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1. Εισαγωγή
Αντικείµενο του έργου Eco-Time Machine (www.ecotimemachine.gr) είναι η ανάδειξη της
ιστορίας του τοπίου µίας οικολογικά σηµαντικής περιοχής φυσικού κάλλους, µε στόχο την
αύξηση της εµπειρίας, των γνώσεων και της απόλαυσης που αποκοµίζουν οι επισκέπτες κι οι
επισκέπτριες από την περιήγησή τους στο τοπίο. Η ανάδειξη θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τη
δηµιουργία µίας πολυλειτουργικής εφαρµογής µεικτής πραγµατικότητας, η οποία θα
αναπαριστά την περιβαλλοντική ιστορία της επιλεγµένης περιοχής.
Για την επιτυχή ανάδειξη της περιβαλλοντικής ιστορίας, το έργο προτείνει ένα εξίσου καινοτόµο
εργαλείο, µία εφαρµογή µεικτής πραγµατικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η τεχνολογία
της επαυξηµένης ή µεικτής πραγµατικότητας χρησιµοποιείται ήδη µε επιτυχία σε ανθρωπογενή
περιβάλλοντα (µε στόχο την περιήγηση, την εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία), ποτέ ως τώρα, σε
διεθνές µάλιστα επίπεδο, δεν έχει αξιοποιηθεί συστηµατικά στον οικοτουρισµό. Ένας πιθανός
λόγος για αυτή την υστέρηση είναι ότι στα πεδία αυτά δίνεται συνήθως έµφαση στη διατήρηση
και όχι στην ιστορία. Η προτει1νόµενη εφαρµογή θα βασιστεί σε µία διεξοδική επιτόπια έρευνα
στην επιλεγµένη περιοχή, η οποία θα συνδυάζει διαφορετικές µεθόδους από τις φυσικές και
ιστορικές επιστήµες για να καταλήξει σε ένα περιγραφικό οικολογικό µοντέλο της ιστορίας του
τοπίου. Το µοντέλο θα απεικονιστεί στη συνέχεια µε 2D και 3D προσοµοιώσεις του τοπίου,
προσφέροντας µία αναπαράσταση του τοπίου (α) όπως αυτό ήταν στο παρελθόν, (β) όπως αυτό
θα εξελισσόταν αν αλλάζαν κάποιες από τις παραµέτρους που το διαµόρφωσαν ιστορικά και (γ)
όπως θα είναι στο µέλλον, ανάλογα µε τις παραµέτρους που επιδρούν σήµερα. Οι (β) και (γ)
δυνατότητες εκτιµάται ότι θα αυξήσουν σηµαντικά τη συνεισφορά της εφαρµογής στους στόχους
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Έτσι, πέρα από τη χρήση της από
τους/ις επισκέπτες/τριες της επιλεγόµενης περιοχής, µία τέτοια εφαρµογή µπορεί να αξιοποιηθεί
ταυτόχρονα σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ή ακόµα στην
οικολογική έρευνα, τον οικολογικό σχεδιασµό και την αποκατάσταση.Οι κύριοι στόχοι του έργου
είναι:
•

Η µελέτη κι η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ιστορίας µίας οικολογικά σηµαντικής
περιοχής.

1

6
•

Η αναπαράσταση της ιστορίας αυτής µέσω ενός οικολογικού µοντέλου και ενός
συστήµατος 2D και 3D εφαρµογών, διαθέσιµων στους επισκέπτες, τους δυνητικούς
επισκέπτες και άλλους χρήστες.

•

Η προώθηση της επισκεψιµότητας της περιοχής, η βελτίωση της εµπειρίας, της γνώσης
και της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών.

•

Η προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης µέσω
της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχµής.

Η περιοχή μελέτης (Νικήσιανης, 2018) περιλαμβάνει δυο επίπεδα: τη στενή περιοχή και την
ευρεία περιοχή.
Η πρώτη περιλαμβάνει την κοιλάδα του εγκαταλελειμένου οικισμού της Παλιάς Κοτύλης με
έκταση 524,59 Ha.
Η δεύτερη ορίζεται ως το άνω τμήμα της λεκάνης απορροής του Σαραντάπορου που βρίσκεται
στην ορεινή ενότητα Γράμμου – Βόιου με έκταση 10.763,33 Ha και περικλείει την πρώτη.
Οι μικρές αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με την αρχική επιλογή της περιοχής
(Νικήσιανης, 2018) οφείλονται σε προσαρμογή των αρχικών ορίων επί των φυσικών
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. κορυφογραμμές) με τη χρήση λεπτομερέστερου
Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ ή DEM) και επιτόπιων παρατηρήσεων.
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Χάρτης 1. Η περιοχή μελέτης. Διακρίνεται τόσο η ευρεία όσο και η στενή, η οποία είναι υποσύνολο της πρώτης
(Υπόβαθρο: OpenStreet Map).

Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι η αναγνώριση και περιγραφή των κύριων
χαρακτηριστικών της γεωλογίας, των εδαφών και της γεωμορφολογίας της περιοχής μελέτης,
ώστε να τροφοδοτήσει με στοιχεία την ανάπτυξη ενός μοντέλου εξέλιξης της βλάστησης και του
τοπίου της περιοχής
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2. Γεωλογία
1. Γενικά για τη γεωλογία της περιοχής
Ο γεωγραφικός χώρος, στον οποίο αναπτύσσται η περιοχή μελέτης είναι μοιρασμένος ανάμεσα
σε τρεις μεγάλες γεωλογικές ενότητες:
•

Την Υποπελαγονική ζώνη

•

Τη ζώνη Ωλονού - Πίνδου

•

Τη Μεσοελληνική αύλακα

Οι δύο πρώτες ενότητες αντιστοιχούν στις ομώνυμες γεωτεκτονικές ζώνες των Ελληνικών
οροσειρών (Χάρτης 2) και σχετίζονται με την Αλπική ορογενετική διαδικασία, η οποία
εκδηλώθηκε με κατεύθυνση από Ανατολικά προς Δυτικά.
Η διάκριση των ζωνών στηρίζεται στον ιδιαίτερο ρόλο της καθεμιάς στο σύστημα γεωδυναμικής
εξέλιξης και στην συγκεκριμένη παλαιογεωγραφική θέση. Ως εκ τούτου, κάθε γεωτεκτονική ζώνη
χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη στρωματογραφική διαδοχή ιζημάτων, από τους ιδιαίτερους
λιθολογικούς χαρακτήρες της και από την ιδιαίτερη τεκτονική της συμπεριφορά (Μουντράκης,
1985).

