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ΑΓΥΓΝΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΗΠ ΠΡΟΝΒΗΙΝΔΗΓΔΗΠ ΓΙΦΔΠ. 

‘ΚΗΘΟΝ’ ΠΞΖΙΑΗΝ ΔΞΡΑΚΙΥΛ, ΠΔΟΟΥΛ  

Ξέκκμξ Σ.1,2, Βαλεαακυπμοθμξ Κ.1, Ξεπθζαακίδμο Π.1, Βθάπμξ Δ.1, ýΔ. Βααθζάηδξ1 
1 Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

2 Ηλζηηηνχην Ππειαηνινγηθψλ Δξεπλψλ Διιάδαο 

Ξεξίιεςε 

Ρo ΄Κζηνυ‘ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ ανίζηεηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ημο Κεκμζηίμο νμοξ ζημ 
Λυιμ Πεννχκ. Ακήηεζ ζε έκα ζφιπθεβια ζπδθαζμιμνθχκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηα 
Ξαθαζμγςζηά Κάνιανα ηδξ ιάγαξ ηδξ Ομδυπδξ, ηδξ βεςηεηημκζηήξ εκυηδηαξ ημο Ξαββαίμο. 
Πημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ (scallops) πμο 
ειθακίγμκηαζ ζημ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ. Νζ ζηνμαζθμεζδείξ βθοθέξ απμηεθμφκ έκα 
πνήζζιμ ενβαθείμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ηδξ ηαπφηδηαξ ηςκ οπμβείςκ 
ηανζηζηχκ νεοιάηςκ. Γδιζμονβμφκηαζ ζηα ημζπχιαηα ηςκ ηανζηζηχκ αβςβχκ, ηυζμ ζηδ 
θνεάηζα, υζμ ηαζ ζηδκ επζθνεάηζα θάζδ ζπδθαζμβέκεζδξ, απυ ηδκ ζηνμαζθμεζδή νμή ημο 
οπμβείμο κενμφ. Πημ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ, μζ ζηνμαζθμεζδείξ βθοθέξ ανίζημκηαζ 
ζε πθήνδ ακάπηολδ, ηυζμ ζε πμζηζθία ιεβεεχκ, υζμ ηαζ ζε ανζειυ. Ζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ 
βεςιμνθχκ αοηχκ, απέδεζλε δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ παθαζμνμήξ ζε επζιένμοξ ηιήιαηα ημο 
ζπδθαίμο, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ οδναοθζηή ηθίζδ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ δζάιεηνμ ηςκ 
αβςβχκ. 

Abstract 

―Mikro‖ Eptamilon cave is situated at the foothills of the mount Menikio at the prefecture 

of Serres. It belongs to a cave complex that is developed in Paleozoic Marbles which, 
according to geotectonics, belong to the Rila - Rhodope Massif, at the Pangeon unit. The aim 
of the present study is to describe the scallops speleogens that occur in the ―Mikron‖ 
Eptamilon Cave. The study of scallops is a usefull tool in order to deduce the direction and 
the velocity of the karstic, groundwater flows. They are created at the surface of the cave 
walls at the phreatic as well as at the epiphreatic stage, deriving from the turbulent flow of 
the groundwater. At the ―Mikro‖ Eptamilon Cave, scallops are fully developed, varying in 
shape and number. The quantitative analysis of these speleogens has indicated differences 
at paleo-flow velocities, at different cave sections that are directly correlated with the 
hydraulic inclination as well as with the diameter of the karstic tubes. 

Ιέμεηο θιεηδηά: Πηνμαζθμεζδήξ Γθοθέξ, Ππήθαζμ Δπηαιφθςκ, Ραπφηδηεξ παθαζμννμήξ. 

Key words: Scallop, Eptamilon Cave, Paleo-Flow Velocity. 

