τη 

δυτική υφαλοκρηπίδα της Ευρώπης. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ ανώτερο από το 

σηµερινό που αγγίζει µόλις το 10%. 

Σε πολλές περιοχές το εύρος διακύµανσης της θερµοκρασίας σε κάθε κύκλο 

παγετώδους-µεσοπαγετώδους περιόδου ξεπερνούσε τους 15 0C. Τα τελευταία 2 

εκατοµµύρια χρόνια έχουν διαπιστωθεί 30-50 τέτοιοι κλιµατικοί κύκλοι, τόσο στα 

χερσαία όσο και στα θαλάσσια ιζήµατα. Το χρονικό διάστηµα που διανύουµε τώρα 

καθώς και όλο το Ολόκαινο ανήκουν στην τελευταία µεσοπαγετώδη περίοδο, η οποία 

ξεκινά πριν 10 000 χρόνια περίπου. 

Τα µικρής διάρκειας χρονικά διαστήµατα διακρίνονται τόσο σε ψυχρά 

(stadials) όσο και σε θερµά (interstadials). Έχουν σύντοµη διάρκεια που κυµαίνεται 

από µερικές δεκαετίες έως 1000 χρόνια και εµφανίζονται ενδιάµεσα των κλιµατικών 

µεταβολών µεγάλης διάρκειας. Τα ψυχρά σύντοµα γεγονότα παρουσιάζονται τόσο 

κατά τις παγετώδεις όσο και κατά τις µεσοπαγετώδεις περιόδους και χαρακτηρίζονται 

από απότοµες και έντονες µειώσεις της θερµοκρασίας καθώς και ραγδαίες επεκτάσεις 

των παγετώνων. Τα θερµά σύντοµα γεγονότα, εντοπίζονται µόνο κατά τη διάρκεια 

των παγετωδών περιόδων και χαρακτηρίζονται από υψηλές θερµοκρασίες που όµως 

δεν φτάνουν τα σηµερινά επίπεδα του Ολοκαίνου. 
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1.3.Αιτίες δηµιουργίας των κλιµατικών µεταβολών µεγάλης διάρκειας. 
 

Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε να γίνεται µελέτη και ερµηνεία των 

κλιµατικών µεταβολών συνδυασµένων µε αστρονοµικές, περιοδικές µεταβολές που 

αφορούν τόσο στην περιστροφή της Γης, όσο και στην περιφορά της γύρω από τον 

ήλιο. Πρώτος ο Milankovitch (Ruddiman and Mc Intyre, 1981).διατύπωσε την 

αστρονοµική θεωρία, όπου γίνεται συνδυασµός των προαναφερθέντων µεταβολών. 

Σύµφωνα µε αυτή, οι κλιµατικές µεταβολές µεγάλης διάρκειας (µεσοπαγετώδεις-

παγετώδεις) οφείλονται σε: 

Εικόνα 1.2: Σχηµατική αναπαράσταση των τριών τροχιακών µεταβολών, σύµφωνα µε τη θεωρία 
του Milankovitch.a) µεταβολές της εκκεντρότητας (eccentricity), b) Μεταβολές της γωνίας που 
σχηµατίζει ο άξονας της γης µε το επίπεδο της εκλειπτικής τροχιάς αυτής (Obliquity), c) µεταβολές 
του χρονικού σηµείου των ισηµεριών (precession index). 



 11

α) Μεταβολές της τροχιακής εκκεντρότητας οι οποίες µεταβάλλουν τη µέση 

απόσταση Γης-Ηλίου (eccentricity). Συγχρόνως µια διαφορά της τάξεως του 3% (5 

εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων) παρατηρείται µεταξύ του περιήλιου, το οποίο 

εντοπίζεται στις 3 Ιανουαρίου, και του αφήλιου, το οποίο εντοπίζεται στις 4 Ιουλίου. 

Η διαφορά αυτή στην απόσταση, αντιστοιχεί σε 6% αύξηση της εισερχόµενης 

ηλιακής ακτινοβολίας από τον Ιούλιο έως τον Ιανουάριο. Το σχήµα της τροχιάς της 

Γης µεταβάλλεται από ελλειπτικό (υψηλή εκκεντρότητα) έως κυκλικό (χαµηλή 

εκκεντρότητα) µε τιµές από 0.06 έως 0 αντίστοιχα. Η περίοδος το φαινοµένου 

κυµαίνεται µεταξύ 90 000 και 100 000 χρόνων (Εικ.1.2a). 

β) Μεταβολές της γωνίας που σχηµατίζει ο άξονας της Γης µε το επίπεδο της 

εκλειπτικής τροχιάς αυτής (Obliquity). Καθώς η κλίση του άξονα αυξάνεται, οι 

εποχιακές διαφορές αυξάνονται. Έτσι οι χειµώνες είναι πιο ψυχροί και τα καλοκαίρια 

πιο θερµά και στα δύο ηµισφαίρια. Σήµερα, η κλίση του άξονα της Γης µε το επίπεδο 

της εκλειπτικής τροχιάς αυτής είναι 23.5ο. Όµως η κλίση αυτή µεταβάλλεται. Κατά τη 

διάρκεια ενός κύκλου, ο οποίος έχει περίοδο περίπου 40 000 χρόνια, η κλίση του 

άξονα κυµαίνεται από 22.1ο έως 24.5ο. Εξαιτίας της αλλαγής αυτής, προκαλούνται 

και αλλαγές στις εποχές. Μεγαλύτερη κλίση σηµαίνει πιο έντονες εποχές, δηλ 

θερµότερα καλοκαίρια και ψυχρότεροι χειµώνες. Μικρότερη κλίση σηµαίνει λιγότερο 

έντονες εποχές, δηλ δροσερά καλοκαίρια και ηπιότεροι χειµώνες. Τα δροσερά 

καλοκαίρια είναι αυτά που επιτρέπουν στο χιόνι και τον πάγο να διατηρηθούν στα 

υψηλά γεωγραφικά πλάτη, δηµιουργώντας έτσι τα παγόβουνα. Υπάρχει όµως και 

ανατροφοδοτούµενη διεργασία στο σύστηµα των κλιµατικών αλλαγών, γιατί µια 

επιφάνεια που καλύπτεται µε όλο και περισσότερο χιόνι, ανακλά όλο και 

περισσότερη ηλιακή ενέργεια προς το διάστηµα, προκαλώντας επιπλέον ψύξη 

(Εικ.1.2b). 

γ) Μεταβολές του χρονικού σηµείου των ισηµεριών (precession index). 

∆ηλαδή µεταβολές του ακριβούς χρονικού διαστήµατος κατά τη διάρκεια του έτους, 

στο οποίο η Γη βρίσκεται στην πλησιέστερη απόσταση από τον Ήλιο (περιήλιο). 

Αυτές οφείλονται στην αργή κυκλική κίνηση του άξονα της Γης µε περίοδο 21 000 

χρόνια και επιτρέπουν τον προσδιορισµό του περιήλιου και του αφήλιου. Έτσι 

αύξηση των εποχιακών διαφορών στο ένα ηµισφαίριο συνεπάγεται µείωση αυτών στο 

άλλο ηµισφαίριο (Εικ.1.2c). 

Η θεωρία του Milankovitch ανταποκρίνεται σε περιόδους κλιµατικών 

µεταβολών (Hays et al. 1976). Συγκεκριµένα, οι µεγαλύτερες κλιµατικές αλλαγές 
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είναι στενά συνδεδεµένες µε αλλαγές στη γεωµετρία (eccentricity, obliquity, and 

precession) της τροχιάς της γης. Επιπλέον, οι παγετώδεις περίοδοι συνέβησαν κατά 

τη διάρκεια διαφορετικών τροχιακών µεταβολών της γης (Εικ.1.3). 

 

 

1.4. Μέθοδοι µελέτης των κλιµατικών µεταβολών. 
 

 Η επιστήµη της παλαιοκλιµατολογίας κάνει χρήση πολλών µεθόδων έρευνας 

και συνεργάζεται µε διάφορες επιστήµες (Αστρονοµία, Παλαιοντολογία, 

Παλυνολογία κ.λπ.). Ειδικότερα η µελέτη των θαλάσσιων ιζηµάτων βασίζεται κυρίως 

σε αναλύσεις µικροπαλαιοντολογικές (πλαγκτονικά και βενθονικά τρηµατοφόρα), 

παλυνολογικές, ραδιοχρονολογήσεις (χρονολόγηση µε άνθρακα –14), ισότοπα 

οξυγόνο,υ οργανικό υλικό, αποτύπωση των γεωµορφών οι οποίες σχηµατίζονται µε 

την εξέλιξη και την υποχώρηση των παγετώνων στη χέρσο, ιζηµατολογικές µέθοδοι 

όπως κοκκοµετρικές µεταβολές και καταγραφή ιζηµατογενών δοµών, πετρογραφικές, 

ορυκτολογικές, αρχαιολογικές, χηµικές, γεωφυσικές µέθοδοι, καθώς και αποτύπωση 

των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας και των λιµνών. Παρακάτω γίνεται 

περιγραφή των σηµαντικότερων από αυτές τις µεθόδους. 

 

Εικόνα 1.3: Τροχιακές διακυµάνσεις υπολογισµένες για 300 000 χρόνια. Το σηµείο 0 αντιστοιχεί 
στο σήµερα, ενώ το –200 αντιπροσωπεύει 200 000 χρόνια στο παρελθόν και το 100 τα 100 000 
χρόνια από σήµερα. Ο Milankovitch παρατήρησε ότι οι τροχιακές αυτές µεταβολές είναι δείκτες 
των κλιµατικών µεταβολών στο παρελθόν, όπως οι παγετώδεις (Berger and Loutre, 1991). 
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1.4.1. Ισότοπα Οξυγόνου 
Αποτελούν τον πιο αξιόπιστο τρόπο καταγραφής των κλιµατικών µεταβολών 

καθώς αποτυπώνονται στα κελύφη των τρηµατοφόρων που έχουν αποτεθεί µε 

πελαγική ιζηµατογένεση σε θαλάσσιες λεκάνες µεγάλου βάθους. Οι αναλύσεις 

στηρίζονται στον προσδιορισµό του λόγου των ισοτόπων 18Ο και 16Ο (δ18Ο) στα 

ασβεστολιθικά κελύφη µικρο\µακροοργανισµών. Αυτό γιατί οι θαλάσσιοι οργανισµοί 

έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν ασβεστίτη σε ισοτοπική αναλογία µε το 

θαλασσινό νερό στο οποίο διαβιούν. Η ισοτοπική σύσταση του Ο2 του ωκεάνιου 

νερού διαφέρει από θέση σε θέση. Στα χαµηλά γεωγραφικά πλάτη η εξάτµιση 

παράγει υδρατµούς αραιωµένους σε 18 Ο. Με την κυκλοφορία των αέριων µαζών οι 

υδρατµοί αυτοί µεταφέρονται προς τους πόλους µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση 

ελαφριών ισοτόπων 16Ο στους πολικούς πάγους. Ανάλογα, η µεγάλη αύξηση των 

παγετώνων κατά τις ψυχρές περιόδους, έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη συγκέντρωση 
16 Ο στους πόλους και τον υψηλό εµπλουτισµό 18Ο στα ωκεάνια νερά (ελεύθερα από 

πάγο). Οι διακυµάνσεις των τιµών του δ18Ο δείχνουν ανάλογα ανάπτυξη θερµών ή 

Εικόνα 1.4: ∆ιακυµάνσεις των τριών τροχιακών µεταβολών τα τελευταία 800 ka (Imbrie et al., 
1984). Στο τέταρτο διάγραµµα παρουσιάζονται τα τρία πρώτα αθροιστικά, ενώ στο τελευταίο 
παρουσιάζονται οι διακυµάνσεις των τιµών του δ18Ο από αναλύσεις ιζηµάτων. Αξιοσηµείωτη 
είναι η οµοιότητα των τελευταίων δυο διαγραµµάτων. 
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ψυχρών περιόδων και είναι παρόµοιες για όλες τις θέσεις της Γης για τις ίδιες 

περιόδους. 

Οι διακυµάνσεις του λόγου των ισοτόπων Ο18 και Ο16 ελέγχονται κυρίως από 

τον όγκο των παγετώνων και γι’ αυτό χρησιµοποιούνται ως δείκτες των 

µεσοπαγετωδών-παγετωδών περιόδων (Imbrie et al.,1984). Οι διακυµάνσεις αυτές 

βρίσκονται σε συµφωνία µε τις µεταβολές των κινήσεων της Γης που 

προαναφέρθηκαν (Εικ.1.4) 

Οι µεταβολές του λόγου των συγκεντρώσεων Ο18\Ο16, ορίζουν διαφορετικά 

ισοτοπικά επίπεδα (isotopic stages), (Emiliani,1955), τα οποία είναι αριθµηµένα έτσι 

ώστε οι µονοί αριθµοί να αντιστοιχούν σε µεσοπαγετώδεις περιόδους, ενώ οι ζυγοί σε 

παγετώδεις. Αρχή γι’ αυτήν την καταµέτρηση θεωρείται το Ολόκαινο το οποίο ανήκει 

στο ισοτοπικό επίπεδο 1 (ST1) (Εικ.1.5). 

 Σύµφωνα µε τον Emiliani (1955), τα ισοτοπικά επίπεδα 1-9 χαρακτηρίζονται 

από απότοµες και έντονες διακυµάνσεις οι οποίες κυµαίνονται γύρω στο 3,5%0 για τις 

παγετώδεις περιόδους και -3%0 για τις µεσοπαγετώδεις περιόδους. 

 Οι αρνητικές διακυµάνσεις του δ18Ο, οι οποίες σχετίζονται µε τους 

σαπροπηλούς, έχουν ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της διάλυσης των επιφανειακών 

νερών στην ανατολική Μεσόγειο (Vergnaud Grazzini et al., 1977) και άρα µείωση 

της επιφανειακής αλατότητας και αύξηση της παραγωγικότητας, όπως θα δούµε και 

παρακάτω. 

 

1.4.2. Ραδιοχρονολόγηση 

 Αν και τα άτοµα ενός συγκεκριµένου στοιχείου έχουν πάντα τον ίδιο αριθµό 

πρωτονίων, πολλά στοιχεία έχουν άτοµα που διαφέρουν ως προς τον αριθµό των 

νετρονίων που περιέχουν. Αυτά είναι γνωστά ως ισότοπα του στοιχείου. 

Εικόνα 1.5: ∆ιάγραµµα στο οποίο παρουσιάζεται η κατακόρυφη διακύµανση µε το βάθος, των 
τιµών του δ18Ο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 800 ka. Με µονούς αριθµούς σηµειώνονται τα 
‘θερµά’ ισοτοπικά επίπεδα, ενώ µε ζυγούς τα ‘ψυχρά’ ισοτοπικά επίπεδα. 



 15

Τα ραδιοϊσότοπα είναι γενικά ασταθή ισότοπα, τα οποία µέσα από διαδοχικές 

ραδιενεργές διασπάσεις τείνουν να γίνουν σταθερά. Οι ραδιενεργοί µητρικοί πυρήνες 

µετατρέπονται -σταδιακά- σε θυγατρικούς σταθερούς πυρήνες σε καθορισµένο 

χρόνο, που είναι διαφορετικός για κάθε ισότοπο. Κάθε ραδιενεργό ισότοπο έχει τη 

δική του ηµι-περίοδο ζωής, το χρόνο δηλαδή που απαιτείται, ώστε η µισή ποσότητα 

του µητρικού ραδιενεργού υλικού να διασπαστεί σε σταθερό θυγατρικό προϊόν. Ο 

λόγος της αποµένουσας ποσότητας από το αρχικό ισότοπο προς το σύνολο των 

προϊόντων της διάσπασης (µητρικοί πυρήνες/ θυγατρικοί πυρήνες) χρησιµοποιείται 

για τον προσδιορισµό της ηλικίας προϊστορικών γεγονότων. 

Τα περισσότερα ραδιενεργά ισότοπα έχουν γρήγορους ρυθµούς διάσπασης, 

δηλαδή µικρές ηµι-περιόδους ζωής και χάνουν τη ραδιενέργειά τους µέσα σε µερικές 

ηµέρες ή έτη. Μερικά ραδιενεργά ισότοπα, όµως, αποσυντίθενται αργά και είναι αυτά 

που χρησιµοποιούνται ως γεωλογικά ρολόγια, υπολογίζουν δηλαδή την απόλυτη 

ηλικία των πετρωµάτων, των ορυκτών αλλά και γεγονότων που συνέβησαν πριν 

εκατοµµύρια χρόνια. Το πιθανό σφάλµα στις ηµι-περιόδους ζωής είναι πολύ µικρό, 

της τάξης του ±2%. 

Σήµερα υπάρχουν πάνω από σαράντα µέθοδοι ραδιοχρονολόγησης. Η 

σηµαντικότερη µέθοδος που χρησιµοποιείται για χρονολόγηση, βασίζεται στη 

ραδιενεργό διάσπαση του άνθρακα –14 και παρουσιάζεται παρακάτω. 

Ο άνθρακας έχει τρία ισότοπα: 12C, 13C και 14C. Από αυτά, ο 12C και ο 13C 

είναι σταθερά ενώ ο 14C είναι ραδιενεργός µε ηµι-περίοδο ζωής 5.730 ±40 χρόνια. Ο 

άνθρακας-14 παράγεται συνεχώς στη γήινη ανώτερη ατµόσφαιρα ως αποτέλεσµα των 

συγκρούσεων του αζώτου-14 µε τα νετρόνια των κοσµικών ακτινών. Εισερχόµενος 

στον κύκλο του άνθρακα, ως CO2, ο 14C εισέρχεται στους ιστούς ζώων και φυτών, 

καθώς και στα κελύφη και στα κόκαλα. Όταν ένας οργανισµός πεθάνει, δεν αποκτά 

άλλες ποσότητες 14C ενώ τα επίπεδα του τελευταίου µειώνονται σηµαντικά µε το 

πέρασµα του χρόνου. Ο Willard Libby (1946) ανακάλυψε ότι ο λόγος του 14C/ 12C 

µπορεί να καθορίσει το χρόνο που πέρασε από τη στιγµή που ο οργανισµός απεβίωσε. 

Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται ευρέως στην αρχαιολογία για τον καθορισµό 

ηλικιών των προϊστορικών χρόνων καθώς και για γεωλογικές µελέτες που αφορούν 

την εποχή των παγετώνων. Η χρονολόγηση οργανικών υλικών (ανθρακίτης, τύρφη, 

πίσσα, ξύλο, χαρτί, λινό ύφασµα, οστά κ.ά) µε 14C είναι αρκετά γνωστή µέθοδος, 

λόγω όµως του µικρού χρόνου ηµιζωής του 14C δεν είναι δυνατό να χρονολογηθούν 

υλικά παλαιότερα των 50.000 χρόνων. 
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1.4.3. Οργανικό υλικό 

Το οργανικό υλικό εµφανίζεται µε µορφή υδρογονανθράκων, υδατανθράκων, 

λιπιδίων, νουκλεϊκών οξέων και αµινοξέων (Libes, 1992). Στο θαλασσινό νερό 

βρίσκεται είτε αδιάλυτο (DOM), είτε διαλελυµένο (POM). Το αδιάλυτο οργανικό 

υλικό επικρατεί σε όλη την υδάτινη στήλη εκτός από την ευφωτική ζώνη στην οποία 

κυριαρχεί το διαλελυµένο οργανικό υλικό. 

 Η παραγωγή του βασίζεται κυρίως στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης µε τη 

βοήθεια του CO2, της ηλιακής ακτινοβολίας και της χλωροφύλλης. Οι οργανισµοί 

χρησιµοποιούν το οργανικό υλικό τόσο για τη δηµιουργία του σκληρού και µαλακού 

τµήµατός τους, όσο και για τη διατροφή τους. Έτσι, αν το οργανικό υλικό καταφέρει 

να θαφτεί στα ιζήµατα του πυθµένα, τότε η κατακόρυφη κατανοµή των 

συγκεντρώσεών του δίνει πληροφορίες για παλαιοωκεανογραφικές αλλαγές. 

 

 

1.5. Κυκλοφορία νερών 
 

Η Μεσόγειος θάλασσα είναι µια κλειστή λεκάνη, της οποίας η ανταλλαγή 

υδάτων γίνεται µόνο διαµέσου των στενών του Γιβραλτάρ και ακολουθούν το 

µοντέλο της “anti-estuar” κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε αυτό, επιφανειακό και χαµηλής 

αλατότητας νερό εισέρχεται στη Μεσόγειο από τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ το 

βαθύτερο και υψηλότερης αλατότητας νερό, εγκαταλείπει τη Μεσόγειο θάλασσα 

µέσω των στενών του Γιβραλτάρ (Εικ. 1.6). Το νερό αυτό είναι γνωστό ως 

Μεσογειακό Νερό (MW) και σχηµατίζεται στη βορειοδυτική Μεσόγειο το χειµώνα. 

Η έντονη ψύξη και η µεγαλύτερη της συνήθους εξάτµιση, η οποία συνήθως 

οφείλεται στο ψυχρό και ξηρό άνεµο Mistral, στη λεκάνη της Μεσογείου, προκαλούν 

την αύξηση της πυκνότητας του επιφανειακού νερού σε τέτοιο βαθµό, ώστε η 

κατακόρυφη ανάµιξη και µεταφορά να φτάνει µέχρι τον πυθµένα σε βάθη 

τουλάχιστον 2 km. Η σχηµατιζόµενη έτσι οµοιογενής υδάτινη µάζα έχει αλατότητα 

38,4 ppt και θερµοκρασία περίπου 12,8οC (Θεοδώρου, 2000). Το βύθισµα αυτό 

συµβαίνει σήµερα σε πολύ συγκεκριµένες περιοχές (Vergnaud Grazzini, 1983; 

Vergnaud Grazzini et al., 1986). 

∆ιαµέσου της λεκάνης του Ιονίου πελάγους, η οποία και αποτελεί την 

ευρύτερη περιοχή µελέτης, πραγµατοποιείται η κυκλοφορία της Αδριατικής. Το 
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επιφανειακό νερό της δυτικής Μεσογείου (MSW) εισέρχεται από το Ιόνιο πέλαγος 

και διαµέσου του στενού του Οτράντο (Wust, 1961), προς τα βόρεια και κατά µήκος 

των ανατολικών ακτών, και εξέρχεται προς τα νότια και κατά µήκος των δυτικών 

ακτών (Artegiani et al., 1989) (Εικ. 1.6). Το λεβαντίνο ενδιάµεσο νερό (LIW), 

σχηµατίζεται στη λεκάνη της Λεβαντίνης και διαπερνώντας το χώρο Νότια της 

Κρήτης, εισέρχεται στην Αδριατική, κατά τη διάρκεια του χειµώνα, διαµέσου υπό-

επιφανειακών εισροών και κατά µήκος των ανατολικών ακτών (Εικ. 1.6). 

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, στη Βόρεια Αδριατική θάλασσα, η ύπαρξη του 

ψυχρού και ξηρού βόρειο-ανατολικού ανέµου Bora, προκαλεί έντονη ψύξη και 

εξάτµιση των υδάτων (Rohling, 2001). Η δυναµική αυτή των ανέµων, προκαλεί τη 

µείξη του MSW µε το LIW νερό, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του Αδριατικού 

βαθιού νερού (ADW), το οποίο εισέρχεται στο Ιόνιο πέλαγος διαµέσου των στενών 

του Οτράντο και από εκεί στη Μεσόγειο (Zore Armanda, 1963; Artegiani et al., 

1989). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6: Απεικόνιση της µοντέρνας κυκλοφορίας των υδάτινων µαζών στη Μεσόγειο θάλασσα. 
Η διαγραµµισµένη περιοχή αντιπροσωπεύει τις εισροές νερού στην Αδριατική και το Ιόνιο από τον 
ποταµό Πο. Οι µαύρες διάστικτες γραµµές αντιπροσωπεύουν την κυκλοφορία του Ατλαντικού 
νερού στην επιφάνεια, ενώ οι γκρι παχιές διάστικτές γραµµές αντιπροσωπεύουν την κυκλοφορία 
των Ενδιάµεσων Λεβαντίνων Νερών (LIW). Τα τελευταία σχηµατίζονται στην Αν. Μεσόγειο 
(περιοχή µε κουκκίδες). 



 18

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 
Οι µικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις βασίζονται κυρίως στη µελέτη των 

τρηµατοφόρων (πλαγκτονικά και βενθονικά), των ναννοαπολιθωµάτων και των 

παλυνολογικών δεδοµένων. Στην παρούσα εργασία θα µελετήσουµε αποκλειστικά τα 

πλαγκτονικά τρηµατοφόρα. Ορισµένα από αυτά τα είδη αποτελούν άριστους δείκτες 

παλαιοωκεανογραφικών και παλαιοκλιµατολογικών συνθηκών. Αυτό συµβαίνει λόγω 

του ότι παρουσιάζουν µικρή κατακόρυφη εξάπλωση, είναι πολυπληθή και 

επιδέχονται στατιστική ανάλυση. 

Έτσι, οι δείκτες έχουν την ικανότητα να διατηρούν τις παλαιοωκεανογραφικές 

συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύχθηκαν, µε τη βοήθεια του 

ασβεστιτικού τους κελύφους. Η παρουσία τους στα ιζήµατα µπορεί να βοηθήσει στον 

καθορισµό των περιβαλλοντικών αλλαγών κατά τη διάρκεια των παγετωδών και 

µεσοπαγετωδών περιόδων, τις γνωστές glacial και interglacial περιόδους. Τα 

τρηµατοφόρα διακρίνονται σε πλαγκτονικά και βενθονικά, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

2.1. Πλαγκτονικά τρηµατοφόρα 
 

Τα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα είναι µονοκύτταροι θαλάσσιοι µικρο-

οργανισµοί οι οποίοι διαβιούν εντός της υδάτινης στήλης κυρίως στα ανώτερα 200 
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µέτρα. Το µέγεθός τους κυµαίνεται από περίπου 60 µm έως 1cm. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι υπάρχουν µόνο 100 είδη πλαγκτονικών τρηµατοφόρων. 

Η θερµοκρασία, η αλατότητα, η πυκνότητα του νερού, τα θρεπτικά 

συστατικά, το φως, η τυρβώδης κίνηση και τα ρεύµατα, αποτελούν τους ποιο 

σηµαντικούς παράγοντες ελέγχου της κατανοµής των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων. 

Έτσι αυτά συνδέονται µε συγκεκριµένα γεωγραφικά πλάτη. Οι βιοκοινωνίες 

διακρίνονται σε πολικά, υποπολικά, µεταβατικά, υποτροπικά και τροπικά κλίµατα 

(Εικ.2.1). Από αυτά τα τροπικά είδη παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ποικιλία. 

Παρακάτω αναφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά σχετικά µε τις συνθήκες 

διαβίωσης των κυριότερων πλαγκτονικών τρηµατοφόρων. 

Orbulina universa: θεωρείται κοσµοπολίτικο είδος το 

οποίο διαβιεί σε τροπικές έως µεταβατικές περιοχές του 

Ατλαντικού Ωκεανού µε µέγιστες συχνότητες στις περιοχές µε 

ανοδικά ρεύµατα (Be and Tolderlund, 1971). Το ποσοστό της 

Εικόνα 2.1: Παγκόσµια διασπορά των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων µε βάση τις πέντε ζώνες 
(Bradshaw, 1995). 1.Αρκτική και Ανταρκτική, 2. Υποαρκτική και Υποανταρκτική, 3. Ενδιάµεση, 4. 
Υποτροπική, 5. Τροπική ζώνη. 
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συµµετοχής του στα ιζήµατα της Ανατ. Μεσογείου κυµαίνεται από 1-10%. 

Eµφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η κύρια ανάπτυξή του λαµβάνει 

χώρα από άνοιξη-φθινόπωρο. Eντοπίζεται σε βάθη 25-50m ,ενώ µεταναστεύει σε 

βάθη >75m σε περιόδους χαµηλής αλατότητας (Tang and Stott, 1993). 

Globigerinoides ruber: είναι ένα εξαιρετικά 

επιφανειακής διαβίωσης τρηµατοφόρο, το οποίο ζει στα 

ανώτερα 50m. Μπορεί να επιβιώσει σε ευρεία 

θερµοκρασιακή ποικιλία (16-31 οC), παρ’ όλο που προτιµά 

τροπικά και θερµά έως υποτροπικά νερά. Ζει τόσο σε χαµηλής αλατότητας νερά 

(<34,5%ο), όσο και σε υψηλής αλατότητας νερά ( >36%ο ) (Capotondi et al.,1998). 

Απαντάται σε δύο χρωµατισµούς, λευκό και ροζ. Τα πρώτα αναπτύσσονται κατά τους 

φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες, ενώ τα δεύτερα κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού καθώς επιδεικνύουν µεγαλύτερη παραγωγή µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας (Tang and Stott, 1993). 

Globigerinoides sacculifer: είναι είδος το οποίο 

εξαρτάται έντονα από τη θερµοκρασία (Thunell, 1978) 

και συνδέεται µε την ανάπτυξη DCM στρώµατος. ∆ιαβιεί 

σε υποτροπικές επιφανειακές ζώνες µείξεως σε τροπικές 

και υποτροπικές περιοχές (Lourens et al.,1992). Ζει σε βάθη 25-50m, ενώ 

αναπτύσσεται και παράγεται την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού (Tang and 

Stott, 1993). Κυριαρχεί σε αλατότητες 34,5-36%ο ενώ σε υψηλότερες ή χαµηλότερες 

τιµές αντικαθίσταται από το Gs.ruber (Be and Tolderlund,1971). 

Globigerinoides obliquus, tenellus, trilobus: θεωρούνται δείκτες τροπικών-

υποτροπικών κλιµάτων µε µέγιστα ποσοστά συµµετοχής στα επιφανειακά ιζήµατα 

της Αν. Μεσογείου (1-5%). Αναπτύσσονται κατά τη θερινή περίοδο σε 

θερµοκρασιακό εύρος 23,5-26,5 οC . 

Globigerinoides quadrillobatus: είδος του οποίου οι συνθήκες διαβίωσης 

είναι όµοιες µε τα προηγούµενα είδη. Επιπλέον παρουσιάζει ευρεία διάδοση και είναι 

πιο ανθεκτικό, σε ποικίλους οικολογικούς παράγοντες, από πολλά πλαγκτονικά 

τρηµατοφόρα. 
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Globigerina bulloides: αποτελεί είδος το οποίο 

αναπτύσσεται σε ψυχρά ύδατα (Thunell, 1978; Buckley et 

al., 1982; Gansen and Toelstra, 1987). Θεωρείται επίσης 

ότι ζει σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών και ότι αφθονεί σε 

ευτροφικά επιφανειακά νερά, όπως σε παράκτιες περιοχές που αναπτύσσονται 

ανοδικά ρεύµατα (upwelling), σε περιοχές έντονης ποτάµιας απορροής και σε 

περιθωριακές λεκάνες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά (Lourens et al.,1992). Το 

βάθος διαβίωσής του θεωρείται 50-200m, ενώ το βάθος αναπαραγωγής του είναι 

άγνωστο. Γενικά θεωρείται ότι η αφθονία του εξαρτάται από τη θερµοκρασία των 

επιφανειακών νερών. 

Globigerina rubescens: Πρόκειται για είδος το οποίο 

κυριαρχεί σε τροπικά και υποτροπικά υδάτινα περιβάλλοντα, 

ενώ είναι παρόν και σε µεσαία γεωγραφικά πλάτη στο βόρειο 

και νότιο Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό. ∆ιαβιεί στα 

επιφανειακά νερά µε µέγιστο της αφθονίας του τα 0-10 m. 

Globigerina digitata: Θεωρείται ως τροπικό είδος 

(Tolderlund and Be, 1971). Στη Μεσόγειο παρουσιάζει µεγαλύτερη 

ανάπτυξη στις θερµές συνθήκες της ανατολικής λεκάνης (>10%) 

απ’ ότι στη δυτική λεκάνη (<1%) (Thunell, 1978). 

Globigerina falconensis: αποτελεί κοσµοπολίτικο είδος. Οι Be and 

Tolderlund (1971) εντάσσουν αυτό το είδος στην οµάδα του Gs.bulloides. 

Turborotalita quinqueloba: το είδος αυτό είναι 

ανθεκτικό σε χαµηλές θερµοκρασίες και αλατότητες και 

προτιµά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά επιφανειακά νερά 

(Boltovkoy and Wright, 1976; Tolderlund and Be, 1971; 

Rohling et al., 1997). Πρόκειται για είδος µικρού µεγέθους του οποίου η διάµετρος 

αυξάνει µε την ελάττωση της θερµοκρασίας των επιφανειακών υδάτων (Lourens et 

al.,1992). 

Globorotalia scitula: Πρόκειται για ένα 

βαθυπελαγικό είδος το οποίο αναπτύσσεται σε 

περιβάλλοντα χαµηλής θερµοκρασίας (Boltovkoy and 

Wright, 1976; Tolderlund and Be, 1971; Gansen and 

Toelstra, 1987). 
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Globorotalia inflata: Αντιπροσωπεύει µεταβατικές 

συνθήκες µεταξύ της πιο θερµής υποτροπικής και ψυχρής 

υποπολικής πανίδας. Ζει σε ζώνες µείξεως και πολλαπλασιάζεται 

κατά τη χειµερινή περίοδο καθώς το µεγάλο εύρος της 

ανάδευσης των θαλάσσιων υδάτων έχει ως αποτέλεσµα την ψύξη 

και τον ευτροφισµό αυτών των ανώτερων στρωµάτων της υδάτινης στήλης.(Be and 

Tolderlund, 1971; Buckley et al., 1982). Συνεπώς η ανάπτυξη αυτού του είδους 

πραγµατοποιείται σε ψυχρά και επιφανειακά ύδατα (10-20οC). Το βάθος διαβίωσής 

του κυµαίνεται από 0-75 m ενώ η κύρια ανάπτυξή του λαµβάνει χώρα κατά τη 

χειµερινή περίοδο (Tang and Stott, 1993). Στα επιφανειακά ιζήµατα της Μεσογείου 

είναι πιο άφθονο (>40%) στις σχετικά ψυχρές περιοχές της δυτικής λεκάνης, ενώ 

απουσιάζει στη θερµή ανατολική λεκάνη (Thunell, 1978).  

Globorotalia crassaformis: Θεωρείται είδος 

θερµών υδάτων που περνά το ενήλικο στάδιο του κάτω 

από την ευφώτιστη ζώνη. Πρόκειται για είδος βαθιών 

νερών που είναι ευρέως διαδεδοµένο αλλά κατανέµεται 

σποραδικά σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές (Lourens et al., 1992) . 

Globorotalia truncatulinoides: Θεωρείται βαθυπελαγικό είδος 

υποαρκτικού έως υποτροπικού κλίµατος (Gansen and Toelstra, 1987). 

Η θερµοκρασία ανάπτυξής του είναι 3,5-15,5 οC (Tolderlund and Be, 

1971). Στην Αν. Μεσόγειο το ποσοστό συµµετοχής του είναι πολύ 

µικρό (Thunell, 1978). 

Globigerinita glutinata: Είδος το οποίο 

επιδεικνύει κοσµοπολίτικο χαρακτήρα. Ζει στα 

επιφανειακά νερά και η ανάπτυξή του είναι ανεξάρτητη 

της θερµοκρασίας και αλατότητας (Lourens et al., 1992). 

Globigerinella calida: Πρόκειται για είδος πολύ περιορισµένης γεωγραφικής 

διασποράς και χαµηλής συχνότητας στα επιφανειακά ιζήµατα της Μεσογείου. 

Ανατολικά της Κρήτης αποκτά την υψηλότερη συχνότητα εµφάνισής του (1-5% της 

συνολικής συνάθροισης), ενώ απουσιάζει εντελώς από τα ιζήµατα των δυτικών 

λεκανών και από µεγάλο τµήµα των ανατολικών. Εµφανίζει µια προτίµηση στα 

θερµά επιφανειακά νερά, µε µέγιστο της συχνότητάς του σε περιοχές όπου η 

καλοκαιρινή επιφανειακή θερµοκρασία κυµαίνεται από 25-26,5 οC. 
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Globigerinella aequilateralis: Πρόκειται για ένα 

κοσµοπολίτικο είδος το οποίο διαβιεί σε θερµοκρασίες 15-24 
οC και ωκεάνιες αλατότητες (Be, 1977). Ζει σε βάθος νερού 

50-75 m ενώ η κύρια ανάπτυξή του είναι κατά τους 

ανοιξιάτικους µήνες (Tang and Stott, 1993). 

Neogloboquadrina pachyderma: Το είδος αυτό 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ψυχρές υδάτινες µάζες. 

∆ιακρίνεται σε αριστερόστροφο και δεξιόστροφο, 

ανάλογα αν τα νερά είναι πολικά έως υποπολικά ή κρύα 

υποτροπικά αντίστοιχα (Srinivasan and Kennett, 1976). Η παρουσία της γενικά 

συνδέθηκε µε την ανάπτυξη του DCM στρώµατος. Η εξαφάνιση της N. pachyderma 

αντιπροσωπεύει τη µετάβαση από ψυχρά προς θερµά νερά (Buckley et al., 1982). 

