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Εφαρμογή 1α
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ

Κατά την υπαίθρια έρευνα μιας περιοχής βρέθηκε μία φυσική τομή που τα στοιχεία της δίνονται στο
παρακάτω φύλλο, όπως συντάχθηκε αυτό στο ύπαιθρο. Να σχεδιάσετε την τομή (κλίμακα 1:500), να
χρονολογήσετε τα στρώματα και να συνθέσετε τη γεωλογική ιστορία της περιοχής.
ΣΤΡΩΜΑ

ΠΑΧΟΣ(m)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

1

1.5

Έδαφος

2

3.0

Μεσόκοκκη καστανέρυθρη άμμος με χαλίκια

3

5.0

Μεσόκοκκη λευκοκίτρινη άμμος

-

4

4.0

Σκληρή λευκοκίτρινη μάργα με φακούς μαργαϊκού
ασβεστόλιθου

-

5

3.0

Λεπτόκοκκη άμμος με ενστρώσεις ψαμμίτη

-

6

2.0

Άμμοι, χαλίκια, κροκάλες με διασταυρωτή στρώση

7

5.5

Σκληρή αμμώδης μάργα

8

3.5

Άμμοι, χαλίκια με ψαμμιτικές ενστρώσεις

Dicerorhinus, Adcrocuta,

3.0

Αμμώδης μάργα σκληρή

Palaeoryx, Prostrepsicerus,

9
10

5.0

Άμμοι, χαλίκια, κροκάλες με διασταυρωτή στρώση

Nisidorcas, Ictitherium,

11

3.0

Κίτρινη μάργα

Decennatherium,

12

5.0

Ερυθροστρώματα σκληρά πλούσια σε άμμο και
κροκάλες (οριζόντια στρώματα)

13

10.0

Φαιός παχυστρωματώδης ασβεστόλιθος με κλίση

Ιππουρίτες, Βελεμνίτες

14

20.0

Σκληρές μάργες με ενστρώσεις ψαμμιτών και φακούς
ασβεστόλιθου, πλούσιες σε τρηματοφόρα

Bellemnitelle, Duvallia,
Orbitolina, Globorotalia

15

25.0

Αργιλικοί σχιστόλιθοι με πυριτικές ενστρώσεις

Paleoloxodon, Bos, Cervus

-

Hipparion, Mastodon,

Palaeotragus, Bohlinia,

Mesopithecus

Globigerina, Hoplites,
16

20.0

Μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή εναλλασσόμενα με
κλίση

Phylloceras

17

1.0

Κροκαλοπαγές με κροκάλες ασβεστολίθου κυρίως

Cladocoropsis mirabilis
στις κροκάλες

18

20.0

Ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι

Cladocoropsis mirabilis

Εφαρμογή 1β
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Τα στοιχεία μιας γεώτρησης δίνονται στο παρακάτω φύλλο. Τα διάφορα στρώματα που
συνάντησε η γεώτρηση καθώς και άλλα χαρακτηριστικά τους αναγράφονται στις αντίστοιχες
στήλες. Να κατασκευαστεί η στήλη της γεώτρησης τοποθετώντας τα διάφορα πετρώματα με τα
σύμβολά τους. Να τοποθετηθούν επίσης τα πάχη τους, άλλες δομές που τυχόν υπάρχουν
(στρώση, ασυμφωνίες), να γραφούν οι φάσεις και όπου είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ηλικία
των στρωμάτων. Να χρησιμοποιήσετε κλίματα 1:1000.
ΣΤΡΩΜΑ