1. Δηζαγσγή 

Νζ ζηνμαζθμεζδείξ βθοθέξ (scallops), απυ βεςθμβζηή ηαζ οδνμβεςθμβζηή πθεονά, έπμοκ 
βίκεζ ηαηά ηαζνμφξ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ανηεηχκ επζζηδιυκςκ. Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ 
βεςιμνθχκ αοηχκ ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηζξ 
ζοκεήηεξ νμήξ πμο επζηναημφζακ ηαηά ηδ δδιζμονβία ημοξ. Πηδ πανμφζα ενβαζία 
πναβιαημπμζείηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ πμο εκημπίζηδηακ ζημ 
‗Κζηνυ‘ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ Πεννχκ, ιε ζημπυ ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε 
ηδκ παθαζμ-οδνμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο ζπδθαίμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 
ηαπφηδηαξ ημο οπμβείμο κενμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπδιαηζζιμφ ημο. 
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2. Γεσγξαθηθή Θέζε 

Ρμ ‗Κζηνυ‘ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ ανίζηεηαζ ζημοξ δοηζημφξ πεηνμπνυπμδεξ ημο 
Κεκμζηίμο νμοξ, ημο Λμιμφ Πεννχκ (Βυνεζα Δθθάδα -Θεκηνζηή Καηεδμκία). Ακήηεζ ζε έκα 
ζφιπθεβια ζπδθαζμιμνθχκ, απυ ηζξ μπμίεξ μζ ηονζυηενεξ είκαζ ημ ‗Κεβάθμ‘ ηαζ ημ ‗Κζηνυ‘ 
Ππήθαζμ. Ζ είζμδμξ ημο ζπδθαίμο είκαζ δζακμζβιέκδ ζημ ιέηςπμ εκυξ θαημιείμο ελυνολδξ 

ιανιάνςκ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ πενίπμο 200m αυνεζα ημο πςνζμφ ηςκ Δπηαιφθςκ ηαζ 4km, 
αμνεζμακαημθζηά απυ ηδκ πυθδ ηςκ Πεννχκ (εζη.1).  

3. Γεσινγηθά – Γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία  

Πηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ ζοκακηχκηαζ πνμαθπζημί ηαζ αθπζημί ζπδιαηζζιμί 
(ιάνιανα, βκεφζζμζ), ηαεχξ ηαζ ιεηαθπζηά ζγήιαηα (Λεμβεκή ηθαζηζηά ζγήιαηα έςξ 
ζφβπνμκεξ Νθμηαζκζηέξ απμεέζεζξ ηδξ ημζθάδαξ ημο Πηνοιυκα πμηαιμφ) (ζπ. 2). Απυ 
βεςηεηημκζηή άπμρδ, δ πενζμπή ακήηεζ ζηδ ιάγα ηδξ Ομδυπδξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ 
εκυηδηα ημο Ξαββαίμο (Kilias & Mountrakis, 1990). 

Πημ δοηζηυ Κεκμίηζμ, υπμο εκημπίγεηαζ ημ οπυ ιεθέηδ ζπήθαζμ, μ De Boer δζαηνίκεζ δφμ 
ζεζνέξ πεηνςιάηςκ, ιία ακχηενδ ηαζ ιία ηαηχηενδ. Πηδκ ηαηχηενδ ζεζνά παναηδνμφκηαζ 
άζπνα ιέπνζ ακμζπημφ βηνίγμο πνχιαημξ, πμθφ ηαηαηενιαηζζιέκα, ιάνιανα, ιέζα ζηα μπμία 
πανειαάθθμκηαζ θεπημπθαηχδδ ιάνιανα ιε θαημεζδή ιμνθή. Κεηαλφ ηδξ ακχηενδξ ηαζ ηδξ 
ηαηχηενδξ ζεζνάξ πανειαάθθεηαζ έκαξ μνίγμκηαξ ιανιανοβζαημφ ζπζζηυθζεμο. Ξάκς απυ ημκ 
μνίγμκηα αοηυκ ανπίγεζ δ ακχηενδ ζεζνά, ιε ιία γχκδ απυ εκαθθαβέξ ιανιάνςκ-βκεοζίςκ, 
πάπμοξ 300 m (Βααθζάηδξ, 1981). 

Πηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ηα νήβιαηα πανμοζζάγμοκ ιία παναηηδνζζηζηή ακάπηολδ, ηαηά ηδ 
δζεφεοκζδ ΒΑ-ΛΓ έςξ Α–Γ. Ποβηεηνζιέκα, ζηδκ πενζμπή εκημπίγμκηαζ οπμπανάθθδθα 
νήβιαηα, δζεφεοκζδξ Α-Γ, πμο ηθίκμοκ ιε ιεβάθδ έςξ πμθφ ιεβάθδ βςκία πνμξ αμννά 
(Tranos & Mountrakis, 2004) (εζη. 2). Δλαζηίαξ ηδξ δνάζδξ ηςκ ηεηανημβεκχκ 
(πθεζζημηαζκζηχκ) νδβιάηςκ, ζηδκ πενζμπή έπεζ ζπδιαηζζηεί ιία επζθάκεζα επζπέδςζδξ (κέμ-
Glacis), πάκς ζηδκ μπμία εκημπίγεηαζ ημ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ (Ξαπαθζθίππμο – 
Ξέκκμο, 2004). Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ημκ Βααθζάηδ (1981), ζημ υνμξ Κεκμίηζμ, έπμοκ 
ακαβκςνζζηεί ηέζζενζξ (4) ακμδζηέξ ηζκήζεζξ, πμο είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία 
ζζάνζειςκ επζθακεζχκ επζπέδςζδξ (pediments ηαζ glacis). Νζ επζθάκεζεξ αοηέξ 
ζπδιαηίζηδηακ ιεηαλφ ημο Κέζμο Κεζυηαζκμο ηαζ ημο Κέζμο Ξθεζυηαζκμο (Psilovikos, 1986).  

 

Δηθφλα 1. Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ „Κηθξνχ‟ Ππειαίνπ ησλ Δπηακχισλ Πεξξψλ 
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Δηθφλα 2. Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πεξξψλ 
(ηξνπ. απφ Tranos & Mountrakis, 2003) 

4. Ππειαηνγέλεζε 

Ρμ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ είκαζ έκα ζφζηδια ηανζηζηχκ αβςβχκ ΒΑ-ΛΓ 
δζεφεοκζδξ, πμο επζημζκςκμφκ ιε αβςβμφξ ΒΓ-ΛΑ δζεφεοκζδξ, μζ μπμίμζ δδιζμονβήεδηακ 
υηακ ημ ζπήθαζμ πέναζε ζηδ γχκδ ηαηείζδοζδξ. Ρμ ζοκμθζηυ ιήημξ ηςκ δζαδνυιςκ ημο 
ζπδθαίμο είκαζ 300 m. Ρμ ζπήθαζμ δδιζμονβήεδηε ζημ θνεαηζηυ ζηάδζμ, εκχ ζήιενα, ελαζηίαξ 
ηδξ (ηεηανημβεκμφξ) ηεηημκζηήξ δνάζδξ, ανίζηεηαζ ζηδκ γχκδ ηαηείζδοζδξ (vadose zone).  