Neogloboquadrina dutertrei: Πρόκειται για 

είδος το οποίο διαβιεί σε συνθήκες χαµηλής 

αλατότητας. Η δυτική λεκάνη της Μεσογείου 

χαρακτηρίζεται από µια µέση συχνότητα του είδους 

αυτού (1-10%), εκτός από την περιοχή σχηµατισµού βαθιού νερού, όπου 

παρατηρείται αύξηση της πανίδας σε 10-20% (Thunell, 1978). Εξαιτίας της 

αυξανόµενης αλατότητας, η εµφάνισής της είναι σπάνια στο µεγαλύτερο τµήµα της 

ανατολικής λεκάνης. Στη λεκάνη του Παναµά παρουσιάζεται µια σηµαντική αύξηση 

του είδους σε βάθη νερού 25-50m που αντιστοιχούν στο απότοµο θερµοκλινές (25-

37,5 m) στο οποίο η πρωτογενής παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, διότι 

συµπίπτει µε το DCM στρώµα (Fairbanks et al., 1982). Οι µέγιστες συχνότητες αυτού 

του είδους ερµηνεύονται πολύ καλύτερα από την ανάπτυξη ενός DCM στρώµατος 

παρά από την ανάπτυξη χαµηλής αλατότητας επιφανειακών νερών (Rohling and 

Gieskes, 1989). 

Neogloboquadrina sp.: Στον πυρήνα ο οποίος µελετάται στην παρούσα 

εργασία, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πλαγκτονικού τρηµατοφόρου το οποίο ανήκει 

στο γένος των Neogloboquadrina, αλλά το είδος είναι αδύνατο να προσδιοριστεί. 

Έχει κέλυφος διάτρητο και είναι περιελιγµένο, µε την τελευταία περιέλιξή του να 

αποτελείται από 4 ή 5 θαλάµους. Οι θάλαµοι αυτοί αυξάνονται σταδιακά µέχρι τον 

τελευταίο που είναι και ο µεγαλύτερος. 

 

 



 24

2.2. Βενθονικά τρηµατοφόρα 
 

Τα ζώντα Βενθονικά τρηµατοφόρα εµφανίζονται µε περισσότερα από 5000 

είδη. Αυτά είτε κινούνται πάνω στον πυθµένα των θαλασσών, είτε είναι 

προσκολληµένα πάνω σε αυτόν, είτε διαβιούν κάτω από αυτόν, εντός των ιζηµάτων. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες ωκεανογραφικών διεργασιών, όπως η 

κυκλοφορία και µίξη των υδάτινων νερών, η οξυγόνωση του πυθµένα και η 

τροφοδοσία του πυθµένα µε οργανικό υλικό, ενώ λόγω του βάθους διαβίωσής τους 

σπάνια χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της θερµοκρασίας. 

Ως προς τη θέση διαβίωσής τους, σε σχέση µε την επιφάνεια του πυθµένα, τα 

Βενθονικά τρηµατοφόρα διακρίνονται σε επί-πυθµενικά και υπό-πυθµενικά. Τα 

πρώτα ζουν στην επιφάνεια του ιζήµατος ή σε άλλο υπόβαθρο, είναι ανθεκτικά σε 

συνθήκες υψηλών συγκεντρώσεων Ο2 και αποτελούν την επιφανειακή πανίδα 

(epifauna ). Τα δεύτερα ζουν κάτω από την επιφάνεια του πυθµένα ή κοντά σε αυτή, 

είναι ανθεκτικά σε συνθήκες χαµηλού ποσοστού Ο2 και αποτελούν την ενδοπανίδα 

(infauna). 

Παρακάτω αναφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά σχετικά µε τις συνθήκες 

διαβίωσης των κυριότερων βενθονικών τρηµατοφόρων: 

Bolivina: διαβιεί σε ιλυώδη ιζήµατα σε θερµοκρασίες 1-30 οC. Πρόκειται για 

είδος της ηπειρώτικης κρηπίδας και ηπειρωτικής κατωφέρειας. 

Bulimina: διαβιεί σε ιλυώδη ιζήµατα σε θερµοκρασίες 1-30 οC. Πρόκειται για 

βαθυπελαγικό έως παράκτιο είδος πανίδας. 

Cassidulina: ζει σε κανονικό, ιλυώδες θαλάσσιο περιβάλλον, ψυχρό έως 

εύκρατο, της κρηπίδας και βαθυάλου. Το βάθος διαβίωσής του είναι 5->3000 m. 

Chilostomella: κανονικό, ιλυώδες θαλάσσιο περιβάλλον, ψυχρό. ∆ιαβιεί στην 

εξωτερική κρηπίδα και βαθύαλο σε βάθη 80-1190 m. 

Cibicides: διαβιεί σε κανονικό αρκτικό έως τροπικό θαλάσσιο περιβάλλον. 

Είναι χαρακτηριστικό της κρηπίδας και βαθυάλου µε  βάθος διαβίωσης τα 0->2000 

m.  

Gyroidina: διαβιεί σε κανονικό, ιλυώδες θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι 

χαρακτηριστικό των ψυχρών νερών της κρηπίδας και βαθυάλου. 

Hoeglundina: είναι είδος χαρακτηριστικό της εξωτερικής κρηπίδας και 

βαθυάλου. ∆ιαβιεί σε θερµοκρασίες <5 οC και σε βάθη 140-1100 m. 
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Hyalinea: διαβιεί σε ψυχρά έως εύκρατα θαλάσσια περιβάλλοντα της 

κρηπίδας και βαθυάλου και σε βάθη 10-1000 m. 

Lagena: είδος ψυχρών έως τροπικών περιβαλλόντων της κρηπίδας µε βάθος 

διαβίωσης τα 0-180 m. 

Nonion: διαβιεί σε κανονικά έως χαµηλής αλατότητας νερά και σε βάθη 0-

180 m. είναι χαρακτηριστικό ψυχρών έως τροπικών περιβαλλόντων της κρηπίδας. 

Pyrgo: είναι είδος το οποίο µπορεί να διακριθεί σε δύο υποοµάδες: α) αυτό το 

οποίο ζει σε κανονικό εύκρατο θαλάσσιο περιβάλλον της εσωτερικής κρηπίδας και σε 

βάθη 0-50 m, και β) αυτό το οποίο ζει σε κανονικό, ιλυώδες περιβάλλον της κρηπίδας 

και βαθυάλου σε θερµοκρασίες <5 οC και βάθη50-2000 m. 

Uvigerina: ζει σε κανονικό, ψυχρό, θαλάσσιο περιβάλλον της εξωτερικής 

κρηπίδας και βαθυάλου και σε βάθη 100->4500 m.  

 

 

2.3. Παλυνολογία 
 

Ο πλέον διαδεδοµένος τρόπος προσδιορισµού της χλωρίδας κατά τη διάρκεια 

της µετάβασης από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο είναι η µελέτη της γύρης της 

χλωρίδας µιας ευρύτερης περιοχής που εναποτέθηκε και διασώθηκε σε κατάλληλες 

συνθήκες διατήρησης οργανικών υλών, συνήθως σε λίµνη ή έλος. Η επιστήµη 

λέγεται παλυνολογία (παλύνω: πασπαλίζω) και βασίζεται στην απόσπαση καρότων 

(πυρηνοληψία) από λιµναίες και ελώδεις αποθέσεις, στη µελέτη και αναγνώριση των 

κόκκων γύρης που εµπεριέχονται σ’ αυτά και στη σύνταξη διαγραµµάτων γύρης που 

πληροφορούν για τη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής σε µεγάλες χρονικές κλίµακες.  

Τα παλυνολογικά συµπεράσµατα που αφορούν στη χλωρίδα του ελλαδικού 

χώρου στο ανώτερο Πλειστόκαινο προέρχονται από πυρηνοληψίες που έγιναν τα 

τελευταία 30 χρόνια στις περιοχές της Έδεσσας, των Φιλίππων, των Ιωαννίνων, της 

Χειµαδίτιδας, της Ξυνιάς και της Κωπαΐδας, ενώ αυτά που αφορούν στη χλωρίδα στις 

αρχές της Ολόκαινου προέρχονται επιπλέον από πυρήνες της Παραλίµνης Βοιωτίας, 

του Φράγχθι Ερµιονίδας και των Χανίων. Κατά την εξαγωγή συµπερασµάτων 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι πληροφορίες που µας παρέχουν οι 

πυρηνοληψίες αυτές αφορούν µόνο την ευρύτερη ζώνη των περιοχών από τις οποίες 

αποσπάσθηκαν και δεν µπορούν να γενικευθούν για όλο το Αιγαίο. Επιπλέον, οι 
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αλλαγές της γύρης που καταγράφονται αφορούν περιοχές παρόµοιου υψόµετρου µε 

εκείνο της θέσης από την οποία πάρθηκαν τα καρότα και γι’ αυτό δε θα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτικές χαµηλότερων υψοµετρικά θέσεων. 

Παρακάτω περιγράφονται οι συνθήκες ανάπτυξης των σηµαντικότερων 

φυτών που χαρακτηρίζουν την Μεσογειακή χλωρίδα και τα οποία αποτελούν δείκτες 

συγκεκριµένης βλάστησης και άρα συγκεκριµένου κλίµατος (Huntley and Prentice, 

1993; Rossignol-Strict et al., 1992; Cheddadi et al., 1991). 

Quercus: περιλαµβάνει φυλλοβόλα (υψόµετρο 2000m), αειθαλή (υψόµετρο 

800m) δένδρα και σπάνια θάµνους. Αναπτύσσεται σε κλίµα ήπιο και υγρό το χειµώνα 

ή ζεστό και ξηρό το καλοκαίρι. 

Olea, Pistacia, Phyllirea: αειθαλή, σκληρόφυλλα δένδρα ή θάµνοι ευαίσθητα 

στον παγετό και µε προτίµηση στη µέση- υψηλή βροχόπτωση και θερινή εξάτµιση. 

Acer, Alnus, Betula, Corylus, Ostrya, Carpinus, Ulmus, Fraxinus, Salix, 

Tilia: φυλλοβόλα που αντέχουν σε χαµηλότερες θερµοκρασίες από τα προηγούµενα 

αλλά είναι ευαίσθητα σε θερινές ξηρασίες. 

Abies, Picea, Pinus, Cupressus, Fagus: κωνοφόρα που επικρατούν στα 

ανώτερα υψόµετρα της Μεσογείου. 

Cedrus: κωνοφόρο που εντοπίζεται σε ψυχρές αλλά ηλιόλουστες πλαγιές. 

Artemisia: ποώδη φυτά που αναπτύσσονται σε ηµι-ερηµικά (στεππικά) 

περιβάλλοντα. 

Chenopodiaceae: ποώδη φυτά που υποδηλώνουν πολύ ξηρά ηπειρωτικά 

κλίµατα ερήµων- στεππών, αλλά και αλατούχα εδάφη. 

 

 

2.4. Οικοστρωµατογραφία. 
 

Η ποσοτική κατανοµή των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων από το τελευταίο 

µέγιστο της παγετώδους περιόδου (Last Glacial Maximum) µέχρι σήµερα, 

παρουσιάζει µια ακολουθία από συναθροίσεις µικροπανίδας (Βιοζώνες) η οποία 

χαρακτηρίζει τη σταδιακή αλλαγή του επιφανειακού υδάτινου περιβάλλοντος. Τα 

βιογεγονότα αυτά χαρακτηρίζονται από µέγιστα συχνότητας ή/και τοπικές εµφανίσεις 

ή προσωρινές εξαφανίσεις ορισµένων γενών, σε συνδυασµό µε περισσότερο ή 

λιγότερο σηµαντικές διακυµάνσεις των ειδών τους. Επειδή η πλειοψηφία των ειδών 
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των τρηµατοφόρων είναι ευαίσθητοι δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών, 

µπορούµε να θεωρήσουµε τις συγκεντρώσεις τους ως οικοζώνες. Τα όρια των 

ηλικιών µεταξύ των οικοζωνών έχουν καθοριστεί µε ραδιοµετρικές αναλύσεις 14C και 

µε αναλύσεις ισοτόπων οξυγόνου. Ο καθορισµός των οικοζωνών αποτελεί µια 

σηµαντική µέθοδο για την βιοχρονολογική υποδιαίρεση του Αν. Τεταρτογενούς. Οι 

Capotondi et al. (1999), για την κεντρική Μεσόγειο προτείνουν µια ακολουθία από 10 

οικοζώνες που καλύπτουν τη διάρκεια των τελευταίων 23 ka. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των οικοζωνών αυτών είναι τα εξής: 

Οικοζώνη 10 (23-19 ka): Το διάστηµα αυτό χαρακτηρίζεται από την 

κυριαρχία πολικών και υποπολικών ειδών (Be and Tolderlund, 1971; Thunell, 1978) 

όπως G. quinqueloba, G. scitula, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη N. pachyderma, 

G. bulloides, και G. glutinata. Η βάση της οικοζώνης αυτής συµπίπτει κατά 

προσέγγιση µε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό εµφάνισης της G. quinqueloba (90%). Το 

όριο µε την οικοζώνη 9 συµπίπτει µε µία απότοµη µείωση του ποσοστού της G. 

scitula. 

Οικοζώνη 9 (19-15 ka): Η σύσταση της πλαγκτονικής µικροπανίδας είναι 

σχεδόν ίδια µε αυτή της προηγούµενης οικοζώνης. Η συχνότητα της G. quinqueloba 

κυµαίνεται από 50-70% και παρουσιάζει θετική τάση. Το µέγιστο των G. bulloides, 

G. scitula και N. pachyderma στο κατώτερο τµήµα της οικοζώνης αυτής, επιτρέπει 

τον προσδιορισµό του τελευταίου µέγιστου της παγετώδους περιόδου (Last Glacial 

Maximum) στο διάστηµα 18-16 ka, όπως καταγράφεται και στον Ατλαντικό Ωκεανό 

(Duplessy et al., 1981). 

Οικοζώνη 8 (15-13,2 ka): Η συνάθροιση των τρηµατοφόρων χαρακτηρίζεται 

από υψηλά ποσοστά του G. bulloides (13-30%), από σχεδόν σταθερά ποσοστά τoυ N. 

pachyderma (περίπου 8%) και της G. glutinata (5-10%), από σχετικά υψηλά ποσοστά 

της G. quinqueloba (50-75%) και από µια µείωση του ποσοστού της G. scitula (5-

10%) στο ανώτερο τµήµα της οικοζώνης. Το όριο µε την οικοζώνη 7 χαρακτηρίζεται 

από την επανεµφάνιση της G. inflata και συγχρόνως από µείωση των ποσοστών των 

ψυχρών ειδών (G. scitula, G. bulloides και G. quinqueloba) τα οποία είναι 

χαρακτηριστικά για την οικοζώνη 8. Ο ορίζοντας αυτός αντιστοιχεί στη βάση ενός 

σύντοµου διαστήµατος (13,2-12,5 ka) που χαρακτηρίζεται από την παρουσία των G. 

inflata, G. ruber και της O. universa, και απότοµη µείωση της G. scitula και µέγιστο 

στο ποσοστό εµφάνισης του G. truncatulinoides. 
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Οικοζώνη 7 (13,2-11,4 ka): Η µικροπανίδα δείχνει µια αξιοσηµείωτη 

παρουσία της Gr. inflata (5%) και του Gr. truncatulinoides (>2%), µικρή εµφάνιση 

της O. universa (περίπου 1%) και σε ορισµένα επίπεδα την εµφάνιση του G. tenellus. 

Περίπου στα 13-12,8 ka παρατηρείται αιχµή της Gr. inflata και αύξηση της O. 

universa, ενώ στα 12,1 ka συνδυασµός της αύξησης της Gr. inflata και του Gr. 

truncatulinoides. Η οριοθέτηση µεταξύ των οικοζωνών 7 και 6 είναι πολύ καλά 

καθορισµένη από την απότοµη µείωση της Gr. inflata. 

Οικοζώνη 6 (11,4-10 ka): Σε αυτή την οικοζώνη, η οποία ανταποκρίνεται στο 

Younger Dryas ψυχρό γεγονός (χρονοζώνη 11-10 ka, Fairbanks, 1989), καταγράφεται 

µια απότοµη αλλαγή στις συναθροίσεις των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων που 

χαρακτηρίζονται από µία ολική απουσία των G. ruber, O. universa, G. 

truncatulinoides και από χαµηλά ποσοστά εµφάνισης της G. inflata (2-3%). Υψηλά 

ποσοστά εµφάνισης παρουσιάζουν τα G. bulloides (2-13%), G. glutinata (10%) και η 

δεξιόστροφη και αριστερόστροφη N. pachyderma (1-10%). Η οικοζώνη αυτή 

υποδιαιρείται σε δυο τµήµατα: το πρώτο από 11,4-10,7 ka, χαρακτηρίζεται από την 

υψηλότερη παρουσία της N. pachyderma (10%), και το δεύτερο, από 10,7-10 ka, 

χαρακτηρίζεται από την απότοµη αύξηση στη συχνότητα του G. bulloides (µέχρι 

13%), και πολύ χαµηλά ποσοστά των O. universa (<1%) και G. inflata (2%). Το όριο 

µε την οικοζώνη 5 χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση της N. pachyderma, την 

απότοµη µείωση της συχνότητας του G. bulloides και την αύξηση του ποσοστού της 

G. inflata. 

Οικοζώνη 5 (10-9 ka): Αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία των G. truncatulinoides (περίπου 2%), G. inflata (>5%), O. 

universa (1%) και µικρή παρουσία της G. scitula (<1%), που εξαφανίζεται στην 

κορυφή. Η τελευταία εµφάνιση της G. scitula, µαζί µε την απότοµη αύξηση του G. 

ruber και G. tenellus αντιπροσωπεύει το όριο µε την οικοζώνη 4. 

Οικοζώνη 4 (9-7,2 ka): Στα ιζήµατα που αντιστοιχούν στην οικοζώνη αυτή, 

σε όλους τους πυρήνες που µελετήθηκαν βρέθηκε µια περίεργη συνύπαρξη των 

ακανθωτών ειδών που είναι τυπικά των τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Τα είδη 

αυτά είναι τα G. ruber, O. universa, G. calida, G. digitata, G. tenellus και G. trilobus. 

Όπως και στην προηγούµενη, έτσι και σε αυτήν την οικοζώνη η G. quinqueloba 

(µέχρι 80%) είναι το κυρίαρχο είδος. Οι µετρήσεις έδειξαν ότι πολλά είδη 

παρουσιάζουν µια αύξηση του µεγέθους τους. Η αύξηση στα ποσοστά εµφάνισης των 

N. pachyderma και G. inflata, µαζί µε την απότοµη µείωση του G. ruber και την 
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προσωρινή απουσία του G. trilobus, σηµατοδοτoύν το όριο µεταξύ της οικοζώνης 4 

και 3. Τα ακανθωτά είδη τα οποία περιγράφηκαν πιο πάνω, εξαφανίζονται εντελώς. 

Οικοζώνη 3 (7,2-4 ka): Η µικροπανίδα χαρακτηρίζεται από την τελευταία 

µέγιστη παρουσία της συχνότητας της N. pachyderma (µέχρι 15%) και από µείωση 

της G. inflata (0,5-4%) Το ανώτερο τµήµα αυτής της οικοζώνης είναι πολύ καλά 

καθορισµένο από την παρουσία του G. truncatulinoides, το οποίο ακολουθεί την 

µειωµένη συχνότητα της N. pachyderma περίπου στα 4,5 ka. Το όριο µε την 

οικοζώνη 2 συµπίπτει µε την εξαφάνιση της N. pachyderma, τη µείωση της 

συχνότητας της G. glutinata (<1,4%), την επανεµφάνιση του G. trilobus και την 

αύξηση του ποσοστού της G. quinqueloba (µέχρι 80%). 

Οικοζώνη 2 (4-2,8): Αυτό το διάστηµα διαχωρίζεται βασικά από µια αύξηση 

στη συχνότητα του G. trilobus (έως 3%). Το όριο µε την οικοζώνη 1 συµπίπτει µε την 

απότοµη µείωση ή εξαφάνιση του G. trilobus. 

 Οικοζώνη 1 (2,8-σήµερα): Αυτή η οικοζώνη χαρακτηρίζεται από σύγχρονες 

συναθροίσεις τρηµατοφόρων. Οι συναθροίσεις αυτές συνίστανται από τα: G. 

bulloides, G. inflata, G. truncatulinoides, G. glutinata, G. quinqueloba, O. universa, 

G. ruber και πολύ χαµηλό ποσοστό της N. pachyderma (0,5%). Ανταποκρίνονται 

πολύ καλά στην µικρο-πανίδα που διαβιεί στη Μεσόγειο Θάλασσα (Capotondi et al., 

1999). 

 

 Επίσης, Οι Jorissen et al. (1993) µε βάση µικροπαλαιοντολογικά δεδοµένα της 

Κεντρικής Μεσογείου, κατέληξαν στον καθορισµό τριών Βιοζωνών για το Ανώτερο 

Τεταρτογενές: 

 Η Βιοζώνη Ι χαρακτηρίζεται από τη συνεχή παρουσία θερµών ειδών και την 

αφθονία του Gs. ruber. Τα Gg. quinqueloba, Neogloboqudrina και Gr. inflata 

απουσιάζουν ή εµφανίζονται σε πολύ µικρά ποσοστά κατά τη διάρκεια απόθεσης του 

S1. Η βάση της βιοζώνης χαρακτηρίζεται από απότοµη αύξηση της Gr. inflata η 

οποία συνοδεύεται από αύξηση της Gg .glutinata και µικρή παρουσία της 

Gr.trunctulinoides. 

 Η Βιοζώνη ΙΙ χαρακτηρίζεται από µικρή παρουσία της Gr. scitula και των 

θερµών ειδών και από υψηλή συγκέντρωση των Neogloboquadrina. Στο χαµηλότερο 

τµήµα της ζώνης εντοπίζονται αυξηµένα ποσοστά των Gr. inflata και Gs. ruber και 

αυξηµένα ποσοστά των Gg. quinqueloba και Ga .glutinata. Στο ανώτερο τµήµα της 

τα ποσοστά αυτά αντιστρέφονται. 



 30

 Η Βιοζώνη ΙΙΙ χαρακτηρίζεται από τη συνεχή συµµετοχή της Gr. scitula, την 

απουσία των θερµών ειδών και τη σχετικά υψηλή συµµετοχή της Gg. quinqueloba. Η 

Gr. inflatα σχεδόν απουσιάζει µε εξαίρεση την οροφή της βιοζώνης αυτής. Συχνή 

είναι και η παρουσία του Gs .ruber ενώ η Gr. truncatulinoides απουσιάζει  

 Το όριο των ΒΖ Ι/ΙΙ στην Κεντρική Μεσόγειο κυµαίνεται από 10,33-9,06 ka 

ενώ το όριο των ΒΖ ΙΙ/ΙΙΙ από 13,63-12,68 ka. Με βάση πάντα τους Jorissen et al. η 

ΒΖ ΙΙΙ αντιπροσωπεύει το ψυχρότερο τµήµα της τελευταίας παγετώδους περιόδου και 

το όριό της µε τη ΒΖ ΙΙ το τέλος της Termination 1A. Η ΒΖ ΙΙ αντιπροσωπεύει τη 

µεταβατική περίοδο της τελευταίας παγετώδους στην τελευταία µεσοπαγετώδη 

περίοδο. Το όριο ΒΖ ΙΙ/Ι αντιστοιχεί στην έναρξη της Termination 1B. Η ΒΖ Ι τέλος 

αντιστοιχεί στην περίοδο του Ολοκαίνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΙ 

 

 

 
3.1. Γενικά 
 

Οι σαπροπηλοί είναι διακριτά σκουρόχρωµα στρώµατα, πλούσια σε οργανικό 

υλικό τα οποία έχουν σχηµατιστεί στη Μεσόγειο και αποτίθενται σε Πλειο-

Πλειστοκαινικά κανονικά πελαγικά (ή ηµιπελαγικά) ιζήµατα. Το 1978 οι Kidd et al. 

ορίζουν ως σαπροπηλό ένα διακριτό ασυνεχές γεωλογικό στρώµα πάχους µεγαλύτερο 

από 1 cm που έχει εµφανιστεί και αναπτυχθεί σε ανοιχτής θάλασσας πελαγικά 

ιζήµατα και µε ποσοστό οργανικού άνθρακα Corg> 2% κ.β. Οι ίδιοι όρισαν τα 

σαπροπηλιτικά ιζήµατα ως ακολουθίες όµοιες µε τους σαπροπηλούς και ποσοστό 

οργανικού άνθρακα 0,5-2 % κ.β. Οι Σαπροπηλοί δηµιουργούνται κάτω από ανοξικές 

συνθήκες και σε περιοχές όπου επικρατεί στάσιµο σώµα νερού (Wasmund, 1930; 

Pontonie, 1937). 

Το 1991 ο Hilgen εισήγαγε µια αστρονοµική βαθµονόµηση στους 

σαπροπηλούς της Μεσογείου σύµφωνα µε την οποία ο σχηµατισµός τους καθυστερεί 

σε σχέση µε τις ελάχιστες τιµές του precession index κατά 2000-3000 χρόνια. Οι 

µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές του precession index αποδίδονται σε i-cycles, όπου η 

αρίθµησή τους ξεκινά από σήµερα και κάθε σαπροπηλός αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο 

i-cycle (Πίν. 3.1). 

Οι Σαπροπηλοί αριθµούνται σε ακολουθία από τον νεότερο προς τον 

παλιότερο και αντιπροσωπεύονται µε το γράµµα S. Τα τελευταία 400 000 χρόνια 

έχουν αποτεθεί 12 στρώµατα σαπροπηλών (S1-S12) στην Αν. Μεσόγειο και η 



 32

χρονοστρωµατογραφική τους παρουσίαση συνδέεται µε την κατανοµή του δ18Ο (Πίν. 

3.1). 

Ο S1 σαπροπηλός είναι ο νεότερος, έχει αποτεθεί στα 7500-9000 χρόνια Β.Ρ. 

και σχετίζεται µε το ισοτοπικό επίπεδο 1 (ST1). Περιέχει οργανικό άνθρακα σε 

ποσοστό µέχρι 2% (Cita et al., 1982), και έχει πάχος που φτάνει τα 20 cm (Stanley 

and Maldonado, 1977). 

 

Σαπρο 

πηλοί 

Ηλικία 

(ka) 

Είδος 

πλαγκτονικής 

πανίδας 

Μήκος 

απόθεσης 

(cm) 

Ποσοστό 

οργανικού 

άνθρακα 

(Corg) 

Ισοτοπικό 

επίπεδο 

Ο2 

i-

cycle 
Αναφορές 

S1 

6,3-8,3 

6,4-9,2 

6,6-8,2 

8-9 

7,9-11,8 

Θερµή 20 ~2% 1 2 

1, 11, 12 

2, 11, 12 

3, 11, 12 

4, 11, 12 

5, 11, 12 

S2 
23-25 

52 
- <5 - 3 6 

3, 11, 12 

6, 11, 12 

S3 

38-40 

81-78 

80 

84-80 

Θερµή 10-22 ~2% 5a 8 

4, 7, 11, 12 

6, 11, 12 

7, 11, 12 

8, 11, 12 

S4 
100-98 

100 
Θερµή 4-15  5c 10 

6, 7, 11, 12 

7, 11, 12 

S5 125 Θερµή 22-36 ~7% 5e 12 
6, 8, 11, 12 

7, 9, 11, 12 

S6  Ψυχρή ~28 >5% 7 16 7, 10, 11, 12 

S7 195 Θερµή ~7 >5% 7a 18 7, 11, 12 

S8 217 Ψυχρή ~23  7d 20 7, 10, 11, 12 

S9 240 Θερµή 1-2  7e 22 10, 11, 12 

S10 331 Θερµή 1-2  9 30 10, 11, 12 

S11 407 Θερµή 1-2  11 38 10, 11, 12 

S12 461 - 1-2  11 46 10, 11, 12 

 

Πίνακας 3.1: Τα σαπροπηλικά στρώµατα που έχουν αποτεθεί τα τελευταία 400ka (1: Jorissen et al., 
1993, 2: Perissoratis and Piper, 1992, 3: Maldorando and Stanley, 1978, 4: Olausson, 1961, 5: 
Rossignol-Strick et al., 1982, 6: Murdter et al., 1984, 7: Oggioni and Zandini, 1987, 8: Parisi, 1987, 9: 
Cita et al., 1982, 10: Cita et al. 1977, 11: Hilgen, 1991, 12: Lourens et al., 1996, (Cramp et al., 1999) 
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Ο σαπροπηλός S2 έχει πάχος <5 cm, σχετίζεται µε το ισοτοπικό επίπεδο 3 

(ST3), ενώ στην Ιόνιο θάλασσα (Ryan, 1972) και γενικότερα στη Μεσόγειο είτε 

απουσιάζει είτε είναι καλυµµένος µε ιζήµατα. Οι Σαπροπηλοί S3 και S4 έχουν 

αποτεθεί στο ισοτοπικό επίπεδο 5 (ST5), έχουν πάχος 10-15 cm περίπου και Corg ≈ 

2%. Ο σαπροπηλός S5 έχει πάχος 22-36 cm και περιεκτικότητα σε Corg ≈7%. Έχει 

αποτεθεί κατά τη διάρκεια του ST5 και συνήθως χαρακτηρίζεται από απουσία 

βιοαναµόχλευσης. Ο S6 είναι ο µοναδικός σαπροπηλός (µαζί µε τον S8) ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία ψυχρής πανίδας (Cita et al., 1982). Έχει πάχος 

µέχρι 28 cm και περιεκτικότητα σε Corg >5%. Στο Ιόνιο απουσιάζει το 

µετασαπροπηλικό στρώµα (Muerdter, 1983). Ο S7 έχει πάχος περίπου 7 cm και 

περιεκτικότητα σε Corg >5% όπως και ο S6. 

Ο S8 έχει ψυχρή πανίδα, όµοια µε του S6, και πάχος 23 cm περίπου (Cita et 

al., 1977). Oι S9-S12 Σαπροπηλοί είναι πολύ λεπτοί (1-2 cm) και λίγες πληροφορίες 

έχουµε γι’αυτούς, καθώς βρίσκονται µόνο σε πολύ µακρύς και περίπλοκους πυρήνες. 

 

 

3.2. Τύποι λιθοφάσεων που συγκροτούν µια σαπροπηλική ακολουθία 
 

Οι Anastasakis and Stanley (1984), κατέγραψαν από ένα σύνολο πυρήνών 

στην Μεσόγειο, που περιείχαν σαπροπηλούς, τις ιζηµατολογικές µεταβολές των 

αποθέσεων σε σχέση µε τις συνθήκες που επικρατούσαν στην υδάτινη στήλη τη 

στιγµή της απόθεσής τους. Η τυπική, ολοκληρωµένη σαπροπηλική ακολουθία της 

Αν. Μεσογείου, περιλαµβάνει τις ακόλουθες λιθοφάσεις από τη βάση ως την οροφή: 

γκριζωπή-πρασινωπή, κίτρινη ιλύς η οποία µεταβαίνει σε µία κιτρινωπή-γκρι 

οργανική λάσπη που γίνεται σκουρότερη προς τα πάνω και ξεχωρίζει από τα 

υπερκείµενα ελαφρά ελαιώδη γκρι ιζήµατα του σαπροπηλίτη ή σαπροπηλού, µε µία 

έντονα διακριτή επαφή. Την επόµενη λιθοφάση αποτελεί µία ελαφρά πρασινωπή-γκρι 

λάσπη και ένα ελαφρά κιτρινωπό-πορτοκαλί/καφέ στρώµα οξείδωσης. Οι ακραίες 

λιθοφάσεις της ακολουθίας βρίσκονται µεταξύ ιζηµάτων καλύτερα οξυγονωµένων τα 

οποία έχουν πιο ελαφρύ χρώµα. 

Η γκριζωπή-ελαφρά πρασινωπή κίτρινη ιλύς περιέχει χαµηλό σχετικά ποσοστό 

οργανικού άνθρακα (0,12-0,23 %) αλλά υψηλές περιεκτικότητες σε CaCO3. Παρ’όλα 

αυτά ο λόγος του CaCO3 προς τον οργανικό άνθρακα είναι πάντα υψηλός και 
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περιορίζεται µεταξύ 26-37. Αυτές οι υψηλές τιµές είναι γενικά παρούσες στα ακραία 

µελή αυτής της λιθoφάσης. Στην ενότητα αυτή επίσης παρατηρούνται δοµές 

βιοαναµόχλευσης, ενώ τα πλαγκτονικά και βενθονικά τρηµατοφόρα κυριαρχούν από 

το κλάσµα του χονδρόκοκκου πηλού έως της άµµου (Anastasakis and Stanley, 1984). 

Η κιτρινωπή/πρασινωπή-γκρί έως ελαφρά ελαιώδης οργανική λάσπη περιέχει 

σχετικά υψηλότερο ποσοστό οργανικού άνθρακα (0,18-0,49 %) και χαµηλότερο 

ποσοστό CaCO3 από την υποκείµενη γκριζωπή ιλύ. Είναι η πιο βιοαναµοχλευµένη 

ενότητα σε έναν πυρήνα, ενώ αυτές οι δοµές παύουν να εµφανίζονται 2cm κάτω από 

την επαφή µε τον υπερκείµενο σαπροπηλό. Η συχνότητα των δοµών 

βιοαναµόχλευσης αυτής της λιθοφάσης εµφανίζεται να έχει κάποια επίδραση στην 

ποσότητα του οργανικού άνθρακα. Οι χαµηλότερες τιµές παρατηρούνται σε δείγµατα 

τα οποία έχουν έντονα βιοαναµοχλευτεί και οι υψηλότερες σε µη βιοαναµοχλευµένα 

δείγµατα κάτω από το σαπροπηλό. Ο λόγος του CaCO3 προς τον οργανικό άνθρακα 

κυµαίνεται µεταξύ 7 έως 26. Η οργανική λάσπη που παρουσιάζεται σε αυτή τη 

λιθοφάση πάνω από το σαπροπηλό περιέχει 0,22-0,34 % οργανικό άνθρακα, τιµές οι 

οποίες είναι χαµηλότερες από τη λάσπη η οποία υπόκειται του σαπροπηλού. Η 

ποσότητα του CaCO3 της λάσπης πάνω από το σαπροπηλό είναι γενικά υψηλότερη 

από αυτή της λάσπης πού υπόκειται του σαπροπηλού. Η ενότητα αυτή περιέχει πάντα 

ένα υψηλό ποσοστό πλαγκτονικών και βενθονικών τρηµατοφόρων . η λάσπη η 

υπερκείµενη του σαπροπηλού είναι ελάχιστα βιοαναµοχλευµένη (Anastasakis and 

Stanley, 1984). 

Ο σαπροπηλός είναι γκριζωπός-λαδί έως σκούρος λαδί-γκρι ή γκριζωπός-λαδί 

έως πράσινος και πάντα περιέχει περισσότερο από 2% οργανικό άνθρακα (Kidd et al., 

1978). Το ποσοστό του CaCO3 σε αυτήν τη λιθοφάση είναι γενικά χαµηλότερο απ’ότι 

στην υπερκείµενη λάσπη, γεγονός το οποίο δεν παρατηρείται πάντα µεταξύ του 

σαπροπηλού και της υποκείµενης λάσπης. Ο λόγος του CaCO3 προς τον οργανικό 

άνθρακα είναι µικρότερος από 4. Τιµές µικρότερες του 1 χαρακτηρίζουν πλούσια σε 

οργανικό άνθρακα δείγµατα. Στην ενότητα αυτή απουσιάζουν τα Βενθονικά 

τρηµατοφόρα, ενώ σπάνιες είναι οι δοµές βιοαναµόχλευσης. Συχνά εµφανίζονται 

ελαφρού χρώµατος µικροκηλίδες, οι οποίες πιθανά οφείλονται σε διαφυγή αερίων µε 

µορφή φυσαλίδων και την ταυτόχρονη οξείδωση των κοιλοτήτων (Anastasakis and 

Stanley, 1984). 

Η σαπροπηλιτική ενότητα έχει χρώµα απαλό λαδί-γκρι έως γκριζωπό-λαδί και 

περιέχει οργανικό άνθρακα σε ποσοστό 0,5-2 % (Kidd et al., 1978). Το ποσοστό του 
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CaCO3 είναι χαµηλότερο απ’ ότι στην υπερκείµενη λάσπη και, όπως και στους 

σαπροπηλούς αυτή η διαφορά δεν είναι πάντα διακριτή µε την υποκείµενη λάσπη. Ο 

λόγος CaCO3/οργανικός άνθρακας κυµαίνεται από 2-9. Η ενότητα χαρακτηρίζεται 

από απουσία βενθονικών και µόνο το 5% παρουσιάζει δοµές βιοαναµόχλευσης. Κι 

εδώ, όπως και στην προηγούµενη ενότητα παρατηρούνται µικροκηλίδες (Anastasakis 

and Stanley, 1984). 