ΠΑΧΟΣ(m)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

1

10.0

Λευκός μαργαϊκός ασβεστόλιθος

2

5.0

Φαιά άργιλος

3

12.0

Φαιοκίτρινος μαργαϊκός ασβεστόλιθος

4

10.0

Φαιοκίτρινη άργιλος με άμμο

-

5

5.0

Ερυθρή άργιλος

-

6

3.0

Καστανή άμμος

-

7

8.0

Ερυθρωπή αμμούχος άργιλος

-

8

15.0

Άμμοι και χαλίκια με διασταυρωτή στρώση

9

10.0

Άργιλος

10

5.0

Φαιός αμμούχος μαργαϊκός ασβεστόλιθος

11

8.0

Ερυθρωπή άργιλος πλούσια σε απολιθώματα
θηλαστικών

12

10.0

Φαιοκίτρινη άργιλος με ελασματοειδή στρώση

13

0.8

Κροκαλοπαγές

14

40.0

Άμμος με χαλίκια και με απολιθώματα μαλακίων
τρηματοφόρων και κοραλλιών

15

1.0

Κροκαλοπαγές

16

25.0

Φαιοκίτρινος μαργαϊκός ασβεστόλιθος με φυτικά
λείψανα

17

20.0

Ερυθρωπή άργιλος

18

15.0

Φαιόλευκος αμμούχος μαργαϊκός ασβεστόλιθος

19

8.0

Φαιοκίτρινη άργιλος πλούσια σε άμμο

20

15.0

Μεταμορφωμένο και πτυχωμένο υπόβαθρο

Unio Limnaeus, Dreisena,
Planorbis

Anancus arvernensis
Hipparion crassum

Ostrea, Neritina,
Cerastoderma

Ostrea, Cerithium

Hipparion mediterraneum
Mastodon pentelici

Εφαρμογή 2α
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Δίνεται η στρωματογραφική στήλη του παρακάτω σχήματος. Να τη χωρίσετε σε
λιθοστρωματογραφικές ενότητες και σε κάθε περίπτωση να δικαιολογηθεί ο καθορισμός του
ορίου της ενότητας. Ομάδα: Ι, ΙΙ, …, Σχηματισμός: Α, Β, Γ,…., Μέλος: α, β, γ …
Ποιες φάσεις διακρίνεται;

Εφαρμογή 2β
Στη τομή του παρακάτω σχήματος
α. με βάση τα λιθολογικά χαρακτηριστικά να χωρίσετε σε λιθοστρωματογραφικές ενότητες,
δικαιολογώντας κάθε φορά το χωρισμό,
β. να καθορίσετε τη φάση των διαφόρων στρωμάτων,
γ. με βάση τα απολιθώματα που δίνονται (όπου δίνονται) να καθορίσετε την ηλικία των
διάφορων σχηματισμών,
δ. να δώσετε σύντομα τη γεωλογική ιστορία της περιοχής.

Εφαρμογή 2γ (εργασία)

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Είναι η προσπάθεια ανακατασκευής της ιστορίας της περιοχής μελέτης, με βάση τα
στρωματογραφικά δεδομένα (λιθολογικά, παλαιοντολογικά κ.α.)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση όλων των διαθέσιμων στοιχείων
Αληθοφάνεια παρατηρήσεων
Σύνδεση επιμέρους γεγονότων

Ξεκινάμε την αναφορά για την περιοχή μελέτης από τα παλαιότερα προς τα νεώτερα.
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
 αν είναι μεταμορφωμένο και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία απλώς αναφέρουμε την
ύπαρξή
του (π.χ. το υπόβαθρο της περιοχής αποτελείται από γνευσίους)
 αν το μεταμορφωμένο πέτρωμα προέρχεται από κάποιο ιζηματογενές όπως π.χ. τα
μάρμαρα και έχουμε στοιχεία προσδιορίζουμε:
 το ίζημα από το οποίο προέρχεται
 το χρόνο απόθεσης (π.χ. προέρχονται από ασβεστολίθους που
αποτέθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού)
 το περιβάλλον απόθεσης ( πχ. Σε θαλάσσιο περιβάλλον ή σε θαλάσσια
λεκάνης απόθεσης)
 αναφέρουμε τι μπορεί να μεσολάβησε μέχρι την έναρξη της απόθεσης των ιζημάτων
στην περιοχή (πχ. Μεταμόρφωση και ανάδυση της περιοχής, διάβρωσή της, τεκτονικές
διεργασίες, επίκλυση της θάλασσας)
ΙΖΗΜΑΤΑ
 ΠΟΤΕ αποτέθηκαν τα πρώτα ιζήματα που εντοπίζονται στην περιοχή
 ΠΟΙΑ είναι η λιθολογία τους (αναφέρουμε την κύρια σύσταση, πχ. Κροκαλοπαγή ή
άμμοι με ενστρώσεις χαλίκων, μάργες με φακούς ασβεστολίθων)
 ΣΕ ΤΙ – ΠΟΙΟ είναι το περιβάλλον απόθεσης, ο χώρος στον οποίο αποτέθηκαν τα
ιζήματα που προαναφέραμε (πχ. σε χερσοποτάμιες συνθήκες αποτέθηκαν άμμοι με
ενστρώσεις χαλίκων)
Συνεχίζουμε τη γεωλογική ιστορία περιγράφοντας με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε
♦ Λιθολογία, φάση και ηλικία των ιζημάτων
♦ Τεκτονικά γεγονότα που μεσολάβησαν και που τα αντιλαμβανόμαστε από κλίσεις
ιζημάτων, από ρήγματα που επισημαίνονται στις γεωλογικές τομές
♦ Άλλες διαταραχές (τοπικές ασυμφωνίες) στην ιζηματογένεση

Εφαρμογή 3α
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΣΕ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΙΘΟΣΩΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Να χωρίσετε την παρακάτω τομή σε λιθοσωμικές και λιθοστρωματογραφικές ενότητες.
Ποια είναι η σχετική χρονολόγηση κάθε μίας ενότητας;

Εφαρμογή 3β
Να διαιρεθεί σε ενότητες με βάση τα λιθολογικά της χαρακτηριστικά η τομή του
σχήματος. Να ανακατασκευάσετε τη γεωλογική ιστορία της περιοχής.