Θαηά ηδκ θάζδ ηδξ ζπδθαζμβέκεζδξ, ακαπηφπεδηακ δφμ ηφνζεξ μιάδεξ δζαδνυιςκ, 
ηάεεηεξ ιεηαλφ ημοξ, εκχ ημ ζπήια ημοξ μνίγεηαζ απυ ηδκ δζεφεοκζδ πμο αημθμοεμφκ. Ζ 
δζαιυνθςζδ ηςκ αβςβχκ εθέβπεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ θζεμθμβία ηαζ ηδκ ηεηημκζηή 
(Βαλεαακυπμοθμξ, 2006). Αοημί πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδκ ΒΑ-ΛΓ δζεφεοκζδ είκαζ παιδθμί 
ηαζ εονείξ, ζε ακηίεεζδ ιε αοημφξ πμο αημθμοεμφκ ΒΓ-ΛΑ δζεφεοκζδ, μζ μπμίμζ είκαζ ρδθμί 
ηαζ ζηεκμί. Νζ πνχημζ αημθμοεμφκ ηδ δζαζηαφνςζδ ακάιεζα ζηζξ αζοκέπεζεξ πμο 
δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ζηνχζδ ημο πεηνχιαημξ ηαζ ζηζξ ηεηημκζηέξ αζοκέπεζεξ, εκχ μζ 
δεφηενμζ αημθμοεμφκ ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ δζαηθάζεςκ (εζη. 3). Ζ ηίκδζδ ημο κενμφ πνμξ ημ 
ημπζηυ ααζζηυ επίπεδμ ηδξ πενζμπήξ, βζκυηακ ιέζς ηςκ πνχηςκ αβςβχκ, υηακ ημ ζπήθαζμ 
ανζζηυηακ ζηδκ θνεάηζα θάζδ. Πηδ ζοκέπεζα, ελαζηίαξ ηεηημκζηχκ βεβμκυηςκ, επήθεακ 
αθθαβέξ ζημ ημπζηυ ααζζηυ επίπεδμ ηαζ ημ ζπήθαζμ ―πέναζε‖ ζηδκ γχκδ ηαηείζδοζδξ (Pennos 
et al., 2005). 

5. Κεραληζκόο γέλλεζεο ησλ ζηξνβηινεηδώλ γιπθώλ 

Ρμ ηφνζμ αίηζμ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ (scallops) είκαζ δ 
ζηνμαζθμεζδήξ νμή εκυξ ιέζμο πάκς ζε ιζα εοδζάθοηδ επζθάκεζα. Πηδκ θφζδ ημ θαζκυιεκμ 
αοηυ ειθακίγεηαζ ηονίςξ ζε αζαεζημθζεζηήξ ζφζηαζδξ επζθάκεζεξ απυ ηδκ δνάζδ ημο κενμφ ή 
αηυιδ ηαζ ζημκ πάβμ απυ ηδκ δνάζδ ημο αένα (εζη.4). 
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Δηθφλα 4. Πρεκαηηζκφο ζηξνβηινεηδψλ γιπθψλ ζην ρηφλη, απφ ηελ δξάζε ηνπ αέξα. 
Κελνίθην φξνο 

Ακελάνηδηα απυ ημ δζαανςηζηυ ιέζμ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηδξ επζθάκεζαξ, δ πανμοζία ιζαξ 
ακςιαθίαξ πάκς ζε αοηήκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηαηάζηαζδ νμήξ πμο απεζημκίγεηαζ ζηδκ 
εζηυκα 5 ηαζ ζηδκ μπμία ηαηά ημκ Blumberg (απυ Curl, 1974) έπμοκ ακαβκςνζζηεί ηα 
αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: ζημ ζδιείμ (1) ημ δζαανςηζηυ ιέζμ ζοκακηά ηδκ ακςιαθία ηαζ δ 
βναιιζηή νμή δζαπςνίγεηαζ ζε δφμ ζοκζζηχζεξ, ζε ιζα ηοηθζηή (3) ηαζ ζε ιζα βναιιζηή πμο 
ηζκείηαζ ηαηά ιήημξ ημο ημζπχιαημξ, δ μπμία είκαζ πμθφ αζηαεήξ ηαζ πμθφ ζφκημια ιεηαπίπηεζ 

ζε ζηνμαζθμεζδή νμή (2). Πηδ ζοκέπεζα  έκα ιένμξ ηδξ ζηνμαζθμεζδμφξ νμήξ ακαιζβκφεηαζ ιε 
ηδκ ηοηθζηή ζημ ημίθμ ιένμξ ηδξ βεςιμνθήξ ηαζ επακεκχκεηαζ ιε ηδκ ζηνμαζθμεζδή πνζκ ημ 
ζδιείμ (4). Πημ ζδιείμ αοηυ ημ ιέζμ πανμοζζάγεζ ηδκ ιεβαθφηενδ δζαανςηζηή ζηακυηδηα. Ζ 
παναπάκς δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ ζοκεπχξ, ιε απμηέθεζια κα δζεονφκεηαζ ημ ιέβεεμξ 
ηδξ βεςιμνθήξ.  