Το στρώµα οξείδωσης είναι κιτρινωπό-πορτοκαλί έως καφέ και περιέχει 0,22-

0,45 % οργανικό άνθρακα (Kidd et al., 1978). Περιέχει πάντα περισσότερο CaCO3 

απ’ότι η υποκείµενη λάσπη και τα υπερκείµενα ιζήµατα. Συνήθως παρατηρούνται 

εναλλαγές σκοτεινόχρωµών καφέ-µαύρων λαµινών µε πορτοκαλόχρωµες-κίτρινες 

λαµίνες σε οξειδωµένα στρώµατα τα οποία υπέρκεινται των σαπροπηλών. Ο λόγος 

CaCO3/οργανικό άνθρακα είναι 9-26, τιµές οι οποίες µοιάζουν µε αυτές της 

οργανικής λάσπης. Η ενότητα αυτή δεν είναι βιοαναµοχλευµένη. 

Οι πέντε παραπάνω ενότητες αποτελούν την ακολουθία του σαπροπηλού στη 

Μεσόγειο. Όταν η ακολουθία του σαπροπηλού/σαπροπηλίτη αποτεθεί είτε µε 

ηµιπελαγική απόθεση, είτε µε βαρυτικές ροές, είτε µε συνδυασµό των δύο 

µηχανισµών, τότε ονοµάζεται επισαπροπηλική / επισαπροπηλιτική. 

Οι Σαπροπηλοί αντικατοπτρίζουν παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες οι οποίες 

συνδυάζονται µε συνθήκες ανεπαρκούς οξυγόνωσης του πυθµένα. Ανοξικά 

περιβάλλοντα δηµιουργούνται σε περιοχές όπου παρατηρείται στρωµατοποίηση των 

υδάτων, λόγω της δηµιουργίας θερµοκλινούς, πυκνοκλινούς ή αλοκλινούς, ή σε 

συνδυασµό των µηχανισµών αυτών. Οι Σαπροπηλοί της Αν. Μεσογείου 

δηµιουργήθηκαν κάτω από στρωµατωµένα νερά (Bradley, 1938) λόγω της παρουσίας 

πυκνοκλινούς και αλοκλινούς (Stanley, 1978). 

Η στρωµατοποίηση ξεκινά µε την απόθεση της γκρι ιλύος σε συνδυασµό µε 

τη µείωση του ποσοστού του διαλυµένου οξυγόνου στον πυθµένα. Σταδιακά οι 

συνθήκες διαβίωσης για πολλούς οργανισµούς γίνονται δυσµενείς και µόνο οι πιο 

ανθεκτικοί καταφέρνουν να επιζήσουν, όπως κάποια βενθονικά τρηµατοφόρα. 

Επακόλουθα, το αυξηµένο οργανικό υλικό του πυθµένα, προσελκύει 

σκωλικόµορφους οργανισµούς οι οποίοι αναταράσσουν τα ιζήµατα ψάχνοντας για 

τροφή. Αυτό εκδηλώνεται στη µετάβαση από την γκριζωπή ιλύ προς την γκρι λάσπη 

και τα στρώµατα αυτά χαρακτηρίζονται από έντονη βιοαναµόχλευση, όπως έχει 

προαναφερθεί. Η συνεχόµενη µείωση του ποσοστού του Ο2 δεν επιτρέπει πλέον τη 

ζωή στους σκωληκόµορφους οργανισµούς, γεγονός το οποίο εκδηλώνεται µε την 
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απουσία των δοµών βιοαναµόχλευσης. Έτσι σταδιακά αποτίθεται ο σαπροπηλός. Η 

επανεµφάνιση των δοµών βιοαναµόχλευσης υποδηλώνει ότι η ποσότητα του 

διαλυµένου οξυγόνου στον πυθµένα αρχίζει να αυξάνεται, αυξάνοντας έτσι και τα 

όρια ανθεκτικότητας των οργανισµών. Αν η οξυγόνωση των νερών είναι σταδιακή 

τότε πάνω από το σαπροπηλό/ σαπροπηλίτη έχουµε την ανάπτυξη µιας ζώνης 

οργανικής λάσπης. Αν η οξυγόνωση είναι απότοµη τότε πάνω από το σαπροπηλό/ 

σαπροπηλίτη αναπτύσσεται η ζώνη οξείδωσης. Η απουσία ή η φτωχή ανάπτυξη των 

λιθοφάσεων αυτών σε µια σαπροπηλική ακολουθία, υποδηλώνει ειδικές 

ωκεανογραφικές συνθήκες. 

 

 

3.3. Μικροπανίδα των σαπροπηλών. 
 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της µικροπανίδας των σαπροπηλών, είναι η 

παρουσία των περισσότερο ανθεκτικών πλαγκτονικών τρηµατοφόρων και η απουσία 

ή η ελάχιστη αντιπροσώπευση των βενθονικών. Οι σχετικές συχνότητες όλων των 

πλαγκτονικών ειδών στη λεκάνη της Μεσογείου, επηρεάζονται κατά τη διάρκεια 

απόθεσης των σαπροπηλών, εξαιτίας της κυριαρχίας λίγων µόνο ειδών. Πιο συχνή 

είναι η παρουσία των N. dutertrei, O. universa, Gr. inflata και Gr. truncatulinoides 

(Muerdter and Kennett, 1984). 

 Ο Kullenberg (1952) πρώτος παρατήρησε το υψηλό ποσοστό της N. dutertrei 

(>38%) στα σαπροπηλικά ιζήµατα. Η συχνότητα του είδους αυτού είναι χαµηλή στο 

υποκείµενο του σαπροπηλού στρώµα, εξαιρετικά υψηλή στο σαπροπηλό και στη 

συνέχεια µειώνεται και πάλι στο υπερκείµενο του σαπροπηλού στρώµα οξείδωσης. 

Γενικά όµως έχουν παρατηρηθεί και εξαιρέσεις για το είδος αυτό. Έτσι οι Cita et al. 

(1977, 1982) και Williams and Thunell, (1979) αναφέρουν ο,τι στο σαπροπηλό S1 η 

παρουσία της N.dutertrei είναι χαµηλή. Επίσης οι Muerdter and Kennett (1984) 

παρατηρούν ο,τι στο ST6 το είδος αυτό παρουσιάζεται άφθονο κατά τη διάρκεια µη 

απόθεσης σαπροπηλού, ενώ στα ST2 και ST3 παρουσιάζει συχνότητα 5-10%. 

 Η O.universa επίσης παρουσιάζει υψηλές συχνότητες σε µικρού πάχους 

σαπροπηλικά στρώµατα (S1, S3, S4), ενώ η παρουσία της είναι µικρή στους S5 ή S6 

σαπροπηλούς. Το υποκείµενο και υπερκείµενο του σαπροπηλού στρώµα παρουσιάζει 

µειωµένη συχνότητα του είδους αυτού (Muerdter and Kennett, 1984). Αυτές οι τάσεις 
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έχουν παρατηρηθεί σε πυρήνες τόσο της Λεβαντίνης, όσο και του Ιονίου (Thunell and 

Lohmann, 1979) µε τη διαφορά ότι ο S5 παρουσιάζει αφθονία του είδους αυτού. 

 Τέλος οι Muerdter and Kennett (1984), διαπιστώνουν ο,τι τα Gr.inflata και 

Gr.truncatulinoides παρουσιάζουν υψηλές συχνότητες στα υποκείµενα και 

υπερκείµενα του σαπροπηλού στρώµατα και χαµηλότερες µέσα στο στρώµα του 

σαπροπηλού. Αυτή η τάση είναι εµφανής στους S1, S3 και S4 σαπροπηλούς, και 

λιγότερο στους S5 και S6. Κατά τη διάρκεια απόθεσης του S6 σαπροπηλού το 

ποσοστό της Gr.inflata είναι <3%, ενώ κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου ισοτοπικού 

επιπέδου 6, το ποσοστό της είναι 2-10%. Μεταξύ των S5 και S4 σαπροπηλών 

παρουσιάζει συχνότητα <2%, η οποία αρχίζει να αυξάνεται κάτω ακριβώς από τον 

S4. Η Gr.truncatulinoides παρουσιάζεται άφθονη µόνο στα υπερκείµενα και 

υποκείµενα στρώµατα των σαπροπηλών S1 και S3. 

 

 

3.4. Αιτίες σχηµατισµού των σαπροπηλών. 
 

 ∆ύο είναι οι βασικότερες υποθέσεις σχηµατισµού των σαπροπηλών οι οποίες 

έχουν προσελκύσει και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των ερευνητών, ενώ έχουν 

αναπτυχθεί κι άλλες µικρότερης σηµασίας. 

 Η πρώτη υποστηρίζει την αυξηµένη ανοξικότητα του πυθµαίου νερού η οποία 

µπορεί να προκληθεί µε την εγκαθίδρυση ενός επιφανειακού στρώµατος χαµηλής 

αλατότητας (Bradley, 1938; Huang and Stanley, 1972; Williams et al., 1978; 

Rossignol-Strick et al., 1982; Thunell et al., 1984). Το επιφανειακό αυτό στρώµα 

µπορεί να δηµιουργήσει µια καλά στρωµατωµένη υδάτινη στήλη που εµποδίζει την 

ανακύκλωση και ανανέωση του βαθιού νερού. Χωρίς την οξυγόνωση του πυθµένα, η 

διατήρηση του ανθρακικού- οργανικού υλικού αυξάνεται (Demaison and Moore, 

1980). Πιθανές πηγές προέλευσης του επιφανειακού αυτού στρώµατος χαµηλής 

αλατότητας είναι η αυξηµένη βροχόπτωση, οι εισροές ποταµών και η τήξη των 

παγετώνων. 

 Πιθανή αιτία των βροχοπτώσεων στην Αν. Μεσόγειο θεωρείται η αύξηση των 

χαµηλών βαροµετρικών ή η άνοδος του µουσωνικού συστήµατος στο χώρο αυτής. 

 Οι Rossignol-Strick et al.(1982) βρήκαν µια υψηλή συσχέτιση µεταξύ των 

σαπροπηλών και της ηλιακής ακτινοβολίας (από την οποία εξαρτάται ο δείκτης των 
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µουσώνων), που πιστεύεται ότι οδηγεί τους µουσωνικούς κύκλους του Ινδικού 

ωκεανού. Έτσι θεώρησαν ότι η αυξηµένη δυναµικότητα των µουσώνων προµηθεύει 

µε µεγάλα ποσά επιφανειακού νερού την Αν. Μεσόγειο διαµέσου των εκροών του 

ποταµού Νείλου. 

 Η δηµιουργία επιφανειακού στρώµατος χαµηλής αλατότητας λόγω της τήξης 

των παγετώνων στηρίζεται στο γεγονός ότι η απόθεση των περισσότερών 

σαπροπηλών πραγµατοποιήθηκε σε θερµές περιόδους και κατά τη µετάβαση από µία 

παγετώδη σε µία µεσοπαγετώδη περίοδο (Ryan, 1972). Οι περίοδοι αυτοί θα 

µπορούσαν να προκαλέσουν την τήξη των καλυµµάτων πάγου στην ηπειρωτική 

περιοχή βόρεια της Μεσογείου µε αποτέλεσµα την εισροή του λιωµένου γλυκού 

νερού στη Μεσόγειο θάλασσα. Η κύρια τροφοδοσία του νερού αυτού θεωρήθηκε ότι 

γινόταν από τη Μαύρη θάλασσα. Το λιωµένο νερό προκαλούσε σηµαντικές αυξήσεις 

των ποτάµιων απορροών µε αποτέλεσµα την αύξηση του υδάτινου όγκου της Μαύρης 

Θάλασσας και την τροφοδοσία µε χαµηλής αλατότητας επιφανειακά νερά στην 

ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου. Αργότερα η χρήση καταγραφών ισοτόπων του 

Ο2 καθώς και µικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων έδειξε ότι η απόθεση των 

σαπροπηλών δεν πραγµατοποιήθηκε µόνο σε θερµές αλλά και σε ψυχρές περιόδους 

(Εικ.6) (Cita et al., 1997; Vergnaud Grazzini et al., 1997; Thunell et al., 1997; Hilgen 

et al., 1997). 

Η δεύτερη βασική υπόθεση σχηµατισµού των σαπροπηλών βασίζεται στην 

αυξηµένη  παραγωγικότητα του νερού. Υψηλή παραγωγικότητα οδηγεί σε αυξηµένες 

ανάγκες χρησιµοποίησης του οξυγόνου του νερού, το οποίο δεν επαρκεί και άρα 

έχουµε επακόλουθα αύξηση του οργανικού υλικού το οποίο κατακάθεται στον 

πυθµένα (Demaison and Moore, 1980). Σε µια τέτοια υπόθεση προτείνεται αλλαγή 

του τύπου κυκλοφορίας των νερών από αντί-έστουαρ (σηµερινή κατάσταση) σε 

τύπου εστουαρ (Calvet, 1983; Buckley and Johnson, 1988; Muerdter and Kennett, 

1984). Με βάση αυτό το µοντέλο, στην Αν. Μεσόγειο θα εισέρχονταν ενδιάµεσα και 

βαθιά νερά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ενώ ολιγοτροφικά επιφανειακά νερά θα 

εξάγονταν. Αυτού του τύπου η κυκλοφορία θα είχε ως αποτέλεσµα τη µετατροπή της 

Αν. Μεσογείου σε «παγίδα θρεπτικών συστατικών» (Sarmiento et al., 1992, Thunell 

and Williams, 1989, Howel and Thunell, 1992). 

 Αύξηση της παραγωγικότητας µπορεί να προκληθεί όµως και µε τη σηµερινής 

µορφής κυκλοφορία των υδάτων της Αν. Μεσογείου. Συγκεκριµένα είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί µε την είσοδο θρεπτικών συστατικών λόγω των αυξηµένων 
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ποτάµιων απορροών (Sancetta, 1994) ή µε την άνοδο του πυκνοκλινούς στην 

ευφωτική ζώνη και την ανάπτυξη του βαθιού στρώµατος µέγιστης χλωροφύλλης 

(DCM) (Rohling and Gieskes, 1989). 

 Άλλες θεωρίες σχετικές µε το σχηµατισµό των σαπροπηλών είναι ο 

αυξηµένος ρυθµός ιζηµατογένεσης, αφού έτσι τα ιζήµατα ενταφιάζονται πιο γρήγορα 

και αποµακρύνονται από τη ζώνη βιοαναµόχλευσης και αποσύνθεσης του οργανικού 

υλικού (Arthur et al., 1984). Επίσης η διάλυση των Μεσσήνιων εβαποριτικών 

αλατούχών αποθέσεων µπορεί να είναι ένας ακόµα µηχανισµός ικανός να προκαλέσει 

τη διατήρηση του οργανικού υλικού, είτε µε το να εισάγει ανοξικές συνθήκες στο 

πυθµαίο νερό είτε µε το να προκαλεί αλλαγές στις διαγενετικές διεργασίες (Ten 

Haven et al., 1985). 
 

 

3.5. Σαπροπηλός S1 
 

 Κατά το χρονικό διάστηµα 8300-6500 14Cnc (14Cnc = χρόνια άνθρακα µη 

διορθωµένα για το χρόνο αποθήκευσης των ιζηµάτων στη θάλασσα) στην περιοχή 

του Ιονίου και της Αδριατικής, (Rohling et al., 1997), αποτέθηκε ο πιο πρόσφατος 

σαπροπηλός (S1). Ο τελευταίος είναι καλά ανεπτυγµένος στην Αν. Μεσόγειο και την 

Αδριατική και λιγότερο στη ∆υτ. Μεσόγειο (Ariztegui et al., 2000). Στην 

πραγµατικότητα αυτό αποτελεί µια απλοποίηση, αφού τελικά αυτό που 

χαρακτηρίζουµε ως στρώµα S1, συχνά είναι κάτι πολυπλοκότερο. Και αυτό γιατί 

είναι δύσκολο να παρατηρηθεί σε ορισµένες περιοχές λόγω της εκτενούς οξείδωσης 

και λέπτυνσής του ή συχνά έχει ολοκληρωτικά µεταφερθεί (Van Straaten, 1972). Το 

ποσοστό του οργανικού άνθρακα (Corg) στον S1 είναι γενικά χαµηλό σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους σαπροπηλούς και κυµαίνεται περίπου στα 2%. 

Γενικά ο σχηµατισµός του S1 στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται µε τη 

δηµιουργία ενός επιφανειακού στρώµατος χαµηλής αλατότητας που οδηγεί στη 

στρωµατοποίηση της υδάτινης στήλης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη 

στασιµότητα των υδάτινων µαζών και την επακόλουθη ανάπτυξη ανοξικών 

συνθηκών. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20000 χρόνων, το ποσοστό της επίδρασης 

των νερών του Ατλαντικού, τα οποία περνούν στη Μεσόγειο διαµέσου των στενών 
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του Γιβραλτάρ, δεν είναι σταθερό εξαιτίας των αλλαγών της στάθµης της θάλασσας. 

Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι η κυκλοφορία των νερών της Μεσογείου, κατά την 

περίοδο αυτή, διατήρησε τη σηµερινή ‘αντί-έστουαρ’ κυκλοφορία. Σε µια τέτοια 

περίπτωση, επιφανειακά, χαµηλής πυκνότητας νερά εισέρχονται στη Μεσόγειο από 

τον Ατλαντικό Ωκεανό διαµέσου των στενών του Γιβραλτάρ, ενώ υψηλότερης 

πυκνότητας, υποεπιφανειακά νερά κινούνται προς τα ∆υτικά και εισέρχονται προς 

τον Ατλαντικό. Οι µικρές χρονικά αλλαγές της κυκλοφορίας των νερών της Αν. 

Μεσογείου, οδήγησαν στη µείωση της επιφανειακής αλατότητας και άρα µείωση της 

πυκνότητας και του σχηµατισµού βαθιού νερού. 

Η παύση του σχηµατισµού βαθιού νερού, οδηγεί στη δηµιουργία ενός βαθιού 

στάσιµου υδάτινου στρώµατος κάτω από τα 400-500 m στην ανατολική λεκάνη και 

100-150 m στο Αιγαίο (Myers, Rohling, 1999). Το αποµονωµένο αυτό βαθύ νερό 

γίνεται ανοξικό µε την πάροδο του χρόνου.  

Ακριβώς πριν την απόθεση του σαπροπηλού S1 σε πυρήνες του Αιγαίου και 

της Αδριατικής (Rohling, 1997), ένα σύντοµο ψυχρό γεγονός παρατηρείται. Σύµφωνα 

µε ραδιοχρονολογήσεις 14C, το γεγονός αυτό χρονολογείται στα 9500 χρόνια 14Cnc 

B.P. και πιθανά να είναι το Younger Dryas γεγονός, το οποίο καταγράφηκε στα 

µεγάλα γεωγραφικά πλάτη στο Βόρειο Ατλαντικό (Koc Karpuz and Jansen, 1992). 

Επιπλέον οι Rohling et al.(1997) και De Rijk et al.(1999) έχουν δείξει ότι η 

απόθεση του σαπροπηλού S1 δεν είναι συνεχής στην Αν. Μεσόγειο αλλά 

διαπιστώνεται µια διακοπή µε την παρουσία ενός ελαφρά γκρι ορίζοντα, ενδιάµεσα 

των λαδόχρωµων σαπροπηλικών οριζόντων του S1, µε µειώσεις του Corg (0,5-1,5 %) 

και µεταβολές στη µικροπανίδα. Έτσι συµπεραίνουν ότι οι απαραίτητες, για το 

σχηµατισµό των σαπροπηλών, συνθήκες δεν ήταν συνεχείς κατά τη διάρκεια 

σχηµατισµού του S1. Άρα ο σχηµατισµός των σαπροπηλών πρέπει να είναι 

ευαίσθητος σε µικρές αλλαγές των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών και κατά 

συνέπεια στις τοπικές κλιµατικές διακυµάνσεις (Kaller et al., 1997 a, b). 

Κατά τη διάρκεια απόθεσης του σαπροπηλού S1 παρατηρούνται µειώσεις των 

τιµών του δ18Ο σε όλα τα θαλάσσια ιζήµατα της Αν. Μεσογείου. Η µείωση αυτή είναι 

µεγαλύτερη στα κελύφη των επιφανειακών τρηµατοφόρων σε σύγκριση µε τα 

µεσοπελαγικά είδη. Γενικά παρατηρούνται αλλαγές στις συναθροίσεις τόσο των 

βενθονικών όσο και των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων. Στις συναθροίσεις των 

βενθονικών, ορισµένα είδη, ανθεκτικά σε χαµηλές ποσότητες οξυγόνου, όπως 
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Uvigerina peregrina και Uvigerina Mediterranean (Lutze and Coulbourn, 1984), 

αυξάνονται κατά τη διάρκεια απόθεσης του S1. 

Όσον αφορά στα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα, η Gr. truncatulinoides και Gr. 

scitula εξαφανίζονται τόσο από την Αδριατική όσο και από την Τυρρήνια από τα 10 

cal kyr B.P. Την εξαφάνιση των ειδών αυτών διαδέχεται η εµφάνιση των Orbulina 

και Ga. aequilateralis, τα οποία συµπίπτουν µε την απότοµη µείωση της Gr. inflata. 

Αυτή η βιοστρωµατογραφική ακολουθία βρίσκεται σε συµφωνία µε τις καταγραφές 

που έγιναν για τον S1 σαπροπηλό στο Ιόνιο πέλαγος (Lander Rasmussen, 1991), στη 

λεκάνη της Λεβαντίνης (Rohling et al., 1993) και στις όµοιες χρονικά αποθέσεις στην 

Κορσική (Benvenuti, 1989; Capotondi, 1995). Στη συνέχεια παρατηρείται µια 

επανεκτόνωση της Gr. inflata, ενώ τα Orbulina και Ga. aequilateralis µειώνονται.  

Στο µικρό χρονικό διάστηµα µεταξύ 8-7,5 cal kyr B.P. παρατηρείται 

επανεµφάνιση της Gr.inflata στην Αδριατική και υψηλά ποσοστά Gr.truncatulinoides 

στην Τυρρήνια θάλασσα. Το διάστηµα αυτό οι Rohling et al. (1997) το ταύτισαν µε 

τη διακοπή απόθεσης του σαπροπηλού S1. Εφόσον οι Gr. inflata και Gr. 

truncatulinoides, προτιµούν ψυχρό και καλά αναµεµειγµένο  νερό µε ενδιάµεσα έως 

υψηλά ποσοστά θρεπτικών συστατικών (Pujol and Vergnaud-Grazzini, 1995), 

αντικατοπτρίζουν ένα σύντοµο ψυχρό γεγονός αυξανόµενης διαφοράς στις εποχιακές 

συνθήκες µε κατακόρυφη µίξη το χειµώνα. 

Μετά τα 7,5 cal kyr B.P., οι Ga. aequilateralis και Orbulina αυξάνονται και 

πάλι, συνοδευόµενες από ισχυρή παρουσία της N. pachyderma κατά τη διάρκεια του 

S1b διαστήµατος. Στην Τυρρήνια η τελευταία αύξηση της Gr. inflata χρονολογείται 

στα 6 cal kyr B.P. 

Η σύγχρονη εξαφάνιση της Gr. inflata από την Αδριατική και την Αν. 

Μεσόγειο, είναι πιθανό να ταυτίζεται µε έλλειψη µίξης της υδάτινης στήλης, εξαιτίας 

της αυξανόµενης εκφόρτωσης από ποτάµια, λόγω των υγρών τοπικών κλιµατικών 

συνθηκών. Έτσι η ανταλλαγή υδάτων µεταξύ ανατολικής και δυτικής Μεσογείου 

κατά τη διάρκεια απόθεσης του S1 είναι ελάχιστη, αντικατοπτρίζοντας πιθανά 

ελαφρά κυµατώδες (surficial) νερό στην ανατολική λεκάνη (Ariztegui et al.,2000). 

Παρ’ όλα αυτά, η αφθονία ειδών όπως είναι τα Ga. calida, Gg. Digitata και Ga. 

aequilateralis, κατά τη διάρκεια απόθεσης του S1, τόσο στο Ιόνιο όσο και στην 

Τυρρήνια, πιθανά δείχνει ότι το ενδιάµεσο νερό ήταν ενεργό και κινήθηκε προς τη 

δυτική λεκάνη, ακολουθώντας τη σηµερινή κυκλοφορία (Ariztegui et al.,2000). 
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 Επιπλέον η αύξηση του Gs. sacculifer στη Μεσόγειο, είδος το οποίο ζει σε 

θερµά και ολιγοτροφικά αναµεµειγµένα νερά, κατά τη διάρκεια διακοπής της 

απόθεσης του S1, δείχνει ότι τα νερά εκείνη την περίοδο πρέπει να χαρακτηρίζονταν 

από έλλειψη ή µείωση των ποτάµιων εκροών (Znaidi Rivault, 1982).  

 Η διακοπή της απόθεσης του S1 είναι εµφανής και από καταγραφές ισοτόπων 

οξυγόνου (δ18Ο). ∆ιακυµάνσεις στη σύσταση δ18Ο στην νότια Αδριατική όπως και 

στο Ιόνιο έχουν παρατηρηθεί στο ενδιάµεσο της απόθεσης του στρώµατος S1 

(Fontugne et al., 1989; Siani et al., 1997). Αυτό φαίνεται κυρίως µε την αύξηση των 

δ18Ο τιµών στο Gs. ruber. 

 Ειδικότερα στη θάλασσα του Ιονίου οι συνθήκες οξυγόνωσης του πυθµένα 

επιστρέφουν, µετά τη λήξη σχηµατισµού του σαπροπηλού S1, το ανώτερο τµήµα του 

οξειδώνεται από ένα καλύτερα οξυγονωµένο ρεύµα νερού. Ο µικρός ρυθµός 

ιζηµατογένεσης συντελεί στην οξείδωση του σαπροπηλού σε βάθη 4-7 cm από την 

επιφάνεια του πυθµένα, οδηγώντας έτσι στη δηµιουργία κόκκινων ενστρώσεων 

ιζήµατος πάνω από το στρώµα του σαπροπηλού. Ο σαπροπηλός στο βαθύτερο τµήµα 

του Ιονίου, ήταν στην πραγµατικότητα σχεδόν διπλάσιος σε πάχος απ’ότι είναι 

σήµερα και η συνολική ανοξικότητα διήρκησε τουλάχιστον 2700 χρόνια (Rasmussen, 

1991). 

 Κοντά στην ακτή της Κέρκυρας, σε βάθος νερού περίπου 1400 m, είναι 

εµφανής ολόκληρη η απόθεση του S1. Η οξείδωσή του έχει αποφευχθεί λόγω του 

υψηλού ρυθµού ιζηµατογένεσης (Rasmussen, 1991). 

 Παλυνολογικές καταγραφές από τις λίµνες Albano και Nemi δείχνουν ότι 

ανάλογες συνθήκες µε αυτές της απόθεσης του S1 επικρατούσαν εκείνη την περίοδο 

και στη χέρσο. 

 Η συσχέτιση µεταξύ των καταγραφών της ξηράς και της Μεσογείου 

θάλασσας ενισχύουν την υπόθεση ότι ξηρά, µικρά χρονικά διαστήµατα συνδέονται µε 

πτώση της θερµοκρασίας στον Ατλαντικό και την Ευρώπη. Ο σχηµατισµός του 

σαπροπηλού ενισχύθηκε µε την διατήρηση µια λεπτής ισορροπίας µεταξύ του 

µειωµένου αερισµού του πυθµένα και της αυξηµένης παραγωγικότητας. Αυτή η 

ισορροπία διακόπηκε εύκολα από µία προσωρινή αύξηση της οξυγόνωσης του 

πυθµαίου νερού, ακόµα κι όταν σχετικά υψηλής παραγωγικότητας συνθήκες 

εξακολούθησαν να επικρατούν (Rohling et al., 1997; Aegean geochemical results: D. 

Mercone, pers. Commun., 1997). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 
4.1. Σκοπός της εργασίας. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του πυρήνα Z1, ο οποίος συλλέχθηκε από 

την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου πελάγους στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράµµατος υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης «Πρέβεζα-Κέρκυρα». Η 

παραπάνω έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και 

Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) του Πανεπιστηµίου Πατρών, κατά την 

περίοδο 1993-1994. Πιο συγκεκριµένα, η πυρηνοληψία πραγµατοποιήθηκε στη 

πλαγιά της λεκάνης Οτράντο (µεταξύ Κέρκυρας και Παξών), (Εικ.4.1). 

Η ανάλυση του πυρήνα περιλαµβάνει αρχικά µικροπαλαιοντολογικές 

αναλύσεις πλαγκτονικών τρηµατοφόρων τα οποία βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση µε 

τις διακυµάνσεις της επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας, και τις φυσικές και 

χηµικές αλλαγές των ιδιοτήτων της υδάτινης στήλης (McIntyre and Be, 1967; 

Capotondi et al., 1999), και γι’ αυτό η µελέτη τους µας βοηθά στην εξαγωγή 

παλαιοκλιµατικών- παλαιοωκεανογραφικών συµπερασµάτων. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις για τον προσδιορισµό του λόγου των 

ισοτόπων δ18Ο και δ13C, της συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα, καθώς επίσης 

και ραδιοχρονολογήσεις C14 µε σκοπό τον προσδιορισµό του ρυθµού ιζηµατογένεσης 

του πυρήνα Ζ1. 
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Ο πυρήνας Ζ1 έχει συνολικό µήκος 1.31 µέτρα, και συλλέχθηκε από βάθος 

νερού 1160 µέτρα. Οι ακριβείς συντεταγµένες της θέσης πυρηνοληψίας είναι φ 

39015’11.17’’ και λ 19051’59.68’’ (Εικ.4.1). 

 

Άµεσο στόχο της µελέτης αυτής αποτελεί η εξαγωγή παλαιοκλιµατικών και 

παλαιοωκεανογραφικών καταγραφών των τελευταίων 17000 χρόνων, στη 

συγκεκριµένη περιοχή, ο εντοπισµός των κλιµατικών µεταβολών και η συσχέτισή 

τους µε τις παγκόσµιες κλιµατικές µεταβολές, όπως έχουν καταγραφεί από άλλους 

ερευνητές. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια περιγραφής των ιδιαίτερων συνθηκών 

σχηµατισµού και διακοπής του σαπροπηλού S1 στην περιοχή µελέτης, καθώς και 

συσχετισµός του µε τις τοπικές κλιµατικές αλλαγές στην περιοχή της Μεσογείου 

κατά την περίοδο αυτή. 

 

 

Εικόνα 4.2: Περιοχή της θέσης δειγµατοληψίας 
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4.2. Γεωλογία-Γεωµορφολογία ευρύτερης περιοχής. 
 

 Η ευρύτερη περιοχή, τα τελευταία 13.106 χρόνια, βρίσκεται σε ένα καθεστώς 

συµπίεσης και χαρακτηρίζεται από έντονη σεισµικότητα. Ειδικότερα µεταξύ 

Κέρκυρας και Πρέβεζας η Απούλια πλάκα συγκρούεται µε την Εύρο-Ασιατική πλάκα 

κατά µήκος ενός µετώπου ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης µε ρυθµό προσέγγισης 0,2-2 cm\yr 

(Εικ.4.2). 

 

Νότια της Λευκάδας-Κεφαλονιάς, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από 

την Ελληνική µικροπλάκα, η οποία είναι τµήµα της Εύρο-Ασιατικής, κατά µήκος 

ενός µετώπου διεύθυνσης ΒΒ∆-ΝΝΑ. Οι δύο αυτές ζώνες χωρίζονται από ένα 

οριζόντιας µετατόπισης ρήγµα ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης (Εικ.4.2). 

Η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής διακρίνεται σε τρεις κυρίως 

φυσιογραφικές ενότητες (Εικ.4.3): 

• Την κρηπίδα της ∆υτικής Ελλάδας (Πελοποννήσου\ Ηπείρου). 

• Την πλαγιά της ∆υτικής Ελλάδας (Πελοποννήσου\ Ηπείρου). 

• Τη λεκάνη Οτράντο-Λευκάδας. 

Η κρηπίδα της ∆υτικής Ελλάδας και ειδικότερα η κρηπίδα της Ηπείρου έχει 

ένα εύρος που κυµαίνεται από 8 km (δυτικά των Παξών και της Κέρκυρας) έως 25 

Εικόνα 4.2: Γεωτεκτονικό σκαρίφηµα της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου πελάγους (Auroux et al., 
1985). Οι ρόµβοι δείχνουν το µέτωπο σύγκρουσης µεταξύ Απούλιας και Εύρο-ασιατικής πλάκας, 
ενώ τα τρίγωνα το µέτωπο βύθισης της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ελληνική µικροπλάκα. 1. 
Ιόνιος Αβυσσική πεδιάδα, 2. Εξωτερικές ζώνες των τόξων Ελλάδας και Καλαβρίας, 3. Αφρικανική 
και Απούλια πλάκα, 4. Σχετική κίνηση Αφρικανό-Ευρωπαϊκής πλάκας, 5. Κίνηση Αιγιακής και 
Τυρρηνιακής πλάκας, 6. Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. 
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km (δυτικά της Πρέβεζας) και εκτείνεται µέχρι την ισοβαθή των 200 m περίπου. Οι 

κλίσεις σε γενικές γραµµές είναι µικρότερες από 1:125 δυτικά της Πρέβεζας και 1:40 

δυτικά της Κέρκυρας. 

 

Η πλαγιά της Ηπείρου οριοθετείται από την ισοβαθή των 160 m στην περιοχή 

της Κέρκυρας, ενώ προς τα Νότια από την ισοβαθή των 300 m. Οι µέσες κλίσεις είναι 

απότοµες και κυµαίνονται από 1:10 έως 1:18, ενώ η κύρια διεύθυνση κλίσης της 

πλαγιάς είναι Ν∆. Η πλαγιά διατέµνεται από µεγάλο αριθµό υποθαλάσσιων 

χαραδρώσεων, οι οποίες καταλήγουν στην λεκάνη. 

Η λεκάνη Οτράντο-Λευκάδας, η οποία οριοθετεί τη φυσιογραφική ενότητα 

της πλαγιάς, έχει επίµηκες σχήµα µε µήκος 200 km. Η λεκάνη περιορίζεται µεταξύ 

των ισοβαθών των 900 m και 1250 m από Βορρά (Κέρκυρα) προς Νότο (Παξοί). 

Χαρακτηρίζεται από οµαλό ανάγλυφο, µε κλίσεις µικρότερες από 1,5ο που τοπικά 

όµως φτάνουν τις 4ο. 

Ο πυθµένας της συγκεκριµένης περιοχής, τέµνεται από ενεργά  ρήγµατα 

ΒΒ∆-ΝΝΑ και ΒΒΑ-ΝΝ∆ διευθύνσεων. Τα ρήγµατα ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης 

διαµορφώνουν την πλαγιά της Ηπείρου. Είναι εφιππεύσεις και ανάστροφα και 

δηµιουργούνται από τη σύγκρουση της Απούλιας µε την Εύρο-Ασιατική πλάκα. Τα 

ρήγµατα ΒΒΑ-ΝΝ∆ διεύθυνσης είναι οριζόντιας µετατόπισης και διαµορφώνουν την 

πλαγιά Κεφαλονιάς-Λευκάδας. Τα προαναφερθέντα συστήµατα ρηγµάτων ορίζουν 

την επιµήκη σεισµική ζώνη των «Ιόνιων Νήσων». 

Εικόνα 4.3: Γενικός γεωµορφολογικός χάρτης του ΒΑ Ιονίου πελάγους στον οποίο φαίνεται η 
ανάπτυξη και έκταση των κυριοτέρων φυσιογραφικών ενοτήτων (Auroux et al., 1985). 
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4.3. Ωκεανογραφικά στοιχεία 
 

4.3.1. Περιγραφή της υδάτινης στήλης 
Η υδάτινη στήλη στην περιοχή του Ιονίου πελάγους, παρουσιάζει µια 

ποικιλότητα µε το βάθος, όσον αφορά την πηγή τροφοδοσίας της. Ξεκινώντας από 

την επιφάνεια προς τον πυθµένα, απαντώνται οι ακόλουθες υδάτινες µάζες: 

Το νερό του Ατλαντικού (Modified Atlantic Water, MAW), το οποίο κινείται 

επιφανειακά και προς τα ανατολικά από το στενό της Σικελίας. Μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα στρώµα ελάχιστης αλατότητας σε βάθος µεταξύ 30 και 200 

µέτρα. 

Το MAW υπέρκειται του ενδιάµεσου λεβαντινού νερού (Levantine 

Intermediate Water, LIW), το οποίο εισέρχεται στο Ιόνιο πέλαγος διαµέσου του 

περάσµατος Νότια της Κρήτης, από την περιοχή δηµιουργίας του στη 

Βορειοανατολική Λεβαντίνη λεκάνη. Το LIW χαρακτηρίζεται ως ένα στρώµα 

µέγιστης αλατότητας σε βάθος µεταξύ 200 και 600 µέτρα. 

Το αβυσσικό στρώµα σε βάθος κάτω από τα 1600 µέτρα, φιλοξενεί το ψυχρό 

και χαµηλής αλατότητας βαθύ νερό της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern 

Mediterranean Deep Water, EMDW), η βασική πηγή του οποίου είναι το βαθύ νερό 

της Ανδριατικής (Adriatic Deep Water, ADW). 

Το στρώµα σε βάθος µεταξύ 700 και 1600 µέτρα φιλοξενεί ενδιάµεσες 

υδάτινες µάζες µε ιδιότητες ενδιάµεσες αυτών των LIW και EMDW. 