Εφαρμογή 3γ (εργασία)
Να ανακατασκευαστούν οι γεωλογικές ιστορίες των περιοχών που αντιπροσωπεύονται
από τις στήλες στις εφαρμογές 2α και 2β

Εφαρμογή 4β
Δίνεται η τομή μιας περιοχής από Δ-Α. Να χωριστεί σε λιθοστρωματογραφικές ενότητες, να
βρεθεί η ηλικία των σχηματισμών βάσει του πίνακα που ακολουθεί και να γραφεί η γεωλογική
ιστορία της περιοχής.
ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΡΩΜΑ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
1

Μάρμαρα

2

Κροκαλοπαγές

3

Ασβεστόλιθοι

4

Ασβεστόλιθοι

5

Ασβεστόλιθοι

6

Εναλλαγές
σχιστόλιθου και
ψαμμίτη

7

Ασβεστόλιθοι

8

9

10

11

Ψαμμίτες, πηλίτες
και πλακώδεις
ασβεστόλιθοι
Λεπτοστρωματώδεις
γκρι-μαύροι
ασβεστόλιθοι
Ψαμμιτοειδείς
ασβεστόλιθοι,
ψαμμίτες και
σχιστόλιθοι
Δολομιτικοί
ασβεστόλιθοι

Γαστερόποδα, βενθονικά τρηματοφόρα: Sabaudia minuta,
Palorbitolina lenticularis, Cuneolina pavonia
Δίθυρα, Γαστερόποδα, βενθονικά τρηματοφόρα:
Chrysalidina gradata, Sabaudia gevialii, Thaumatoporella
parvovesiculifera
Δίθυρα, Γαστερόποδα, βενθονικά τρηματοφόρα: Orbitolina
sp. Chrysalidina gradata, Sabaudia gevialii
Βενθονικά τρηματοφόρα: Orbitolina sp., Chrysalidina
gradata, Pseudorhapidionina dubia, Broeckina balcanica
Πελαγικά τρηματοφόρα: Globotruncana convexa, G. linnei,
G. tricarinata
Δίθυρα, Γαστερόποδα, πελαγικά τρηματοφόρα:
Globotruncana marginata, G. linnei, G. convexa, G. arca
Πελαγικά τρηματοφόρα Globotruncana linnei, G. αrca,
βενθονικά τρηματοφόρα: Gumbelina costulata
Βενθονικά τρηματοφόρα Pseudochrysalidina sp. Orbitolites
complanatus, Falottella alovensis

Εφαρμογή 4γ
Να χωρίσετε την παρακάτω τομή σε λιθοστρωματογραφικές ενότητες και να διακρίνεται
τις βιοζώνες ολικής ανάπτυξης Γενών.
Ποιά είναι η ηλικία των λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων;

Εφαρμογή 5α
ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

Εφαρμογή 5β
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Δίνονται οι στήλες Α, Β και Γ που ανταποκρίνονται σε 3 γεωτρήσεις που έγιναν σε μια περιοχή.
Να γίνει συσχετισμός των στηλών και σε κάθε περίπτωση να δικαιολογηθεί γιατί μια επιφάνεια ή
ένα στρώμα μιας τομής συσχετίζεται με κάποιο της άλλης ή των άλλων τομών.

Εφαρμογή 6α
ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
Δίνονται οι στήλες του παρακάτω σχήματος που ανταποκρίνονται σε 4 φυσικές τομές
μιας περιοχής. Να γίνει λιθοστρωματογραφικός συσχετισμός και να σχεδιαστεί το προφίλ της
περιοχής.

Εφαρμογή 6β
ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
Να συσχετισθούν οι στρωματογραφικές στήλες και να σχεδιαστεί το προφίλ της περιοχής

Εφαρμογή 6γ (εργασία)
Να χρονολογήσετε τα διάφορα στρώματα, να συσχετισθούν οι στρωματογραφικές στήλες, να σχεδιαστεί το προφίλ της περιοχής και να αποδοθεί η
γεωλογική της ιστορία.

Εφαρμογή 7α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Εφαρμογή 7β
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Οι τρεις στήλες του παρακάτω σχήματος προέρχονται από μία περιοχή. Να χρονολογήσετε τα
στρώματα, να τις συσχετίσετε και να δώσετε τη συνοπτική στρωματογραφική στήλη, για την περιοχή.

Εφαρμογή 8α
Δίνονται πέντε γεωτρήσεις που έγιναν σε μια περιοχή. Να γίνει η γεωλογική τομή (προφίλ) της περιοχής.
Οι γεωτρήσεις έχουν αναχθεί στο ίδιο υψόμετρο. Να δοθεί η γεωλογική ιστορία της περιοχής.

Εφαρμογή 8β
Δίνονται 3 στήλες που έγιναν σε μία περιοχή. Να χρονολογήσετε τα στρώματα, να συσχετίσετε τις στρωματογραφικές στήλες, να γίνει η γεωλογική
τομή και να γράψετε τη γεωλογική ιστορία της περιοχής.

Εφαρμογή 9α

Εφαρμογή 9β (εργασία)
Να χωρίσετε σε λιθοστρωματογραφικές ενότητες.