Δηθφλα 5. Πρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο ζηξνβηινεηδνχο γιπθήο, ζε ηνκή θάζεηε ζην 
ηνίρσκα ηνπ ζπειαίνπ (βαζηζκέλν ζε Curl, 1974) 

Θαηά ηδκ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθεηαζ παναπάκς, παναηδνείηαζ δ ιεηαηίκδζδ ηςκ 
βθοθχκ πνμξ ηδκ νμή ημο ιέζμο ηαεχξ δζαανχκμκηαζ. Ρμ θαζκυιεκμ αοηυ έπεζ παναηδνδεεί 
ζε πεζναιαηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ (Villien et al., 
2001). Ζ παναηηδνζζηζηή αζοιιεηνία πμο παναηδνείηαζ ζηδκ δμιή ηςκ βεςιμνθχκ αοηχκ, 
απυ ηδκ μπμία ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ δζεφεοκζδ νμήξ ημο ιέζμο, 
θαίκεηαζ επίζδξ ζηδκ εζηυκα 5. 

5.1 πμθμβζζιυξ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ νμήξ 

Πηα ημζπχιαηα ημο αβςβμφ, εα ακαπηοπεμφκ ζηνμαζθμεζδείξ βθοθέξ ηαηά ιήημξ ιζαξ 
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παναηηδνζζηζηήξ δζεφεοκζδξ L. Ζ δζεφεοκζδ αοηή ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο οβνμφ, ημ 
ζλχδεξ κ, ηδκ ποηκυηδηα ξ ηαζ ημκ ανζειυ Reynolds. Πφιθςκα ιε ημκ Curl (1974), δ ζπέζδ 
πμο ζοκδέεζ ημκ ανζειυ Reynolds βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ ιέζμ ιήημξ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ 
βθοθχκ ιε ηδκ ιέζδ ηαπφηδηα ημο οβνμφ ζε έκακ αβςβυ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

 
(βζα κενυ ζε ε=10μC είκαζ ι/ν =0,013 cm2/sec, εκχ βζα ημκ αένα ζε ε=0μC είκαζ ι/ν 

=0,132 cm2/sec) 

Ν ανζειυξ Reynolds οπμθμβίγεηαζ απυ ημοξ παναηάης ηφπμοξ ακάθμβα ιε ηδκ ιμνθή ημο 
αβςβμφ: 

βζα αβςβμφξ ηοηθζηήξ δζαημιήξ 

 

βζα αβςβμφξ ιε πανάθθδθα ημζπχιαηα 

 

υπμο, Reo =2200 ηαζ BL=9,4 υπςξ ανέεδηακ απυ πεζνάιαηα ηςκ Bloomberg ηαζ Curl 
(1974) ηαζ D δ δζάιεηνμξ ημο ηοηθζημφ αβςβμφ ή ημ πθάημξ ιεηαλφ ηςκ δφμ πανάθθδθςκ 
ημζπςιάηςκ. 

Δθυζμκ ημ Reo ηαζ ημ BL είκαζ βκςζηά, ηαζ ηα D ηαζ  ιεηνήζζια ζε ηάεε πενίπηςζδ, 

είκαζ δοκαηυκ κα οπμθμβίζμοιε ημ  απυ ηζξ ζπέζεζξ (2) ηαζ (3). Πηδκ ζοκέπεζα 

οπμθμβίγμοιε ηδκ ιέζδ ηαπφηδηα νμήξ απυ ηδκ ζπέζδ (1), απ‘ υπμο παναηδνείηαζ υηζ δ ιέζδ 

ηαπφηδηα παθαζμνμήξ ( ), είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ημο ιέζμο ιήημοξ ηςκ 

ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ. 