Χάρτης 2. Οι γεωτεκτονικές ζώνες της Ελλάδας (προσαρμογή από Μουντράκη, 1985)
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H Υποπελαγονική ζώνη τοποθετείται στα δυτικά της Πελαγονικής ζώνης. Εκτείνεται με
κατεύθυνση ΒΔ - ΝΑ από τα ελληνοαλβανικά σύνορα προς την Δυτική Θεσσαλία και την
Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Σαρωνικού. Προς τα ανατολικά
εκτείνεται με δύο κλάδους, οι οποίοι εγκολπώνουν την Αττικοκυκλαδική ζώνη: ο βόρειος
περιλαμβάνει την Χίο, ενώ ο νότιος νησιά των Ανατολικών Κυκλάδων και των βόρειων
Δωδεκανήσων. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζώνης είναι οι μεγάλες οφιολιθικές μάζες και
η συνοδεύουσα σχιστοκερατολιθική διάπλαση που έχει μεγάλη εξάπλωση (Μουντράκης, 1985).
Αυτή επικάθεται σε Τριαδικούς ασβεστολίθους, τοποθετημένους επικλυσιγενώς στο προαλπικό
υπόβαθρο, το οποίο περιλαμβάνει σχιστολίθους, ψαμμίτες και σχιστοποιημένους ασβεστολίθους
του Περμίου (Κουκουβέλας κ.ά., 2014)
H ζώνη Ωλονού - Πίνδου ή απλούστερα ζώνη της Πίνδου, αναπτύσσεται κατά μήκος του άξονα
Βορά - Νότου, συγκροτώντας τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, συμ περιλαμβάνοντας τα
βουνά της Πίνδου και των Αγράφων, το Παναιτωλικό, τα Βαρδούσια, το Παναχαϊκό και τον Ωλονό
(Ερύμανθος). Τμήματα της ζώνης εμφανίζονται στην Κρήτη και την Ρόδο, ακολουθώντας την προς
τα

Ανατολικά

κάμψη

του

Διναρικού

τόξου

(Μουντράκης,

1985).

Μια

τυπική

λιθοστρωματογραφική εξέλιξη της ζώνης, περιλαμβάνει πελαγικούς πλακώδεις ασβεστολίθους
με παρεμβολές κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών του Άνω
Τριαδικού, τη σχιστοκερατολιθική διάπλαση πάχους 150 - 200 μ. του Ιουρασικού, η οποία
περιλαμβάνει κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες και άλλα ιζήματα βαθιάς
θάλασσας. Επί αυτών, είναι τοποθετημένος ο φλύσχης της Πίνδου, ο πιο τυπικός και
αντιπροσωπευτικός φλύσχης του Ελλαδικού χώρου (Μουντράκης, 1985) με ρυθμικές εναλλαγές
κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργών και ασβεστολίθων.
Η Μεσοελληνική αύλακα είναι μία από τις τρεις μολασσικές λεκάνες του Ελλαδικού χώρου
(Χάρτης 3). Οι μολασσικές λεκάνες δημιουργήθηκαν από ρηξιγενείς τεκτονικές διεργασίες στην
οπισθοχώρα του ορογενετικού μετώπου. Οι τάφροι αυτές πληρώθηκαν με υλικά χερσαίας,
παράκτιας ή θαλάσσιας προέλευσης, τα οποία αποτέθηκαν επί των υποκείμενων και
παλαιότερων αλπικών πτυχώσεων. Οι μολασσικές λεκάνες διαφοροποιούνται από τις νεότερες
Νεογενείς και Τεταρτογενείς λεκάνες (όπως π.χ. οι λιγνιτοφόρες λεκάνες Φλώρινας Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης και Αλιβερίου) τόσο από την ηλικία τους, αλλά και από τη στενή
σχέση τους με την ορογενετική διαδικασία.
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Χάρτης 3. Οι τρεις μολασσικές λεκάνες του Ελλαδικού χώρου: MHT: Μεσοελληνική αύλακα, AxB: Αξιού, ThB:
Θράκης (ή Έβρου) (από Kilias et al., 2012).

Η Μεσοελληνική αύλακα είναι η σημαντικότερη από τις τρεις μολασσικές λεκάνες, καθώς στο
δυτικότερο τμήμα του άξονα της ορογενετικής διαδικασίας των Ελληνίδων, η οποία ακολούθησε
μία κατεύθυνση Α - Δ, είναι η νεότερη ηλικιακά, καθώς διαμορφώθηκε στο Ολιγόκαινο - Μέσο
Μειόκαινο (Παπανικολάου, 2015). Ως εκ τούτου, διατηρεί την αρχική δομή και στρωματογραφία
της. Επιπλέον, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση, έχοντας ένα μήκος περίπου 130 χλμ. και πλάτος
μεγαλύτερο των 40 χλμ. Εκτείνεται με διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ, παράλληλα με το ορογενετικό τόξο των
Ελληνίδων. Από τα ελληνοαλβανικά σύνορα κατευθύνεται προς τις περιοχές Καστοριάς,
Γρεβενών, Καλαμπάκας για να βυθισθεί κάτω από τις νεότερες προσχώσεις της Θεσσαλικής
πεδιάδας. Προς Βορά, εκτείνεται αρκετά μέσα στην Αλβανία (Μουντράκης, 1985).
Οι ιζηματογενείς αποθέσεις της Μεσοελληνικής αύλακας ακολουθούν της προς τα Δυτικά κίνηση
του υποβάθρου τους (Δερμιτζάκης και Ντρίνια, 1995), γεγονός που την χαρακτηρίζει ως
piggyback basin2. Το αλπικό υπόβαθρό της περιλαμβάνει κυρίως οφιολίθους μεγάλου πάχους,
ασβεστολίθους του Μεσοζωικού, καθώς και φλύσχη της Πίνδου. Το ανάγλυφο των περιοχών από

Οι Ori & Friend (1984) εισήγαγαν τον όρο piggy back basin, για να περιγράψουν μία
λεκάνη, η οποία σχηματίζεται και πληρώνεται με υλικό, καθώς μετακινείται πάνω σε
επωθούμενο τεκτονικό κάλυμμα.
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τριτογενείς αποθέσεις είναι συνήθως λοφώδες, με ελαφρές και μέτριες κλίσεις (Μιχόπουλος,
2012).

