
Stratigraphy 

Στρωματογραφία 





τι είναι η στρωματογραφία? 

 είναι ο κλάδος της 
γεωλογίας που 
ασχολείται με την 
μελέτη των στρωμένων 
πετρωμάτων στον 
χώρο και στο χρόνο. 

η επιστήμη στην οποία  

ταιριάζουμε την καταγωγή  

των στρωμάτων,  

προσδιορίζοντας κάτω από ποιες  

συνθήκες σχηματίσθηκαν  

και ποια αποθετικά  

περιβάλλοντα αντιπροσωπεύουν 

branch of geology dealing with stratified rocks 



ποιά πετρώματα μελετά? 

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ  

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ & ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

sedimentary rocks 

ΠΑΡΑΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 

low-metamorphic rocks 

ΣΤΡΩΜΕΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ 

volcaneous rocks 

1 

2 

3 



ΜΗ ιζηματογενή πετρώματα 
Πλουτωνικά 

ΓΡΑΝΙΤΗΣ-granite 

ΔΙΟΡΙΤΗΣ 

diotite 

+ + + + + + + 

+ + + + + + + 

Μεταμορφωμένα 

ΓΝΕΥΣΙΟΣ- 

gneiss 

ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΣ  

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ-schists 

           m 

 

  m 

ΜΑΡΜΑΡΟ 

marble 

~  ~  ~ 
~  ~  ~ 

~  ~  ~ 



ΣΤΡΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ Λάβες και Τόφφοι 

ν    ν    ν   

   ν    ν    ν 

ΛΑΒΕΣ 

Lava-flows 

ΤΟΦΦΟΙ- tuffs 

Οι τόφφοι είναι  πετρώματα που 

σχηματίζονται από την καθίζηση 

υλικών, που εκτινάσσονται από 

διάφορα ηφαίστεια. Διακρίνονται 

ανάλογα με τον τύπο της λάβας σε 

βασαλτικούς τόφφους, ρυολιθικούς 

τόφφους, τραχειτικούς κ.λ.π.).  



ΑΡΓΙΛΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 

Το χαμηλού βαθμού μεταμορφικό προϊόν της σχιστής αργίλου 
 

 Η σχιστή άργιλος, πέτρωμα σχετικά συμπαγές που προέρχεται από την πρώτη 

φάση διαγένεσης αργιλικών ιζημάτων 

Από τη σχιστή άργιλο, μετά από μια δεύτερη φάση διαγένεσης προήλθε ο 

αργιλικός σχιστόλιθος, πέτρωμα με χρώμα πρασινωπό ή μαύρο που σχίζεται 

εύκολα σε λεπτές πλάκες παράλληλα προς τη στρώση του. 

 

 

  

            

 

   

ΠΑΡΑΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 



ΙΖΗΜΑΤΑ - ιζηματογενή πετρώματα 

3 κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που συντελείται η όλη διαδικασία.  

 

ιζήματα που προκύπτουν από απόθεση υλικών αποσάθρωσης, που 

αιωρούνται στο νερό ή στον αέρα.  

τα οποία σχηματίστηκαν από συγκέντρωση ορυκτών που αποτέθηκαν 

κατευθείαν από υδατικά διαλύματα με ανόργανες χημικές διεργασίες 

όταν γίνεται συσσώρευση ή απόθεση ύλης προερχόμενης από 

ζωϊκούς ή φυτικούς οργανισμούς 



Μηχανική αποσάθρωση 

Καταστροφή της συνοχής 
Θερμοκρασία, νερό, ρίζες δέντρων 

Κλαστικά ιζηματογενή 
προέρχονται από θραύσματα 
προϋπαρχόντων πετρωμάτων 
που διαβρώθηκαν, … 

Χημική αποσάθρωση 

Μεταβολή της ορυκτολογικής  

σύστασης 
Νερό, Θερμοκρασία, υγρασία 



προέρχονται από θραύσματα 
προϋπαρχόντων πετρωμάτων που 
διαβρώθηκαν, μεταφέρθηκαν … 

Κλαστικά ιζηματογενή 

Με τον πάγο 

http://www.swisseduc.ch/glaciers/arctic-islands/arctic-02-en.html?id=5 

ΤΙΛΛΙΤΕΣ 

tillites 



προέρχονται από θραύσματα 
προϋπαρχόντων πετρωμάτων που 
διαβρώθηκαν, μεταφέρθηκαν … 