5.2 Δθανιμβή ζημ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ Δπηαιφθςκ 

Κεεμδμθμβία 

Γζα ηδ ζςζηή ηαηακμιή ηςκ ιεηνήζεςκ, ημ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ δζαπςνίζηδηε 
ζε πέκηε επζιένμοξ ηιήιαηα. Ζ επζθμβή ηςκ εέζεςκ ιεηνήζεςκ έβζκε ιε αάζδ ηα παναηάης 
παναηηδνζζηζηά: ιεηνήζεζξ ιυκμ ζημοξ αβςβμφξ ηοηθζηήξ δζαημιήξ, ηαεχξ μζ αβςβμί αοημί 
έπμοκ δδιζμονβδεεί ζηδκ θνεάηζα θάζδ, υηακ δ νμή βζκυηακ ηονίςξ ηαηά ηδκ μνζγυκηζα 
ζοκζζηχζα, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ζηεκμφξ ηαζ ρδθμφξ αβςβμφξ πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί ζηδκ 
γχκδ ηαηείζδοζδξ, εθεβπυιεκμζ ηονίςξ απυ ηδκ ηαηαηυνοθδ ηίκδζδ ημο κενμφ. 

Ραοηυπνμκα, επζθέπεδηακ μζ ηοηθζημί αβςβμί ηςκ μπμίςκ δ ιέβζζηδ δζάιεηνμξ ήηακ 

θακενή ηαζ ιεηνήζζιδ.  

Ρέθμξ, ςξ ιήημξ L μνίζηδηε ημ ιέβζζημ ιήημξ ηδξ βεςιμνθήξ, πανάθθδθμ πνμξ ηδκ 

δζεφεοκζδ νμήξ ημο κενμφ (εζη. 6).  
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Δηθφλα 6. Κέηξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηξνβηινεηδψλ γιπθψλ  

ζην “Κηθξφ”Ππήιαην Δπηακχισλ 

Ξίλαθαο 1. Ξίλαθαο  Κεηξήζεσλ 
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Α 50 94.8 205 118þ  34   121þ  8   221þ 

 135   118þ  6   121þ  4   221þ 

 60   118þ  11   121þ  9   221þ 

 98   118þ  10   121þ  13   221þ 

 131   118þ  8.5   121þ  47   221þ 

Β 96 103 140 80þ  17   121þ  13   221þ 

 106   80þ  18   121þ Δ 40 49.2 300 220þ 

 107   80þ  19   121þ  75   220þ 

Γ 11 19.2 100 121þ  23   121þ  40   220þ 

 6   121þ Γ 50 18.3 168 221þ  62   220þ 

 10   121þ  36   221þ  55   220þ 

 14   121þ  43   221þ  35   220þ 

 9   121þ  14   221þ  33   220þ 

 8   121þ  64   221þ  64   220þ 

 9   121þ  2   221þ  39   220þ 

 69   121þ  2   221þ ΠΡ 167  310 122μ 

 70   121þ  2   221þ 

 

 34   121þ  2   221þ 

 9   121þ  2   221þ 

 7   121þ  2   221þ 

 8   121þ  130   221þ 

 8   121þ  6   221þ 

 12   121þ  3   221þ 

 10   121þ  2   221þ 

 12   121þ  2   221þ 

 16   121þ  3,5   221þ 

 24   121þ  4   221þ 

 29   121þ  4   221þ 

 54   121þ  7   221þ 

      5   221þ 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.