2. Μεθοδολογία
Εντοπίστηκαν οι γεωλογικοί χάρτες της περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 που παρήχθηκαν από το
Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους (ΙΓΕΥ, 1960, 1971) και το διάδοχό του Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ, 1979, 1987), γεωαναφέρθηκαν και
ψηφιοποιήθηκαν σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με τη χρήση του
πακέτου λογισμικού QGIS 2.18.1 (QGIS Development Team, 2018). Μικροτροποποιήσεις έγιναν
για να ομογενοποιηθεί ο χάρτης και να εξασφαλιστεί η συνέχεια των γεωλογικών ορίων, λόγω
της παλαιότητας του χαρτογραφικού υλικού, αλλά και της σημαντικής χρονικής διαφοράς (1960
έως 1987) μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών φύλλων χάρτου (Ζερβάκου κ.ά., 2010).
Συμπληρωματική πηγή γεωλογικής πληροφορίας αποτέλεσε ο γεωμορφολογικός χάρτης της
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Γράμμου - Κόνιτσας - Πωγωνίου (Παπαϊωάννου, 2009) σε
κλίμακα 1:100.000.
Για τον χαρακτηρισμό των επιμέρους γεωλογικών ενοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό
της παρούσας εργασίας ως μελέτη βάσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων στην
μελέτη της βλάστησης και την ανάπτυξη μοντέλων εξέλιξης της τελευταίας, αποφασίσθηκε ο
συγκερασμός του επιπέδου λεπτομέρειας ανάμεσα στο πολύ λεπτομερές των γεωλογικών
χαρτών του ΙΓΕΥ/ΙΓΜΕ και στο αδρομερές της ΕΠΜ. Αυτό έγινε ιδιαίτερα έντονο στις ενότητες της
Μεσοελληνικής αύλακας, που ως ιζηματογενείς μονάδες σχετικά μικρής ηλικίας, εμφανίζουν μια
σειρά από ενδιάμεσα χαρακτηριστικά.
Για την επαλήθευση του χάρτη πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή έρευνας.
Για την αναγνώριση των πετρωμάτων και των γεωλογικών σχηματισμών, αλλά και για την
χαρτογράφηση των ορίων μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις πιο συνηθισμένες τεχνικές
γεωλογικής χαρτογράφησης (Λόζιος κ.ά., 2015):
•

Τεχνική χαρτογράφησης με συγκεκριμένη όδευση (Traverse mapping)

•

Τεχνική χαρτογράφησης επαφών (Contact mapping)

•

Τεχνική χαρτογράφησης απομονωμένων εμφανίσεων (Exposure mapping)
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Η χαρτογράφηση με συγκεκριμένη όδευση ουσιαστικά αφορά στη διαβημάτιση μιας διαδρομής
και στην καταγραφή των γεωλογικών παρατηρήσεων. Χρησιμοποιείται συνήθως ως
προκαταρκτική μέθοδος σε μεγάλες κλίμακες (1 : 250.000 έως 1 : 50.000), αλλά πολλές φορές
μπορεί να είναι η μόνη διαθέσιμη μέθοδος σε περιοχές όπου το γεωλογικό υπόβαθρο καλύπτεται
από πυκνή βλάστηση (Coe et al., 2010), όπως είναι η περιοχή του Γράμμου. Στην περίπτωση του
Γράμμου, είναι αρκετά αποδοτική, καθώς επικρατεί ήπιο ανάγλυφο και σχετική ομοιογένεια στη
γεωλογική σύσταση της περιοχής και μπορεί να γίνει παρέκταση (extrapolation) των
αποτελεσμάτων μεταξύ διαδοχικών γραμμών παρατηρήσεων. Η τεχνική χαρτογράφησης επαφών
αφορά στον εντοπισμό των επαφών μεταξύ γειτονικών γεωλογικών σχηματισμών από το γραφείο
με τη χρήση χαρτών και τηλεπισκοπικών δεδομένων και την επαλήθευσή τους στο πεδίο και
αποτελεί πιο λεπτομερή τρόπο χαρτογράφησης σε μικρότερες κλίμακες (1 : 50.000 έως 1 :
15.000). Η τεχνική χαρτογράφησης απομονωμένων εμφανίσεων είναι ακόμη πιο λεπτομερής και
χρησιμοποιείται συνήθως για παραγωγή χαρτών σε κλίμακα 1 : 15.000 έως 1 : 1.000 (Coe et al.,
2010).
Διατρέχτηκε το σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, το οποίο ήταν βατό από
τετρακίνητο όχημα. Το συνολικό μήκος δρόμων που διατρέχτηκε έφτασε τα 107,33 χλμ., το
μεγαλύτερο τμήμα του οποίου αφορούσε δασικούς χωματόδρομους. Σε 36 σημεία
πραγματοποιήθηκε επιτόπια εκτίμηση της γεωλογικής σύστασης, ενώ λήφθηκαν και δείγματα
πετρωμάτων για τεκμηρίωση (Χάρτης 4). Η καταγραφή του στίγματος τόσο των γραμμικών όσο
και των σημειακών στοιχείων έγινε με τη χρήση της εφαρμογής SW Maps (Softwel P Ltd, 2016)
σε συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android.
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Χάρτης 4. Σημεία τεκμηρίωσης και διαδρομές που ακολουθήθηκαν (Υπόβαθρο: OpenStreet Map).

3. Αποτελέσματα
Συγκεντρωτικά
Στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν οι σχηματισμοί της Μεσοελληνικής αύλακας με ποσοστό
κάλυψης 65%. Ακολουθούν οι οφιόλιθοι με τα συνοδά τους πετρώματα με ποσοστό 17%, καθώς
και οι ασβεστόλιθοι με ποσοστό 9,7%. Το υπόλοιπο 8,3% της έκτασης καταλαμβάνεται από την
σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση, περιορισμένες εμφανίσεις φλύσχη, καθώς και αλλουβιακές
αποθέσεις (Πίνακας 1). Η γεωγραφική ζώνωση των σχηματισμών παρουσιάζει την κατεύθυνση
ΒΔ - ΝΑ που είναι παράλληλη με τις αλπικές ορογενετικές διαδικασίες και την ακόλουθη πλήρωση
των μολασσικών λεκανών με μεταλπικά ιζήματα (Χάρτες 5 και 6).
Οι εντονότερες κλίσεις παρατηρούνται στις ασβεστολιθικές διαπλάσεις που οριοθετούν το δυτικό
τμήμα της περιοχής μελέτης, ενώ επίσης μεγάλες κλίσεις παρατηρούνται στο ΒΑ και το κεντρικό
κομμάτι της περιοχής μελέτης από τις διαβρώσεις των σχηματισμών της Μεσοελληνικής αύλακας
(Χάρτης 7), οι οποίοι σχηματίζουν εντυπωσιακές ορθοπλαγιές όπως η γνωστή ορθοπλαγιά του
Χάρου (Εικόνα 2).
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Ειδικότερες πληροφορίες για την κατανομή, την προέλευση και την στρωματογραφία των
επιμέρους σχηματισμών δίνονται στις αντίστοιχες ενότητες που ακολουθούν.