Κλαστικά ιζηματογενή 

Με το νερό 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Erosioenparamo.jpg 

Με τον άνεμο 



προέρχονται από θραύσματα 
προϋπαρχόντων πετρωμάτων που 
διαβρώθηκαν, μεταφέρθηκαν  και 
αποτέθηκαν  

Κλαστικά ιζηματογενή 

http://practicalbio.blogspot.gr/2011/09/sonoran-desert-soil-distributions.html 

http://www.fgmorph.com/fg_3_23.php 

stream 

http://noblesseoblige.org/2009/05/03/republican

s-need-new-strategy-ii-the-shores-of-

desolation/ 

Tidal flat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swamp 

swamp 

http://www.visitbenzie.com/sleeping-bear-dunes-national-lakeshore-87/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Man_o%27war_cove_near_lulworth_dorset_arp.jpg 



Διακριτικά χαρακτηριστικά των κλαστικών ιζημάτων 

το μέγεθος των κόκκων 
αντανακλά την ενέργεια (ταχύτητα) της 
μεταφοράς και του αποθετικού 
συστήματος. 

Τα ιζήματα καθώς μεταφέρονται από την αρχική τους θέση αλλάζουν:  
Η αύξηση της απόστασης και της επεξεργασίας των ιζημάτων  οδηγεί  

•στην αύξηση της στρογγυλότητας και σφαιρικότητας των κόκκων 

•στην αύξηση της ταξινόμησης  

•και την αύξηση του σταδίου ωριμότητας (τα μαλακά και εύκολα διαλυτά ορυκτά καταστρέφονται και μένουν μόνο τα 

ορυκτά της αργίλου και του πυριτίου 

Φτωχή ταξινόμηση 

http://www.thisoldearth.net/Sedimentary-Rocks-sorting.html 

Καλή ταξινόμηση 
Υπογωνιώδεις κόκκοι Στρογγυλευμένοι κόκκοι 



ο  ο  ο  ο  ο  ο  ο  

ο  ο  ο  ο  ο  ο  ο  

ο  ο  ο  ο  ο  ο  ο 
ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΕΣ 

conglomerates 

ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΣ 

fan-deposits 

Τα κροκαλοπαγή είναι συμπαγή πετρώματα φτωχής ταξινόμησης, που 

προκύπτουν από συγκόλληση κροκαλών (αποστρογγυλεμένα κομμάτια 

πετρώματος), ενώ τα λατυποπαγή από συγκόλληση λατύπων (γωνιώδεις 

κόκκοι). Η συγκολλητική ύλη συνήθως είναι ασβεστιτική ή χαλαζιακή.  

Κλαστικά ιζηματογενή 



ΑΜΜΟΣ /ΨΑΜΜΙΤΗΣ 

sand/sandstone 

Ο ψαμμίτης είναι συμπαγές πέτρωμα που 

προκύπτει από διαγένεση της άμμου. Το 

συνδετικό υλικό ποικίλει, και χαρακτηρίζει το 

πέτρωμα (χαλαζιακό, ασβεστιτικό, αργιλικό). O 

χαλαζίας κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής και ακολουθούν οι άστριοι, ο 

μοσχοβίτης, ο γλαυκονίτης, ο ασβεστίτης και 

άλλα 



_ .  _ . _ . _ . _  _ 

. _ . _ . _ . _ . _ . 

_ . _ . _ . _ . _ . _ .  

ΙΛΥΣ-silt 

Με τη διαγένεση της ιλύος σχηματίζεται ο 

πηλόλιθος που είναι το αφθονότερο 

ιζηματογενές πέτρωμα στην επιφάνεια της γης 

(καλής ταξινόμησης –συνήθως δηλώνει απόθεση 

σε ήσυχα νερά).Κύρια συστατικά του είναι 

αργιλικά ορυκτά χαλαζίας, άστριοι, ασβεστίτης και 

οργανική ύλη. Το μέγεθος των συστατικών του 

κυμαίνεται από 0,063mm έως 0,004mm.   

 



ΑΡΓΙΛΟΣ-clay _  _  _  _  _  _  

_  _  _  _  _  _  

_  _  _ _  _  _ 

  

Κλαστικό ίζημα που αποτελείται κατά το 

πλείστον από ορυκτά της αργίλου 

(καολινίτη, μοντμοριλλονίτη,ιλλίτη) και 

χλωρίτη. Με τη διαγένεση της αργίλου 

σχηματίζεται η σχιστή άργιλος και με 

μεταμόρφωση αυτής ο αργιλικός 

σχιστόλιθος. 