Στις παραπάνω υδάτινες µάζες θα πρέπει να προστεθεί το επιφανειακό νερό 

του Ιονίου (Ionian Surface Water, ISW), το οποίο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 

µπορεί ξεκάθαρα να διαχωριστεί από το MAW στο επιφανειακό στρώµα, λόγω της 

µεγαλύτερης αλατότητάς του και της θερµοκρασίας του. 

 

4.3.2. Φυσικές παράµετροι της υδάτινης στήλης 
Μετρήσεις (Malanotte-Rizzoli et al., 1997) έδειξαν ότι η διακύµανση της 

θερµοκρασίας (θ), της αλατότητας (S) και της πυκνότητας (σθ) του Ιονίου πελάγους 

για τις υδάτινες µάζες MAW και LIW, µεταβάλλονται σύµφωνα µε τον πίνακα 4.1. 

Οι τιµές της θερµοκρασίας και της πυκνότητας αναφέρονται για την περίοδο του 

χειµώνα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας 

επηρεάζονται από την επιφανειακή θερµοκρασία δηµιουργώντας ένα µεγάλο εύρος 



 48

τιµών. Η αλατότητα, απ’ την άλλη πλευρά, παραµένει αµετάβλητη καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 

 Θερµοκρασία Αλατότητα Πυκνότητα (kg/ m3) 

MAW 15ο ≤ θ < 17ο S < 38,6 27,4 < σθ < 28,6 

LIW 14ο ≤ θ ≤ 15ο S ≥ 38,8 29 < σθ ≤ 29,1 

 

Πίνακας 4.2: ∆ιακυµάνσεις των παραµέτρων της υδάτινης στήλης του Ιονίου πελάγους κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα για τιs ανώτερες υδάτινες µάζες MAW και LIW. 

 

4.3.3. Βαρυτικές µετακινήσεις µαζών 
Στην πλαγιά Πρέβεζας-Παξών και Κέρκυρας έχουν εντοπιστεί φαινόµενα 

βαρυτικής µετακίνησης (Γ. Φερεντίνος, Γ. Παπαθεοδώρου, 1993-94). Στους 

πρόποδες της πλαγιάς υπάρχουν εναλλασσόµενες αποθέσεις τουρβιδιτικών 

αποθέσεων και αποθέσεις ροών κορηµάτων. Η πλαγιά της Κέρκυρας είναι ασταθής 

υπό στατικές συνθήκες. 

Η πλαγιά Πρέβεζας-Παξών κάτω από στατικές συνθήκες είναι οριακά 

ευσταθής, ενώ κάτω από δυναµικές συνθήκες ασταθής. Η πλαγιά αυτή δεν έχει 

επηρεαστεί από βαρυτικές µετακινήσεις τα τελευταία 9000 χρόνια, καθώς 

υποεπιφανειακά έχει εντοπιστεί ο σαπροπηλιτικός ορίζοντας S1 ο οποίος αποτέθηκε 

πριν 9000 χρόνια περίπου. Η ύπαρξη όµως του S1 µπορεί να σηµαίνει ότι οι 

κατολισθήσεις των ιζηµατογενών τεµαχών συνέβησαν τα τελευταία 9000 χρόνια, 

αλλά δεν προκάλεσαν ταυτόχρονη µετακίνηση του σαπροπηλιτικού ορίζοντα προς τα 

κατάντη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 
5.1. Μικροπαλαιοντολογική ανάλυση 
 

Στα πρώτα στάδια µελέτης του πυρήνα Ζ1, έγινε η µακροσκοπική περιγραφή 

και ο διαχωρισµός του σε διακριτές λιθολογικές ενότητες. Στη συνέχεια ακολούθησε 

η φωτογράφηση αυτού (παράρτηµα Ι). 

Συνολικά ελήφθησαν 105 δείγµατα πάχους 1 εκατοστό το κάθε ένα. Η 

πυκνότητα της δειγµατοληψίας καθορίστηκε από το ενδιαφέρον που παρουσίαζε κάθε 

λιθοφάση για την παρούσα έρευνα. Για το λόγο αυτό η δειγµατοληψία έγινε ανά 

εκατοστό στην ενότητα του σαπροπηλού (40-21 cm) και ανά 2 εκατοστά στο 

υπόλοιπο τµήµα του πυρήνα. Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε ποτήρια ζέσεως όπου 

προστέθηκε απιονισµένο νερό και µικρή ποσότητα Perydrol (Η2Ο2 ). Εκεί παρέµειναν 

όσο διάστηµα χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η αντίδραση (2-10 µέρες περίπου). Στη 

συνέχεια ακολούθησε υγρό κοσκίνισµα του ιζήµατος χρησιµοποιώντας τα κόσκινα 

Νο 150 µm και Νο 125 µm. Για τη µελέτη της εγκλειώµενης µικροπανίδας από 

πλαγκτονικά τρηµατοφόρα, έγινε χρήση µόνο του υλικού που συγκρατήθηκε στο 

κόσκινο Νο 150 µm. Τα δείγµατα αφού ξηράθηκαν, στη συνέχεια διαχωρίστηκαν µε 

τη µέθοδο του πολυµερισµού, µε τη χρήση του Otto-Splitter, και πάρθηκε κλάσµα 

δείγµατος που να περιέχει περίπου 200 πλαγκτονικά τρηµατοφόρα. 

Ακολούθησε προσδιορισµός και καταµέτρηση των πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων ανά είδος, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε δείγµα γινόταν καταµέτρηση των 
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βενθονικών τρηµατοφόρων καθώς και καταγραφή άλλων παλαιοντολογικών 

στοιχείων που υπήρχαν στο δείγµα. 

 Στο επόµενο στάδιο έγινε υπολογισµός των δεικτών παραγωγικότητας των 

πλαγκτονικών και βενθονικών τρηµατοφόρων καθώς και του δείκτη θερµοκρασίας 

της επιφάνειας της θάλασσας (SST). Οι δείκτες πλαγκτονικής και βενθονικής 

παραγωγικότητας υπολογίζονται ως ο λόγος του αριθµού των πλαγκτονικών και 

βενθονικών τρηµατοφόρων αντίστοιχα, ανά βάρος του δείγµατος στο οποίο 

καταµετρήθηκαν. Ο δείκτης SST υπολογίζεται ως το πηλίκο των θερµών ειδών προς 

τα θερµά και ψυχρά είδη (Lourens et al., 1994), δηλαδή: 

 

SST=
είδη(%) ράψυείδη(%)  Θερµά

είδη(%)  θερµά
x+

 

 

Όπου: 

Θερµά είδη: Gs. ruber, Gs. sacculifer, G. trilobus, Gg. rubescens-tenellus, 

Orb. universa, Ge. aequilateralis, Ge. calida. 

Ψυχρά είδη: N. pachyderma, N. dutertrei, Gr. scitula, Gr. inflata. 

 

 

5.2. Ανάλυση οργανικού άνθρακα 
 

 Για την εκτίµηση της ποσότητας του οργανικού υλικού (Corg) 

πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία συνολικά 43 δειγµάτων. Τα δείγµατα αφού 

ξηράθηκαν, στη συνέχεια κονιοποιήθηκαν µέχρι να αποκτήσουν υφή πούδρας. Το 

υλικό που προέκυψε από αυτήν την επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση 

οργανικού άνθρακα. 

 Τα απαιτούµενα για την ανάλυση αντιδραστήρια τα οποία και 

παρασκευάστηκαν είναι: υδατικό διάλυµα διχρωµικού καλίου (K2Cr2O7) 1N, υδατικό 

διάλυµα εναµµώνιου θειικού σιδήρου (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) 0,5 N και δείκτης 

διφαινυλαµίνης. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν: πυκνό θειικό οξύ (Η2SO4), υδατικό 

διάλυµα ορθοφωσφορικού οξέος (Η3ΡΟ4) 85% και στερεό φθοριούχο νάτριο (ΝaF), 

έτοιµα από το εµπόριο. 
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 Σύµφωνα µε τη µέθοδο (Gaudete et al.,1974) ζυγίζονται 0,3 gr. 

κονιοποιηµένου δείγµατος και τοποθετούνται σε κωνική φιάλη 250ml. Στη συνέχεια 

προστίθενται 10 ml διαλύµατος Κ2Cr2O7 µε προχοΐδα και αναδεύονται µε αργό 

ρυθµό. Κατά τον ίδιο τρόπο προστίθενται στη συνέχεια 20 ml πυκνού H2SO4. Το 

ίζηµα παραµένει στον απορροφητικό κλωβό (σε ηρεµία) για 30 λεπτά έως ότου 

ολοκληρωθεί η αντίδραση του οργανικού άνθρακα µε τα αντιδραστήρια. Μετά το 

χρονικό αυτό διάστηµα προστίθενται 170 ml νερού,10ml διαλύµατος H3PO4, 0,2 gr 

NaF και 15-σταγόνες-δείκτη διφαινυλαµίνης. Το διάλυµα µετά το τέλος αυτού του 

σταδίου έχει αποκτήσει χρώµα µπλε σκούρο. Στη συνέχεια γίνεται ογκοµέτρηση µε 

προχοΐδα ακριβείας 0,5 ml µε εναµµώνιο θειικό σίδηρο µε ταυτόχρονη ανάδευση, 

ώσπου το διάλυµα να αποκτήσει λαµπερό πράσινο χρώµα. Το χρώµα αυτό πρέπει να 

είναι σχεδόν ίδιο µε το χρώµα των δύο τυφλών διαλυµάτων (δηλαδή διαλύµατα που 

δεν περιείχαν ίζηµα στην κωνική φιάλη αλλά µόνο τα αντιδραστήρια) τα οποία 

παρασκευάζονται για κάθε οµάδα 10 δειγµάτων που αναλύονται. Έτσι κάθε φορά 

σηµειώνεται ο όγκος του εναµµώνιου θειικού σιδήρου που απαιτεί το δείγµα 

 Η περιεκτικότητα % του ιζήµατος σε Corg εξάγεται από τον τύπο: 

 

W
Vs/Vt)-(1 3 (%) Corg =  

 

Όπου:  

Vs ο όγκος εναµµώνιου θειικού σιδήρου που καταναλώθηκε κατά την τιτλοδότηση 

δείγµατος µε ίζηµα, 

Vt ο όγκος εναµµώνιου θειικού σιδήρου που καταναλώθηκε κατά την τιτλοδότηση 

τυφλού δείγµατος, 

W το βάρος του δείγµατος κονιοποιηµένου ιζήµατος 

Τα επιτρεπτά όρια όγκου εναµµώνιου θειικού σιδήρου είναι 19,5-20,5 ml για 

τα τυφλά διαλύµατα. 

 

 

5.3. Αναλύσεις ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα 
 

 Για τις αναλύσεις των ισοτόπων πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία συνολικά 

68 δειγµάτων ανά 1-3 εκατοστά καθ’ όλο το µήκος του πυρήνα Ζ1. Οι µετρήσεις των 
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ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα πραγµατοποιήθηκαν σε κελύφη του πλαγκτονικού 

τρηµατοφόρου Globigerinoides ruber που συλλέχθηκαν από τα 68 δείγµατα που 

αναλύθηκαν µικροπαλαιοντολογικά. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο 

εργαστήριο Γεωλογίας και Γεωφυσικής του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου στην 

Αγγλία. 

 Οι σχετικές συγκεντρώσεις των ισοτόπων του οξυγόνου και του άνθρακα 

εκφράζονται ως λόγοι R, όπου ο παρανοµαστής είναι το ισότοπο µε τη µεγαλύτερη 

συγκέντρωση. Ο ισοτοπικός λόγος αυτών των στοιχείων δίνεται σε σχέση µε κάποιο 

καθορισµένο standard. Η σχετική διαφορά µεταξύ του στοιχείου και του standard 

ονοµάζεται δ τιµή και ορίζεται από τη σχέση: 

 

δ = 
)tan(

)tan()(
dardsR

dardsRίR −γµαδε x 1000 

 

όπου R κατά περίπτωση είναι ο λόγος 18Ο/16Ο ή 13C/12C. 

Όταν δ= 0 ‰, σηµαίνει ότι η ισοτοπική σύσταση του στοιχείου είναι ίση µε 

αυτή του standard. 

Όταν δ> 0 ‰, σηµαίνει ότι το δείγµα είναι εµπλουτισµένο στο βαρύτερο 

ισότοπο. 

Όταν δ< 0 ‰, σηµαίνει ισοτοπική αραίωση, δηλαδή το δείγµα περιέχει 

λιγότερη συγκέντρωση από το βαρύτερο στοιχείο σε σχέση µε το standard. 

Για τις µελέτες των παλαιοκλιµατικών και παλαιοωκεανογραφικών 

δεδοµένων, οι συγκεντρώσεις των ισοτόπων δ18Ο και δ13C αποδίδονται σε κλίµακα 

PDB, δηλαδή ως standard δείγµατα χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα από τον οργανισµό 

Belemnitela Americana, από τη νότια Καλιφόρνια. 

Οι διακυµάνσεις των τιµών των ισοτόπων είναι παγκόσµιες και σχετίζονται οι 

µεν δ18Ο µε περιόδους ανάπτυξης (θετικές τιµές) και ύφεσης (αρνητικές τιµές) των 

παγετώνων και µε µεταβολές της αλατότητας, ενώ οι δε δ13C µε περιόδους 

ευτροφισµού. 

 

 

 

 



 53

5.4. Ραδιοχρονολόγηση µε 14C 
 

Η ραδιοχρονολόγηση του πυρήνα βασίστηκε σε µετρήσεις που καταγράφηκαν 

σε κελύφη του Gs. ruber που έγινε στο Εργαστήριο της Beta Analytic INC (Florida, 

USA) µε τη χρήση του φασµατογράφου ατοµικής απορρόφησης (AMS). Συνολικά 

πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις ραδιοχρονολογήσεις: στα 37 cm, 61 cm, 94 cm και 129 

cm. 

Τα αποτελέσµατα που δίνουν οι ραδιοχρονολογήσεις µε άνθρακα δεν έχουν 

την ίδια διάρκεια µε τα ηµερολογιακά έτη (calendar years). Ως έτος αναφοράς για τα 

ηµερολογιακά έτη είναι το 1950 µ.Χ.. Η µετατροπή των χρόνων 14C σε ηµερολογιακά 

χρόνια γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση του χώρου αποθήκευσης του 

άνθρακα (reservoir effect), τη µεταβολή της παραγωγής του ατµοσφαιρικού 14C, την 

ισοτοπική κλασµατοποίηση, καθώς και µε τη σύγκριση άλλων µεθόδων 

ραδιοχρονολόγησης όπως π.χ. Ur/Th, δενδροχρονολόγησης και βαρβών. 

Η µετατροπή των ραδιοχρονολογήσεων του άνθρακα σε ηµερολογιακά έτη 

στον πυρήνα Ζ1, έγινε µε τη χρήση του CALIB 4.3 (Stuiver and Reimer, 1993). Στη 

συνέχεια έγινε χρήση του δείκτη DR= 153± 41 για το Ιόνιο πέλαγος (Reimer, 2000). 

Τα αποτελέσµατα των τιµών φαίνονται στον πίνακα 5.1. 

 

Βάθος (cm) Κωδικός 
δείγµατος 

Ηλικία σε 
χρόνια 14Cnc 

Ηλικία σε 
ηµερολογιακά 

έτη 
Απόκλιση 
(χρόνια) 

37 Beta 166998 9170 9606 380 

61 Beta 195785 11570 12963 370 

94 Beta 195786 14230 16307  

129 Beta 166999 29400   

Πίνακας 5.1: προσδιορισµός της ηλικίας του πυρήνα µε βάση τις 4 ραδιοχρονολογήσεις. 

 

 

5.5. Μαθηµατική επεξεργασία δεδοµένων 
 

Τα αποτελέσµατα της µικροπαλαιοντολογικής ανάλυσης επεξεργάστηκαν 

στατιστικά µε την παραγοντική ανάλυση R-τύπου, κάνοντας χρήση του 

προγράµµατος SPSS. Η παραγοντική ανάλυση απλοποιεί τον πίνακα δεδοµένων 



 54

δηµιουργώντας έναν πίνακα παραγόντων, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την εξαγωγή 

συµπερασµάτων (Παπαθεοδώρου, 1996). Έτσι υπολογίζονται:  

• Ο αριθµός των παραγόντων οι οποίοι συνίστανται από ισχυρά 

συσχετιζόµενα µεταξύ τους είδη τρηµατοφόρων. 

• Η σύσταση του κάθε παράγοντα, δηλαδή ποια είδη τον 

συγκροτούν και ποια η σπουδαιότητα του κάθε είδους στη 

συγκρότησή του. 

• Η περιγραφή του κάθε δείγµατος ιζήµατος σύµφωνα µε τη 

συµµετοχή σε αυτό, των παραγόντων που ήδη υπολογίστηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 
6.1. Λιθολογική περιγραφή του πυρήνα Z1. 
 

Η µακροσκοπική περιγραφή καθώς και η κατακόρυφη κατανοµή της 

κοκκοµετρικής σύστασης του πυρήνα πραγµατοποιήθηκε από το Εργαστήριο 

Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Από την οροφή του πυρήνα προς τη βάση του διακρίνονται 

4 λιθοφάσεις (Εικ.6.1): 

Λιθοφάση 1 (0-21,5\22,5 cm): ηµιπελαγική ιλύς καφέ-γκρίζου χρώµατος. Σε 

όλη τη λιθόφαση είναι διάσπαρτα κελύφη πτεροπόδων. 

Μεταξύ 0-14cm η λιθόφαση χαρακτηρίζεται από την παρουσία αδροµερών 

κόκκων, ενώ στα 14 cm είναι αυξηµένη η συγκέντρωση των απολιθωµάτων. Μεταξύ 

16,5-19 cm παρατηρείται παρουσία ενστρώσεων οργανικής ιλύος και καφέ-κόκκινων 

συγκεντρώσεων. Η λιθόφαση αυτή µπορεί να θεωρηθεί και ως οξειδωµένη ιλύς. 

Μεταξύ 18-19 cm κάνουν την εµφάνισή τους θύλακες καφέ χρώµατος, ενώ 

στη βάση της λιθόφασης (19-21,5\22,5) το ίζηµα αποκτά µια καφέ-ελαιώδη 

απόχρωση µε αυξηµένο ποσοστό πηλού και παρουσία οξειδωµένων ενστρώσεων. Η 

µετάβαση προς την επόµενη λιθόφαση γίνεται απότοµα. 

Λιθοφάση 2 (21,5\22,5-40 cm): η λιθόφαση αυτή είναι σκούρου φαιού 

χρώµατος. Με βάση τις αναλύσεις του οργανικού άνθρακα, το διάστηµα αυτό 

χαρακτηρίζεται από ποσοστό 0,5-1,8 %. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσαν οι 

Anastasakis et al. (1984), το στρώµα αυτό χαρακτηρίζεται ως σαπροπηλιτική 
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λιθόφαση. Λιθολογικά εκφράζεται ως ιλύς και άργιλος,. Το ανώτερο τµήµα της 

λιθόφασης παρουσιάζει έντονα ίχνη βιοαναµόχλευσης. Στη συνέχεια και µέχρι τα 27 

cm διαπιστώνονται καφέ-κόκκινες ενστρώσεις οι οποίες προέρχονται από οξειδώσεις. 

Το υπόλοιπο τµήµα της λιθόφασης χαρακτηρίζεται από την παρουσία ανοιχτόχρωµων 

κηλίδων. ∆ιάσπαρτα κάνουν την εµφάνισή τους κελύφη απολιθωµάτων, ενώ η 

παρουσία σκουρόχρωµων στιγµάτων σε όλο το εύρος της λιθόφασης υποδηλώνει 

αυξηµένη συγκέντρωση οργανικού υλικού το οποίο έχει οξειδωθεί. Η µετάβαση προς 

την επόµενη λιθόφαση γίνεται σταδιακά από τα 40-43 cm. 

 

 

Εικόνα 6.3: Λιθολογική περιγραφή του πυρήνα Ζ1. 
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Λιθοφάση 3 (40-109 cm): γκρι ηµιπελαγική ιλύς πιο ανοιχτόχρωµη από την 

προηγούµενη λιθόφαση. Η κύρια λιθολογική σύσταση της λιθόφασης είναι πηλός και 

άργιλος. Κι εδώ είναι παρόντα κελύφη οργανισµών των οποίων η συγκέντρωση είναι 

αυξηµένη µεταξύ 48,5-51 cm, καθώς επίσης και σκουρόχρωµες συγκεντρώσεις. 

Μεταξύ 102,5-103,5 cm κάνει την εµφάνισή του ένας θύλακας θαλασσί-γκρι 

χρώµατος ακανόνιστων ορίων του οποίου η σύσταση είναι όµοια µε αυτή της 

υπόλοιπης λιθόφασης, ενώ µεταξύ 105-107 cm κάνει την εµφάνισή του ένας 

µικρότερος, καφέ-γκρι θύλακας ιλύος. Η βάση της λιθόφασης χαρακτηρίζεται από 

αυξηµένες συγκεντρώσεις άµµου, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την παρουσία 

στρώµατος τουρβιδίτη Τ (Εικ. 7.1). Η µετάβαση προς την επόµενη λιθόφαση είναι 

αρκετά εµφανής. 

Λιθοφάση 4 (109-131 cm): καφέ-γκρι ιλύς η οποία λιθολογικά 

χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό αργίλου και κατά δεύτερο λόγο πηλού. Η οροφή 

της χαρακτηρίζεται από έντονα ίχνη βιοαναµόχλευσης. Μεταξύ 120-123 cm είναι 

χαρακτηριστική η αυξηµένη συγκέντρωση οξειδωµένου οργανικού υλικού. 

 

 

6.2. Ρυθµός ιζηµατογένεσης. 
 

Ο υπολογισµός του ρυθµού ιζηµατογένεσης του πυρήνα Ζ1 βασίστηκε στις 

ραδιοχρονολογήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στα βάθη των 37 cm (9,17 kyr 

BPnc), 61 cm (11,57 kyr BPnc), 94 cm (14,23 kyr BPnc) και 129 cm (29,4 kyr BPnc) 

(Εικ. 6.1). 

Ο ρυθµός ιζηµατογένεσης, όπως υπολογίστηκε στο διάστηµα από την οροφή 

του πυρήνα µέχρι τα 37 cm, κυµαίνεται στα 3,98 cm/1000 yrs. Στα επόµενα δυο 

διαστήµατα (37-61 και 61-94 cm) υπολογίστηκε στα 10 cm/1000 yrs και 12,4 

cm/1000 yrs αντίστοιχα. Τέλος στο διάστηµα 94-108 cm, ο ρυθµός ιζηµατογένεσης 

υπολογίστηκε στα 6,57 cm/1000 yrs. Οι υπολογισµοί σταµάτησαν στα 108 cm λόγω 

της παρουσίας του Τουρβιδίτη T, ο οποίος προκαλεί διαταραχή του ρυθµού 

ιζηµατογένεσης. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των µικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων 

και των αναλύσεων των ισοτόπων, θα παρουσιαστούν παρακάτω χωρίς όµως να 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο διάστηµα 108-131 cm, του πυρήνα. 
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Ο µέσος ρυθµός ιζηµατογένεσης, όπως προκύπτει από τους παραπάνω 

υπολογισµούς είναι 8,24 cm/ 1000 yrs (Εικ. 6.2). Με βάση το ρυθµό αυτό, προκύπτει 

αντίστοιχα και µία µέση συχνότητα δειγµατοληψίας του πυρήνα Ζ1 ανά 121 χρόνια 

στο τµήµα του σαπροπηλίτη και ανά 243 χρόνια στο υπόλοιπο τµήµα του πυρήνα. 

Η τιµή αυτή είναι αρκετά µεγαλύτερη από το µέσο ρυθµό ιζηµατογένεσης ο 

οποίος έχει υπολογιστεί στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος (4,3 cm/1000 yrs), ενώ 

παρουσιάζεται µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό των ιζηµάτων της Μυρτώου 

λεκάνης (10,3 cm/1000yrs) (Geraga et al.,2000), καθώς και γενικότερα των λεκανών 

του Αιγαίου πελάγους (Aksu et al.,1995). 

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, η περίοδος απόθεσης του σαπροπηλίτη στο 

πυρήνα Ζ1 υπολογίστηκε στα 9,5- 5,4 kyr BPnc και πρόκειται για τον S1. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.2: Σχεδιάγραµµα όπου καταγράφεται ο ρυθµός 
ιζηµατογένεσης για τον πυρήνα Ζ1, όπως προέκυψε από τις 
ραδιοχρονολογήσεις. 
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6.3. Ισότοπα Οξυγόνου (δ18Ο) 
 

Η κατακόρυφη κατανοµή των τιµών του δ18Ο παρουσιάζεται στην εικόνα 6.3. 

Οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ –0,5‰ και 2,96‰ και είναι παρόµοιες µε αυτές που 

έχουν αναφερθεί κατά την ίδια περίοδο, στη περιοχή της Νότιας Αδριατικής. (Asioli 

et al., 2001; Siani et al., 2001; Giunta et al., 2002). Οι περισσότερες τιµές των 

ισοτόπων είναι θετικές, ενώ αρνητικές τιµές εντοπίζονται κατά τη διάρκεια απόθεσης 

του σαπροπηλού S1 (19-35 cm). 

Με βάση την κατανοµή αυτή από τη βάση του πυρήνα µέχρι τα 90 cm (14 kyr 

BPnc), παρατηρούνται πολύ υψηλές τιµές ισοτόπων οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 

2,287-2,961‰ και υποδηλώνουν την επικράτηση ψυχρών κλιµατικών συνθηκών κατά 

την έναρξη της Late Glacial περιόδου (ST2), η οποία αποτελεί το ανώτερο τµήµα της 

τελευταίας παγετώδους περιόδου (Wurmian). Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται απότοµη 

µείωση των τιµών στο 1,97‰, οι οποίες διατηρούνται σχετικά σταθερές µέχρι και τα 

60 cm (11,6 kyr BPnc). Ακολουθεί σταδιακή µείωση των τιµών, µέχρι τα 50 cm (10,6 

kyr BPnc) που φτάνουν το 0,577‰. Η σταδιακή µείωση των τιµών αυτών 

υποδηλώνει και τη σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας µε την ταυτόχρονη 

Εικόνα 6.3: Κατακόρυφη κατανοµή των Corg, δ18Ο, δ13C και SST µε το βάθος, όπως προέκυψαν 
από τις αναλύσεις οργανικού άνθρακα, των ραδιοϊσοτόπων Ο2 και C και της επιφανειακής 
θαλάσσιας θερµοκρασίας αντίστοιχα, στον πυρήνα Ζ1. 
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υποχώρηση των παγετώνων. Η περίοδος αυτή δηλαδή, αποτελεί τη µεταβατική 

περίοδο από την τελευταία παγετώδη στην τελευταία µεσοπαγετώδη περίοδο. 

Σύντοµες αυξήσεις των τιµών των ισοτόπων κατά τα διαστήµατα 106,5 cm (16,2 kyr 

BPnc), 93 cm (14,2 kyr BPnc), 77 cm (12,9 kyr BPnc), 72 cm (12,5 kyr BPnc) και 61 

cm (11,6 kyr BPnc), υποδηλώνουν σύντοµα ψυχρά γεγονότα κατά τη διάρκεια της 

Late Glacial περιόδου. 

Το τελευταίο ψυχρό γεγονός (11,6 kyr BPnc), (1,97 ‰) πιθανά να αντιστοιχεί 

στο ψυχρό Younger Dryas (YD) γεγονός, το οποίο συµπίπτει και µε µικρή επέλαση 

των παγετώνων κατά την περίοδο αυτή που έχει εντοπιστεί και σε άλλους πυρήνες 

της κεντρικής Μεσογείου (Vergnaud-Grazzini et al., 1977 & 1986; Geraga et al., 

2000). Η µείωση των τιµών (στα 66 cm) πριν την έναρξη του YD µάλλον 

αντιπροσωπεύει το γεγονός Termination 1A (12 kyr BPnc). 

Ανάλογες διακυµάνσεις των ισοτόπων για την περίοδο του YD έχουν 

προσδιοριστεί και από τους Ariztegui et al. (1996) και την Asioli (1996) στην 

κεντρική Αδριατική και κυµαίνονται µεταξύ 1,1-2‰, από τους Τamburini et al. 

(2000) στην Τυρρήνια θάλασσα στα 0,8-2‰, από τους Geraga et al. (2000) στο 

Μυρτώο πέλαγος στα 1-2,5%0 και στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος στα 1,8-2,6‰, ενώ 

στο Ιόνιο οι Negri, Capotondi, Keller (1998) προσδιορίζουν τις τιµές του YD στα 

2,93-3,15‰. 

Κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου (ST1), µετά τα 50 cm (10,6 kyr BPnc) και 

µέχρι τα 19 cm (4,7 kyr BPnc), παρατηρείται µια γενική µείωση των τιµών των 

ισοτόπων, η οποία υποδηλώνει τη βελτίωση των κλιµατικών συνθηκών που 

συνοδεύονται από την εγκαθίδρυση ενός επιφανειακού στρώµατος χαµηλής 

αλατότητας κατά τη διάρκεια του διαστήµατος αυτού (Cita et al., 1977; Williams et 

al., 1978; Aksu et al., 1995). 

Συγκεκριµένα, εντοπίζονται θετικές και αρνητικές τιµές που κυµαίνονται 

γύρω από το µηδέν [0,577-(-0,545)‰]. Το µεγαλύτερο τµήµα του διαστήµατος αυτού 

(40-21 cm) αντιστοιχεί στη σαπροπηλιτική ακολουθία που χαρακτηρίζεται από πολύ 

χαµηλές θετικές τιµές δ18Ο στο διάστηµα 40-36 cm (9,5-9 kyr BPnc) και αρνητικές, 

κυρίως, τιµές ισοτόπων οξυγόνου στο διάστηµα 36-21 cm (9-5,4 kyr BPnc). Το 

γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί και από τον Rasmussen (1991) σε πυρήνα του Ιονίου 

για το σαπροπηλό S1, ενώ οι Negri, Capotondi, Keller (1998) προσδιορίζουν µόνο 

θετικές τιµές ισοτόπων για τον S1 στην ίδια περιοχή που κυµαίνονται από 0,09-

3,63‰. Επίσης ο S1 στην κεντρική Αδριατική παρουσιάζει τιµές δ18Ο µεταξύ 0-1,5 
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‰ (Ariztegui et al. 1996), στην Τυρρήνια –0,8-0,8 ‰ (Τamburini et al., 2000), στο 

Ride de Florence –2-0,5 ‰ (Znaidi Rivault, 1982), στο Μυρτώο πέλαγος –1-0 ‰και 

στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος –1,4-0 ‰ (Geraga et al., 2000). 

Πριν την απόθεση του S1, απότοµη αύξηση των τιµών των ισοτόπων (1,34‰ 

και 1.11‰) εντοπίζεται στα 48 cm (10,3 kyr BPnc) και στα 44 cm (9,9 kyr BPnc) 

αντίστοιχα. Το τελευταίο (9,9 kyr BPnc) πιθανά να αντιστοιχεί στο πρώτο ψυχρό 

(stadial) γεγονός του Ολοκαίνου (Bond et al., 1997; Geraga et al., 2000). 

Το διάστηµα πάνω από τη σαπροπηλιτική ακολουθία (21-19 cm) εξακολουθεί 

να παρουσιάζει αρνητικές τιµές ισοτόπων [ ]‰ (-0,451)-0,182- . Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό µε τις λεπτές οξειδωµένες ενστρώσεις ιζήµατος, οι οποίες εντοπίζονται 

στο ίδιο διάστηµα, και έχουν συνολικό πάχος 2 cm, υποδηλώνει την παρουσία 

οξειδωµένου στρώµατος, το οποίο είχαν επίσης εντοπίσει οι Anastasakis (1984) και η 

Rasmussen (1991). Το στρώµα αυτό πάνω από τον S1 αποτελεί συνέχεια της 

σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης και έχει οξειδωθεί λόγω της καθοδικής 

µετανάστευσης καλά οξυγονωµένου νερού καθώς αυτό επέστρεψε στον πυθµένα του 

Ιονίου πελάγους µετά τη λήξη των ανοξικών συνθηκών (Rasmussen, 1991). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πώς στο ενδιάµεσο του σαπροπηλίτη στρώµα 

δεν παρατηρείται έντονη διακύµανση των ισοτόπων, γεγονός το οποίο δεν µας βοηθά 

να διακρίνουµε κάποια διακοπή στην ιζηµατογένεση του στρώµατος αυτού όπως έχει 

παρατηρηθεί στους περισσότερους πυρήνες της Μεσογείου. 

Τέλος, µετά τη λήξη της σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης και µέχρι την οροφή 

του πυρήνα, οι τιµές διακύµανσης των ισοτόπων είναι θετικές (0,075-0,4‰) και η 

µέση τιµή τους κυµαίνεται στο 0‰. Οι τιµές αυτές υποδηλώνουν µια σχετική µείωση 

της θερµοκρασίας ή αύξηση της επιφανειακής αλατότητας σε παρόµοια µε τα 

σηµερινά επίπεδα. 

 

 

6.4. Ισότοπα άνθρακα (δ13C) 
 

Οι τιµές των ισοτόπων του άνθρακα (δ13C) κυµαίνονται µεταξύ –0,07‰ (36 

cm) και 1,4‰ (118 cm), (Εικ.6.3). Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι θετικές, ενώ 

αρνητικές τιµές πολύ κοντά στο 0‰ εντοπίζονται στα 36 cm (9 kyr BPnc), κατά τη 

διάρκεια δηλαδή απόθεσης του κατώτερου τµήµατος του σαπροπηλίτη. 
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Οι υψηλές τιµές των δ18Ο κατά τη διάρκεια των ψυχρών γεγονότων στα 106,5 

cm (16,2 kyr BPnc), 93 cm (14,2 kyr BPnc), 77 cm (12,9 kyr BPnc), 72 cm (12,5 kyr 

BPnc) και 61 cm (11,6 kyr BPnc) (YD), συνοδεύονται από χαµηλές τιµές των δ13C, 

υποδηλώνοντας την τροφοδοσία της περιοχής µελέτης µε νερά φτωχά σε θρεπτικά 

συστατικά. 

Κατά τη διάρκεια απόθεσης του κατώτερου τµήµατος του σαπροπηλίτη (9,5-8 

kyr BPnc) οι τιµές του δ13C είναι οι χαµηλότερες του πυρήνα (-0.1‰- 0.7‰). Οι 

αρνητικές τιµές των ισοτόπων του άνθρακα που εντοπίζονται στο σαπροπηλίτη 

πιθανά υποδηλώνουν αυξηµένη τροφοδοσία νερού ή αύξηση της ανόδου στην 

επιφάνεια, νερών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά (Bernasconi et al., 1999). 

Το ανώτερο τµήµα του σαπροπηλίτη (7,1-5,4 kyr BPnc) χαρακτηρίζεται από 

υψηλότερες τιµές δ13C (0.4‰- 0.7‰), υποδηλώνοντας τον εµπλουτισµό των νερών 

σε θρεπτικά συστατικά. 

Μετά την απόθεση του σαπροπηλίτη (5,4 kyr BPnc - σήµερα) οι τιµές των 

ισοτόπων άνθρακα κυµαίνονται µεταξύ 0.4‰ και 0.8‰. Μεταξύ 13 και 6 cm (3,3- 

1,5 kyr BPnc), παρατηρείται απότοµη αύξηση του δ13C (1.1‰). 
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6.5. ∆είκτης επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας (SST) 
 

Η κατακόρυφη κατανοµή του δείκτη της επιφανειακής θαλάσσιας 

θερµοκρασίας συνηγορεί µε τις προηγούµενες παρατηρήσεις στην εξέλιξη του 

παλαιοκλίµατος (Εικ. 6.3). Οι χαµηλότερες τιµές της θερµοκρασίας εντοπίζονται στο 

κατώτερο τµήµα του πυρήνα και µέχρι τα 78 cm (13 kyr BPnc), υποδηλώνοντας την 

παρουσία της τελευταίας παγετώδους περιόδου. Οι τιµές του δείκτη παρουσιάζουν 

µικρή αύξηση µεταξύ 78- 60 cm (13- 11,5 kyr BPnc), δηλώνοντας τη µετάβαση από 

την τελευταία παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο. Μεταξύ 60 και 50 cm (11,5-10,5 kyr 

BPnc), ο δείκτης µειώνεται απότοµα, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την επικράτηση 

ψυχρών κλιµατικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του Younger Dryas. Μετά τα 50 cm 

οι τιµές του δείκτη αυξάνονται έως την οροφή του πυρήνα και διατηρούνται σταθερά 

υψηλές δηλώνοντας την επικράτηση του Ολοκαίνου. Οι µέγιστες τιµές στο διάστηµα 

αυτό παρατηρούνται κατά την απόθεση του σαπροπηλού ενώ οι ελάχιστες στα 40 cm 

(9,5 kyr BPnc), 30 cm (7,6 kyr BPnc) και 21 cm (5,4 kyr BPnc), δηλώνοντας την 

επικράτηση σύντοµων θερµών και ψυχρών γεγονότων, αντίστοιχα. 