Χάρτης 5. Γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής μελέτης

Γεωλογικός σχηματισμός

Έκταση
(Ha)

Ποσοστό
έκτασης (%)

Σχηματισμοί Μεσοελληνικής αύλακας
Οφιόλιθοι
Ασβεστόλιθοι
Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση
Φλύσχης
Αλλουβιακές αποθέσεις
Σύνολο

6.998,97
1.831,58
1.048,33
383,69
324,56
176,19
10.763,33

65,0
17,0
9,7
3,6
3,0
1,6
100,0

Πίνακας 1. Έκταση ανά γεωλογικό σχηματισμό
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Χάρτης 6. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί σε τρισδιάστατη απεικόνιση επί του αναγλύφου (Υπόβαθρο
GoogleEarth).
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Χάρτης 7. Χάρτης κλίσεων (επάνω) σε αντιπαραβολή με την χαρτογράφηση των γεωλογικών σχηματισμών
(κάτω).
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Σχηματισμοί μεσοελληνικής αύλακας
Οι

σχηματισμοί

της

μεσοελληνικής

αύλακας

κυριαρχούν

στην

περιοχή

μελέτης,

καταλαμβάνοντας 6.998,97 Ha, τα οποία αντιστοιχούν στο 65% της συνολικής έκτασης. Οι
σχηματισμοί αυτοί κυριαρχούν στο κεντρικό, το βόρειο, το ανατολικό και το νοτιοανατολικό
τμήμα της περιοχής. Η στενή περιοχή μελέτης αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από αυτούς τους
σχηματισμούς (Χάρτης 5).

Εικόνα 1. Σχηματισμοί Μεσοελληνικής αύλακας: σειρά Πενταλόφου
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Εικόνα 2. Οι επιβλητικές ορθοπλαγιές του Χάρου συγκροτούνται από σχηματισμούς της
Μεσοελληνικής αύλακας (Σειρά Πενταλόφου)

Εικόνα 3. Σχηματισμοί Μεσοελληνικής αύλακας: κατολισθητικά φαινόμενα στη σειρά
Επταχωρίου
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Οφιόλιθοι
Οι οφιόλιθοι αναπτύσσονται σε 1.831,58 Ha καταλαμβάνοντας το 17% της έκτασης της περιοχής
μελέτης. Είναι συγκεντρωμένοι στο δυτικό τμήμα της περιοχής, αποτελώντας τμήμα της ζώνης
Ωλονού - Πίνδου. Μια μικρή απομονωμένη εμφάνιση στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής μελέτης,
δίνει στο ύψωμα Μπουχέτσι την χαρακτηριστική αποστρογγυλωμένη κορυφή του (Εικόνες 5 &
6).

Εικόνα 4. Οφιόλιθοι φέροντες χαρακτηριστική βλάστηση μαύρης πεύκης
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Εικόνα 5. Το ύψωμα Μπουχέτσι οφείλει την αποστρογγυλωμένη του μορφή στην οφιολιθική του γεωλογική
σύσταση.

Εικόνα 6. Σε κόκκινο πλαίσιο το οφιολιθικό ύψωμα Μπουχέτσι. Διακρίνεται το ήπιο ανάγλυφο σε σχέση με
τις παρακείμενες απότομες ασβεστολιθικές κορυφές του υπόλοιπου συγκροτήματος.
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Ασβεστόλιθοι
Τα ασβεστολιθικά πετρώματα καταλαμβάνουν 1.048,33 Ha ή το 9.7% της περιοχής μελέτης.
Εμφανίζονται κυρίως στο νότιο και το δυτικό τμήμα της περιοχής, συγκροτώντας με τις ψηλές και
απόκρημνες κορυφές που σχηματίζουν, τα όρια της λεκάνης. Διαμορφώνουν ένα έντονο
ανάγλυφο με ρηγματώσεις και επωθήσεις (Εικόνες 7 & 8). Είναι μέρος της επικλυσιγενούς
ανθρακικής σειράς της Υποπελαγονικής ζώνης, όπως εμφανίζεται και στη βιβλιογραφία
(Μουντράκης, 1985). Πρόκειται για μικρολατυποπαγείς εως θρομβώδεις ασβεστολίθους του
Ανώτερου Κρητιδικού, νηριτικής προέλευσης, επικλυσιγενώς τοποθετημένους είτε πάνω στις
οφιολιθικές μάζες είτε στην σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση. Στη βάση της επίκλυσης πάνω στα
οφιολιθικά πετρώματα παρατηρούνται μικρές φακοειδείς συγκεντρώσεις χρωμονικελιούχου
σιδηρομεταλλεύματος (ΙΓΜΕ, 1979), αντίστοιχες με τα μεγαλύτερα και σημαντικά από οικονομική
άποψη κοιτάσματα σε Λάρυμνα, Λοκρίδα, Κ. Εύβοια (Μουντράκης, 1985).

Εικόνα 7. Ασβεστόλιθοι στην περιοχή μελέτης
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Εικόνα 8. Οι ασβεστολιθικές κορυφές των Αρένων

Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση
Η σχιστοκερατοψαμμιτική3 διάπλαση καταλαμβάνει 383,69 Ha εντός της περιοχής μελέτης (3,6%
της έκτασης), στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της. Εμφανίζεται με τη μορφή λωρίδων ανάμεσα
σε οφιολιθικές και ανθρακικές διαπλάσεις (Χάρτης 5). Η διάπλαση αποτελείται από λεπτόκοκκα
ιζήματα όπως αργιλικοί σχιστόλιθοι, ραδιολαριτικοί κερατόλιθοι, μάργες, λεπτόκοκκοι ψαμμίτες,
πηλίτες, αργιλοπηλίτες και πελαγικοί ασβεστόλιθοι. Κατά θέσεις, η τουρβιδική εμφάνιση των
ανώτερων στρωμάτων της διάπλασης προσομοιάζει μορφολογικά τον φλύσχη (Μουντράκης,
1985). Η ηλικία της διάπλασης ξεκινάει συνήθως από το Ανώτερο Κρητιδικό - Κατώτερο
Ιουρασικό, ενώ κατά θέσεις μπορεί να φτάσει και το Άνω Τριαδικό. Είναι ο πιο χαρακτηριστικός
σχηματισμός της Υποπελαγονικής ζώνης, εντός της οποίας έχει μεγάλη εξάπλωση.

