
Λιθοστρωματογραφία 

    Αποτελεί μέθοδο έρευνας της 

Στρωματογραφίας που έχει 

σκοπό την ταξινόμηση των 

ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων 

σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα 

λιθολογικά τους 

χαρακτηριστικά (σύσταση, 

χρώμα, στρώσεις, υφή, δομές, 

φάσεις στρωμάτων) 

Συνήθως προηγείται  

κάθε άλλης 

 στρωματογραφικής  

μεθόδου 



λιθοστρωματογραφικές ενότητες 

Κάθε λιθοστρωματογραφική  

ενότητα  

αντιπροσωπεύει 

ένα καθορισμένο σύνολο  

στρωμένων ιζηματογενών,  

ηφαιστειακών ή 

παραμεταμορφωμένων 

πετρωμάτων που διαχωρίζονται  

από τις υπόλοιπες ενότητες: 

στρωματογραφική θέση 

Λιθολογικά χαρακτηριστικά 



Όρια λιθοστρωματογραφικών  ενοτήτων 

Τα όρια καθορίζονται από:  

Σαφείς λιθολογικές αλλαγές  

Στρώματα οδηγούς 

Ασυνέχειες  

Φάσεις  

•Τα απολιθώματα δεν χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό  

των λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων 

•Χαρακτηριστικά απολιθώματα αν έχουν βρεθεί βοηθούν στη ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

Μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, 

συγκεκριμένη λιθολογία , εμφάνιση 

μία φορά χωρίς επανάληψη 

Απολιθώματα που είναι διαδεδομένα σ΄ όλη την έκταση 

της ενότητας μπορούν να θεωρηθούν ως λιθολογικό χαρακτηριστικό  

Πλευρικές μεταβάσεις 



Όρια κατακόρυφα / 

πλευρικά 

Κατακόρυφα όρια 
Τα ιζήματα που 

υπέρκεινται είναι 

νεώτερης απόθεσης.  

Πλευρικά όρια 
Τα ιζήματα που 

αποτίθενται σε 

πλευρικά περιβάλλοντα  

είναι ισόχρονα 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ  Σε κατακόρυφη ακολουθία 

τα ιζήματα διαδοχικά πιο αδρόκοκκα 

ΕΠΙΚΛΥΣΗ  Τα ιζήματα γίνονται διαδοχικά 

πιο λεπτόκοκκα 

Κροκαλοπαγές Βάσης 



Είδη λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων 

σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς 

Είναι η θεμελιώδης 

λιθοστρωματογραφική 

ενότητα που καθορίζεται με 

βάση: 

•Λιθολογικά χαρακτηριστικά 

(σύσταση, χρώμα, υφή) 

•Στρωματογραφική θέση 

•Δυνατότητα 

χαρτογράφησης 

επιφανειακά ή να ανιχνευτεί 

στο υπέδαφος στη κλίμακα 

που δουλεύουμε  
Λιθολογική ομοιογένεια  

(π.χ. ασβεστόλιθος,  

άργιλος, μάργα) 

Δύο ή περισσότεροι  

λιθολογικοί  

τύποι που εναλλάσσονται 

Πλήρης λιθολογική  

ανομοιογένεια 



Σχ.Α 

Σχ.Β 

Σχ.Γ Σχ.Ζ 

Σχ.Ε  = Σχ. Β  

Σχ.Δ 

Η στρωματογραφική θέση  

του κάθε Σχηματισμού 

είναι καθορισμένη  

Το πάχος του κάθε 

σχηματισμού πρέπει να είναι 

τέτοιο ώστε να μπορεί να 

αποτυπωθεί στη κλίμακα του 

χάρτη που δουλεύουμε. 

Οι επαφές των σχηματισμών 

1. διαβαθμισμένες ή πιο σπάνια  

   απότομες (αλλαγή λιθολογίας, 

    χρώμα) 

2. επιφάνεια ασυμφωνίας  

   (μη αποθετικό επεισόδιο ή  

    επεισόδιο διάβρωσης) 



ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΣΗ ή  

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΥΠΟΣ 

Για τον καθορισμό του 

σχηματισμού είναι βασική 

η ύπαρξη τομής που να 

περιλαμβάνει όλη την 

ανάπτυξη του και να είναι 

ευδιάκριτα τα όρια με τον 

υποκείμενο και τον 

υπερκείμενο σχηματισμό. 

Αν δεν είναι δυνατή η εύρεση 

στρωματότυπου,  χρησιμοποιούνται  

αντιπροσωπευτικές τομές που 

περιλαμβάνουν τμήμα του σχηματισμού 

σε επαφή όμως με τον υποκείμενο ή 

υπερκείμενο σχηματισμό. 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Λιθολογικό ή περιγραφικό 

όνομα  + γεωγραφικό 

π.χ. Σχηματισμός 

ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ  ή  

Ασβεστόλιθος Αγροσυκιάς 



Σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς 

Ομάδα  

Μέλος 

Αποτελείται από σύνολο σχηματισμών που 

δηλώνουν παρόμοια αποθετικά περιβάλλοντα 

Υπερομάδα  Περιλαμβάνει ομάδες και σχηματισμούς (για μεγάλες περιοχές 

Αποτελεί μέρος του σχηματισμού  

Χωρίζουμε σε μέλη όταν υπάρχει 

κυρίως οικονομικό ενδιαφέρον ή όταν 

τοπικά διαφοροποιείται η λιθολογία 

του σχηματισμού 

ΦΑΚΟΣ – όταν όλες οι πλευρές 

περατώνονται μέσα στον σχηματισμό. 

ΓΛΩΣΣΑ – όταν είναι 

σφηνοειδούς σχήματος και 

εκτείνεται πλευρικά πέρα 

από τα όρια του 

σχηματισμού Στρώμα 
Η μικρότερη λιθ. ενότητα 

Ισχύει για ιζηματογενή και  

παραμεταμορφωμένα πετρώματα 

Ροή Ηφαιστειακά πετρώματα 

Είδη λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων 



ΣΧ. Α

ΣΧ. Β

ΣΧ. Γ

ΣΧ. Δ

ΣΧ. Ε

0m

20m

Πράσινη- πρασινοκίτρινη  μάργα
και άμμος με ενστρώσεις ξυλίτη
ΑΝΩ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ

Φαιά - λευκοκίτρινη
αμμώδης μάργα έως
 μάργα σε εναλλαγές 
με άμμο και χαλίκια 
και ενστρώσεις λιγνίτη.

ΑΝΩ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ-
ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ

Άμμοι χαλίκια 
και κροκαλοπαγή 
λευκού-γκρίζου χρώματος 
με διασταυρωτή στρώση
 κατά θέσεις
ΑΝΩ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ-
ΚΑΤΩ ΠΛΕΣΤΟΚΑΙΝΟ

Άμμοι, χαλίκια
και κατά θέσεις
λατυποπαγή 
ερυθρού χρώματος
ΜΕΣΟ-ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ



Εφαρμογή 

2β 



Εφαρμογή 2c 