 

 

6.6. Βενθονικά τρηµατοφόρα. 
 

Με βάση την κατακόρυφη κατανοµή της βενθονικής παραγωγικότητας, 

παρατηρείται έντονη παρουσία των βενθονικών τρηµατοφόρων κυρίως στο κατώτερο 

τµήµα του πυρήνα και µέχρι τα 36 cm (9 kyr BPnc), (Εικ.6.4). Στο διάστηµα των 

Εικόνα 6.5: Χαρακτηριστικά Βενθονικά τρηµατοφόρα, τα οποία συλλέχθηκαν από 
τον πυρήνα Ζ1. 1. Articulina tubulosa, 2. Lagena, 3. Hyalinea balthica, 4. 
Opthalmidium. 



 64

108cm (16,5 kyr BPnc), όπου παρατηρείται ο τουρβιδίτης Τ, εντοπίζεται έντονη 

διακύµανση των βενθονικών τρηµατοφόρων. γεγονός το οποίο πιθανά να υποδηλώνει 

την ανάπτυξη καλά οξυγονωµένων νερών του πυθµένα (Εικ. 6.4). Με την έναρξη 

απόθεσης του σαπροπηλίτη τα βενθονικά τρηµατοφόρα απουσιάζουν, γεγονός το 

οποίο αποδεικνύει την έλλειψη οξυγόνωσης του πυθµένα κατά την περίοδο αυτή. 

Στην εικόνα 6.5. παρουσιάζονται µερικά από τα πιο χαρακτηριστικά Βενθονικά 

τρηµατοφόρα, τα οποία εντοπίστηκαν και φωτογραφήθηκαν στον πυρήνα Ζ1. 

 

 

6.7. Πλαγκτονικά τρηµατοφόρα. 
 

Η παρουσία των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων είναι συνεχής σε όλο το µήκος 

του πυρήνα Ζ1 (Εικ.6.4). Τα είδη τα οποία εµφανίζονται είναι τα Globigerinoides 

ruber, Gs. sacculifer, Gs. trilobus, Gs. quadrilobatus, Gs. obliquus, Globigerina 

bulloides, Gg. falconensis, Gg. rubescens, Gs. tenellus, Orbulina universa, 

Globigerinella aequilateralis, Ge. calida, Neogloboquadrina dutertrei, N. 

pachyderma, Globorotalia inflata, Gr. truncatulinoides, Gr. crassaformis, Gr. scitula, 

Gr. anfracta, Globigerinita glutinata, Ge. digitata, Turborotalita quinqueloba. Τα 

είδη Gs. trilobus και Gs. quadrilobatus στο εξής θα περιλαµβάνονται στο Gs. 

sacculifer σύµφωνα µε τους Hemleben et al. (1989). Τα είδη Gg. rubescens και Gs. 

tenellus, επίσης οµαδοποιούνται λόγω των κοινών τους χαρακτηριστικών διαβίωσης, 

σύµφωνα µε τους Copotondi et al. (1999). 

Τα είδη Gs. ruber, Gs. sacculifer, Gg. rubescens-tenellus, Ga. aequilateralis, 

Ga. calida και Orbulina universa, θεωρούνται ως δείκτες θερµών- υποτροπικών και 

ολιγοτροφικών νερών, σε αντιδιαστολή µε τα είδη N. dutertrei, N. pachyderma, Gr. 

inflata και Gr. scitula, τα οποία θεωρούνται ως δείκτες ψυχρών- υποπολικών 

συνθηκών διαβίωσης (Thunell et al., 1978; Hemleben et al., 1989; Rohling et al., 

1993; Pujol and Vergnaud- Grazzini, 1995). Επιπλέον η Gr. inflata µπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα ενδιάµεσο είδος, µεταξύ υποτροπικών και υποπολικών νερών, που 

ευδοκιµεί σε καλά αναµεµειγµένα νερά ενδιάµεσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε 

θρεπτικά συστατικά (Tolderlund and Be, 1971; Fairbanks et al., 1980; Rohling et al., 

1993). Τα είδη T. quinqueloba, Ga. glutinata και Gg. bulloides, είναι δείκτες νερών 

υψηλής παραγωγικότητας. Η T. quinqueloba είναι ανθεκτικό είδος σε νερά χαµηλής 
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αλατότητας και/ ή στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιφανειακών νερών 

(Rohling et al., 1993). Τέλος, η Gg. bulloides είναι είδος υποπολικών νερών, αλλά 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αύξηση του ευτροφισµού (άνοδος νερού, 

εποχιακή ανάµειξη νερού ή εγκαθίδρυση φρέσκου νερού), (Rohling et al., 1993; 

Lourens et al., 1994). 

Με βάση τις κατακόρυφες κατανοµές των σηµαντικότερων οµάδων 

πλαγκτονικών ειδών (Εικ. 6.6), παρατηρείται έντονη διακύµανση των ψυχρών ειδών 

στο κατώτερο τµήµα του πυρήνα και έως τα 42 cm (9.7 kyr BPnc), σε αντιδιαστολή 

µε τα θερµά είδη τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό διακύµανσης στα ανώτερο 

τµήµα του πυρήνα (από τα 42 cm έως την οροφή). Τα ψυχρά είδη επανεµφανίζονται 

στο διάστηµα µεταξύ 22-20 cm (5.5-5 kyr BPnc). Αξιοσηµείωτη είναι η απότοµη 

αύξηση των ψυχρών ειδών, η οποία συνοδεύεται από ταυτόχρονη µείωση των 

θερµών, στο ενδιάµεσο του σαπροπηλίτη στρώµα (7,5 kyr BPnc). Τα είδη υψηλής 

παραγωγικότητας παρουσιάζουν µια µέση τιµή διακύµανσης καθ’ όλο το µήκος του 

πυρήνα, µε το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής να εντοπίζεται στο κατώτερο τµήµα 

του πυρήνα, και το χαµηλότερο ποσοστό, στο ανώτερο τµήµα αυτού. 

Εικόνα 6.6: Κατακόρυφες κατανοµές των πιο αντιπροσωπευτικών οµάδων πλαγκτονικών 
τρηµατοφόρων στον πυρήνα Ζ1. 
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Τα πιο χαρακτηριστικά είδη πλαγκτονικών τρηµατοφόρων τα οποία 

συλλέχθηκαν και φωτογραφήθηκαν από τον πυρήνα Ζ1, παρουσιάζονται στην εικόνα 

6.7, ενώ οι κατακόρυφες κατανοµές των σηµαντικότερων από αυτά παρουσιάζονται 

στην εικόνα 6.8. 

Η παρουσία του Gs. ruber είναι εµφανής σε όλο το µήκος του πυρήνα. Το 

ποσοστό συµµετοχής του αγγίζει το 50%, λίγο πριν και λίγο µετά το ξεκίνηµα 

απόθεσης του σαπροπηλίτη (9,8 και 9,3 kyr BPnc αντίστοιχα) και στα ανώτερα 

τµήµατα του πυρήνα (5-12,5 kyr BPnc). Στο υπόλοιπο τµήµα του πυρήνα, η 

παρουσία του είδους κυµαίνεται µεταξύ 10% και 40%. Αξιοσηµείωτη είναι η 

απότοµη µείωση της διακύµανσης του Gs. ruber, η οποία εντοπίζεται στο διάστηµα 

των 58- 55 cm (7-10%), καθώς και στο ενδιάµεσο του σαπροπηλίτη στρώµα (32-28 

cm) όπου το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 17% και 20%. 

Εικόνα 6.7: Χαρακτηριστικά πλαγκτονικά τρηµατοφόρα τα οποία συλλέχθηκαν και 
φωτογραφήθηκαν από τον πυρήνα Ζ1. 1, 2. Gr. anfracta, 3,4. Gr. truncatulinoides, 5. Gr. scitula, 
6. Gr. inflata, 7. Tr .quinqueloba, 8. Beella digitata, 9, 10. Gg. bulloides, 11, 12. Gs. extremus, 13. 
Globigerina, 14. Ga. glutinata, 15. Ge. calida, 16. Ge. aequilateralis, 17, 18. N. pachyderma, 19. 
Gs. ruber, 20. Gs. sacculifer. 
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Η παρουσία του Gs. extremus είναι συνεχής σε όλο το µήκος του πυρήνα και 

κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (0-8%). Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής 

εντοπίζεται κατά την περίοδο 105-78 cm (16-13 kyr BPnc), ενώ κατά την περίοδο 

απόθεσης του σαπροπηλίτη το ποσοστό διακύµανσής φτάνει το 5%. 

Τα Gs. succulifer, Or. universa, Ge. calida και Ge. aequilateralis, δεν 

εµφανίζονται σε όλο το µήκος του πυρήνα. Η παρουσία τους είναι έντονη στο 

ανώτερο τµήµα του πυρήνα και συγκεκριµένα από το σηµείο έναρξης της 

σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης (40 cm) έως την οροφή του πυρήνα. Το ποσοστό 

διακύµανσής της στο διάστηµα αυτό φτάνει το 16%. Από τη βάση του πυρήνα και 

µέχρι τα 40 cm (9,5 kyr BPnc), τα παραπάνω είδη απουσιάζουν εντελώς. 

Η Ga .glutinata είναι συνεχής σε όλο το µήκος του πυρήνα, µε ποσοστό 

συµµετοχής που φτάνει το 17,3%. Το µέγιστο ποσοστό συµµετοχής εντοπίζεται λίγο 

πριν την απόθεση του σαπροπηλίτη, ενώ κατά τη διάρκεια απόθεσης αυτού το 

ποσοστό διακύµανσης του είδους αποκτά την ελάχιστη τιµή του. 

Η Tr .quinqueloba εντοπίζεται µόνο στο κατώτερο τµήµα του πυρήνα (µέχρι 

τα 108 cm) γεγονός το οποίο πιθανά να οφείλεται και στην παρουσία του τουρβιδίτη 

Τ. 

Η N. dutertrei παρουσιάζει µικρό ποσοστό συµµετοχής που φτάνει το 9%. Η 

παρουσία της περιορίζεται µόνο στο κατώτερο τµήµα του πυρήνα (πριν την έναρξη 

της σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης), καθώς επίσης και στο ενδιάµεσο του 

σαπροπηλίτη στρώµα (32-28 cm). 

Η N. pachyderma εντοπίζεται κυρίως στο κατώτερο τµήµα του πυρήνα, µε 

µεγαλύτερο όµως, ποσοστό συµµετοχής σε σχέση µε το προηγούµενο είδος. 

Αξιοσηµείωτη είναι η απότοµη αύξηση συµµετοχής της στα 55 cm (11 kyr BPnc), 

όπου αποκτά τη µέγιστη τιµή της (42%). Μικρές και απότοµες αυξήσεις εντοπίζονται 

και κατά στα διαστήµατα 32-28 cm (8-7 kyr BPnc) (20,2 %) και 22-16 cm (5,5-4 kyr 

BPnc) (11,7 %), τα οποία συµπίπτουν µε το ενδιάµεσο του σαπροπηλίτη στρώµα και 

τη λήξη αυτού, αντίστοιχα. 

Η παρουσία της Gr. scitula είναι εµφανής από τη βάση του πυρήνα και µέχρι 

τα 72 cm (12,5 kyr BPnc), µε ποσοστό συµµετοχής που φτάνει το 20%. Στο υπόλοιπο 

τµήµα του πυρήνα απουσιάζει εντελώς. 

Η Gr. inflata εντοπίζεται κυρίως πριν την έναρξη της σαπροπηλιτικής 

ιζηµατογένεσης (84,5-40 cm) µε ποσοστό που φτάνει το 21%. Μικρά ποσοστά 
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συµµετοχής εντοπίζονται και στο διάστηµα 32-28 cm (18,7%) καθώς επίσης και µετά 

τη λήξη της σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης στο διάστηµα 24-12 cm (8,8%). 

Η Gr. truncatulinoides εντοπίζεται µόνο στα διαστήµατα 78-55 cm (13-11 kyr 

BPnc) και 45-39 cm (10-9,4 kyr BPnc) µε δύο χαρακτηριστικές αιχµές που φτάνουν 

το ποσοστό του 13,4% και 9,2% αντίστοιχα. Στο υπόλοιπο τµήµα του πυρήνα 

απουσιάζει εντελώς. 

Χαρακτηριστική είναι η απουσία της Gr. anfracta κατά τη διάρκεια απόθεσης 

του σαπροπηλίτη ενώ η παρουσία της εντοπίζεται µόνο στο διάστηµα 66- 45 cm (12-

10 kyr BPnc) µε µικρό ποσοστό συµµετοχής που φτάνει το 7,4%. 

Η Gr. crassaformis, επίσης παρουσιάζει µικρό ποσοστό συµµετοχής (0-

10,8%). Η παρουσία της εντοπίζεται πριν την απόθεση του σαπροπηλίτη (84,5- 40 

cm), στο ενδιάµεσο στρώµα αυτού (32-28 cm) και µετά το τέλος απόθεσής του (22- 

14 cm). 

Η Gg. bulloides παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις σε όλο το µήκος του 

πυρήνα, µε ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 5% και 25%. Το υψηλότερο ποσοστό 

συµµετοχής εντοπίζεται κατά τη διάρκεια απόθεσης του σαπροπηλίτη. Στα 60 cm 

(11,5 kyr BPnc) και 22 cm (5,5 kyr BPnc) (λήξη σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης), το 

ποσοστό συµµετοχής της Gg. bulloides παρουσιάζει απότοµη µείωση και φτάνει το 

5% και 3,7% αντίστοιχα. 

Το group Gg. rubescens- Gr. tenellus παρουσιάζει µικρό ποσοστό 

διακύµανσης σε όλο το µήκος του πυρήνα, που φτάνει το 10%. Εξαίρεση αποτελεί το 

κατώτερο τµήµα απόθεσης του σαπροπηλίτη (38- 32 cm), όπου παρατηρείται 

απότοµη αύξηση του ποσοστού των ειδών αυτών, που φτάνει το 23,5%. 

Το group Beella digitata εντοπίζεται µόνο στο ανώτερο τµήµα πυρήνα, µετά 

την έναρξη απόθεσης της σαπροπηλιτικής ακολουθίας, στα 40 cm (9,5 kyr BPnc). Το 

µέγιστο ποσοστό συµµετοχής της φτάνει το 6% στα 14 cm (3,5 kyr BPnc), ενώ από 

την περίοδο αυτή και µέχρι την οροφή του πυρήνα, το ποσοστό συµµετοχής της 

παρουσιάζει µια γενική τάση µείωσης, µε µικρές αυξοµειώσεις. 

Η Gg. falconensis παρουσιάζει µικρό ποσοστό διακύµανσης που κυµαίνεται 

µεταξύ 0% και 9%. Εξαίρεση αποτελεί κατά το διάστηµα των 16 cm (4 kyr BPnc) 

όπου το ποσοστό συµµετοχής της παρουσιάζει απότοµη αύξηση (16,4%). 

Η Neogloboquadrina sp., παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις από τη βάση του 

πυρήνα και µέχρι τα 45 cm (10 Kyr BPnc), λίγο πριν δηλαδή, την έναρξη του 
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σαπροπηλού. Το µέγιστο ποσοστό συµµετοχής της εντοπίζεται στο διάστηµα µεταξύ 

98-108 cm και φτάνει το 6,4 %. 

 
Εικόνα 6.8: ∆ιαγράµµατα στα οποία παρουσιάζονται οι κατακόρυφες κατανοµές των κυριότερων 

πλαγκτονικών τρηµατοφόρων, όπως αυτά καταµετρήθηκαν στον πυρήνα Ζ1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 
Στα αποτελέσµατα των µικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων εφαρµόστηκε η 

πολυµεταβλητή µέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης τύπου R. Η τελευταία έχει 

σκοπό την οµαδοποίηση των ειδών των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων και τον 

εντοπισµό παλαιοωκεανογραφικών και παλαιοκλιµατικών µεταβολών µε µαθηµατικό 

τρόπο. 

Ο πίνακας δεδοµένων στον οποίο εφαρµόστηκε η παραγοντική ανάλυση είναι 

ένας πίνακας που συγκροτείται από 15 στήλες και 103 σειρές. Οι στήλες 

αντιστοιχούν στα ποσοστά των κυριότερων πλαγκτονικών τρηµατοφόρων τα οποία 

είναι: Orb. universa, Gs, sacculifer (Gs, sacculifer+ Gs. trilobus+ Gs. quadrilobatus), 

Gs. ruber, Gs. obliquus-extremus, Gg. bulloides, Gg. quinqueloba, Gr. scitula, Gr. 

inflata, Gr. crassaformis, Gr. truncatulinoides, Ge. calida, Ge. aequilateralis, Ga. 

glutinata, N. dutertei και N. pachyderma. Οι σειρές αντιστοιχούν σε 103 δείγµατα, 

δηλ από την οροφή του πυρήνα µέχρι τα 108 cm όπου και εντοπίζεται ο τουρβιδίτης 

Τ. 

Ο πίνακας των συντελεστών συσχέτισης που προκύπτει από τον πίνακα 

δεδοµένών είναι ένας πίνακας [15x15] του οποίου τα διαγώνια στοιχεία είναι µονάδες 

(συσχέτιση κάθε στοιχείου µε τον εαυτό του) και είναι συµµετρικός ως προς τη 

διαγώνιό του (Πίνακας 7.1). 

Η επίλυση του πίνακα των συντελεστών συσχέτισης οδήγησε στον 

υπολογισµό των 15 ιδιοτιµών καθώς και στα ποσοστά της ολικής διακύµανσης (σολ 

=15), (Πίνακας 7.2). 
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Ο καθορισµός του αριθµού των παραγόντων που τελικά θα διατηρηθούν 

βασίζεται στην επιλογή του µε βάση τα εξής κριτήρια: 

(α) τη δυνατότητα γραφικής αναπράστασης: 2 ή 3 παράγοντες. 

(β) το αθροιστικό ποσοστό που εκφάζουν οι αντίστοιχες ιδιοτιµές(>73,3%): 5 

παράγοντες. 

(γ) τους παράγοντες που έχουν αντίστοιχη ιδιοτιµή µεγαλύτερη από τη 

µονάδα: 3 παράγοντες. 

(δ) τους παράγοντες που έχουν υψηλή φόρτιση σε πάνω από µία µεταβλητή: 4 

παράγοντες. 

(ε) το διάγραµµα Cattell (∆ιάγραµµα 7.1): 3 παράγοντες. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά, προκύπτει ως καταλληλότερος αριθµός 

διατηρούµενων παραγόντών οι τρεις παράγοντες. Ωστόσο συνυπολογίζοντας τα 

γεωλογικά κριτήρια και ύστερα από δοκιµές και άλλων παραγοντικών µοντέλων, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως το τετραµελές παραγοντικό µοντέλο είναι το 

ιδανικότερο, ώστε οι προκύπτοντες παράγοντες να έχουν γεωλογική σηµασία. 

Ο υπολογισµός των µη περιστραµµένων παραγοντικών φορτίσεων για 

τέσσερις παράγοντες και η περιστροφή των αξόνων των παραγόντων αυτών, οδήγησε 

στις τελικές φορτίσεις των περιστραµµένων παραγόντων (Πίνακας 7.3). 

 

Το τετραµελές παραγοντικό µοντέλο εκφράζει ένα ποσοστό της ολικής 

διακύµανσης των µεταβλητών που ανέρχεται στο 68,703% (Πίνακας 7.2). Σύµφωνα 

µε τις τιµές των παραγοντικών φορτίσεων (Πίνακας 7.3) προκύπτει ότι : 

Ο πρώτος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός γιατί εκφράζει το 34,118% 

της ολικής διακύµανσης. Ο παράγοντας αυτός είναι διπολικός και παρουσιάζει 

υψηλές θετικές φορτίσεις στα Orb. universa (0,681), Gs. sacculifer (0,673), Ga. 

calida (0,668), Ga. aequilateralis (0,651) και υψηλές αρνητικές φορτίσεις στα Ga. 

glutinata (-0,786), Τ. quinqueloba (0,586) και N. pachyderma (-0,528). 

Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει το 18,290% της ολικής διακύµανσης και 

είναι επίσης διπολικός. Παρουσιάζει υψηλές θετικές φορτίσεις στα G. obliquus- 

extremus (0,851), Gr. scitula (0,820), N. dutertrei (0,641), N. pachydema (0,552) και 

χαµηλές αρνητικές φορτίσεις στα Gs.ruber (-0,447) και Orb. universa (-0,442). 

Ο τρίτος παράγοντας εκφράζει το 9,659% της ολικής διακύµανσης και 

παρουσιάζει υψηλές θετικές φορτίσεις στα Gr.inflata (0,855), Gr.crassaformis 
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(0,796) και Gr. truncatulinoides (0,754) και χαµηλές αρνητικές φορτίσεις στα, Ga. 

calida (-0,408) και Ga. aequilateralis (-0,406) 

Ο τέταρτος παράγοντας εκφράζει το 6,637% της ολικής διακύµανσης και είναι 

διπολικός. Παρουσιάζει την αρνητική συσχέτιση του Gg.bulloides (0,851) µε το 

Gs.ruber (-0,594). 

Ο σαφής καθορισµός του γεωλογικού χαρακτήρα του 4-µελούς µοντέλου 

απαιτεί επιπλέον τον υπολογισµό των παραγοντικών τιµών (Πίνακας 7.4) ώστε να 

καταστεί δυνατή η κατακόρυφη κατανοµή του κάθε παράγοντα στα 103 δείγµατα τα 

οποία αναλύθηκαν στατιστικά (Εικ. 7.1). 

Ο πρώτος παράγοντας αντιπροσωπεύεται από πλαγκτονικά είδη που 

θεωρούνται δείκτες επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας (Aksu et al. 1995, 

Rohling et al. 1997, Geraga et al. 2000). Οι υψηλότερες (θετικές) τιµές στον 

παράγοντα αυτό παρατηρούνται στα ανώτερα 40cm του πυρήνα και κυρίως κατά τη 

διάρκεια απόθεσης του S1 υποδηλώνοντας έτσι την επίδραση που είχε η αύξηση της 

επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας στο σχηµατισµού του S1. Αντίθετα, χαµηλές 

(αρνητικές) τιµές εµφανίζονται στο διάστηµα πριν την απόθεση του σαπροπηλού 

υποδηλώνοντας την ανάπτυξη ευτροφικών νερών χαµηλής αλατότητας λίγο πριν την 

έναρξη του Ολοκαίνου. 

Ο δεύτερος παράγοντας (αντεστραµµένος) µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως 

δείκτης διακύµανσης της επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας. Στον παράγοντα 

αυτό οι υψηλότερες (θετικές) τιµές εντοπίζονται στο κατώτερο τµήµα του πυρήνα 

(110-80 cm) καθώς επίσης και στα 50 cm, υποδηλώνοντας επιδείνωση των 

κλιµατικών συνθηκών και ταυτόχρονα ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών σε αυτά τα 

διαστήµατα (Rohling & Gieskes 1989). Κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου ελαφριά 

αύξηση των τιµών του 2ου παράγοντα παρατηρείται στα 30 κα 20 cm. Η επιδείνωση 

των κλιµατικών συνθηκών στα διαστήµατα αυτά πιθανά σχετίζεται µε τη διακοπή και 

τη λήξη του σαπροπηλού S1 (De Rijk et al. 1999). 

Οι χαµηλότερες (αρνητικές) τιµές στον παράγοντα 3 παρατηρούνται µεταξύ 

110 και 95 cm υποδηλώνοντας την ανάπτυξη ψυχρών κλιµατικών συνθηκών. Οι 

σχετικά χαµηλές (αρνητικές) τιµές που παρατηρούνται λίγο πριν την απόθεση του 

σαπροπηλού S1 και κατά τη διάρκεια αυτού πιθανά να σχετίζονται µε την ανάπτυξη 

χαµηλής αλατότητας επιφανειακών νερών (Aksu et al. 1995, Rohling et al. 1997). Οι 

υψηλότερες (θετικές) τιµές στον 3ο παράγοντα παρατηρούνται µεταξύ 80 και 60cm 

καθώς και στα 40 και 30cm υποδηλώνοντας την ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών 
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λόγω καλής ανάµειξης των επιφανειακών νερών (Rohling et al. 1997, Geraga et al. 

2000). 

Οι υψηλότερες (θετικές) τιµές του 4ου παράγοντα παρατηρούνται στο 

κατώτερο τµήµα του πυρήνα (110-80 cm), στο διάστηµα 60- 50 cm και κατά τη 

διάρκεια απόθεσης του S1. Οι αυξηµένες τιµές κατά τη διάρκεια του S1 

υποδηλώνουν αύξηση των θρεπτικών συστατικών στο θαλασσινό νερό τα οποία 

µπορεί να προέρχονται από αυξηµένες ποτάµιες απορροές ή αναβρύσµατα ή ισχυρή 

εποχιακή ανάµειξη των επιφανειακών νερών (Rohling et al. 1997). Αυξήσεις των G. 

bulloides σε αυτό το διάστηµα έχουν εντοπιστεί σε πολλούς πυρήνες της Ανατολικής 

Μεσογείου και έχουν συνδεθεί µε ποτάµιες απορροές (Aksu et al. 1995, Rohling et al. 

1997, Geraga et al. 2000). 

 

∆ιάγραµµα 7.1: Cattell's Scree Plot
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Πίνακας 7.1: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης 
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Orb. universa 1,000               

Ga. calida 0,764 1,000              

Ga. aequilateralis  0,730 0,684 1,000             

Gs. sacculifer 0,691 0,759 0,594 1,000            

Gs. ruber 0,432 0,339 0,370 -0,283 1,000           

Ge. glutinata  -0,435 -0,428 -0,379 -0,783 0,300 1,000          

N. pachyderma  -0,663 -0,580 -0,609 -0,469 0,192 0,488 1,000         

N. dutertrei  -0,413 -0,416 -0,424 -0,455 0,149 0,478 0,488 1,000        

Gr. scitula  -0,370 -0,329 -0,311 -0,217 -0,196 0,254 0,478 0,453 1,000       

Gg. obliquus-extremus  -0,158 -0,141 -0,077 -0,111 -0,194 0,169 0,254 0,346 0,652 1,000      

Gr. inflata -0,331 -0,360 -0,388 -0,044 -0,042 0,047 0,169 0,030 -0,171 -0,111 1,000     

Gr. crassaformis -0,263 -0,210 -0,264 0,016 0,088 -0,025 0,047 -0,146 -0,154 -0,195 0,578 1,000    

Gr. truncatulinoides -0,235 -0,330 -0,261 -0,223 0,008 0,071 -0,025 -0,036 -0,226 -0,173 0,465 0,534 1,000   

Gg. bulloides 0,145 -0,038 0,159 -0,171 0,192 0,207 0,071 0,013 0,124 0,190 -0,184 -0,279 -0,243 1,000  

Gg. quinqueloba -0,247 -0,264 -0,281 1,000 1,000 1,000 0,207 0,157 0,129 -0,153 0,051 0,034 -0,135 -0,035 1,000 
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Παράγοντας Ιδιοτιµή 

Ποσοστό ολικής 
διακύµανσης που 
εκφράζεται από τη 

συγκεκριµένη ιδιοτιµή 
(%) 

Αθροιστικό ποσοστό 
ολικής διακύµανσης 

(%) 

1 5,118 34,118 34,118 
2 2,743 18,290 52,408 
3 1,449 9,659 62,067 
4 0,995 6,637 68,703 
5 0,968 6,454 75,157 
6 0,823 5,485 80,642 
7 0,641 4,273 84,915 
8 0,546 3,638 88,553 
9 0,391 2,609 91,162 

10 0,333 2,218 93,380 
11 0,273 1,822 95,202 
12 0,249 1,659 96,861 
13 0,203 1,354 98,215 
14 0,175 1,166 99,380 
15 0,09295 0,620 100,000 

 
Πίνακας 7.2: Υπολογισµός των 17 ιδιοτιµών και των ποσοστών ολικής διακύµανσης, όπως προέκυψε 

από τον πίνακα συντελεστών συσχέτισης. 

 

 

 

Μεταβλητές 1ος 
Παράγοντας 

2ος 
Παράγοντας 

3ος 
Παράγοντας 

4ος 
Παράγοντας 

Orb. universa 0,681 -0,432 -0,385 -1,804E-03 
Ga. calida 0,668 -0,353 -0,408 -0,122 
Ga. aequilateralis  0,651 -0,373 -0,406 4,323 10-2 
Gs. sacculifer 0,673 -0,273 -0,355 -4,184 10-2 
Gs. ruber 0,357 -0,447 -0,102 -0,594 
Ge. glutinata  -0,786 -0,110 -0,152 0,109 
N. pachyderma  -0,528 0,552 0,171 0,381 
N. dutertrei  -0,340 0,641 -4,184 10-2 4,456 10-2 
Gr. scitula  -0,181 0,820 -0,201 7,676 10-2 
Gg. obliquus-extremus  0,274 0,851 -0,107 5,825 10-2 
Gr. inflata -2,843 10-2 2,519 10-2 0,855 1,440 10-2 
Gr. crassaformis -2,937 10-2 -0,127 0,796 -9,546 10-2 
Gr. truncatulinoides -7,94810-2 -0,148 0,754 -9,853 10-2 
Gg. bulloides 0,118 2,813 10-3 -0,232 0,851 
Gg. quinqueloba -0,586 -4,833 10-2 -0,136 -8,436 10-2 

 
Πίνακας 7.3: Πίνακας παραγοντικών φορτίσεων 
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1ος 
Παράγοντας  

2ος 
Παράγοντας 

3ος 
Παράγοντας 

4ος 
Παράγοντας 

0,65028 -0,17007 -0,60006 -1,93617 
0,36445 -0,17231 -0,69440 -2,25287 
0,59757 -0,21708 -0,75517 -2,40230 
1,04055 0,25208 -0,74896 -1,94250 
-0,01111 -0,95096 -0,79178 -0,73659 
-0,08526 -0,19015 -0,63387 -1,71742 
0,12776 -1,04247 -0,69695 -0,12212 
0,32870 -1,11675 -0,78291 0,40939 
0,18922 -0,89218 -1,03289 -0,21637 
-0,11958 -1,29847 -0,88966 0,43691 
-0,60962 -0,97970 -0,89673 -0,42416 
-0,02768 -0,49125 -0,48272 -0,47946 
0,14979 -0,85293 0,52657 0,07252 
0,32700 -0,67920 -0,12956 -0,54987 
1,12006 -0,59636 0,15219 0,77895 
0,42215 -0,61392 -0,46099 -0,27969 
1,26029 0,11021 0,01984 -0,32197 
1,43662 0,31686 -0,26087 -1,49775 
1,21176 -0,40168 -0,62677 -1,32178 
1,02073 -0,67130 -0,85686 -0,76936 
1,97553 -0,37009 -0,76238 0,28509 
1,39030 -0,81431 -0,93023 1,28915 
1,55536 -0,29127 -0,83415 -0,08316 
2,09697 -0,17706 -0,97685 -0,89356 
1,23335 -0,65072 -0,94005 0,48665 
2,04833 0,36989 -0,33234 0,06751 
0,88213 0,22155 1,67289 1,60975 
1,31792 -1,49129 -1,01368 1,54040 
1,60340 -1,14181 -0,91558 2,73040 
1,11798 0,07699 -0,80601 0,84890 
0,65458 -0,27415 -0,81329 0,45394 
1,42481 -1,02436 -0,92726 1,19398 
0,00056 -0,41401 -1,26648 -0,42393 
1,52661 0,00207 -0,71974 -0,09524 
1,10876 -0,17025 -0,60400 -0,49070 
0,01409 -1,20894 1,15574 0,32802 
0,18176 -0,58970 1,35562 0,09181 
-0,44138 -1,06432 0,35640 0,06500 
-1,12549 -1,14756 -0,13153 -1,23513 
-0,64529 -0,80237 0,07725 -0,27681 
-1,07020 -1,13713 -0,01192 0,34427 
-1,88683 -0,95858 -1,16357 -0,65896 
-1,61711 -1,01788 -0,59903 0,67522 
-1,71819 -0,31693 -0,49155 -0,04463 
-1,59584 -0,51888 -0,58796 0,37577 
-0,73444 0,01481 -0,34565 -0,22005 
-1,46451 0,59386 -0,34644 -1,84687 
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-1,54106 -0,39656 0,07657 -0,28439 
-2,42473 -0,83851 -0,76334 0,21192 
-1,38426 -0,49617 -0,26314 1,10829 
-1,48231 -0,23102 -0,09309 0,82156 
-0,89798 0,18922 0,05968 1,43315 
-0,92629 -0,26709 -0,09991 2,33314 
-1,63684 -0,47621 -0,40628 1,19160 
-0,57053 0,13979 0,60316 1,33183 
-0,94498 -0,33059 1,06339 -0,06797 
-0,39199 0,07243 2,05870 -0,41012 
-1,34815 -0,89308 0,60320 -0,13907 
-0,90519 -0,37716 0,41385 -0,50934 
0,05696 -0,26160 1,84060 -0,21504 
-0,08524 -0,67461 1,74479 -0,43898 
-0,06399 -0,17218 2,07370 -1,25609 
0,43005 -0,09572 2,38533 -0,56006 
0,02333 -0,35286 1,52783 -0,78571 
-0,20528 -0,62601 1,65660 0,08238 
0,19192 0,06963 1,35402 -0,25120 
0,31843 0,31233 2,26414 -0,18224 
0,15829 0,05039 1,29999 0,22946 
-0,25947 0,17323 0,54835 0,10402 
0,17010 -0,24105 2,75422 -0,52280 
-0,24583 0,25748 0,28712 -0,88617 
-0,05304 0,33135 0,43804 -0,40062 
1,04944 0,96910 1,36291 1,06048 
0,41809 0,42523 1,57185 0,84541 
0,55556 0,96534 1,49278 0,96429 
1,24743 1,65326 1,66845 -0,01377 
0,31326 2,11078 0,39281 -0,89487 
0,33664 1,83482 0,50743 0,13903 
-0,38622 1,21387 -0,61809 1,36379 
-0,32074 1,18180 -0,58478 2,02485 
0,04495 2,32757 -0,52371 0,24642 
-0,00359 2,41097 -0,64902 0,28085 
-0,55081 1,77103 -0,72125 0,12959 
-0,36038 1,83100 -0,73659 0,83778 
-0,70456 2,14855 -1,00328 -0,42183 
-0,42057 2,02868 -0,65237 0,89573 
-0,00740 1,77151 -0,56339 1,96372 
-0,65291 1,32291 -0,66670 0,85745 
-1,02850 2,11924 -0,79190 -1,10961 
-0,94742 2,95748 -1,22554 -1,64149 
-1,79100 -0,94850 -0,14281 -0,30960 

 
Πίνακας 7.4: Πίνακας παραγοντικών τιµών των 103 δειγµάτων του πυρήνα Ζ1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

 
8.1. Βιο-Οικοστρωµατογραφία 
 

Η βιοστρωµατογραφία του Ανώτερου Πλειστοκαίνου-Ολοκαίνου στην 

κεντρική Μεσόγειο, έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών εργασιών, οι οποίες έχουν 

βασιστεί κυρίως στην ανάλυση των διακυµάνσεων των τρηµατοφόρων 

(πλαγκτονικών και βενθονικών) και άλλων πλαγκτονικών οργανισµών (Jorissen et al., 

1993; Capotondi et al., 1999; Ariztegui et al., 2000). Στην παρούσα µελέτη, 

προσδιορίστηκαν τρεις βιοζώνες και επτά οικοζώνες, οι οποίες βασίζονται κυρίως 

στην κατακόρυφη κατανοµή των συγκεντρώσεων των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων 

στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1 (Εικ.8.1). Οι βιο- οικοζώνες αυτές, είναι συγκρίσιµες µε 

αντίστοιχες βιο-οικοζώνες άλλων ερευνητών από την κεντρική Μεσόγειο και στη 

συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά, ξεκινώντας από τη βάση του πυρήνα. 

 

Αρχικά, µε βάση τις κατακόρυφες κατανοµές των συγκεντρώσεων των 

πλαγκτονικών τρηµατοφόρων, εντοπίστηκαν οι τρεις βιοζώνες, όπως 

προσδιορίστηκαν από τους Jorissen et al. (1993), σε πυρήνες της Μεσογείου 

(Εικ.8.2). Έτσι στον πυρήνα Ζ1 προκύπτει ότι το όριο των βιοζωνών ΙΙ και ΙΙΙ 

(ΒΖΙΙ/ΙΙΙ) (12,7 kyr BPnc) εντοπίζεται στα 74,5 cm και το όριο της βιοζώνης Ι µε τη 

ΙΙ (ΒΖΙ/ΙΙ) (9,6 kyr BPnc) στα 40 cm. Η ΒΖΙΙΙ χαρακτηρίζεται από συνεχή παρουσία 

της Gr.scitula και µικρή συµµετοχή των θερµών ειδών. Η Gr.inflata απουσιάζει µε 

εξαίρεση την οροφή της βιοζώνης αυτής. Η ΒΖΙΙΙ αντιστοιχεί στην τελευταία 
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παγετώδη περίοδο. Το όριο της βιοζώνης ΙΙΙ µε τη ΙΙ σηµατοδοτείται από την 

εξαφάνιση της Gr.scitula και τη σταδιακή επανεµφάνιση της Gr.inflata. Στη ΒΖΙΙ 

έχουµε µικρή παρουσία των θερµών ειδών, αύξηση των Neogloboquadrina και 

απότοµη µείωση των Gs. ruber. Η βιοζώνη αυτή συνδέεται µε την επικράτηση της 

µεταβατικής περιόδου από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο (Late 

Glacial). Το όριο της βιοζώνης ΙΙ µε την Ι σηµατοδοτείται από την από την απότοµη 

αύξηση των Gs.ruber και την απότοµη µείωση των Neogloboquadrina. Η ΒΖΙ 

χαρακτηρίζεται από αύξηση των θερµών ειδών. Η βιοζώνη αυτή συνδέεται µε την 

επικράτηση της θερµής περιόδου του Ολοκαίνου. 