3

Στη βιβλιογραφία εμφανίζεται και ως σχιστοκερατολιθική διάπλαση. Οι δύο όροι είναι
ταυτόσημοι.
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Εικόνα 9. Εμφάνιση της σχιστοκερατοψαμμιτικής διάπλασης

Εικόνα 10. Σχιστόλιθοι εντός της σχιστοκερατοψαμμιτικής διάπλασης

Φλύσχης
Ο σχηματισμός του φλύσχη καταλαμβάνει 324,56 Ha ή το 3% της περιοχής μελέτης. Εμφανίζεται
μόνο τοπικά, στα νότια της περιοχής μελέτης, ανάμεσα στις υπώρειες των Αρένων και στο
οφιολιθικής σύστασης, ύψωμα Μπουχέτσι. Αποτελείται από ψαμμίτες σε εναλλαγή με μάργες
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και σε μικρότερο βαθμό, με λεπτά στρώματα αργιλικού σχιστόλιθου. Αποτελεί τμήμα της ζώνης
Ωλονού - Πίνδου και είναι ηλικίας Ηωκαίνου. Το πάχος του φλύσχη στην ευρύτερη περιοχή φτάνει
τα 1700 μ. (ΙΓΜΕ, 1979).

Αλλουβιακές αποθέσεις
Οι αλλουβιακές αποθέσεις καταλαμβάνουν 176,19 Ha (1,6% της συνολικής έκτασης) και
εντοπίζονται κατά μήκος της κοίτης του Σαραντάπορου. Αποτελούν πρόσφατες αποθέσεις του
Τεταρτογενούς, που επικάθονται πάνω στους σχηματισμούς της Μεσοελληνικής αύλακας και
συγκροτούνται από ασύνδετα υλικά που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί από χειμαροποτάμια
δράση. Σημειώνεται πως δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ενεργών κοιτών της περιοχής, καθώς
αρκετές από τις τελευταίες αποτελούν χαραδρώσεις επί σχηματισμών της Μεσοελληνικής
αύλακας και δεν έχουν πληρωθεί με νεότερα φερτά υλικά.

4. Γεωλογία και βλάστηση
Σχηματισμοί Μεσοελληνικής αύλακας
Ο Nakos (1979) αναφέρει πως οι Τριτογενείς αποθέσεις, στις οποίες εντάσσονται οι σχηματισμοί
της Μεσοελληνικής αύλακας δεν εμφανίζουν ποτέ ελάτη ή οξιά. Βέβαια, δεν το αποδίδει σε
κάποιες ιδιαίτερες φυσικοχημικές συνθήκες ανάπτυξης των εδαφών που προκύπτουν από τις
αποθέσεις, αλλά το συσχετίζει με καθαρά γεωμορφολογικά και κλιματικά κριτήρια, καθώς οι
αποθέσεις συνήθως εμφανίζονται σε χαμηλά υψόμετρα, κάτω από το ελάχιστο υψομετρικό όριο
εμφάνισης των δύο δασικών ειδών. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει συχνή παρουσία ειδών δρυός
και λιγότερο της μαύρης πεύκης σε εδάφη που προέρχονται από αυτό το γεωλογικό υπόβαθρο
(Πίνακας 2).

Οφιόλιθοι
Οι οφιόλιθοι παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη σκοπιά της μελέτης της βλάστησης
και συνακόλουθα του τοπίου, καθώς τα εδάφη που σχηματίζουν, παρουσιάζουν μια σειρά από
φυσικοχημικές ιδιαιτερότητες, όπως υψηλές συγκεντρώσεις Μg και Fe, βαρέων μετάλλων
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(ιδιαίτερα Ni, Co, Cr και Mn) και χαμηλές συγκεντρώσεις Ca και Al (Alexander, 2004). Τα
οφιολιθικά πετρώματα συγκρινόμενα με αντίστοιχα πετρώματα παρεμφερών βιοκλιματικών
συνθηκών, συχνά φιλοξενούν φτωχότερη βλάστηση, η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται από
χαμηλότερο ύψος και μικρότερο βαθμό φυτικής κάλυψης (D’ Amico, M. E., 2009). Το αποτέλεσμα
είναι συνήθως μία τελείως διαφορετική μορφή βλάστησης, ακόμη και από γειτονικές θέσεις με
διαφορετικό γεωλογικό υπόστρωμα (Εικόνα 4).
Εμφανίζονται φυτικά taxa (είδη ή υποείδη) τα οποία είτε είναι περισσότερο κοινά σε οφιολιθικά
εδάφη σε σχέση με άλλα γεωλογικά υποστρώματα είτε περιορίζονται αποκλειστικά σε
οφιολίθους σε τμήματα της γεωγραφικής τους εξάπλωσης ή του οικολογικού τους εύρους
(Alexander et al., 2007). Δεν είναι σπάνια τα είδη τα οποία περιορίζονται μερικώς σε οφιολίθους
να εμφανίζονται και σε άλλα ιδιαίτερα υποστρώματα όπως ασβεστόλιθοι, όξινα εδάφη ή σάρες.
Επίσης, κάποια είδη μπορεί να περιορίζονται σε οφιολίθους στα χαμηλότερα υπερθαλάσσια
υψόμετρα ή γεωγραφικά πλάτης της κατανομής τους, αλλά όχι στα μεγαλύτερα (Alexander et al.,
2007). Ο βαθμός της εξάρτησης ειδών από οφιολίθους φαίνεται να μεταβάλλεται και από τις
υπόλοιπες περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως το κλίμα, η ιστορία και η ποικιλότητα της
συγκεκριμένης περιοχής. Τα φυτικά είδη που είναι ικανά να επιβιώσουν σε οφιολιθικά
πετρώματα έχουν αναπτύξει μια σειρά από προσαρμοστικούς μηχανισμούς όπως η απομόνωση
των μετάλλων και η ανθεκτικότητα στην ξηρασία (Alexander et al., 2007).
Tα οφιολιθικά πετρώματα είναι το πλέον εκτεταμένα μελετημένο υπόστρωμα ανάπτυξης της
φυτικής ζωής, από το επίπεδο των μηχανισμών φυσιολογίας έως μεγάλης κλίμακας
φυτογεωγραφικές διακυμάνσεις της χλωρίδας και της φυσιογνωμίας της βλάστησης (Alexander
et al., 2007). Οι ιδιαιτερότητες τους συγκέντρωσαν το επιστημονικό ενδιαφέρον από νωρίς. Ο
Whittaker (1954) αναφέρει πως ο Boydell (1921) έκανε τις πρώτες περιγραφές βλάστησης τέτοιων
περιοχών στην Ελλάδα. Η σημαντικότητα του γεωλογικού σχηματισμού ως παράγοντα
διαμόρφωσης της υπερκείμενης βλάστησης οδήγησε στη διοργάνωση σχετικών θεματικών
συνεδρίων με παγκόσμια εμβέλεια (Chiarucci & Baker, 2007).
Στις οφιολιθικές περιοχές της Ελλάδας αναπτύσσονται σημαντικά δάση μαύρης πεύκης, αλλά και
χαλεπίου πεύκης (Nakos, 1979), η χαλέπιος όμως δεν εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης. Η οξιά,
η ελάτη καθώς και είδη δρυός εμφανίζονται επίσης σε οφιολιθικά πετρώματα (Nakos, 1979),
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Σε οφιολιθικά πετρώματα μεγάλων υψομέτρων, η λευκόδερμη
πεύκη (Pinus heldreichi) σχηματίζει επίσης δάση (Strid & Tan, 1997), χωρίς όμως να εμφανίζεται
στην περιοχή μελέτης.
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Ασβεστόλιθοι