ΜΑΡΓΑ- marls 

            

 

   

Μάργα (μικτό χημικοκλαστικό 

ιζηματογενές πέτρωμα – το 

κλαστικό υλικό είναι αργιλικό και 

το χημικό ανθρακικό ασβέστιο). 

Η τυπική μάργα περιέχει 35-65% 

άργιλο. Μπορούν να βρεθούν όλες 

οι ενδιάμεσες συστάσεις μεταξύ 

ασβεστολίθου και μάργας. Οι 

αποθέσεις των μαργών μπορεί να 

είναι είτε βιογενούς, είτε χημικής 

προέλευσης.  

Η ιζηματογένεσή τους μπορεί να 

έλαβε χώρα σε αβαθείς ή βαθιές 

θάλασσες ή και λίμνες. 

Το χρώμα των μαργών ποικίλλει: 

Συνήθως οι λιμναίες μάργες και οι 

μάργες βαθέων θαλασσών είναι 

κυανές έως πρασινωπές – φαιές. 

Οι μάργες των αβαθών θαλασσών 

είναι κίτρινες. Οι μάργες 

πρόσφατης ηλικίας και κυρίως οι 

μάργες του νεογενούς 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

απολιθωμάτων που διατηρούνται 

σε καλή κατάσταση 



ΕΡΥΘΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

red-beds 

Ιζηματογενή πετρώματα που αποτελούνται από 

κροκάλες, άμμους, ιλύες, σχηματίζονται κάτω από 

οξειδωτικές συνθήκες σε ζεστά περιβάλλοντα. 



       
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 

limestone 

            

 

   

ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ 

dolomite 

Μονόμεικτο πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από 

ασβεστίτη. Η απόθεση του ανθρακικού ασβεστίου 

μπορεί να είναι είτε χημική (κορεσμός λόγω εξάτμισης ή 

αύξησης συγκέντρωσης ή αλλαγής φυσικοχημικών 

σταθερών) είτε βιογενής από συσσώρευση και 

συμπαγοποίηση των σκελετικών στοιχείων διαφόρων 

ζωικών ή φυτικών οργανισμών μετά το θάνατό τους.  

Μονόμεικτο πέτρωμα, 

που αποτελείται κυρίως 

από δολομίτη(ανθρακικό 

ορυκτό του ασβεστίου και 

του μαγνησίου). 

Σχηματίζεται όταν ένα 

μέρος του ασβεστίου του 

CaCO3 του ασβεστολίθου 

αντικατασταθεί από 

μαγνήσιο. Μπορεί να 

υπάρχουν όλα τα 

ενδιάμεσα σε σύσταση 

πετρώματα μεταξύ 

ασβεστολίθου και 

δολομίτη.  

Χημικά ή βιογενή ιζηματογενή 



            

 

   

ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ 

travertine 

Ανθρακικό πέτρωμα, με ανοιχτό, 

καστανοκίτρινο χρώμα και με 

χαρακτηριστική πορώδη υφή. Το 

ανθρακικό ασβέστιο αποτίθεται 

γύρω από φυτικά μέρη, τα οποία 

μετά την αποσύνθεσή τους 

απομακρύνονται και αφήνουν τους 

πόρους στο πέτρωμα.  

Στη Β. Ελλάδα υπάρχει στην 

περιοχή της Έδεσσας - Νάουσας 

και Σκρα Κιλκίς  



Οι εβαπορίτες είναι υδατο-διαλυτά 

ανόργανα ιζήματα που προκύπτουν από 

συμπύκνωση και κρυστάλλωση με 

εξάτμιση από ένα υδατικό διάλυμα 

Σχηματίζονται κατ’ εξοχήν σε ρηχές 

θάλασσες και λίμνες  σε ξηρές ή ημίξηρες 

κλιματικές ζώνες που ενισχύουν τη 

διαδικασία της εξάτμισης.   