 

Στη συνέχεια και µε βάση τις ίδιες διακυµάνσεις των πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων εντοπίστηκαν επτά οικοζώνες στον πυρήνα Ζ1, αντίστοιχες µε αυτές 

των Capotondi et al. (1999) που προσδιορίστηκαν σε πυρήνες της Κεντρικής 

Μεσογείου. Έτσι για την περιοχή του Ιονίου πελάγους προέκυψαν οι παρακάτω 

χρονικές περίοδοι: 

 

Οικοζώνη 7 (16,5– 13 kyr BPnc) 

Η οικοζώνη αυτή εντοπίζεται στο διάστηµα µεταξύ 108 και 78 cm (Εικ.8.1). 

Το διάστηµα αυτό, χαρακτηρίζεται από την επικράτηση κυρίως των ψυχρών 

πλαγκτονικών ειδών: Gr. scitula, N. pachyderma και Ν. dutertrei, καθώς και των 

ειδών υψηλής παραγωγικότητας Ga. glutinata και Gg. bulloides, ενώ τα θερµά είδη 

σχεδόν απουσιάζουν. Η Tr. quinqueloba, αν και ψυχρό είδος, εντοπίζεται µε χαµηλό 

µόνο ποσοστό στη βάση και στην οροφή της περιόδου αυτής, ενώ είναι εµφανής και η 

παρουσία, σε µικρά ποσοστά, του Gs. obliquus-extremus. Το ανώτερο τµήµα της 

περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται από την παρουσία της Gr. inflata και την εξαφάνιση 

της Ga. glutinata. Το είδος Gs. ruber εµφανίζεται σε όλη την οικοζώνη και στο 

ανώτερο τµήµα αυτής παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. 

Η οικοζώνη 7 µε βάση τις ραδιοχρονολογήσεις, εντοπίζεται περίπου στο 

χρονικό διάστηµα 16,5– 13 kyr BPnc. Οι Capotondi et al. (1999) για την περιοχή της 

Αδριατικής, εντοπίζουν ανάλογες διακυµάνσεις των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων 

κατά τη χρονική περίοδο 15- 13,2 kyr BPnc που τη χαρακτηρίζουν ως οικοζώνη 8 

(Εικ.8.2). 
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Οικοζώνη 6 (13- 11,6 kyr BPnc) 

Η οικοζώνη αυτή εντοπίζεται στο διάστηµα µεταξύ 78- 61 cm (Εικ.8.1). Κατά 

την περίοδο αυτή είναι σαφής η παρουσία των Orb. universa, Gs. ruber, Gs. 

obliquus-extremus, Gr. inflata και Gr. truncatulinoides, ενώ τα ψυχρά είδη N. 

pachyderma, Ν. dutertrei και Tr. quinqueloba παρουσιάζουν µια γενική τάση 

µείωσης. Η περίοδος αυτή σηµατοδοτεί την εξαφάνιση της Gr. scitula, η οποία ήταν 

εµφανής κατά την προηγούµενη περίοδο καθώς και την επανεµφάνιση της Ga. 

glutinata, η οποία παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. Η παρουσία του Gs. ruber στην 

περίοδο αυτή, χαρακτηρίζεται από δύο απότοµες αυξήσεις, µια στα 75 cm (12,7 kyr 

BPnc), η οποία συνοδεύεται από απότοµη µείωση των Gr. inflata και αύξηση των Ν. 

dutertrei, και µία στα 67 cm (12,1 kyr BPnc), η οποία συνοδεύεται από απότοµη 

αύξηση των Gr. inflata και εξαφάνιση των Ν. dutertrei. Το ανώτερο τµήµα της 

περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται από απότοµη µείωση των Gr. inflata και Gs. ruber. 

Η οικοζώνη 6 µε βάση τις ραδιοχρονολογήσεις, εντοπίζεται περίπου στο 

χρονικό διάστηµα 13- 11,6 kyr BPnc. Οι Capotondi et al. (1999) για την περιοχή της 

Αδριατικής, εντοπίζουν ανάλογες διακυµάνσεις των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων 

κατά τη χρονική περίοδο 13,2- 11,4 kyr BPnc που αντιστοιχεί στην οικοζώνη 7. Οι 

Giunda et al. (2003), από τη µελέτη των διακυµάνσεων των κοκκολίθων στον πυρήνα 

AD1-17 στη Νότια Αδριατική θάλασσα, προσδιόρισαν µαζί τις οικοζώνες 8 και 7 των 

Capotondi et al. (1999) και τις χρονολόγησαν στα 16,2- 11,67 kyr BPnc (Εικ.8.2). Η 

χρονική αυτή περίοδος πιθανά να σχετίζεται µε το Termination 1A γεγονός. 

 

Οικοζώνη 5 (11,6- 10,5 kyr BPnc) 

Η οικοζώνη αυτή εντοπίζεται στα 61- 50 cm του πυρήνα (Εικ.8.1). 

Παρατηρείται απότοµη µείωση της εµφάνισης των Gs. ruber και Gr. inflata, απότοµη 

αύξηση στην εµφάνιση των N. pachyderma, Gg. bulloides και Gr. anfracta και τέλος, 

απουσία των Orb. universa και Gr. truncatulinoides (εκτός από την έναρξη της 

περιόδου αυτής) και παρουσία των Ga. glutinata, N. dutertrei και T. quinqueloba. Το 

ανώτερο τµήµα της περιόδου, χαρακτηρίζεται αύξηση της εµφάνισης της Gr. inflata 

και απότοµη µείωση της εµφάνισης των Gg. bulloides και N. pachyderma. 

Η οικοζώνη 5 µε βάση τις ραδιοχρονολογήσεις, εντοπίζεται περίπου στο 

χρονικό διάστηµα 11,6- 10,5 kyr BPnc. Οι Capotondi et al. (1999) για την περιοχή 

της Αδριατικής, εντοπίζουν ανάλογες διακυµάνσεις των πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων κατά τη χρονική περίοδο 11,4- 10 kyr BPnc (Εικ.8.2) που αντιστοιχεί 



 

 82

στην οικοζώνη 6 και πιθανά να σχετίζεται µε το ψυχρό και ξηρό Younger Dryas 

γεγονός. Για την περιοχή του Ιονίου πελάγους το ψυχρό αυτό γεγονός εντοπίζεται στα 

11,6 kyr BPnc. 

 

Οικοζώνη 4 (10,5- 9,6 kyr BPnc) 

Η οικοζώνη αυτή εντοπίζεται στα 50- 40 cm (Εικ.8.1). Το σύντοµο αυτό 

γεγονός χαρακτηρίζεται από την παρουσία των Gg. bulloides, Ga. glutinata και Gg. 

falconensis. Μικρή είναι η παρουσία των ειδών N. pachyderma, N. dutertrei, Gr. 

inflata και Gr. scitula στο κατώτερο τµήµα της περιόδου αυτής και απουσιάζουν 

εντελώς. Η παρουσία της T. quinqueloba είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

οικοζώνης αυτής. Τα είδη Gs. ruber και Ga. glutinata παρουσιάζουν σταδιακή 

αύξηση στο διάστηµα αυτό. 

Η περίοδος αυτή χρονολογείται περίπου στα 10,5- 9,6 kyr BPnc και αποτελεί 

µια ενδιάµεση (θερµή σχετικά) περίοδο, µεταξύ της προηγούµενης περιόδου στην 

οποία εντοπίζεται το Younger Dryas ψυχρό γεγονός και της επόµενης, στην οποία, 

όπως θα δούµε παρακάτω, εντοπίζεται η απόθεση του S1. 

Η οικοζώνη αυτή έχει χρονολογηθεί από τους Capotondi et al. (1999), στα 10- 

9 kyr BPnc, για την περιοχή της Αδριατικής και αντιστοιχεί στην οικοζώνη 5. Πιθανά 

η περίοδος αυτή να σχετίζεται µε το Termination 1B γεγονός (Duplessy er al., 1981). 

 

Οικοζώνη 3 (9,6- 5,4 kyr BPnc) 

Η οικοζώνη αυτή εντοπίζεται στα 40-21 cm (Εικ.8.1) του πυρήνα και 

αντιστοιχεί στην περίοδο απόθεσης του σαπροπηλίτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, τα 

τροπικά και υποτροπικά είδη Gs. ruber, Gs. tenellus, Ge. aequilateralis, Ge. calida, 

Gs. sacculifer και Orb. universa είναι παρόντα, όπως επίσης και τα είδη υψηλής 

παραγωγικότητας Gg. bulloides, Ga. glutinata και T. quinqueloba. 

Το κατώτερο τµήµα της περιόδου αυτής (40- 32 cm), χαρακτηρίζεται αρχικά 

από την παρουσία των Gr. truncatulinoides και Gr. inflata και στη συνέχεια από την 

παρουσία των Gs. ruber, Gs. tenellus, Gg. bulloides. Το ανώτερο τµήµα αυτής (28- 

21 cm), χαρακτηρίζεται από την παρουσία των ίδιων πλαγκτονικών ειδών (Gs. ruber, 

Gs. tenellus, Gg. bulloides), µε τη διαφορά ότι παρουσιάζουν µειωµένο ποσοστό 

εµφάνισης. 
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Στο ενδιάµεσο του σαπροπηλίτη στρώµα, µεταξύ 32 και 28 cm, 

παρατηρούνται απότοµες αυξήσεις των Gr. inflata, Gr. crassaformis, N. pachyderma 

και N. dutertrei και απότοµες µειώσεις των Gs. ruber, Gs. tenellus και Gg. bulloides. 

Η οικοζώνη αυτή χρονολογείται περίπου στα 9,6- 5,4 kyr BPnc. Οι Capotondi 

et al. (1999) έχουν χρονολογήσει την περίοδο απόθεσης του σαπροπηλίτη στο 

διάστηµα 9- 7,2 kyr BPnc για την περιοχή της Νότιας Αδριατικής που αντιστοιχεί 

στην οικοζώνη 4. Οι Giunda et al. (2002), από τη µελέτη του πυρήνα AD91-17 στην 

ίδια περιοχή, εντόπισαν την οικοζώνη 4 κατά την περίοδο 8,65- 6,56 kyr BPnc 

(Εικ.8.2). 

 

Οικοζώνη 2 (5,4– 3,5 kyr BPnc) 

Η οικοζώνη 2 εντοπίζεται στα 21- 14 cm (Εικ.8.1) και χαρακτηρίζεται από την 

τελευταία απότοµη αύξηση των Gg. falconensis, N. pachyderma και Gr. inflata, την 

παρουσία των Ga. glutinata, T. quinqueloba, Gg. bulloides, Gs. tenellus, Ge. 

aequilateralis, Ge. calida, Gs. sacculifer και Orb. universa και την πλήρη απουσία 

των N. dutertrei, Gr. truncatulinoides και Gr. scitula. Το ανώτερο τµήµα της 

περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση της N. pachyderma. 

Χρονικά οι οικοζώνη αυτή εντοπίζεται στα 5,4– 3,5 kyr BPnc. Οι Capotondi 

et al. (1999) για την περιοχή της Αδριατικής, χρονολογούν την περίοδο αυτή στα 7,2- 

5,8 kyr BPnc και αντιστοιχεί στην οικοζώνη 3. 

 

Οικοζώνη 1 (3,5 kyr BPnc- σήµερα) 

Η οικοζώνη 1 εντοπίζεται στα ανώτερα 14 cm του πυρήνα και χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία θερµών ειδών τα οποία διαβιούν στις σηµερινές συνθήκες, όπως 

Gg. falconensis, Ga. glutinata, Gg. bulloides, Gs. tenellus, Ge. aequilateralis, Ge. 

calida, Gs. sacculifer και Orb. universa. Τα είδη T. quinqueloba και N. pachyderma 

παρουσιάζουν µικρό ποσοστό διακύµανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.  

Η περίοδος αυτή χρονολογείται περίπου στα ανώτερα 3,5 kyr BPnc και 

αντιστοιχεί στις οικοζώνες 2 και 1 των Capotondi et al. (1999) για την περιοχή της 

Αδριατικής. Οι παραπάνω ερευνητές χρονολογούν την οικοζώνη 2 µεταξύ 5,8- 2,5 

kyr BPnc και την οικοζώνη 1 στα ανώτερα 2,5 kyr BPnc. Οι Giunda et al. (2002), 

στον πυρήνα AD91-17, εντόπισαν µαζί το ανώτερο τµήµα της οικοζώνης 3 και τις 

οικοζώνες 2 και 1 και τις χρονολόγησαν στα 5,08- 2,24 kyr BPnc (Εικ.8.2). 
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Με βάση τον προσδιορισµό αυτό των βιοζωνών όπως καθορίστηκαν από τους 

Jorissen et al. (1993), στον πυρήνα Ζ1 το όριο των Βιοζωνών ΙΙΙ/ ΙΙ εντάσσεται στην 

οικοζώνη 7 των Capotondi et al. (1999) και σχετίζεται µε το γεγονός Termination 1A, 

ενώ το όριο των Βιοζωνών ΙΙ/ Ι ταυτίζεται µε το όριο των οικοζωνών 5 και 4 των 

Capotondi et al. (1999) και σηµατοδοτεί τη λήξη του ψυχρού γεγονότος Younger 

Dryas και την έναρξη απόθεσης του σαπροπηλού S1 (Εικ.8.2). 

 

 

8.2. Παλαιοκλιµατολογικά και παλαιοωκεανογραφικά αποτελέσµατα 

 
Όπως προκύπτει από τις µικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις καθώς και τις 

αναλύσεις των ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1, το Ιόνιο 

πέλαγος χαρακτηρίζεται από µια ακολουθία παλαιοκλιµατικών και 

παλαιοωκεανογραφικών γεγονότων (Εικ.8.3), µικρής και µεγάλης διάρκειας, 

Εικόνα 8.2: Συσχέτιση µεταξύ των Οικοζώνών και Βιοζωνών που προσδιορίστηκαν στον πυρήνα 
Ζ1 (Ιόνιο Πέλαγος) και των αντίστοιχων διαστηµάτων που προσδιορίστηκαν από τους Giunda et al. 
(2002), Capotondi et al. (1999) και Jorissen et al. (1993), στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας. 
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παρόµοια µε αυτά που συναντώνται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα. Στην 

ενότητα αυτή θα γίνει µια συσχέτιση των µικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων του 

πυρήνα Ζ1, µε τις αναλύσεις προηγούµενων δηµοσιευµένων εργασιών για την 

ευρύτερη περιοχή µελέτης. Για το λόγο αυτό η συζήτησή µας θα διαχωριστεί σε επτά 

υπό-ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες οικοζώνες και τα 

αντίστοιχα σηµαντικότερα παλαιοκλιµατικά γεγονότα. 

Στα 108-111 cm εντοπίζεται ο τουρβιδίτης Τ, γεγονός το οποίο προκαλεί 

διατάραξη της ιζηµατολογικής στήλης και για το λόγο αυτό δεν γίνεται επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων από τη βάση του πυρήνα και 

µέχρι το σηµείο αυτό. 

 

Χρονική περίοδος 16,5– 13 kyr BPnc 

Στον πυρήνα Ζ1, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές των δ18Ο 

και δ13C και χαµηλές τιµές του δείκτη διακύµανσης της SST. Χαρακτηριστική είναι η 

παρουσία της ψυχρής πλαγκτονικής πανίδας και των ειδών υψηλής παραγωγικότητας. 

Από τα τελευταία απουσιάζει το είδος Tr. quinqueloba, γεγονός το οποίο πιθανά να 
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σχετίζεται µε µειωµένες τιµές της αλατότητας (Boltovkoy and Wright, 1976; 

Tolderlund and Be, 1971; Rohling et al., 1997). Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

συνηγορούν στην ύπαρξη ενός ψυχρού διαστήµατος κατά το οποίο το Ιόνιο πέλαγος 

χαρακτηρίζεται από ψυχρά νερά υψηλής παραγωγικότητας. 

Η περίοδος αυτή αντιστοιχεί στο ισοτοπικό επίπεδο 2 (ST2) το οποίο ανήκει 

στο ανώτερο τµήµα της τελευταίας παγετώδους περιόδου (Wurmian) και 

χαρακτηρίζεται από ψυχρές και ξηρές κλιµατικές συνθήκες (Martinson et al., 1987). 

Οι ψυχρότερες συνθήκες του ST2 περιορίζονται στο κατώτερο τµήµα του 

πυρήνα, στο διάστηµα 106,5- 90 cm (16,2- 13,9 kyr BPnc). Το ψυχρό αυτό γεγονός 

πιθανά να ανήκει στο Heinrich 1 γεγονός, το οποίο έχει προσδιοριστεί παγκοσµίως 

και χρονολογείται στα 14,3 kyr BPnc. Στην περίπτωση του πυρήνα Ζ1, ωστόσο, είναι 

αδύνατο να µιλήσουµε µε βεβαιότητα για την παρουσία του λόγω του υποκείµενου 

τουρβιδίτη Τ. 

 

Χρονική περίοδος 13– 11,6 kyr BPnc 

Κατά την περίοδο αυτή εµφανίζεται βελτίωση των κλιµατικών συνθηκών, µε 

απότοµη αύξηση της SST. Οι τιµές των ισοτόπων δ18Ο και του Corg παρουσιάζουν µια 

γενική τάση µείωσης. Η διακύµανση του δ13C παρουσιάζει αρχικά σταδιακή µείωση 

των τιµών του που στη συνέχεια αυξάνεται απότοµα. Η θερµή πλαγκτονική πανίδα 

κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζει µικρή διακύµανση στην εµφάνιση των ειδών της 

µε αυξηµένη την παρουσία τους στο κατώτερο και ανώτερο τµήµα της και µειωµένη 

συµµετοχή στο ενδιάµεσο τµήµα της περιόδου αυτής. Τέλος, η ψυχρή πλαγκτονική 

πανίδα παρουσιάζει µια γενική τάση µείωσης της εµφάνισής της. 

Σύµφωνα λοιπόν, µε τις παραπάνω διακυµάνσεις, οι συνθήκες βελτίωσης του 

κλίµατος είναι πιο έντονες στο ανώτερο τµήµα της περιόδου αυτής, περίπου στα 12 

kyr BPnc. Το διάστηµα αυτό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές του 

οργανικού άνθρακα (0,64%) και του δ13C. Οι αυξήσεις των τελευταίων τιµών 

δηλώνουν την τροφοδοσία των επιφανειακών νερών, της περιόδου αυτής, µε νερό 

πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. 

Το επεισόδιο της τροφοδοσίας της Μεσογείου µε φρέσκο νερό, πλούσιο σε 

θρεπτικά συστατικά εντοπίστηκε αρχικά από τους Vergnaud-Grazzini and Pierre 

(1992), σε πυρήνες της Νότιας Αδριατικής και πιθανά να συνδέεται µε το 

Termination 1A γεγονός. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου συµβαίνει τήξη των 

παγετώνων, µε αποτέλεσµα το νερό της θάλασσας να εµπλουτίζεται µε το 
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ελαφρύτερο ισότοπο οξυγόνου (16Ο). Στην Τυρρήνια θάλασσα το επεισόδιο αυτό δεν 

έχει αναγνωριστεί ξεκάθαρα µε βάση τα δεδοµένα των ισοτόπων (Ariztegui et al., 

2000). Οι Jorissen et al. (1993) και Capotondi et al. (1999) από τη µελέτη των 

πυρήνων ΙΝ 68-5 και ΑD 91-17 στη Ν. Αδριατική, προσδιόρισαν το Termination 1A 

γεγονός στα 12,3 kyr BPnc. Ο προσδιορισµός αυτός βασίστηκε στις διακυµάνσεις 

των ισοτόπων Οξυγόνου και στους δύο µελετούµενους πυρήνες, όπου 

παρατηρήθηκαν χαµηλές τιµές δ18Ο µε ταυτόχρονη αύξηση στην εµφάνιση των 

πλαγκτονικών ειδών Gr. inflata, N. pachyderma και Gs. ruber. Οι Geraga et al. 

(2000), εντοπίζουν το Termination 1A γεγονός γύρω στα 12,8 kyr BPnc στο Μυρτώο 

πέλαγος (Π 40) και 12,7 kyr BPnc στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος (Π 69). Οι Ariztegui 

et al. (1996) και η Asioli (1996), επίσης µετά από µελέτη του πυρήνα CM92-43 στην 

κεντρική Αδριατική, υπολόγισε τα τελευταία στάδια (mwp-1A) του Termination 1A 

περίπου στα 13,5-12,8 cal. yrs BP µε µία ταυτόχρονη αύξηση στην εµφάνιση των Tr. 

quinqueloba και Gs. ruber. Στον πυρήνα Ζ1, ο προσδιορισµός του Termination 1A 

γεγονότος βασίστηκε στις τόσο διακυµάνσεις του δ18Ο, όπως ακριβώς και στους 

πυρήνες ΙΝ 68-5 και ΑD 91-17, όσο και στο συνδυασµό αυτών µε τις διακυµάνσεις 

των SSTκαι δ13C. Η παρουσία του επίσης σηµατοδοτείται από την έντονη παρουσία 

της Gr. inflata και του Gs. ruber, ενώ αντίθετα η N. pachyderma παρουσιάζει µικρό 

ποσοστό εµφάνισης. 

 

Χρονική περίοδος 11,6- 10,5 kyr BPnc (YD) 

Στο διάστηµα αυτό παρατηρείται µείωση της θερµοκρασίας, όπως 

διαπιστώνεται από τις υψηλές τιµές του δ18Ο και την έντονη µείωση της SST. 

Συγχρόνως εντοπίζονται σταδιακή µείωση των τιµών του Corg, απότοµες µειώσεις 

στην εµφάνιση των θερµών πλαγκτονικών ειδών και αυξήσεις στις αντίστοιχες των 

ψυχρών πλαγκτονικών ειδών. 

Η ψυχρή αυτή περίοδος, ουσιαστικά αποτελεί απότοµη διακοπή της 

προηγούµενης θερµής περιόδου. Αντιστοιχεί δε στο Younger Dryas ψυχρό γεγονός το 

οποίο καταγράφεται σε όλο τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, τόσο σε θαλάσσια 

ιζήµατα µε την επικράτηση ψυχρών και παραγωγικών πελαγικών νερών, όσο και σε 

χερσαία ιζήµατα µε την επικράτηση ξηρών συνθηκών (Ariztegui et al., 2000). 

Το γεγονός αυτό, έχει υπολογιστεί από τους Geraga et al.(2000) στα 11,4 kyr 

BPnc στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος (πυρήνας Π69) και στα 10,8 kyr BPnc στη 

Μυρτώο λεκάνη (πυρήνας Π40), από τους Negri et al. (1998) στα 10,7 kyr BPnc στο 



 

 89

Ιόνιο (πυρήνας M25/4-12), από τον Rothwel (1995) στα 9,2 kyr BPnc στο ΝΑ Αιγαίο 

(πυρήνας LC 21), από τους Rohling et al. (1997) στα 9,5 kyr BPnc στη νότια 

Αδριατική (πυρήνας IN68-9). Οι Tamburini et al. (2000) (MC82-12) και οι Capotondi 

(1995) (ET 91-18) στην Τυρρήνια θάλασσα σε συµφωνία µε τους Ariztegui et al. 

(1996) και Asioli (1996) (CM 92-43) στην K. Αδριατική προσδιόρισαν την περίοδο 

YD στα 12,8-11,5 cal. yrs BP (~11,8-10,5 ka) µε αυξηµένη συµµετοχή των Tr. 

quinqueloba και N. pachyderma και στις δύο θάλασσες και απότοµη αύξηση της Gg. 

bulloides στα 10,74 kyr BPnc για την κεντρική Αδριατική και στα 10,63 kyr BPnc για 

την Τυρρήνια θάλασσα. Οι Giunta et al. (2003), στην περιοχή της νότιας Αδριατικής 

(AD 91-17) εντόπισαν το YD ψυχρό γεγονός κατά την περίοδο 11,67-10,8 kyr BPnc, 

µε έντονη την παρουσία των ψυχρών πλαγκτονικών ειδών Gr. inflata, Gr. scitula και 

N. pachyderma. Στον πυρήνα Ζ1 η παρουσία του γεγονότος αυτού χαρακτηρίζεται 

από την απότοµη αύξηση στην εµφάνιση των N. pachyderma και Gg. bulloides, ενώ 

κάνει την εµφάνιση του και η Gr. anfracta. Το είδος αυτό δεν έχει εντοπιστεί σε 

άλλους πυρήνες της Μεσογείου κατά την περίοδο αυτή. Αντίθετα, η παρουσία της Tr. 

quinqueloba κατά την περίοδο αυτή, είναι εµφανής στον πυρήνα Ζ1, χωρίς ωστόσο 

να παρουσιάζει έντονη διακύµανση, όπως έχει εντοπιστεί στην κεντρική Αδριατική 

και στην Τυρρήνια θάλασσα. 

 

Χρονική περίοδος 10,5- 9,6 kyr BPnc 

Η περίοδος αυτή σηµατοδοτεί τη λήξη του ισοτοπικού επιπέδου ST2 και την 

έναρξη του ST1 κατά τη µετάβαση από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο 

Ολόκαινο. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή µείωση των τιµών του 

δ18Ο και την αύξηση της SST, δηλώνοντας τη βελτίωση κλιµατικών συνθηκών. Η 

έναρξη της περιόδου αυτής σηµατοδοτείται από έντονη αύξηση των τιµών του Corg 

(0,63%) και του δ13C. Στη διακύµανση των πλαγκτονικών ειδών, η N. pachyderma 

και N. dutertrei αντικαθίστανται από τα είδη Gg. rubescens-tenellus, Gs. ruber, Gg. 

bulloides, Gs. obliquus, Gr. inflata και Gr. truncatulinoides. Τα παραπάνω είδη ζουν 

σε θερµά επιφανειακά νερά υποδηλώνοντας έτσι αυξηµένες θερµοκρασίες και µείξη 

της υδάτινης στήλης µε νερά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, λίγο πριν την έναρξη 

του σαπροπηλίτη. 

Το γεγονός αυτό πιθανά να ανταποκρίνεται στην έναρξη του γεγονότος 

Termination 1B (Duplessy er al., 1981). Οι Tamburini et al. (2000) (MC82-12) στην 

Τυρρήνια θάλασσα σε συµφωνία µε τους Ariztegui et al. (1996) και Asioli (1996) 
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(CM 92-43) στην κεντρική Αδριατική προσδιόρισαν το γεγονός αυτό στα 10,5 kyr 

BPnc και παρατηρούν αύξηση στην εµφάνιση των Gs. ruber, Gr. inflata και Gr. 

truncatulinoides και µείωση στην εµφάνιση των N. pachyderma. Παρόµοιες είναι και 

οι διακυµάνσεις που εντοπίζονται στον πυρήνα Ζ1, όσον αφορά κυρίως τα Gr. 

truncatulinoides και N. pachyderma. Οι διακυµάνσεις των ειδών αυτών, µε βάση τους 

ίδιους ερευνητές, δηλώνουν απότοµη αύξηση του φυτοπλαγκτόν, έντονη κατακόρυφη 

µίξη της υδάτινης στήλης κατά τη διάρκεια του χειµώνα και έντονη στρωµατοποίησή 

της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η οποία συνοδεύεται µε αύξηση της 

παραγωγικότητας στα επιφανειακά νερά (Ariztegui et al., 2000). Το ίδιο γεγονός έχει 

εντοπιστεί και σε καταγραφές από τη Ν. Αδριατική και σε άλλους πυρήνες της 

Τυρρήνιας θάλασσας (Benvenuti, 1989; Rohling et al., 1997; Capotondi et al., 1999). 

Οι Jorissen et al. (1993) στην Αδριατική (ΙΝ 68-5) το προσδιόρισαν στα 9,6 kyr 

BPnc, ενώ η Rasmussen (1991) στο Ιόνιο εντοπίζει την έναρξη του Termination 1B 

στα 10 kyr BPnc. 

 

Χρονική περίοδος 9,6- 5,4 kyr BPnc (S1) 

Κατά την περίοδο αυτή επικρατούν παλαιοκλιµατικές συνθήκες που ευνοούν 

την απόθεση του σαπροπηλού S1. Γενικά, ο σχηµατισµός του S1 οφείλεται στην 

αυξηµένη ανοξικότητα του πυθµαίου νερού η οποία µπορεί να προκληθεί µε την 

εγκαθίδρυση ενός επιφανειακού στρώµατος χαµηλής αλατότητας (Bradley, 1938; 

Huang and Stanley, 1972; Williams et al., 1978; Rossignol-Strick et al., 1982; Thunell 

et al., 1984). Το επιφανειακό αυτό στρώµα µπορεί να δηµιουργήσει µια καλά 

στρωµατωποιηµένη υδάτινη στήλη που εµποδίζει την ανακύκλωση και ανανέωση του 

βαθιού νερού. Πιθανές πηγές προέλευσης του επιφανειακού αυτού στρώµατος 

χαµηλής αλατότητας είναι η αυξηµένη βροχόπτωση (Tang and Stott, 1993) ή/ και η 

είσοδος των νερών της Μαύρης Θάλασσας, λόγω τήξης των παγετώνων (Stanley and 

Blanpied, 1980; Aksu et al., 1995a) καθώς και οι έντονες εισροές του Νείλου, λόγω 

επίδρασης των µουσώνων (Rossignd-Stick et al., 1982). 

Η δεύτερη βασική υπόθεση σχηµατισµού του S1 βασίζεται στην αυξηµένη 

παραγωγικότητα του νερού είτε λόγω των αυξηµένων ποτάµιων απορροών (Sancetta, 

1994) το οποίο επιβεβαιώνεται µε την παρουσία των Gg.bulloides στα ιζήµατα του 

πυρήνα, είτε λόγω ανόδου του πυκνοκλινούς στην ευφωτική ζώνη και την ανάπτυξη 

του βαθιού στρώµατος µέγιστης χλωροφύλλης (DCM) (Rohling and Gieskes, 1989), 

το οποίο επιβεβαιώνεται µε την παρουσία των Neogloboquadrina. 
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Στην περίπτωση του πυρήνα Ζ1 η ακολουθία που σχηµατίζεται κατά την 

περίοδο αυτή εντάσσεται στους σαπροπηλίτες, αφού το ποσοστό του οργανικού 

άνθρακα σε αυτή είναι µικρότερο από 2% (Kidd et al., 1978). Από τις αναλύσεις 

προκύπτουν αυξηµένες τιµές στη διακύµανση της SST και µείωση των τιµών του 

δ18Ο, γεγονότα τα οποία δηλώνουν µια γενική αύξηση της θερµοκρασίας των 

επιφανειακών νερών. Η εξαφάνιση της βενθονικής πανίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής, πιθανά, υποδηλώνει την έλλειψη οξυγόνωσης του πυθµένα, µε την 

αύξηση του οργανικού υλικού και την εγκαθίδρυση ανοξικών συνθηκών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια απόθεσης του S1, στον πυρήνα Ζ1, παρατηρούνται 

έντονες διακυµάνσεις στην εµφάνιση των θερµών πλαγκτονικών ειδών: Gs. ruber, 

Gs. obliquus, Gs. tenelus, Gs. trilobus, Orb. universa, Ga. aequilateralis, Ga. calida, 

ενώ απουσιάζουν τα ψυχρά είδη N. Pachyderma, N. dutertrei, Gr. scitula, Gg. 

glutinata, Gg. quinqueloba, Gr. inflata και Gr. truncatulinoides. H παρουσία ειδών 

όπως η Ga. calida, Gg. digitata και Ga. aequilateralis, κατά τη διάρκεια απόθεσης 

του S1 αποδεικνύει το γεγονός ότι το ενδιάµεσο νερό ήταν ενεργό κατά την περίοδο 

αυτή και πιθανά να κινήθηκε προς τη ∆υτική Μεσόγειο όπως ακριβώς συµβαίνει 

σήµερα (Ariztegui et al., 2000). Η υπόθεση λοιπόν, ότι αιτία δηµιουργίας του 

σαπροπηλού S1, πιθανά να υπήρξε η αλλαγή της κυκλοφορίας των υδάτων της 

Μεσογείου, αναιρείται και για τον πυρήνα Ζ1, όπως και για όλες τις µέχρι σήµερα 

καταγραφές από άλλους ερευνητές (Ariztegui et al., 2000) τόσο στο Ιόνιο όσο και 

στην Τυρρήνια θάλασσα. Εξαίρεση αποτελούν οι καταγραφές των Sarmiento et al. 

(1988). 

Η απόθεση του σαπροπηλού S1, στο Ιόνιο πέλαγος, τοποθετείται από την 

Rasmussen (1991) στο διάστηµα 9,8-8,5 kyr BPnc. Την ίδια ακολουθία τοποθετούν οι 

Rohling et al. (1997) στα 8,3-6,5 kyr BPnc στη νότια Αδριατική (πυρήνας IN68-9), οι 

Ariztegui et al. (1996b) στην κεντρική Ιταλία (πυρήνας PALB-3A) στα 9,8-6,5 cal. 

yrs BP (~8,8-5,5 kyr BPnc). Oι Tamburini et al. (2000) (MC82-12) στην Τυρρήνια 

θάλασσα σε συµφωνία µε τους Ariztegui et al. (1996) και Asioli (1996) (CM 92-43) 

στην κεντρική Αδριατική τοποθετούν τον σαπροπηλό S1 στα 9,5-6,5 cal. yrs BP. O 

Rohling (1993) στην Λεβαντίνη στα 9,8-6,7 cal. yrs BP (~8,8-5,7 kyr BPnc), οι 

Geraga et al.(2000) στα 11-5,2 kyr BPnc στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος (πυρήνας Π69) 

και στα 10-5,2 kyr BPnc στη Μυρτώο λεκάνη (πυρήνας Π40), οι Zachariasse et al. 

(1997) στη λεκάνη της Σκοπέλου µεταξύ 9,4-6,7 kyr BPnc και οι Aksu et al. (1995a) 
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στις υπόλοιπες λεκάνες του Αιγαίου µεταξύ 9,6-6,4 kyr BPnc. Ο Rothwel (1995) στο 

ΝΑ Αιγαίο (πυρήνας LC 21) τοποθετεί το σαπροπηλό S1 στα 7,6-5,5 kyr BPnc. 

Όσον αφορά στις πλαγκτονικές συναθροίσεις οι Rasmussen (1991) στο Ιόνιο, 

Rohling (1993) στην Λεβαντίνη, Benvenuti (1989) και Capotondi (1995) στην 

Κορσική, Ariztegui et al (2000) στην κεντρική Αδριατική και την Τυρρήνια θάλασσα 

παρατηρούν απουσία των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων Gr. scitula, Gr. inflata και 

Gr. truncatulinoides και παρουσία των Orb. universa, Ga. aequilateralis, Ga. calida 

κατά την απόθεση του S1 όπως ακριβώς συµβαίνει και κατά την απόθεση του 

σαπροπηλίτη στον πυρήνα Ζ1. 

Στον πυρήνα Ζ1, η απόθεση του σαπροπηλίτη, φαίνεται να ολοκληρώνεται σε 

δύο στρώµατα: το κατώτερο (S1a) που χρονολογείται στο διάστηµα 9,6-8 kyr BPnc 

και το ανώτερο (S1b) που χρονολογείται στο διάστηµα 7,1-5,4 kyr BPnc. Το 

κατώτερο τµήµα του σαπροπηλίτη χαρακτηρίζεται από απότοµες µειώσεις στις τιµές 

του δ13C σε σχέση µε το ανώτερο. Το γεγονός αυτό πιθανά να συνδέει την περίοδο 

απόθεσης του κατώτερου τµήµατος του σαπροπηλίτη µε την ανάπτυξη ενός 

επιφανειακού στρώµατος χαµηλής αλατότητας, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων 

βροχοπτώσεων. Σε αντίθεση µε τον πυρήνα Ζ1, ο πυρήνας KS5 στη νότια Αδριατική 

θάλασσα (Fontugne et al., 1989) και ο πυρήνας CM92-43 στην κεντρική Αδριατική 

(Ariztegui et al. 1996 και Asioli, 1996) παρουσιάζουν µεγαλύτερη µείωση στις τιµές 

του δ13C στο S1b στρώµα σε σχέση µε το S1a. Στον πυρήνα CM92-43, οι τιµές του 

δ13C έχουν προκύψει από ανάλυση του πλαγκτονικού τρηµατοφόρου Gg. bulloides 

ενώ στον πυρήνα KS5 από ανάλυση του πλαγκτονικού τρηµατοφόρου Gs. ruber όπως 

και στον πυρήνα Ζ1. 