Ο Nakos (1979) αναφέρει την κυριαρχία των κωνοφόρων ειδών ελάτης και μαύρης πεύκης σε
εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθους. Η οξιά εμφανίζεται επίσης, αλλά με μικρότερη
συχνότητα (Πίνακας 2). Αν και όντως η οξιά στην Ελλάδα αποφεύγει τα ασβεστολιθικά εδάφη,
εμφανιζόμενη κυρίως σε γνεύσιους, γρανίτες, μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους και φλύσχη, δεν θα
πρέπει το γεγονός αυτό να αποδίδεται τόσο σε ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών
που προκύπτουν από τους ασβεστόλιθους, αλλά στις περισσότερο φτωχές σε υγρασία συνθήκες
που δημιουργούνται σε αυτά τα εδάφη (Ντάφης, 2001), καθώς δάση οξιάς παρατηρούνται σε
αρκετές περιοχές της χώρας με ασβεστολιθικό υπόβαθρο (Τσιριπίδης, 2001).

Δασικό είδος
Ασβεστόλιθοι

Γεωλογικοί σχηματισμοί
Αποθέσεις
Τριτογενούς Μεταμορφωμένα*

Φλύσχης

Οφιόλιθοι

Abies spp.

+++

0

+++

+++

+

Pinus nigra

++

+

++

++

+++

Pinus halepensis*

++

+++

++

+

++

Fagus sylvatica

+

0

+++

++

+

Quercus spp.

0

++

+++

+++

+

Πίνακας 2. Κύρια δασικά είδη της Ελλάδας και γεωλογικοί σχηματισμοί (προσαρμογή από Nakos, 1979). *Δεν
εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης.

Σχιστοκερατοψαμμιτική διάπλαση
Καθώς η σχιστοκερατοψαμμιτκή διάπλαση δεν αποτελεί ενιαίο πέτρωμα, αλλά μια σειρά από
πετρώματα ποικίλης λιθολογικής σύστασης με διάφορους βαθμούς παρουσίας πυριτικών
(αργιλικών) και ψαμμιτικών στοιχείων και δεδομένης και της μορφολογικής συγγένειας προς τον
φλύσχη κατά σημεία, αντιμετωπίζεται με παρεμφερή τρόπο όσον αφορά στις επιδράσεις στη
βλάστηση με τον τελευταίο.
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Φλύσχης
Τα εδάφη που προέρχονται από την αποσάρθρωση του φλύσχη μπορούν να είναι αρκετά βαθιά
και να φέρουν ανάλογα και με τις φυσιογραφικές και κλιματικές συνθήκες, παραγωγικές
συστάδες ελάτης, οξιάς, μαύρης πεύκης και σε χαμηλότερα υψόμετρα, δρυός (Nakos, 1979 και
Πίνακας 2). Είναι χαρακτηριστικό πως τα νοτιότερα δάση οξιάς της Ελλάδας εδράζονται πάνω σε
φλύσχη, σε μία απομονωμένη εμφάνιση στο όρος Οξυά της Κεντρικής Ελλάδας (Πουλής, 2011),
ανάμεσα σε άλλα γειτονικά όρη ασβεστολιθικής σύστασης, τα οποία σε συνδυασμό με τα φτωχά
κατακρημνίσματα της περιοχής, δεν επιτρέπουν την εκεί παρουσία της οξιάς.

Αλλουβιακές αποθέσεις
Γενικά, οι αλλουβιακές αποθέσεις ως αποτέλεσμα της παράσυρσης και απόθεσης διάφορων
υλικών από τη δράση του νερού μπορούν να δημιουργούν ποικιλία συνθηκών, ανάλογα και με
την προέλευση των αρχικών υλικών, αλλά και τον τρόπο και χρόνο απόθεσης (Αλιφραγκής, 2008).
Στην περιοχή μελέτης, οι αποθέσεις αυτές περιορίζονται σε στενές λωρίδες κατά μήκος του
υδρογραφικού δικτύου μόνιμης ροής και λόγω αυτών των υδρολογικών συνθηκών υποστηρίζουν
μόνο υδροχαρή είδη, με κύριο εκπρόσωπο το σκλήθρο (Alnus glutinosa).
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3. Εδάφη
1. Ταξινόμηση εδαφών και γαιών
Η χαρτογράφηση των εδαφών στην Ελλάδα ξεκίνησε αρκετά νωρίς, τη δεκαετία του 1930, με την
εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών, εξυπηρετώντας διαφορετικό σκοπό και ως εκ τούτου,
χρησιμοποιώντας διαφορετικές κλίμακες και συστήματα ταξινόμησης. Η έμφαση δόθηκε στα
γεωργικώς καλλιεργούμενα εδάφη των χαμηλότερων υψομετρικά περιοχών, ενώ η Δασική
Υπηρεσία προχώρησε στην χαρτογράφηση γαιών (Yassoglou, 2005, Theocharopoulos, 2007). Η
χαρτογράφηση γαιών (Νάκος, 1991) στηρίζεται σε φυσιογραφικές (βάθος εδάφους, κλίση,
έκθεση) και οικολογικές παραμέτρους (βιοκλιματική ζώνη) και δεν είναι χαρτογράφηση εδαφών
με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη βάση για χαρτογράφηση
εδαφών στην ορεινή περιοχή της χώρας (Theocharopoulos, 2007).