Τα ιζήματα που σχηματίζονται είναι 

ανθρακικά ασβεστόλιθος-δολομίτης,  

σουλφίδια γύψος, ανυδρίτης  

και χλωρίδια αλίτης, συλβίτης 

http://greengabbro.net/2005/05/13/friday-rock-blogging-evaporites/ 

http://clasticdetritus.com/2007/12/15/a-few-of-my-favorite-pet-rocks/ 



ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

Lignite/coal deposits 

Οι ορυκτοί άνθρακες είναι προϊόντα αλλοίωσης φυτικών 

λειψάνων που βρίσκονται ενδιαστρωμένα μέσα σε άλλα 

ιζήματα. Τα "θαμμένα" φυτά μετατρέπονται σε ορυκτούς 

άνθρακες με τη διαδικασία της εξανθράκωσης (απομάκρυνση 

Ο, Η, Ν με τη βοήθεια της πίεσης, της θερμοκρασίας και του 

γεωλογικού χρόνου). Ανάλογα με το βαθμό εξανθράκωσης 

διακρίνονται οι εξής τύποι: 

Τύρφη: Διατηρεί ακόμη το ξυλώδη ιστό των φυτών. Περιέχει 

30-60% άνθρακα. 

Λιγνίτης: Είναι πιο συμπαγής από την τύρφη και περιέχει  

60-75% άνθρακα. 

Λιθάνθρακα: Περισσότερο συμπαγής, παλαιότερος και με 

ποσοστό άνθρακα από 75-85%. 

Ανθρακίτης: Έχει υποστεί εξανθράκωση πολύ υψηλού 

βαθμού και περιέχει 85-95% άνθρακα. 

Στην Ελλάδα μεγάλα κοιτάσματα λιγνίτη υπάρχουν στις 

λεκάνες της Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου, Αλιβερίου και 

Μεγαλούπολης, και τύρφης στη λεκάνη των Φιλίππων  



εβαπορίτες 

 

 

άνθρακες 

 

 

ασβεστόλιθος 

Περιβάλλοντα 

Χημικής 

ιζηματογένεσης 

τέλμα 

λαγγούνα 

Φράγμα 
  

ύφαλος 

δέλτα 

αλμυρή 
περιοχή  

άνυδρες 
λίμνες 



 

Η στρωματογραφία  

στηρίζεται σε κάποιες βασικές αρχές  

(17ο αιώνα – νόμοι- αρχές του Steno) 

 

 

Αρχή υπερθέσεως  

ή επαλληλίας (Superposition) 

Σε μία αδιατάρακτη ακολουθία 

ιζηματογενών πετρωμάτων τα 

κατώτερα στρώματα 

(ΥΠΟΚΕIΜΕΝΑ) είναι παλαιότερα 

από τα ανώτερα 

(ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ).  

Πρόσφατες 

αποθέσεις άμμου 

 

Πλειστόκαινο  

Παράκτια άμμος 

 

Ιλυόλιθος 

 

Βασάλτης 

 

Ασβεστόλιθος 

 

 

Δολομίτης 



Αρχή της αρχικής οριζοντιότητας 

 

Τα ιζήματα που συσσωρεύονται σε 

μεγάλες λεκάνες λόγω βαρύτητας 

σχηματίζουν οριζόντια στρώματα. 

Τα στρώματα αυτά μπορεί να 

παραμορφωθούν μεταγενέστερα 

κάτω από ποικίλους παράγοντες.  

Αρχή της πλευρικής συνέχειας  

 

Ένα στρώμα μπορεί να ανιχνευθεί σε 

μεγάλη απόσταση σε μία ανοιχτή 

λεκάνη και σταματάει εκεί όπου 

συναντήσει κάποιο εμπόδιο (πχ. τα 

περιθώρια της λεκάνης 

*πρωταρχική κλίση 

Πελαγικά οριζόντια στρώματα ηλικίας Ορδοβίσιου USA 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Principle_of_horizontal_continuity.svg 



Αρχή της πανιδικής διαδοχής 

Smith 

 

Τα ιζήματα περιέχουν απολιθώματα 

ζώων ή φυτών που αποτελούσαν τη 

πανίδα και τη χλωρίδα της εποχής 

κατά την οποία αποτέθηκαν τα 

ιζήματα. Λόγω εξέλιξης των 

οργανισμών τα στρώματα περιέχουν 

ξεχωριστές πανίδες, διαφορετικές από 

τις υποκείμενες και υπερκείμενες. 

Αυτό επιτρέπει να χρονολογηθούν και 

να ομαδοποιηθούν στρώματα 

παρόμοιας ηλικίας σε διαφορετικές 

περιοχές.  



100 Ma 

75 Ma 

50 Ma 

20 Ma 

3 Ma 

σήμερα 



Αρχή διασταυρούμενων σχέσεων Hutton 

 

Δομές (ρήγματα, φλέβες κτλ) που διαπερνούν 

άλλες είναι νεώτερες 