Το ανώτερο τµήµα του σαπροπηλίτη χαρακτηρίζεται από αυξηµένη 

συµµετοχή του Gs. sacculifer σε σχέση µε το κατώτερο. Το γεγονός αυτό πιθανά να 

υποδηλώνει την ανάπτυξη ευτροφισµού στα επιφανειακά υδάτινα στρώµατα λόγω 

ανόδου του πυκνοκλινούς στην ευφωτική ζώνη και ανάπτυξης του DCM στρώµατος. 

Η παρουσία της Gg. bulloides καθ’ όλη τη διάρκεια απόθεσης του S1, πιθανά να 

υποδηλώνει την ενίσχυση των νερών κατά την περίοδο αυτή µε θρεπτικά συστατικά 

λόγω ποτάµιων απορροών σε µικρότερο όµως ποσοστό. 

Η παρουσία µικρού µόνο ποσοστού της βενθονικής πανίδας στο S1a στρώµα 

του σαπροπηλίτη αποδεικνύει την ανάπτυξη αρχικά, δυσοξικών συνθηκών µε την 

επικράτηση πιθανά, βαθιών ειδών τα οποία είναι ανθεκτικότερα σε συνθήκες χαµηλής 

οξυγόνωσης του πυθµένα. Σταδιακά, και λόγω της συνεχούς µείωσης του Ο2 του 
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πυθµένα, οι συνθήκες γίνονται ανοξικές και συνεπώς απουσιάζουν ακόµα και τα πιο 

ανθεκτικά ενδοπανιδικά είδη. 

Η διακοπή της ιζηµατογένεσης του S1 χαρακτηρίζεται από µειωµένες τιµές 

του οργανικού υλικού. Επίσης η παρουσία του πλαγκτονικού τρηµατοφόρου Gs. 

sacculifer είναι εµφανής και παρουσιάζει έντονη διακύµανση κατά την περίοδο 

διακοπής του S1 σε σχέση µε τις επιµέρους φάσεις S1a και S1b. Το είδος αυτό διαβιεί 

σε θερµά, ολιγοτροφικά, αναµεµιγµένα νερά (Ariztegui et al., 2000). Οι Ariztegui et 

al. (2000), ερµήνευσαν την παρουσία του Gs. sacculifer, κατά την περίοδο διακοπής 

της σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης, ως αποτέλεσµα της έλλειψης ή µειωµένης 

παρουσίας τουρβιδιτικών ρευµάτων. Ο Znaidi Rivault (1982), ερµηνεύουν την 

παρουσία του Gs. sacculifer στην Ανατολική Μεσόγειο ως αποτέλεσµα έλλειψης ή 

µείωσης των ποτάµιων εκροών. Οι Fenton et al. (2000), ερµηνεύουν την παρουσία 

του Gs. sacculifer ως αποτέλεσµα της ανόδου του πυκνοκλινούς και της δηµιουργίας 

DCM στρώµατος. Τέλος, η παρουσία του Gs. sacculifer έχει παρατηρηθεί επίσης στη 

Νότια Αδριατική θάλασσα από τους Jorissen et al., 1993 (IN68-38), Capotondi et al., 

1999 (AD9117) και Rohling et al., 1997 (IN68-9). 

Οι Tamburini et al. (1998, MC82-10 και 2000, MC82-12) και Capotondi et al. 

(1995, ET91-18) στην Τυρρήνια θάλασσα και οι Rohling et al. (1997) στην Αδριατική 

θάλασσα, παρατήρησαν κατά την περίοδο διακοπής του σαπροπηλού S1 µια µείωση 

στη διακύµανση των πλαγκτονικών ειδών Orb. universa, Ga. aequilateralis, Ga. 

calida, Gs. ruber και αύξηση των Gr. inflata, Gs. sacculifer και Gr. truncatulinoides. 

Οι διακυµάνσεις αυτές ουσιαστικά υποδηλώνουν πως η περίοδος διακοπής του 

σαπροπηλού αντικατοπτρίζει ένα λιγότερο θερµό γεγονός το οποίο ταυτόχρονα 

συνοδεύεται από µείωση της κατακρήµνισης των θρεπτικών συστατικών (Ariztegui et 

al., 2000). 

Στον πυρήνα Ζ1, η περίοδος διακοπής του σαπροπηλίτη χαρακτηρίζεται από 

απότοµη αύξηση των Gr. inflata, Gr. crassaformis, N. pachyderma και N. dutertrei, 

είδη τα οποία ζουν σε ευτροφικά και καλά αναµεµιγµένα νερά. Η παρουσία τους 

αποδεικνύει την αποδυνάµωση της στρωµατοποίησης της υδάτινης στήλης η οποία 

επικρατούσε κατά την απόθεση του σαπροπηλίτη και τη βελτίωση της κυκλοφορίας 

των υδάτινων µαζών κατά το σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα. 

Επίσης, παρατηρείται απότοµη µείωση στην εµφάνιση των ειδών Orb. 

universa, Ga. aequilateralis, Ga. calida, Gs. ruber και Gs. tenellus, όπως ακριβώς και 

στην Τυρρήνια και Αδριατική θάλασσα. Το Gs. sacculifer παρουσιάζει αρχικά 
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µειωµένες τιµές και εν συνεχεία το ποσοστό διακύµανσής του αυξάνεται., χωρίς 

ωστόσο να ξεπεράσει το ποσοστό διακύµανσης που παρουσιάζει στο ανώτερο του 

σαπροπηλίτη στρώµα. 

Ο διαχωρισµός του S1 σε δύο επιµέρους τµήµατα S1a και S1b έχει 

αναγνωριστεί και καταγραφεί στους περισσότερους πυρήνες την Ανατολικής 

Μεσογείου. Καταγραφές σχετικές µε τη διακοπή του σαπροπηλού έχουν γίνει στην 

Ανατολική Μεσόγειο από τον Znaidi Rivault (1982), στη Νότια Αδριατική θάλασσα 

από τους Jorissen et al., 1993 (IN68-38), Capotondi et al., 1999 (AD9117), Rohling et 

al., 1997 (IN68-9) ο οποίος υπολόγισε το διάστηµα διακοπής της απόθεσης του 

σαπροπηλού S1 µεταξύ 7,2-6,9 kyr BPnc. Επίσης στην κεντρική Αδριατική (CM92-

43) οι Ariztegui et al. (1996) και Asioli (1996) προσδιόρισαν την διακοπή στα 8,3-7,5 

cal. yrs BP, οι Geraga et al.(2000) στα 7,8-7 kyr BPnc στο ∆υτικό Κρητικό πέλαγος 

(πυρήνας Π69) και στα 7,9-7,3 ka στη Μυρτώο λεκάνη (πυρήνας Π40), ο Rothwel 

(1995) στο ΝΑ. Αιγαίο (πυρήνας LC 21) µεταξύ 7,1-6,6 kyr BPnc, οι Ariztegui et al. 

(1996b) στην Κ. Ιταλία (πυρήνας PALB-3A) στα 8,2-7,6 cal. yrs BP, ο Rohling 

(1993) στην Λεβαντίνη στα 8,2-7,8 cal. yrs BP. 

Στον πυρήνα Z1 του Ιονίου παρόλο που δεν είναι εµφανής µακροσκοπικά µια 

τέτοια διακοπή του S1, εντούτοις ύστερα από τις µικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις 

και τις αναλύσεις του οργανικού άνθρακα, αυτή εντοπίζεται στο διάστηµα µεταξύ 8 

και 7,1 kyr BPnc (32-28 cm). Στο διάστηµα αυτό εντοπίζεται απότοµη µείωση των 

τιµών του οργανικού άνθρακα (Corg) (0,85%) χωρίς ωστόσο να διαρκεί αρκετό 

χρονικό διάστηµα. Επίσης παρατηρείται απότοµη µείωση στη διακύµανση της 

επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας (SST), υποδηλώνοντας την επικράτηση 

ψυχρών και ξηρών κλιµατικών συνθηκών. 

Το ποσοστό διακύµανσης των τιµών του δ18Ο κατά την περίοδο διακοπής του 

S1 στον πυρήνα Ζ1 παρουσιάζει µικρή µείωση. Αντίθετα, οι διακυµάνσεις στις τιµές 

του δ18Ο, που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους πυρήνες της Ν. Αδριατικής θάλασσας 

(πυρήνας KS-5) καθώς επίσης και στο Ιόνιο πέλαγος (RC-191, KET82-16 και 

KET82-22) από τους Fontugne et al. (1989) και Siani et al. (1997), παρουσιάζουν 

µικρή αύξηση των τιµών τους πιστοποιώντας έτσι και τις ψυχρότερες κλιµατικές 

συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο αυτή σε σχέση µε το διάστηµα απόθεσης 

του S1. 

Τέλος κατά την περίοδο αυτή στον πυρήνα Ζ1 παρατηρήθηκε µικρή αύξηση 

στις τιµές του δ13C. Αντίθετα οι Fontugne et al. (1989) παρατήρησαν µείωση των 
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τιµών του δ13C, γεγονός το οποίο ερµήνευσαν ως µείωση της ροής του χερσαίου 

οργανικού υλικού προς τη θάλασσα ως αποτέλεσµα της µειωµένης βροχόπτωσης στη 

γειτονική χέρσο (Ariztegui et al, 2000). Εξαίρεση αποτελούν ο πυρήνας KS5 στη 

Νότια Αδριατική θάλασσα (Fontugne et al., 1989) και ο πυρήνας CM92-43 στην 

κεντρική Αδριατική (Ariztegui et al., 1996; Asioli, 1996) όπου έχει παρατηρηθεί 

αύξηση στις τιµές του δ13C κατά την περίοδο διακοπής του S1 όπως ακριβώς και στον 

πυρήνα Ζ1. Στους τελευταίους πυρήνες το ποσοστό διακύµανσης του δ13C κατά την 

περίοδο διακοπής του S1, ξεπερνά το ποσοστό το ποσοστό διακύµανσης του δ13C 

κατά την περίοδο των S1a και S1b στρωµάτων, σε αντίθεση µε τον πυρήνα Ζ1 όπου η 

αύξηση των τιµών του δ13C κατά την περίοδο διακοπής του S1 δεν ξεπερνά το 

ποσοστό διακύµανσης των S1a και S1b στρωµάτων. 

 

Χρονική περίοδος 5,4– 3,5 kyr BPnc 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από µείωση της θερµοκρασίας ή/ και αύξηση 

της αλατότητας, όπως διαπιστώνεται από τη µικρή µείωση στη διακύµανση των τιµών 

της SST και την µικρή αύξηση στη διακύµανση των τιµών του δ18Ο. 

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται και από αύξηση των Ν. pachyderma και Gr. 

inflata. Η παρουσία των ειδών αυτών, συνιστά δραστικές αλλαγές στη σύσταση και 

κυκλοφορία της υδάτινης στήλης, µετά από την προηγούµενη περίοδο ανοξικών 

συνθηκών. Κατά την περίοδο αυτή έλαβε µέρος κατακόρυφη ανταλλαγή υδάτων που 

είχε ως αποτέλεσµα την ανανέωση των επιφανειακών νερών από πλούσια σε 

θρεπτικά συστατικά βαθιά νερά. Στον πυρήνα Ζ1, τo γεγονός αυτό, πιστοποιείται και 

από την αύξηση στη διακύµανση των τιµών του δ13C στο διάστηµα αυτό. Ανάλογες 

κλιµατικές συνθήκες έχουν παρατηρηθεί και στους πυρήνες των Rasmussen (1991) 

στο Ιόνιο και Ariztegui et al (2000) στην κεντρική Αδριατική και στην Τυρρήνια 

θάλασσα. 

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, επίσης, παρατηρείται έντονη παρουσία του 

πλαγκτονικού είδους Gg. falconensis, το οποίο σχετίζεται µε υψηλή αλατότητα 

(Loubere 1981). Το γεγονός αυτό πιθανά να σχετίζεται µε απότοµη αύξηση της 

επιφανειακής αλατότητας στα σηµερινά επίπεδα και έχει παρατηρηθεί και από µελέτη 

πυρήνων της Rasmussen (1991) στο Ιόνιο πέλαγος. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, πως κατά την περίοδο αυτή και στο διάστηµα 

5,4- 4,7 kyr BPnc, που βρίσκεται πάνω από το σαπροπηλίτη, παρατηρήθηκε στον 

πυρήνα Ζ1 ένα στρώµα πάχους 2 cm (21-19 cm) το οποίο παρουσιάζεται οξειδωµένο 
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και βιοαναµοχλευµένο. Το κόκκινο χρώµα του πιθανά να οφείλεται στην παρουσία 

οξειδωµένου σιδήρου. Η οροφή του οξειδωµένου αυτού στρώµατος καλύπτεται από 

ένα στρώµα πάχους 3 cm το οποίο αποτελείται από οξειδώσεις µαγγανίου. Η 

σύσταση του στρώµατος αυτού πιστοποιήθηκε µετά από µικροσκοπικές 

παρατηρήσεις των δειγµάτων Ζ1/2, Ζ1/3, Ζ1/4 (Εικ.8.3). Παρόµοια στρώµατα έχουν 

αναφερθεί και από τους Rasmussen (1991), Emeis and Gamerlenghi (1989), Pruysers 

et al. (1989), Emelynov and Shimkus (1986), Anastasakis and Stanley (1984, 1986), 

Murat and Got (1987). 

Η παρουσία πλαγκτονικών τρηµατοφόρων στη βάση του οξειδωµένου 

στρώµατος, όµοιων µε αυτά του σαπροπηλίτη, η αυξηµένη παραγωγικότητα κατά το 

τέλος της απόθεσής του και η απουσία βενθονικών τρηµατοφόρων σε αυτό, 

αποδεικνύει ο,τι το στρώµα αυτό (21-19 cm) πιθανά να ήταν σαπροπηλίτης. Η 

παρουσία επίσης αρνητικών τιµών δ18Ο στο διάστηµα αυτό αποτελεί ένα επιπλέον 

αποδεικτικό στοιχείο. 

Η Rasmussen (1991) εξηγεί πως το στρώµα αυτό οξείδωσης είναι 

σαπροπηλιτική ιζηµατογένεση η οποία έχει οξειδωθεί κατά την προς τα κάτω 

µετανάστευση καλά οξυγονωµένου νερού, καθώς αυτό επιστρέφει στα βαθιά νερά 

µετά τη λήξη των ανοξικών συνθηκών. Οι ίδιοι ερευνητές τοποθετούν το στρώµα 

αυτό στα 8,5-7,8 kyr BPnc. 

Επίσης οι Muller and Mangini (1980) συµπληρώνουν πως για να 

πραγµατοποιηθεί η οξείδωση του σαπροπηλιτικού στρώµατος απαιτείται χαµηλός 

ρυθµός ιζηµατογένεσης της τάξης 1-4 cm/1000yrs. Αυτό επιτρέπει την οξείδωση του 

ανώτερου µόνο στρώµατος του σαπροπηλού µε τη συνεχόµενη κατακόρυφη διάχυση 

Εικόνα 8.3: Οξειδώσεις Μαγγανίου, όπως φωτογραφήθηκαν µετά τη 
συλλογή τους από τον πυρήνα Ζ1 
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του οξυγόνου προς τα κάτω. Έτσι µε τη συνεχόµενη ιζηµατογένεση το οξειδωµένο 

στρώµα κατά κάποιο τρόπο µετακινείται προς τα πάνω. Επακόλουθα το 

κατακρηµνισµένο Μαγγάνιο µπορεί να επαναδιαλυθεί και να µεταναστεύσει προς τα 

ανώτερα στρώµατα. 

Όσον αφορά το στρώµα Μαγγανίου το οποίο εντοπίστηκε στον πυρήνα Ζ1, 

έχει παρατηρηθεί µια µετατόπιση ~3cm (16-19cm) πάνω από το σηµείο έναρξης της 

κυκλοφορίας των υδάτων. Ωστόσο, ο ρυθµός ιζηµατογένεσης  που έχει υπολογιστεί 

για τον πυρήνα Ζ1 είναι 8,24 cm/1000yrs, τιµή η οποία δεν θεωρείται χαµηλή, όπως 

απαιτούν οι προϋποθέσεις των Muller and Mangini (1980) 

 

Χρονική περίοδος 3,5 kyr BPnc- σήµερα 

Οι τιµές του δ18Ο σταθεροποιούνται στις σηµερινές, σχεδόν µηδενικές, τιµές, 

ενώ η συνεχής απουσία της βενθονικής πανίδας πιστοποιεί την επικράτηση των 

σηµερινών κλιµατικών συνθηκών. Οι τιµές του δ13C παρουσιάζουν µια γενική τάση 

αύξησης κατά την περίοδο αυτή, υποδηλώνοντας, πιθανά, τον εµπλουτισµό των 

νερών µε θρεπτικά συστατικά. 

Στο διάστηµα αυτό επίσης παρατηρείται αύξηση των Gs. ruber, Orb 

.universa, Ga .aequilateralis και µικρότερη αύξηση του Gs. sacculifer. Η παρουσία 

των Gs. ruber και Gs. sacculifer τα τελευταία 4 kyr BPnc έχει διαπιστωθεί και από 

τους Ariztegui et al. (1996) και Asioli (1996) στην Τυρρήνια και στην κεντρική 

Αδριατική και υποδηλώνουν ολιγοτροφικά νερά καλής µίξης όπως φαίνεται και από 

τις χαµηλές τιµές του Corg. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 
Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των διακυµάνσεων των πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων, η ανάλυση του Corg και των ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα που 

προέκυψαν από τη µελέτη του πυρήνα Ζ1, στην περιοχή του Ιονίου πελάγους, δίνουν 

µια εικόνα του παλαιοκλίµατος και της ακολουθίας των παλαιογεγονότων, κατά τη 

διάρκεια του Ανώτερου Τεταρτογενούς (τα τελευταία 17000 χρόνια). Οι λεπτοµερείς 

αναλύσεις, σε συνδυασµό µε τις ραδιοχρονολογήσεις οδήγησαν στον εντοπισµό µιας 

σειράς κλιµατικών γεγονότων και παλαιοωκεανογραφικών µεταβολών για την 

περιοχή του Ιονίου πελάγους. Σηµαντικότερο όλων των γεγονότων είναι η απόθεση 

του σαπροπηλού S1 και οι αιτίες σχηµατισµού του. Παρακάτω αναφέρονται τα 

συνοπτικότερα συµπεράσµατα της παρούσης εργασίας. 

 

• Με βάση το ρυθµό ιζηµατογένεσης, η περίοδος απόθεσης του σαπροπηλίτη 

υπολογίστηκε στα 9,5- 5,4 kyr BPnc και πρόκειται για τον S1. 

 

Από την πραγµατοποίηση τριών ραδιοχρονολογήσεων κατά µήκος του 

πυρήνα Ζ1, προέκυψε ο µέσος ρυθµός ιζηµατογένεσης 8,24 cm/ 1000 yrs. Με βάση 

το ρυθµό αυτό προκύπτει ότι η περίοδος απόθεσης του σαπροπηλίτη χρονολογήθηκε 

στα 9,5- 5,4 kyr BPnc και πρόκειται για τον S1. Γενικά, η ακολουθία απόθεσης του 

S1 υποδηλώνει σταδιακή αλλαγή των ωκεανογραφικών συνθηκών που επικρατούν 

στη λεκάνη του Ιονίου πελάγους. Αρχικά παρατηρείται µείωση του οξυγόνου του 

βαθιού νερού και σταδιακά εγκαθιδρύεται πλήρης ανοξία στον πυθµένα. Στη 
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συνέχεια παρατηρείται µια σύντοµη διακοπή της σαπροπηλικής ιζηµατογένεσης που 

συνοδεύεται και από σύντοµη επιστροφή του οξυγόνου στην υδάτινη στήλη. 

Ακολουθεί απόθεση του ανώτερου στρώµατος του σαπροπηλού µε την 

επανεγκαθίδρυση πλήρους ανοξίας στον πυθµένα. Τέλος παρατηρείται απότοµη 

επιστροφή της πλήρους οξυγόνωσης του πυθµένα η οποία σηµατοδοτεί και τη λήξη 

της σαπροπηλικής ιζηµατογένεσης. 

 

• Η φαιού χρώµατος ακολουθία, στο διάστηµα 21-40 cm, δεν είναι 

σαπροπηλική αλλά σαπροπηλιτική. 

 

Οι Kidd et al. (1978), ορίζουν ως σαπροπηλό τη σκουρόχρωµη ακολουθία πού 

περιέχει ποσοστό οργανικού άνθρακα µεγαλύτερο από 2% και ως σαπροπηλίτη την 

ακολουθία πού περιέχει ποσοστό οργανικού άνθρακα µεταξύ 0,5 και 2%. Σύµφωνα 

µε την παραδοχή αυτή, η φαιού χρώµατος ακολουθία που εντοπίστηκε µακροσκοπικά 

στον πυρήνα Ζ1 και µε βάση την κατακόρυφη κατανοµή του οργανικού άνθρακα 

περιέχει ποσοστό 1,5-1,8 %, χαρακτηρίζεται ως σαπροπηλιτική. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ερευνών που έχουν γίνει στην περιοχή της Μεσογείου (Capotondi et al., 

1999; Ariztegui et al., 2000; Geraga et al. 2000; Giunta et al., 2003) έχουν εντοπίσει 

την ύπαρξη σαπροπηλού και όχι σαπροπηλίτη. Η Rasmussen (1991) στην περιοχή του 

Ιονίου πελάγους (πυρήνας 10Β) εντόπισε φαιού χρώµατος ακολουθία µε ποσοστό 

οργανικού άνθρακα 1,77% την οποία ονόµασε σαπροπηλό S1. 

 

• Οι ανοξικές συνθήκες διήρκησαν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό 

που εκφράζεται από την φαιού χρώµατος σαπροπηλιτική λιθόφαση. 

 

Η παρουσία του οξειδωµένου και βιοαναµοχλευµένου στρώµατος πάνω από 

τη σαπροπηλιτική ακολουθία, η συµµετοχή στη βάση αυτού πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων όµοιων µε αυτά του σαπροπηλίτη, οι αρνητικές τιµές των δ18Ο, η 

αυξηµένη παραγωγικότητα κατά το τέλος της απόθεσής του και η απουσία 

βενθονικών τρηµατοφόρων σε αυτό, αποδεικνύει ο,τι το στρώµα στο διάστηµα 21-19 

cm ήταν σαπροπηλίτης. Σε παρόµοια αποτελέσµατα καταλήγουν οι µελέτες της 

Rasmussen (1991) στο Ιόνιο πέλαγος, καθώς και οι Emeis and Gamerlenghi (1989), 
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Pruysers et al. (1989), Emelynov and Shimkus (1986), Anastasakis and Stanley (1984, 

1986), Murat and Got (1987). 

 

• Η αιτία ανάπτυξης ανοξκών συνθηκών κατά την περίοδο απόθεσης του S1, 

είναι διαφορετική για τα δύο στρώµατα S1a και S1b. 

 

Κατά τη διάρκεια απόθεσης του σαπροπηλίτη επικρατούν τα θερµά 

πλαγκτονικά τρηµατοφόρα και απουσιάζουν τα ψυχρά. Το κατώτερο τµήµα του 

σαπροπηλίτη (S1a) χαρακτηρίζεται από απότοµες µειώσεις στις τιµές του δ13C, 

γεγονός το οποίο πιθανά να δηλώνει την αύξηση των βροχοπτώσεων κατά την 

περίοδο αυτή (Ariztegui et al., 2000). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εγκαθίδρυση 

ενός επιφανειακού στρώµατος χαµηλής αλατότητας (Bradley, 1938; Huang and 

Stanley, 1972; Williams et al., 1978; Rossignol-Strick et al., 1982; Thunell et al., 

1984) και την επακόλουθη ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών. 

Το ανώτερο τµήµα του σαπροπηλίτη (S1b) χαρακτηρίζεται από εντονότερη 

παρουσία του πλαγκτονικού τρηµατοφόρου Gs. sacculifer έναντι του Gg.bulloides, 

γεγονός το οποίο πιθανά υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη ευτροφισµού στο ανώτερο 

τµήµα του σαπροπηλίτη, οφείλεται µάλλον στην ανάπτυξη του DCM στρώµατος 

παρά στις αυξηµένες ποτάµιες απορροές. 

Η παρουσία της Gg. bulloides καθ’ όλη τη διάρκεια απόθεσης του S1, πιθανά 

να υποδηλώνει την ενίσχυση των νερών κατά την περίοδο αυτή µε θρεπτικά 

συστατικά λόγω ποτάµιων απορροών σε µικρότερο όµως ποσοστό. 

 

• Τέσσερα σύντοµα ψυχρά γεγονότα κατά τη διάρκεια της Late Glacial 

περιόδου. 

 

Κατά τη µεταβατική περίοδο από την τελευταία παγετώδη, στην τελευταία 

µεσοπαγετώδη περίοδο, εντοπίζονται τέσσερα σύντοµα ψυχρά γεγονότα στα 

διαστήµατα 93 cm (14,2 kyr BPnc), 77 cm (12,9 kyr BPnc), 72 cm (12,5 kyr BPnc) 

και 61 cm (11,6 kyr BPnc). 

Το τελευταίο ψυχρό γεγονός (11,6 kyr BPnc), είναι το καλύτερα 

τεκµηριωµένο και πιθανά να αντιστοιχεί στο ψυχρό Younger Dryas (YD) γεγονός, το 

οποίο συµπίπτει και µε µικρή επέλαση των παγετώνων κατά την περίοδο αυτή και 
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έχει εντοπιστεί και σε άλλους πυρήνες της κεντρικής Μεσογείου (Vergnaud-Grazzini 

et al., 1977 & 1986; Geraga et al., 2000). 

Το πρώτο ψυχρό γεγονός (14,3 kyr BPnc) πιθανά να ανήκει στην ψυχρή 

περίοδο Heinrich 1. Ωστόσο, η παρουσία του τουρβιδίτη Τ στο διάστηµα αυτό, δεν 

µας επιτρέπει να µιλήσουµε µε βεβαιότητα για την παρουσία του. 

 

• Τρία σύντοµα ψυχρά γεγονότα κατά την περίοδο του Ολοκαίνου. 

 

Κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου, εντοπίζονται τρία σύντοµα ψυχρά γεγονότα 

στα διαστήµατα 44 cm (9,9 kyr BPnc), 30 cm (7,5 kyr BPnc) και 20 cm (5,4 kyr 

BPnc). 

Το πρώτο από αυτά (9,9 kyr BPnc) πιθανά να αντιστοιχεί στο πρώτο ψυχρό 

(stadial) γεγονός του Ολοκαίνου (Bond et al., 1997; Geraga et al., 2000). Τα άλλα δυο 

ψυχρά γεγονότα (7,5 kyr BPnc και 5,4 kyr BPnc) χαρακτηρίζονται από απότοµη 

αύξηση των Ν.pachyderma και Gr.inflata και συνδέονται µε κατακόρυφη ανάµειξη 

της υδάτινης στήλης, που έχει ως αποτέλεσµα την ανανέωση των επιφανειακών 

νερών από πλούσια σε θρεπτικά συστατικά βαθιά νερά κατά την περίοδο διακοπής 

και µετά το τέλος απόθεσης του S1, αντίστοιχα. 

 

• Η κατανοµή των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων οδήγησε στον προσδιορισµό 

οικοζωνών και βιοζωνών. 

 

Με βάση τον προσδιορισµό των οικοζωνών από τους Capotondi et al. (1999) 

και των βιοζωνών από τους Jorissen et al. (1993), στον πυρήνα Ζ1 προσδιορίστηκαν 8 

οικοζώνες (8-1) και τα όρια των βιοζωνών ΙΙΙ/ΙΙ και ΙΙ/Ι.  

Η οικοζώνη 8 εντοπίζεται στο διάστηµα 108 και 78 cm (16,5– 13 kyr BPnc). 

Η οικοζώνη 7 εντοπίζεται στο διάστηµα 78- 61 cm (13– 11,6 kyr BPnc). Η οικοζώνη 

6 εντοπίζεται στο διάστηµα 61- 50 cm (11,6- 10,5 kyr BPnc) και αντιστοιχεί στο 

ψυχρό και ξηρό γεγονός Younger Dryas. Η οικοζώνη 5 εντοπίζεται στο διάστηµα 50- 

40 cm (10,5- 9,5 kyr BPnc). Η οικοζώνη 4 αντιπροσωπεύει την ιζηµατογένεση του S1 

και χαρακτηρίζεται από την παρουσία θερµών πλαγκτονικών ειδών. Η οικοζώνη 3 

εντοπίζεται στο διάστηµα 21- 14 cm (5,4– 3,5 kyr BPnc). Οι οικοζώνες 2 και 1 

εντοπίζονται µαζί στα τελευταία 14 cm του πυρήνα (3,5 kyr BPnc- σήµερα) και 
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χαρακτηρίζεται από την παρουσία θερµών ειδών τα οποία διαβιούν στις σηµερινές 

συνθήκες. 

Το όριο των βιοζωνών ΙΙ και ΙΙΙ (ΒΖΙΙ/ΙΙΙ) (12,7 kyr BPnc) εντοπίζεται στα 

74,5 cm και το όριο της βιοζώνης Ι µε τη ΙΙ (ΒΖΙ/ΙΙ) (9,6 kyr BPnc) στα 41 cm Η 

ΒΖΙΙΙ αντιστοιχεί στην τελευταία παγετώδη περίοδο. Η ΒΖΙΙ συνδέεται µε την 

επικράτηση της µεταβατικής περιόδου από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο 

Ολόκαινο (Late Glacial). Η ΒΖΙ συνδέεται µε την επικράτηση του Ολοκαίνου. 

 

• Η επεξεργασία των δεδοµένων µε στατιστική µέθοδο (SPSS) οδήγησε στην 

επιβεβαίωση των περισσότερων βιογεγονότων. 

 

Η εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης στα µικροπαλαιοντολογικά 

δεδοµένα ανέδειξε τέσσερις παράγοντες. Οι δύο πρώτοι σχετίζονται µε µεταβολές της 

επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας και τονίζουν την επίδραση της αυξηµένης 

θερµοκρασίας στο σχηµατισµό του S1 (Aksu et al. 1995, Rohling et al. 1997, Geraga 

et al. 2000). Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται µε το µηχανισµό ανάπτυξης ευτροφικών 

συνθηκών λόγω καλής ανάµειξης των επιφανειακών νερών (Rohling et al. 1997, 

Geraga et al. 2000). Ο τέταρτος παράγοντας σχετίζεται µε το µηχανισµό ανάπτυξης 

ευτροφισµού λόγω αυξηµένων ποτάµιων εκροών κατά τη διάρκεια του S1 (Aksu et 

al. 1995, Rohling et al. 1997, Geraga et al. 2000). 
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Z1/70 2 1 108     22 15  5      9 23      
Z1/45 3 14 176 7 1 12  12 35  8      12 12 12    22 
Z1/71 4 10 145 6  1 1 8 18 3 9      11 23 5    5 
Z1/72 5 12 185 7 1  4 6 19  16      17 28 12    1 
Z1/46 6,5 10 105 10 6 8 3 10 8 2 4      7 7 5 5   13 
Z1/73 7,5                       
Z1/1 8,5 10 97  2 7  19 8  26 6  1   30 15 7 8   4 
Z1/74 9,5 1 72 4 1 4  7 13  14      16 4 4    16 
Z1/75 10,5 5 72  1 6  22 9  8 1     13 3 3    6 
Z1/47 11,5 5 61 1 1 6 5 23 10  12 1 1    18 3 8    3 
Z1/76 12,5 8 61 3  4  19 20  12      31 22 13    10 
Z1/77 13,5 7 72   8 1 29 5  6 2     25 10 2 2   14 
Z1/48 14,5 8 62 1 2 8 3 18 15 4 14 3    2 32 6 3 6   31 
Z1/78 15,5 5 106 8 1 14  29 34 4 32 10 5    43 12 17 7 2  15 
Z1/2 16,5 12 122  3 12 8 48 89 4 25 23 31 1   46 28 5 32   33 
Z1/3 17,5 26 195 3 4 21  40 42 4 38 35 17 1   59 65 11 83   15 
Z1/4 18,5 8 67 3 2 3 6 34 7 2 15 23 4    8 20 11 20   10 
Z1/5 19,5 13 111 4 1 13 3 32 22 2 16 14 3    30 34 6 35   14 
Z1/6 20,5 9 115 17 5 17 7 29 8  22 19 12    27 34 17 55   5 
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Z1/7 21,5 10 128 15 5 19 9 13 12  26 17 4    15 32 8 21   11 
Z1/8 22,5 11 149 8 5 15 12 22 7 5 21 8 5    12 27 17 6   4 
Z1/9 23,5 16 146 5 8 20 6 30 19  26 2 2    25 32 13 7   8 
Z1/10 24,5 9 60 6 4 17 7 24 6 1 20  2    4 15 13 1   4 
Z1/11 25,5 17 95 7 8 18 19 61 16 1 17 2     22 28 7    6 
Z1/12 26,5 24 105 11 5 13 2 33 10  24 1     13 14 9    3 
Z1/13 27,5 10 92 7 8 21 15 20 7  19 1     5 35 7    1 
Z1/14 28,5 18 72 7 4 8 11 36 16 3 26 3     16 25 10    2 
Z1/15 29,5 7 25 3 1 16 2 11 4  7 5 1     8 2 5 5  4 
Z1/16 30,5 5 33 5  3  31 4 3 5 37 10    5 6 2 40 7  2 
Z1/17 31,5 21 79  4 6 5 46 9 3 7 1 1    10 20 11 3   1 
Z1/18 32,5 10 39 3 4 4 4 44 9 1 24      8 11 19 3   4 
Z1/19 33,5 8 82 13 3 10 11 51 19 4 28      12 15 8 5 6  5 
Z1/20 34,5 5 40 6 1 3  23 8 2 40      11 12 6  1  4 
Z1/21 35,5 11 46 1  7  28 6  35   1   7 17 13    3 
Z1/22 36,5 14 104 10   1 39 4 14 30   3   15 17 5  3  1 
Z1/23 37,5 18 149 17 2 5  45 10  6 1     12 4 17     
Z1/24 38,5 5 124 11 3 4 5 33 4 2 8 4 1 1 2  13 8 17     
Z1/25 39,5 6 76  1 3  26 6  12 24 5 1 15  26  4 3    
Z1/26 40,5 4 51 7 2 3  18 10  9 18 6  17  29  4     
Z1/27 41,5 6 137   1 1 51 14 6 57 15 4 2 22 1 34 2 3 6    
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Z1/28 42,5  67  1   14 7 4 10 1 3  5  16 1  1    
Z1/29 43,5 1 90 4    29 19 3 13 9 5  3 1 26 1  2    
Z1/30 44,5  55 1 1 1 1 24 16 2 11 9 5    29   4    
Z1/79 45,5 1 84 4  2  25 10 7 10 2   1  45   8 4   
Z1/80 46,5  53 1  3  27 6 6 3 6 1  1 1 28   33 2 4  
Z1/49 47,5 2 73     32 11 7 11 13 6 5  7 55   52 20 12  
Z1/81 48,5  56 3    28 7 7 10 7 2 1  2 31   38 6 6  
Z1/82 49,5 2 79 4    27 7 4 13 12  2  3 21   34 8 1  
Z1/31 50,5  135 8    8 19 18 29 36 4 4  10 52   98 36 8  
Z1/83 51,5  50 2    13 4 6 6 19 4   4 32   61 4 6  
Z1/84 52,5  36     20 5 14 9 13    9 34   66 5 5  
Z1/50 53,5  37    2 27 12 5 6 6 1 1  5 29   107  4  
Z1/85 54,5  30 4    24 12 7 7 23    16 38   94 4   
Z1/86 55,5  22 3  1  28 8  13 13 1   13 28   82 10 7  
Z1/51 56,5  20   1 1 45 13  15 1 1  1 21 28   119 6 5  
Z1/87 57,5 1 23  1 2  34 25 9 16 9 2 1 2 10 41 1 1 97 10 7  
Z1/52 58,5 1 27 5  3  29 4  7 12 6 1 6 6 29   85 7 10  
Z1/88 59,5 1 29 4    11 10 4 7 11 8  11 4 25   40 2 6  
Z1/32 60,5  54 5  1  15 12 4 21 28 16  30 4 28   55 13 5  
Z1/89 61,5 2 63     24 11 9 9 17 8  14 2 34   30 7 2 1 
Z1/90 62,5 4 120 5  4  24 6 7 18 42  1 26 6 63 3 4 100 8 8  
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Z1/53 63,5  47 6  1  14   13 20 12  13 4 24 4 1 18  1  
Z1/91 64,5 1 100 1  1  23 6 1 8 36 14  18 4 27 7  31 1 4  
Z1/92 65,5  121 6    12 6 6 15 52 19  23 2 22   45 1 6  
Z1/54 66,5  90 5  1 1 18 6  5 49 15  16 4 16   28 1 2  
Z1/93 67,5 4 119 4 1  1 22 9 1 2 34 19  8  26   32 3 3 2 
Z1/55 68,5 6 67 3    22 7 4 5 48 9 1 13 1 28 1  28  3  
Z1/94 69,5 4 81 5  1  23 9  12 37 7  11 2 18   33 7  1 
Z1/33 70,5 1 55 7    19 9  10 25 6  30  16   25 9 7  
Z1/95 71,5 5 75 5   1 30 8  8 28   28  16   55 8 6  
Z1/96 72,5 2 42 4    18 10 3 6 16   7  10   44 4 6  
Z1/56 74  48 2  3  8 11  6 13 20 2 14  14   39  3  
Z1/97 75  79 3    20 7 1 7 14   6  12   12 11  1 
Z1/98 76  71 4    20 16 1 9 20  2 2  9   35 4   
Z1/57 77  64 13    37 3  3 26 3 3 7  4   38 1 6  
Z1/58 78,5  47 6   3 33 5 7 8 40 10 7 2     45 1 6  
Z1/99 79,5  57 10    41 11 3  68 4 9   8   56 9 6  
Z1/34 80,5 2 68 14    26 4  1 49 6 6   2   35 9 1  
Z1/100 81,5  87 29    24 18 9 14 41 5 27   14   99 9 12 1 
Z1/59 83  45 12    24 3 6 2 12 7 19   2   70  4  
Z1/101 84,5                       
Z1/60 85,5  39 13    38 4 2    15   26   64 2 10  
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Z1/102 86,5                       
Z1/61 87,5  44 15    60 3 2 8   22   32   86 5 9  
Z1/103 88,5                       
Z1/35 89,5  52 24    39 21 2 2   15   24   80 21 12  
Z1/104 90,5                       
Z1/36 91,5  44 24  1  38 9 1 20   21   31   66 18 12  
Z1/105 92,5  36 16    27 11  2   34   42   86 3 19  
Z1/62 93,5  50 21    48 8 2 5   26   40   82 12 16  
Z1/106 94,5  50 15  3  26 9  19   40   48   73 15 6  
Z1/107 95,5                       
Z1/37 96,5  38 16    48 5 2 7   11   28   79 36 13  
Z1/108 97,5                       
Z1/109 98,5                       
Z1/63 99,5  28 22    52 5 1 4   20   33   73 3 16  
Z1/110 100,5                       
Z1/38 102  38 10    42 5 4 15 5 1 25   31   50 12 17  
Z1/111 103                       
Z1/64 104  41 11  4  15 4 10 3 7 4 30   28   64 17 13  
Z1/112 105,5                       
Z1/39 106,5  32 13    9 2 8 7 1  27   21   51 17 8  
Z1/113 107,5 2 53     28 9 26 36 20 9 6   12   24  7 1 
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Z1/40 108,5 2 57 5    28 2 6 8   23   17   40 20 9  
Z1/41 109,5  53 28  1  93 18 55 17   80   54   42 35 21  
Z1/114 110,5  44 7  1  55 9 37 5   57   63   55 6 13  
Z1/115 111,5                       
Z1/65 112,5  17 2    20 7 62 3   49   29   38 1 11  
Z1/116 113,5                       
Z1/117 114,5                       
Z1/66 115,5  46 14    90 6 74 4   56   49   72 8 17  
Z1/118 116,5                       
Z1/119 117,5                       
Z1/67 118,5  26 9    28 4 52 2   38   30   45  4  
Z1/120 119,5  37 9    34 7 54 7 1  42   41   37 7 11  
Z1/42 120,5  96 15    59 11 52 14 1  63  2 53   28 41 11  
Z1/121 121,5                       
Z1/122 122,5  96 15  2  30 22 62 31   51  2 39   68 3 13  
Z1/68 123,5  83 27    62 10 52 12   69  1 61   70 12 9  
Z1/123 124,5                       
Z1/124 125,5                       
Z1/69 126,5  53 8    66 7 95 12   71   68   43 11 7  
Z1/125 127,5                       
Z1/43 128,5 2 67 6    101 7 48 19   96  1 53   26 34 9  
Z1/44 130  64 11    111 26 77 28 1  93  1 51   52 24 11  
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1
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1
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PΕργαστήριο Μικροπαλαιοντολογίας, Τµήµατος Γεωλογίας, Παν/µιο Πάτρας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1, που συλλέχθηκε στο Ιόνιο πέλαγος, 
πραγµατοποιήθηκαν µικροπαλαιοντολογικές (πλαγκτονικά τρηµατοφόρα) και 
ισοτοπικές (δP