2. Μητρικό πέτρωμα και εδάφη
Το είδος του μητρικού πετρώματος είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για τις ιδιότητες και
την παραγωγικότητα των ελληνικών δασικών εδαφών (Nakos, 1979). Εδάφη που προκύπτουν από
την αποσάρθρωση σκληρών ασβεστολίθων είναι αργιλώδους έως αργιλοπηλώδους υφής με
όξινο, ουδέτερο ή αλκαλικό PH, επαρκώς εφοδιασμένα με Ca, Mg και K και με υψηλή βιολογική
δραστηριότητα. Εδάφη που προέρχονται από την αποσάρθρωση Τριτογενών αποθέσεων, όπως
αυτές της Μεσοελληνικής αύλακας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν κυριαρχούν
υλικά πλούσια σε CaCO3, όπως οι μάργες ή τα αργιλικά. Εδάφη της πρώτης κατηγορίας έχουν
αργιλώδη έως αργιλοπηλώδη υφή και αλκαλική αντίδραση, πλούσια σε βάσεις, ιδίως Ca και
υψηλή περιεκτικότηα σε ελεύθερο CaCO3. Τα εδάφη της δεύτερης κατηγορίας είναι ιλυοπηλώδη
έως πηλώδη, όξινα και μετρίως έως φτωχά εφοδιασμένα με Ca, Mg and K. Εδάφη που
προέρχονται από τον φλύσχη είναι ιλυοπηλώδη έως πηλώδη, όξινα και επαρκώς εφοδιασμένα
με Ca, Mg and K και εμφανίζουν μέτρια βιολογική δραστηριότητα. Εάν η υπερκείμενη
προστατευτική βλάστηση διατηρηθεί, τα εδάφη μπορούν να αναπτυχθούν σε αρκετά μεγάλα
βάθη. Ο Nakos (1979) χαρακτηρίζει τα εδάφη προερχόμενα από φλύσχη ως τα δεύτερα σε
σημαντικότητα για την ελληνική δασοπονία, πίσω μόνο από τα μεταμορφωμένα πετρώματα, τα
οποία δεν εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης. Εδάφη που προέρχονται από υπερβασικά
πετρώματα, όπως οι οφιόλιθοι της περιοχής μελέτης, εμφανίζουν αργιλοπηλώδη έως αργιλώδη
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υφή, όξινη αντίδραση, είναι μετρίως έως ανεπαρκώς εφοδιασμένα σε Ca, Mg και K, ενώ
εμφανίζουν μειωμένη βιολογική δραστηριότητα.

3. Βάθος εδάφους
Το βάθος του εδάφους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της υπερκείμενης
βλάστησης, καθώς διαμορφώνει τις συνθήκες στήριξης, θρέψης και υδατικής οικονομίας των
φυτικών οργανισμών (Ντάφης, 1986, Παπαμίχος, 1996, Τάντος & Παπαϊωάννου, 2006,
Αλιφραγκής, 2008). Σημειώνεται πως το βάθος του εδάφους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές
παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα (Αλιφραγκής, 2008) και για αυτό το λόγο, οι κλάσεις βάθους
παρουσιάζονται αρκετά αδρομερείς.

4. Μεθοδολογία
Συγκεντρώθηκε η διαθέσιμη πληροφορία για τις εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής από την
βιβλιογραφία (Νάκος, 1991, Γιάσογλου, 2004) και μετά από κατάλληλη επεξεργασία σε
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (QGIS Development Team, 2018)
παράχθηκαν χάρτες εδαφικών ενώσεων (Χάρτης 9) και βάθους εδάφους (Χάρτης 10).
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εδαφοτομές (Χάρτης 8 και Πίνακας 4) σε
αντιπροσωπευτικά σημεία σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον Αλιφραγκή (2010) με σκοπό την
την επαλήθευση των αποτελεσμάτων, αλλά και την παραγωγή φωτογραφικού υλικού για
ενσωμάτωση στην τελική εφαρμογή περιήγησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου EcoTime Machine.
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Χάρτης 8. Οι θέσεις των εδαφοτομών
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5. Αποτελέσματα
Εδαφικές ενώσεις
Στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν τα εδάφη των ενώσεων Luvisols και Cambisols (Χάρτης 9).

Χάρτης 9. Οι εδαφικές ενώσεις στην περιοχή μελέτης (από Γιάσογλου, 2004)

Τα Luvisols (από το Λατινικό luere που σημαίνει πλένω) είναι εδάφη με υψηλότερη
περιεκτικότητα αργίλου στο υπέδαφος από ότι στα ανώτερα στρώματα, ως αποτέλεσμα των
πεδογενετικών διαδικασιών (ειδικότερα τη μετακίνηση αργίλου), με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός αργιλικού ορίζοντα υπεδάφους. Τα Luvisols περιέχουν άργιλο υψηλή δραστηριότητας στο
σύνολο του αργιλικού ορίζοντα και παρουσιάζουν υψηλό κορεσμό βάσης σε συγκεκριμένα βάθη.
Προκύπτουν από ένα μεγάλο εύρος μητρικών πετρωμάτων. Τα περισσότερα Luvisols είναι
εύφορα εδάφη, ιδανικά για μια ποικιλία καλλιεργειών (IUSS Working Group WRB, 2015). Στην
περιοχή μελέτης καλύπτουν το νοτιοδυτικό κομμάτι της, εδραζόμενα επί των σχηματισμών της
Μεσοελληνικής αύλακας.
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Τα Cambisols (από το Λατινικό cambiare που σημαίνει αλλάζω) είναι εδάφη με τουλάχιστον
αρχική διαφοροποίηση οριζόντων, η οποία γίνεται ορατή από αλλαγές στη δομή, το χρώμα, την
περιεκτικότητα σε άργιλο και ασβέστιο. Χαρακτηρίζονται από ελαφρά έως μέτρια αποσάθρωση
του μητρικού υλικού και από απουσία ιλουβιωμένου αργίλου, οργανικής ύλης, Al ή/και
σύμπλοκα Fe. Προκύπτουν από μια μεγάλη ποικιλία μητρικών πετρωμάτων. Στις ορεινές περιοχές
είναι αρκετά συχνά, καθώς εναλασσόμενοι κύκλοι διάβρωσης και αποθέσεωνν ευνοούν την
ανάπτυξή τους. Σε γενικές γραμμές, τα Cambisols δημιουργούν καλές συνθήκες για γεωργική
παραγωγή, ενώ τα Cambisols σε εύκρατα κλίματα με υψηλές τιμές κορεσμού σε βάσεις είναι από
τα πλέον παραγωγικά εδάφη στον κόσμο (IUSS Working Group WRB, 2015). Στην περιοχή μελέτης
καλύπτουν το βορειοδυτικό κομμάτι της, εδραζόμενα επί των σχηματισμών της Μεσοελληνικής
αύλακας.
Τα Leptosols, όπως δηλώνει και το όνομά τους (λεπτός), αποτελούνται από λεπτά εδαφικά
στρώματα εδραζόμενα πάνω στο μητρικό πέτρωμα και είναι αρκετά συχνά στις ορεινά περιοχές.
Συχνά διακόπτονται από βραχώδεις εξάρσεις και έχουν μεγάλο ποσοστό χαλικιών ή άλλων αδρών
υλικών (IUSS Working Group WRB, 2015). Λόγω της έλλειψης προστατευτικής βλάστησης, είναι
επιρρεπή στη διάβρωση, ιδίως σε περιοχές με ισχυρές κλίσεις. Στην περιοχή μελέτης
καταλαμβάνουν μικρή έκταση στο ΒΔ τμήμα, εδραζόμενα πάνω σε οφιολίθους.
Τα Regosols είναι εδάφη μικρού βάθους (από το ελληνικό ρήγος που σημα ίνει κάλυμμα) που
εδράζονται σε χαλαρά λεπτόκοκκα μητρικά υλικά. Είναι αρκετά συχνά στις ορεινές περιοχές. Η
παραγωγική τους ικανότητα είναι χαμηλή (IUSS Working Group WRB, 2015). Στην περιοχή μελέτης
καταλαμβάνουν μικρή έκταση στο Δ τμήμα.