18
PΟ) αναλύσεις. Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης 

οδήγησαν στον εντοπισµό τριών κύριων κλιµατικών περιόδων: την τελευταία 
παγετώδη περίοδο, την µεταβατική περίοδο και το Ολόκαινο. Οι θερµότερες 
κλιµατικές συνθήκες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια σχηµατισµού του 
σαπροπηλού S1. Ο σχηµατισµός του S1 αποδίδεται στην επικράτηση θερµών 
και ταυτόχρονα χαµηλής αλατότητας επιφανειακών νερών που είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση του ρυθµού κυκλοφορίας στην υδάτινη στήλη και την 
ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών στα νερά του πυθµένα. Επιπλέον, 
εντοπίστηκαν τέσσερα ψυχρά γεγονότα σύντοµης διάρκειας: Το πρώτο κατά 
τη µεταβατική περίοδο από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο 
και πιθανώς πρόκειται για το γεγονός Younger Dryas. Τα άλλα τρία 
εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου εκ των οποίων το πρώτο 
συµπίπτει µε τη λήξη του S1 και το δεύτερο εντοπίζεται κατά τη διάρκεια 
απόθεσης του S1, χωρίς όµως να προκαλεί (στα µέχρι σήµερα 
αποτελέσµατα) σαφή διακοπή στην ιζηµατογένεσή του, όπως έχει εντοπιστεί 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις πυρήνων από την Ανατολική Μεσόγειο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κλιµατική αστάθεια χαρακτηρίζει την τελευταία παγετώδη περίοδο και το 
Ολόκαινο όπως προκύπτει από συστηµατικές µελέτες σε θαλάσσια ιζήµατα 
υψηλών γεωγραφικών πλατών στις οποίες έχουν καταγραφεί µια σειρά 
θερµών και ψυχρών γεγονότων σύντοµης διάρκειας (Bond et al. 1992, Bond 
et al. 1997). Οι περισσότερες µελέτες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 
εστιάζονταν στον εντοπισµό παλαιoωκεανογραφικών συνθηκών που 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη των σαπροπηλικών ακολουθιών (Cita et al. 
1977). Τα τελευταία χρόνια µελέτες υψηλής ανάλυσης σε θαλάσσια ιζήµατα 
της Μεσογείου έχουν εντοπίσει κλιµατικά γεγονότα σύντοµης διάρκειας 
δείχνοντας ότι κλιµατική αστάθεια χαρακτήριζε και την περιοχή της Μεσογείου 
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στο ίδιο χρονικό διάστηµα (Rohling et al. 1997, Geraga et al. 2000, Casford et 
al. 2001). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίµηση των παλαιοκλιµατολογικών-
παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του 
Ιονίου Πελάγους κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές. Τα αποτελέσµατα βασίζονται 
στη µελέτη της µικροπανίδας (πλαγκτονικά τρηµατοφόρα) και των ισοτόπων 
οξυγόνου (δP

18
PΟ) στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1 που συλλέχθηκε από την 

κατωφέρεια της λεκάνης Οτράντο- Λευκάδας, δυτικά των Παξών (φ 
39P

0
P15’11,17’’ και λ 19P

0
P51’59,68’’) σε βάθος 1160m (Σχ. 1).  

 
 

 
Σχήµα 1. Χάρτης της περιοχής µελέτης στην οποία φαίνεται η θέση πυρηνοληψίας του Ζ1. 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Αρχικά στον πυρήνα Ζ1 έγινε λεπτοµερής µακροσκοπική περιγραφή, 
προκειµένου να αναγνωριστούν οι κύριες λιθολογικές ενότητες. 

Για τις µικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις, τα δείγµατα ιζήµατος πλύθηκαν 
µε αραιό διάλυµα HB2 BO B2 B (Aksu et al. 1995). Ακολούθησε υγρό κοσκίνισµα και 
το κλάσµα των >150 µm ξηράθηκε σε φούρνο στους 50P

0
PC. Μετά την ξήρανσή 

τους, τα δείγµατα οµογενοποιήθηκαν µε τη χρήση του Otto splitter, ώστε το 
κάθε ένα από αυτά να περιέχει περίπου 200 πλαγκτονικά τρηµατοφόρα. 
Συνολικά αναλύθηκαν 69 δείγµατα η απόσταση µεταξύ των οποίων είναι 
1,84cm κατά µέσο όρο. 

Ο προσδιορισµός του οργανικού άνθρακα (CBorg B) έγινε σύµφωνα µε τους 
Gaudette et al. (1974). Συνολικά αναλύθηκαν 43 δείγµατα. 
Οι ισοτοπικές αναλύσεις βασίστηκαν στις µετρήσεις της µεταβολής της σχέσης 
Ο P

18
P/ ΟP

16
P σε κελύφη ατόµων του πλαγκτονικού τρηµατοφόρου Globigerinoides 

ruber. Τα δείγµατα αναλύθηκαν στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου της 
Αγγλίας (Laboratory of Geology and Geophysics). Συνολικά αναλύθηκαν 43 
δείγµατα η απόσταση µεταξύ των οποίων είναι 2,84cm κατά µέσο όρο. 

Στο Ζ1 έγιναν δυο ραδιοχρονολογήσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε 
κελύφη ατόµων Gs.ruber. Οι αναλύσεις έγιναν µε τη µέθοδο Accelerator Mass 
Spectometry (AMS) στο εργαστήριο Beta Analytic INC (Florida, USA), (Πιν. 
1). 

Τέλος στα αποτελέσµατα των µικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων και του 
προσδιορισµού του CBorg B, εφαρµόστηκε η πολυδιάστατη στατιστική µέθοδος 
της παραγοντικής ανάλυσης R- τύπου (Davis 1985). 
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Βάθος (cm) Κωδικός δείγµατος 
εργαστηρίου 

Μετρήσιµη 
ηλικία 
(P

14
PCBnc B) 

Απόκλιση  
(χρόνια) 

37 Beta 166998 9170 380 
129 Beta 166999 29400 370 
Πίνακας 1. Kωδικοί και βάθη δειγµατοληψίας των δειγµάτων που ραδιοχρονολογήθηκαν. 

ΑΠ0ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ιζήµατα 

Η µακροσκοπική παρατήρηση του πυρήνα Ζ1 οδήγησε στον 
προσδιορισµό τεσσάρων λιθοφά- 
 

 
Σχήµα 2. Μακροσκοπική περιγραφή του πυρήνα Ζ1. 
 
σεων (Σχ. 2). Η 1P

η
P λιθοφάση (0-22,5 cm) αποτελείται από καφέ- γκρι 

ηµιπελαγική ιλύ µε υψηλή συµµετοχή θραυσµάτων από κελύφη. Στη βάση της 
λιθοφάσης εντοπίζονται σκουρόχρωµες ενστρώσεις και κόκκοι οξειδίων 
µετάλλων. Η 2P

η
P λιθοφάση (22,5- 40 cm) αποτελείται από λαδόχρωµη ιλύ και 

περιέχει υψηλό ποσοστό CBorg B (0,5-1,8 %) (Σχ. 4). Τα χαρακτηριστικά της 
λιθόφασης αυτής δείχνουν ότι πρόκειται για σαπροπηλιτική ακολουθία 
(Anastasakis & Stanley 1984). Σύµφωνα µε την πρώτη ραδιοχρονολόγηση η 
λιθοφάση αντιστοιχεί στο σαπροπηλό S1, ο οποίος έχει εντοπιστεί στους 
περισσότερους πυρήνες της Μεσογείου (Rasmussen 1991, Aksu et al. 1995). 
Η 3P

η
P λιθόφαση (40- 109 cm) αποτελείται από γκρι ηµιπελαγική ιλύ και 

αυξηµένη συγκέντρωση κελυφών. Η 4P

η
P λιθόφαση (109- 131 cm) αποτελείται 

από καφέ- γκρι ιλύ µε αυξηµένη παρουσία χονδρόκοκκου υλικού. 
 
Ισότοπα οξυγόνου (δP18 PΟ) 

Η κατακόρυφη κατανοµή των ισοτόπων οξυγόνου, οδήγησε στον 
προσδιορισµό τριών ενοτήτων (Σχ. 3). Στη βάση του πυρήνα (131-90 cm) 
παρατηρούνται υψηλές τιµές ισοτόπων οξυγόνου (2,287-2,961 %Bο B), 
υποδηλώνοντας τις ψυχρές κλιµατικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας παγετώδους περιόδου. Στη συνέχεια και περίπου µέχρι τα 45 cm οι 
τιµές των ισοτόπων µειώνονται δηλώνοντας έτσι τη βελτίωση των κλιµατικών 
συνθηκών κατά τη µεταβατική περίοδο από την τελευταία παγετώδη προς την 
τελευταία µεσοπαγετώδη περίοδο (Late Glacial Period). Στα ανώτερα τµήµατα 
του πυρήνα (45-0 cm) οι τιµές των ισοτόπων παρουσιάζονται σταθερά 



 

 113

χαµηλές δηλώνοντας έτσι τις θερµές κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν 
κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου (Rasmussen 1991, Aksu et al. 1995). 
Παρόµοια τάση επικρατεί στα ιζήµατα όλων των πυρήνων της Ανατολικής 
Μεσογείου το ίδιο χρονικό διάστηµα και συνδέονται µε την επικράτηση 
χαµηλής αλατότητας και υψηλής θερµοκρασίας των επιφανειακών νερών κατά 
τη διάρκεια απόθεσης του S1 (Cita et al. 1977, Rohling et al. 1997, Geraga et 
al. 2000). Αµέσως µετά το τέλος απόθεσης του σαπροπηλού, οι τιµές του 
δP

18
PΟ αυξάνονται και σταθεροποιούνται µεταξύ  –0,182 και 0,400% Bο B. Πριν την 

έναρξη του σαπροπηλού S1, στα 43cm οι τιµές του δP

18
PΟ αυξάνονται απότοµα 

και για µικρό χρονικό διάστηµα, και αποτελούν τις υψηλότερες τιµές του δP

18
PΟ 

(1,111% Bο B) κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου. 
 

Πλαγκτονικά τρηµατοφόρα 
Τα είδη των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων που αναγνωρίστηκαν 

συνολικά στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1 είναι τα εξής: Globigerinoides ruber, 
Gs.sacculifer, Gs.trilobus, Gs.obliquus, Gs.quadrilobatus, Globigerina 
bulloides, Gg.falconensis, Gg.rubescens- tenellus, Orbulina universa, 
Globigerinella aequilateralis, Ga.calida, Neogloboquadrina dutertrei, 
N.pachyderma, Globorotalia inflata, Gr.truncatulinoides, Gr.crassaformis, Gr. 
scitula, Gr.anfracta, Globigerinita glutinata, Ge.digitata, Turborotalita 
quinqueloba. 

Στην εικόνα του σχήµατος 4 παρουσιάζονται οι κατακόρυφες 
κατανοµές του οργανικού άνθρακα και των κυριότερων πλαγκτονικών 
τρηµατοφόρων. Σύµφωνα µε αυτές, τα κατώτερα στρώµατα του Ζ1 (~130-
80cm) χαρακτηρίζονται από υψηλή συµµετοχή των N. dutertrei, N. 
pachyderma, T. quinqueloba και Gr. scitula, τα οποία είναι δείκτες ψυχρών 
κλιµατικών συνθηκών και από χαµηλή συµµετοχή των θερµών ειδών (Gs. 
ruber, Gs.sacculifer, Gs.trilobus, Gs.obliquus, Or. universa και  Gl. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Σχήµα 3α. Κατακόρυφη κατανοµή των 
ισοτόπων οξυγόνου δ P

18
PΟ των ιζηµάτων 

του πυρήνα Ζ1 
 

 
Σχήµα 3β. Κατακόρυφη κατανοµή των τιµών του δείκτη της 
επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας (SST). 
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aequilateralis) (Σχ. 4). Η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε τις υψηλές τιµές των 
δP

18
PΟ και δηλώνει την επικράτηση ψυχρών επιφανειακών νερών κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου. Οι ψυχρότερες κλιµατικές 
συνθήκες της περιόδου εντοπίζονται µεταξύ 130cm και 110cm, όπου 
παρατηρούνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της ψυχρής µικροπανίδας σε 
συνδυασµό µε τους ισχυρότερους εµπλουτισµούς των τιµών δP

18
PΟ. Σύντοµες 

αυξήσεις των θερµών ειδών σε βάθη 108cm και 125cm συνιστούν αλλαγή του 
παλαιοκλίµατος προς θερµότερες συνθήκες. Η έλλειψη αναλύσεων δP

18
PΟ στα 

διαστήµατα αυτά δεν µας επιτρέπουν την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. 
Στο διάστηµα µεταξύ 80cm έως 60cm η συµµετοχή των θερµών ειδών είναι 
αυξηµένη ενώ παράλληλα παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση των Gr. inflata. 
Το είδος αυτό προτιµά ευτροφικά περιβάλλοντα µε καλή ανάµειξη της 
υδάτινης στήλης (Lourens et al. 1992). Στο διάστηµα που ακολουθεί και ως τα 
50cm παρατηρείται απότοµη αύξηση των N. pachyderma. Το είδος αυτό 
συνδέεται µε την ανάπτυξη του στρώµατος µέγιστης χλωροφύλης (DCM) 
(Fairbanks et al. 1980). Παράλληλα, στο ίδιο διάστηµα παρατηρείται σύντοµη 
µείωση της συγκέντρωσης των θερµών ειδών που υποδηλώνει πρόσκαιρη 
µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειακών νερών.  

  
Σχήµα 4. Κατακόρυφες κατανοµές του ποσοστού του CBorgB και της συγκέντρωσης των σηµαντικότερων πλαγκτονικών 
τρηµατοφόρων του πυρήνα Ζ1. Σε γκρι πλαίσιο υποδηλώνεται η παρουσία του σαπροπηλού S1, ενώ µε γραµµές 
σηµειώνονται τα όρια των βιοζωνών (διακεκοµµένες γραµµές) και των οικοζωνών (συνεχείς γραµµές), όπως 
αναφέρονται στο αντίστοιχο κείµενο.  

 
Στα ανώτερα 50cm παρατηρείται σταδιακή αύξηση και κυρίαρχη 

επικράτηση της θερµής µικροπανίδας που σε συνδυασµό µε τις χαµηλές τιµές 
δP

18
PΟ δηλώνουν επικράτηση θερµών επιφανειακών νερών κατά τη διάρκεια 

του Ολοκαίνου. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των θερµών ειδών 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια απόθεσης του S1 µεταξύ 40-35cm και 28-
20cm. Πρόσκαιρες µειώσεις της συγκέντρωσης των θερµών ειδών 
παρατηρούνται στα 50cm, 40cm, 30cm και 20cm, τα οποία συµπίπτουν µε 
µικρές αυξήσεις των N. pachyderma και Gr. inflata. Οι µεταβολές αυτές στη 
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µικροπανίδα συνδέονται: (α) στα 40cm µε σύντοµη αύξηση των τιµών του 
δP

18
PΟ, δηλώνοντας σύντοµη επιδείνωση των κλιµατικών συνθηκών, (β) στα 

30cm µε σύντοµες και σποραδικές µειώσεις του ποσοστού του Corg 
δηλώνοντας µικρές αλλαγές στην ιζηµατογένεση του σαπροπηλού S1 και (γ) 
στα 20cm µε αυξήσεις των τιµών δP

18
PΟ και τη διακοπή της σαπροπηλικής 

ιζηµατογένεσης του S1.  
Κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου έχουν αναγνωρισθεί 7 ψυχρά, 

σύντοµης διάρκειας γεγονότα σε πυρήνες ιζήµατος υψηλών γεωγραφικών 
πλατών (Bond et al. 1997). Κάποια από αυτά αναγνωρίζονται και στα 
θαλάσσια ιζήµατα της Ανατολικής Μεσογείου (Casford et al. 2001). Μάλιστα 
δύο από αυτά συνδέονται µε τη σύντοµη διακοπή (στα 7-8 ka) και τη λήξη (5-6 
ka) της ιζηµατογένεσης του S1 (Rohling et al. 1997, Geraga et al. 2000). Βάση 
των παραπάνω, τρία από τα γεγονότα αυτά φαίνεται ότι έχουν εντοπιστεί και 
στα ιζήµατα του Ζ1 στα 40cm, 30cm και 20cm. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον 
πυρήνα Ζ1, η σύντοµη µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών στα 30cm δεν 
συνδέεται µε σαφή διακοπή της σαπροπηλικής ακολουθίας του S1, όπως 
φαίνεται τόσο µακροσκοπικά όσο και στην κατακόρυφη κατανοµή του 
ποσοστού του Corg.   
 
∆είκτης της επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας 

Χρησιµοποιώντας ως δείκτες θερµού κλίµατος τα πλαγκτονικά 
τρηµατοφόρα: Gs.ruber, Gs.sacculifer, G.trilobus, G.obliquus, Gg.rubesces 
tenellus, Orb.universa, Ga.aequilateralis, και ως ψυχρού κλίµατος τα: 
N.pachyderma, Gr.scitula, Gg.quinqueloba, Ga.glutinata εκτιµήθηκε ο δείκτης 
της επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας (SST) ως το πηλίκο του 
ποσοστού των θερµών ειδών προς το άθροισµα των ποσοστών των θερµών 
και ψυχρών ειδών (Lourens et al., 1992) και κατασκευάστηκε η κατακόρυφη 
κατανοµή των τιµών της (Σχ. 3β). 

Η κατακόρυφη κατανοµή του δείκτη της επιφανειακής θαλάσσιας 
θερµοκρασίας συνηγορεί µε τις προηγούµενες παρατηρήσεις στην εξέλιξη του 
παλαιοκλίµατος. Οι χαµηλότερες τιµές της θερµοκρασίας εντοπίζονται µεταξύ 
130cm έως 80cm δηλώνοντας την παρουσία της τελευταίας παγετώδους 
περιόδου. Οι τιµές του δείκτη αυξάνονται µεταξύ 80cm έως 60cm δηλώνοντας 
τη µετάβαση από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο. Μεταξύ 60 
και 50cm ο δείκτης µειώνεται απότοµα δηλώνοντας την επικράτηση ενός 
σύντοµου ψυχρού γεγονότος, πιθανώς του Younger Dryas. Μετά τα 50cm οι 
τιµές του δείκτη αυξάνονται έως την οροφή του πυρήνα και διατηρούνται 
σταθερά υψηλές δηλώνοντας την επικράτηση του Ολοκαίνου. Οι µέγιστες 
τιµές στο διάστηµα αυτό παρατηρούνται κατά την απόθεση του σαπροπηλού 
ενώ οι ελάχιστες στα 40cm, 30 cm και 20 cm, δηλώνοντας την επικράτηση 
σύντοµων θερµών και ψυχρών γεγονότων, αντίστοιχα.  
 
Βιο- στρωµατογραφία 

Βάση των κατακόρυφων κατανοµών των συγκεντρώσεων των 
πλαγκτονικών τρηµατοφόρων (Σχ. 4), εντοπίστηκαν οι τρείς βιοζώνες, όπως 
προσδιορίστηκαν από τους Jorissen et al. (1993), σε πυρήνες της Μεσογείου. 
Έτσι στον πυρήνα Ζ1 προκύπτει ότι το όριο των βιοζωνών ΙΙ και ΙΙΙ (ΒΖΙΙ/ΙΙΙ) 
(12.700yrs BP) εντοπίζεται στα 80cm και το όριο της βιοζώνης Ι µε τη ΙΙ 
(ΒΖΙ/ΙΙ) (9.600yrs BP) στα 45cm (Σχ. 4). Η ΒΖΙ χαρακτηρίζεται από αύξηση 
των θερµών ειδών και αφθονία του Gs.ruber, ενώ η βάση της οριοθετείται από 
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την απότοµη αύξηση της Gr.inflata. Η ΒΖΙ συνδέεται µε την επικράτηση του 
Ολοκαίνου. Στη ΒΖΙΙ έχουµε µικρή παρουσία των θερµών ειδών, αύξηση των 
Neogloboquadrina και απότοµη εξαφάνιση της Gr.scitula. Η ΒΖΙΙ συνδέεται µε 
την επικράτηση της µεταβατικής περιόδου από την τελευταία παγετώδη 
περίοδο στο Ολόκαινο (Late Glacial). Η ΒΖΙΙΙ χαρακτηρίζεται από συνεχή 
παρουσία της Gr.scitula και µικρή συµµετοχή των θερµών ειδών. Η Gr.inflata 
απουσιάζει µε εξαίρεση την οροφή της βιοζώνης αυτής. Η ΒΖΙΙΙ αντιστοιχεί 
στην τελευταία παγετώδη περίοδο. 
 
Οικο- στρωµατογραφία 

Κατά τη µελέτη των κατακόρυφων κατανοµών των συγκεντρώσεων των 
πλαγκτονικών τρηµατοφόρων, αναγνωρίστηκαν οι οικοζώνες 4- 8 (Σχ. 4) 
όπως περιγράφονται από τους Capotondi et al.(1999), στην κεντρική 
Μεσόγειο. Το όριο της οικοζώνης 7 µε την 8 (ΟΖ8/7) (13.200yrs BP) 
εντοπίζεται στα 83 cm µε απότοµη αύξηση της Gr.inflata και µείωση του 
ποσοστού της Gr.scitula. Η οικοζώνη 7 περιορίζεται στο διάστηµα 58- 83cm 
µε αξιοσηµείωτη παρουσία των Gr.inflata και Gr.truncatulinoides. Η απότοµη 
µείωση της Gr.inflata στα 58 cm οριοθετεί την οικοζώνη αυτή µε την 6 (ΟΖ7/6) 
(11.400yrs BP), η οποία φτάνει ως τα 52 cm και χαρακτηρίζεται από απότοµη 
µείωση των Gs.ruber και Gr.inflata. Σύµφωνα µε τους Capotondi et al. (1999) 
η οικοζώνη αυτή αντιστοιχεί στην επικράτηση του ψυχρού γεγονότος Younger 
Dryas. H απότοµη µείωση των N.pachyderma και Gg.bulloides καθώς και η 
επανεµφάνιση της Gr.inflata, οριοθετούν την οικοζώνη 6 µε την 5 (ΟΖ6/5) 
(10000yrs BP), η οποία εκτείνεται ως τα 40 cm. Η οικοζώνη 4, από τα 40 cm 
(ΟΖ5/4) (9000yrs BP), συνοδεύεται από έντονη παρουσία του Gs.ruber και 
των θερµών πλαγκτονικών ειδών ενώ απουσιάζουν τα ψυχρά είδη, 
σηµατοδοτώντας έτσι την έναρξη της σαπροπηλιτικής ιζηµατογένεσης. 
 
Στατιστική ανάλυση 

Η παραγοντική ανάλυση R-τύπου εφαρµόστηκε στα αποτελέσµατα των 
µικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων και του ποσοστού του Corg (Davis 1985). 
Επιλέχθηκε το τετραµελές µοντέλο, που εκφράζει το 75% της ολικής 
διακύµανσης των δεδοµένων. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται οι κατακόρυφες 
κατανοµές των παραγοντικών τιµών, έτσι όπως αυτές προέκυψαν µετά την 
εφαρµογή της ανάλυσης. 

Ο πρώτος παράγοντας (Πιν. 2, Σχ. 5) είναι διπολικός και δηλώνει την 
αρνητική σχέση των Orb.uninersa, Gs.sacullifer, Gs.trillobus, Gs. 
quadrilobatus, Ga.aequilateralis, Ga. calida και του Corg (θετικές τιµές) µε τα 
Gr. scitula, Ge.glutinata και T. quinqueloba (αρνητικές τιµές). Ο δεύτερος 
παράγοντας (Πιν. 2, Σχ. 5) είναι επίσης διπολικός και δηλώνει την αντιπάθεια 
των Gs. ruber, Orb. uninersa, Gs. sacullifer, Ga. aequilateralis (θετικές τιµές) 
µε τα Gr. scitula, N. pachyderma και N. dutertrei (αρνητικές τιµές). Ο τρίτος 
παράγοντας (Πιν. 2, Σχ. 5) είναι διπολικός και δηλώνει την αρνητική σχέση 
των T. quinqueloba, Gr. scitula (θετικές τιµές) µε τα Gr. �nflate, Gr. 
crassaformis, Gr. truncatulinoides (αρνητικές τιµές). Ο τέταρτος παράγοντας 
(Πιν. 2, Σχ. 5) οµαδοποιεί το ποσοστό του Corg µε τη συµµετοχή των G. 
bulloides. 
 
 
 



 

 117

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 
CBorgBBB 0.598 0.371 0.075 0.551 
Orb.universa 0.676 0.406 0.030 0.423 
Gs.ruber 0.108 0.834 -0.057 -0.152 
Gs.sacculifer 0.711 0.478 0.162 -0.017 
G.trillobus 0.824 0.162 0.051 -0.107 
Gs.quadrilobatus 0.739 0.257 0.201 -0.058 
Gg.bulloides -0.122 -0.006 0.277 0.863 
T.quinqueloba -0.488 -0.270 0.563 0.095 
Gr.inflata -0.102 -0.197 -0.850 -0.060 
Gr.crassaformis -0.165 0.001 -0.802 -0.209 
Gr.scitula -0.457 -0.538 0.583 0.043 
Gr.truncatulinoides -0.418 0.200 -0.563 -0.051 
Ge.glutinata -0.813 0.110 0.135 -0.235 
Ga.calida 0.851 0.302 0.112 -0.038 
Ga.aequilateralis 0.566 0.425 0.050 0.418 
N.pachyderma -0.192 -0.827 -0.181 -0.333 
N.dutertrei -0.360 -0.805 0.275 -0.083 
Πίνακας 2. Παραγοντικές φορτίσεις του τετραµελούς µοντέλου παραγοντικής ανάλυσης 
 

 
 
Σχήµα 5. Κατακόρυφες κατανοµές των παραγοντικών τιµών του τετραµελούς παραγοντικού µοντέλου 
 

Οι κατακόρυφες κατανοµές των παραγοντικών τιµών των τεσσάρων 
παραγόντων παρουσιάζονται στο Σχήµα 5. Οι παράγοντες 1 και 2 
αντιπροσωπεύονται από πλαγκτονικά είδη που θεωρούνται δείκτες 
επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας (Aksu et al. 1995, Rohling et al. 1997, 
Geraga et al. 2000). Οι υψηλότερες (θετικές) τιµές στον 1P

ο
P παράγοντα 

παρατηρούνται στα ανώτερα 40cm του πυρήνα και κυρίως κατά τη διάρκεια 
απόθεσης του S1 υποδηλώνοντας έτσι την επίδραση που είχε η αύξηση της 
επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας στο σχηµατισµού του S1. Στο 2P

ο
P 

παράγοντα οι ελάχιστες (αρνητικές) τιµές παρατηρούνται περίπου στα 95cm 
και στα 30cm υποδηλώνοντας επιδείνωση των κλιµατικών συνθηκών και 
ταυτόχρονα ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών σε αυτά τα διαστήµατα (Rohling 
& Gieskes 1989). Κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου ελαφριά µείωση των τιµών 
του 2P

ου
P παράγοντα παρατηρείται στα 18cm. Η επιδείνωση των κλιµατικών 

συνθηκών στο διάστηµα αυτό πιθανώς σχετίζεται µε τη λήξη του σαπροπηλού 
S1 (De Rijk et al. 1999). Οι ψηλότερες (θετικές) τιµές στον παράγοντα 3 
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παρατηρούνται µεταξύ 130 έως 100cm υποδηλώνοντας την ανάπτυξη 
ψυχρών κλιµατικών συνθηκών. Οι σχετικές υψηλές (θετικές) τιµές που 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του σαπροπηλού S1 πιθανώς σχετίζονται µε 
την ανάπτυξη χαµηλής αλατότητας επιφανειακών νερών (Aksu et al. 1995, 
Rohling et al. 1997). Οι ελάχιστες (αρνητικές) τιµές στον 3P

ο
P παράγοντα 

παρατηρούνται µεταξύ 60 και 80cm καθώς και στα 30cm υποδηλώνοντας την 
ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών λόγω καλής ανάµειξης των επιφανειακών 
νερών (Rohling et al. 1997, Geraga et al. 2000). Οι υψηλότερες (θετικές) τιµές 
του 4P

ου
P παράγοντα παρατηρούνται κατά τη διάρκεια απόθεσης του S1 

υποδηλώνοντας ότι η συµµετοχή του οργανικού υλικού στον S1 σχετίζεται µε 
αυξηµένες ποτάµιες απορροές ή αναβρύσµατα ή ισχυρή εποχιακή ανάµειξη 
των επιφανειακών νερών (Rohling et al. 1997). Πάντως αυξήσεις των G. 
bulloides σε αυτό το διάστηµα έχουν εντοπιστεί σε πολλούς πυρήνες της 
Ανατολικής Μεσογείου και έχουν συνδεθεί µε ποτάµιες απορροές (Aksu et al. 
1995, Rohling et al. 1997, Geraga et al. 2000).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η µελέτη της µικροπανίδας και των τιµών δP

18
PΟ στα ιζήµατα του πυρήνα Ζ1 

ανέδειξαν µια σειρά κλιµατικών µεταβολών µικρής και µεγάλης διάρκειας στο 
Ιόνιο Πέλαγος τα τελευταία 30000 χρόνια. Τρείς κύριες κλιµατικές περίοδοι 
εντοπίστηκαν: η τελευταία παγετώδης περίοδος, η µεταβατική και το 
Ολόκαινο. Επιπλέον, εντοπίστηκαν τέσσερα ψυχρά γεγονότα σύντοµης 
διάρκειας. Το πρώτο φαίνεται να είναι το Younger Dryas και εντοπίζεται κατά 
τη διάρκεια της µετάβασης από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο 
Ολόκαινο. Τα άλλα τρία ψυχρά γεγονότα εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του 
Ολοκαίνου. Ο σχηµατισµός του σαπροπηλού S1 φαίνεται να είναι το 
αποτέλεσµα της ανάπτυξης θερµών, χαµηλής αλατότητας επιφανειακών 
νερών. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα την προσωρινή µείωση του ρυθµού 
κυκλοφορίας των υδάτινων µαζών και την ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών στο 
πυθµαίο περιβάλλον. Στο σχηµατισµό του σαπροπηλού φαίνεται να 
συνετέλεσε και η ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών λόγω αυξηµένων ποτάµιων 
εκροών. Το µοντέλο αυτό σχηµατισµού του S1 έχει προταθεί για τις περιοχές 
του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους (Aksu et al. 1995, Rohling et al., 1997, 
Geraga et al. 2000). Παρόλο που ένα ψυχρό γεγονός εντοπίζεται περίπου στα 
µέσα σχηµατισµού του S1, δεν παρατηρείται σαφής διακοπή της 
ιζηµατογένεσης του, όπως συµβαίνει στις περισσότερες σαπροπηλικές 
ακολουθίες του S1, στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Οι συγκεντρώσεις και η εξέλιξη της µικροπανίδας στο Ιόνιο πέλαγος τα 
τελευταία 30000 χρόνια, όπως εντοπίστηκαν στα ιζήµατα του Ζ1, είναι 
παρόµοιες µε αυτές που αναγνωρίστηκαν στην Κεντρική Μεσόγειο, για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, η εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης στα 
µικροπαλαιοντολογικά δεδοµένα ανέδειξε τέσσερεις παράγοντες. Οι δύο 
πρώτοι σχετίζονται µε µεταβολές της επιφανειακής θαλάσσιας θερµοκρασίας 
και τονίζουν την επίδραση της αυξηµένης θερµοκρασίας στο σχηµατισµό του 
S1. Οι δύο επόµενοι σχετίζονται µε µηχανισµούς ανάπτυξης ευτροφισµού που 
συνδέονται µε την παρουσία αυξηµένων ποτάµιων εκροών κατά τη διάρκεια 
του S1. 
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The preliminary results based on the abundances of planktonic 
foraminifera and oxygen isotopes at the sediments of the core Z1, selected 
from the Ionian Sea (Otranto Basin) revealed three main climatic periods: Last 
Glacial, Late Glacial and Holocene. The warmest conditions of the studied 
interval prevailed during the formation of sapropel S1. Four stadials occurred 
during Late Glacial and Holocene. The older corresponds to Younger Dryas 
event, while the other three occurred during Holocene. The establishment of 
warm and low salinity surficial waters seems that caused the reduction of 
water mass circulation and thus the formation of the sapropel S1. Although 
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the presence of a stadial around the middle of the S1, no distinct interruption 
of the sapropelic sedimentation have been occurred. The younger stadial 
coincides with the end of the sapropel S1. 

The evolution of the planktonic assemblages seems to be similar with 
that of the Central Mediterranean for the studied interval. Therefore, almost all 
the biozones and ecozones of the Central Mediterranean have been 
recognized at the sediments of Z1. 

The application of the factor analysis revealed four factors. The first two 
correspond to the variation of SST, while the other two are related to the 
development of high fertility waters during cold periods and during the 
formation of S1. 
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