Βάθος εδάφους
Στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν τα βαθιά και αβαθή εδάφη με συνολική κάλυψη 7.114 Ha ή
66,09 % της συνολικής έκτασης. Σημαντική είναι η έκταση των αβαθών και βραχωδών εδαφών με
2.449 Ha (22,75%), τα οποία εντοπίζονται στις πιο απότομες περιοχές. (Χάρτης 10 & Πίνακας 3).
Τα βαθιά εδάφη περιορίζονται στις χαμηλότερες υψομετρικά περιοχές με ήπιες κλίσεις και
καταλαμβάνουν μόλις 670 Ha (6,22% της συνολικής έκτασης).
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Χάρτης 10. Χάρτης βάθους εδαφών (τροποποιημένο από Νάκο, 1991).

Κλάση
Βαθιά
Βαθιά και αβαθή
Βαθιά και βραχώδη
Αβαθή και βραχώδη
Σύνολο

Έκταση (Ha)
670
7114
531
2449
10764

Ποσοστό έκτασης (%)
6,22%
66,09
4,93%
22,75%
100,00%

Πίνακας 3. Έκταση κλάσεων βάθους εδάφους.

Περιγραφές εδαφοτομών
Ακολουθούν φωτογραφίες και περιγραφές των τεσσάρων εδαφοτομών που έγιναν στην περιοχή
μελέτης.
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Πίνακας 4. Γενικά στοιχεία των εδαφοτομών.

Κωδικός
κάλυψης γης

Παλαιά κάλυψη

Σημερινή κάλυψη

1

Α-Α

Αγρός

Βοσκόμενο λιβάδι

2

Δ-Δ

Δρυοδάσος

Δρυοδάσος

3

Α-Δ

Αγρός

Δρυοδάσος με
συμμετοχή μαύρης
πεύκης

4

Δ-Δ

Δάσος μαύρης πεύκης

Δάσος μαύρης πεύκης

Α/Α
εδαφοτομής

Εδαφοτομή 1
Παλαια κάλυψη Α
(Καλλιεργούμενος αγρός)
Σημερινή κάλυψη Α (Βοσκόμενο
λιβάδι)
Κάλυψη δενδρώδης 0%
Κάλυψη ποώδης 60%
Κλίση μηδενική
O1 0,5 εκ.

Ορίζοντες

O2 0 εκ.
O3 0 εκ.
Α 3,5 εκ.
Β έως 60 εκ. ομοιογενής
πηλώδης ρίζες χοντρές
ξεκινάνε από τα 25 εκ.
βάθος
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Εδαφοτομή 2
Παλαιά κάλυψη Δ
Σημερινή κάλυψη Δ
Δρυς 60% - Λοιπά φυλλοβόλα 40%
Κλίση μηδενική
O1 0,5 εκ.

Ορίζοντες

O2 1 εκ.
O3 1,5 εκ.
Α 3,5 εκ. σκούρο μαύρο
χρώμα
Β έως 60 εκ. ομοιογενής
πηλώδης ρίζες χοντρές
ξεκινάνε από τα 25 εκ.
βάθος
Εμφανίζονται κόκκινες οπές.
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Εδαφοτομή 3
Παλαιά κάλυψη Α (Καλλιεργούμενος
αγρός)
Σημερινή κάλυψη Δ
Δρυς 80% Μαύρη πεύκη 20%
Κλίση μέτρια

Ορίζοντες

O1 1,5 εκ.
O2 1,5 εκ.
O3 1,0 εκ.
Α 4 εκ. σκούρο μαύρο χρώμα
Β έως 55 εκ ομοιογενής
Στα 20 εκ από πάνω αρχίζει έντονη
παρουσία λίθων >50% κατ όγκο,
προερχόμενων μάλλον από την
ξηρολιθιά ανάντη.
Κάθυγρο από τα 30 εκ. βάθος και κάτω.
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Εδαφοτομή 4
Παλαιά κάλυψη Δ
Σημερινή κάλυψη Δ
Δάσος μαύρης πεύκης
Κλίση μέτρια
O1 0,5 εκ.
O2 1,0 εκ.

Ορίζοντες

O3 1,0 εκ.
Α 7 εκ. σκούρο καφέ
σοκολατί χρώμα
Β από 10 εκ. βάθος έως 70
εκ. της εδαφοτομής
καστανός με έντονες
κίτρινες και λίγες κόκκινες
αποχρώσεις (mottles).
Από το 0,5 εκ. εμφανίζεται παρουσία
εδαφοπανίδας με ισόποδα και
σκουλήκια.
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4. Φωτογράφηση για παραγωγή DEM
Όπως προβλεπόταν στο Τεχνικό Δελτίο, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2 πραγματοποιήθηκε
φωτογράφηση της στενής περιοχής του έργου, δηλαδή της κοιλάδας της Παλιάς Κοτύλης, με
στόχο την παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) με ακρίβεια μεγαλύτερη του
διαθέσιμου, ώστε να παρακολουθεί το μικρο-ανάγλυφο του εδάφους (πεζούλες κοκ). Η
φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ΣμηΕΑ (drone) τύπου PHANTOM 4 RTK (EU)
Combo, το οποίο προμηθεύτηκε η Συστάδα στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Την επεξεργασία
των φωτογραφιών (λύση) την ανέλαβε η Ομάδα Έργου του ΕΚΕΤΑ, στο πλαίσιο της Ενότητας
Εργασίας 2.
Παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα από τη διαδικασία επεξεργασίας και δημιουργίας του DEM.
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Παράρτημα

Εικόνα 11. Διάγραμμα γεωλογικού χρόνου (πηγή: Διεθνής Επιτροπή Στρωματογραφίας - ICS)