 
Ξεξηβάιινλ 8ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην  

 

 

460 

6. Δθαξκνγή ζηνλ ηύπν - Απνηειέζκαηα 

πςξ ακαθένεδηε παναπάκς, μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε αβςβμφξ ηοηθζηήξ 
δζαημιήξ. Δθανιυγμκηαξ ζημοξ ηφπμοξ (1) ηαζ (2) ηζξ ηζιέξ ηςκ ιεηνήζεςκ πμο θαίκμκηαζ 
ζημκ Ξίκαηα 1, πνμέηορακ ηα παναηάης απμηεθέζιαηα. 

Θαηά ηδκ θάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ, βζα ημ ηιήια Α 

οπμθμβίζηδηε υηζ δ ιέζδ ηαπφηδηα νμήξ είκαζ ≈ 1.8 , βζα ημ ηιήια Β είκαζ ≈ 1.3 

, βζα ημ ηιήια Γ είκαζ ≈ 12 , βζα ημ ηιήια Γ είκαζ ≈ 14.8 , 

εκχ βζα ημ ηιήια Δ είκαζ ≈ 4.9 . Γεκ ηνίεδηε απαναίηδημξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ 

ιέζδξ ηαπφηδηαξ νμήξ βζα ημ ηιήια ΠΡ, δζυηζ παναηδνήεδηε ιυκμ ιζα βθοθή. Ρμ βεβμκυξ 
αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ, ημ ζοβηεηνζιέκμ ηιήια ημο ζπδθαίμο, ανίζηεηαζ ζε ιεβαθφηενμ 
απυθοημ ορυιεηνμ απυ ηα οπυθμζπα ηιήιαηα, ιε άιεζδ ζοκέπεζα ηδκ ιεβαθφηενδ έηεεζδ ημο 
ζηζξ δζαανςηζηέξ δζενβαζίεξ ηδξ γχκδξ ηαηείζδοζδξ. 

Απυ ηζξ οπμθμβζγυιεκεξ ηαπφηδηεξ, πνμηφπηεζ υηζ ζηα ηιήιαηα Α ηαζ Β, υπμο ηαζ 
παναηδνμφκηαζ ηα ιεβαθφηενα ιήηδ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ, μζ ηαπφηδηεξ παθαζμνμήξ 
είκαζ ιζηνέξ. Πημ ηιήια Δ, υπμο ημ ιέζμ ιήημξ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ είκαζ επίζδξ 

 

Δηθφλα 7. Πθαξίθεκα ηνπ ζπειαίνπ ζην νπνίν θαίλνληαη νη δηάθνξεο ηαρχηεηεο ξνήο 
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ιεβάθμ, δ παιδθή ηαπφηδηα πμο παναηδνείηαζ μθείθεηαζ ζημ ιεβάθμ πθάημξ ημο αβςβμφ, 
πανά ηδ ιεβάθδ οδναοθζηή ηθίζδ. Ακηίεεηα, ζηα ηιήιαηα Γ ηαζ Γ έπμοιε ηζξ ιεβαθφηενεξ 
ηαπφηδηεξ, ηαεχξ ηαζ ηα ιζηνυηενα ιήηδ ζηζξ ζηνμαζθμεζδείξ βθοθέξ. 

7. Ππκπεξάζκαηα 

Ρμ ―Κζηνυ‖ Ππήθαζμ ηςκ Δπηαιφθςκ δδιζμονβήεδηε ζημ θνεαηζηυ ζηάδζμ, εκχ ζήιενα, 
ελαζηίαξ ηδξ Ρεηανημβεκμφξ ηεηημκζηήξ δνάζδξ, ανίζηεηαζ ζηδκ γχκδ ηαηείζδοζδξ (vadose zone). 
Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζπδθαζμβέκεζδξ, ακαπηφπεδηακ δφμ ηφνζεξ μιάδεξ δζαδνυιςκ, ηάεεηεξ 
ιεηαλφ ημοξ. Ρμ ζπήια ηςκ δζαδνυιςκ μνίγεηαζ απυ ηδκ δζεφεοκζδ πμο αημθμοεμφκ. Αοημί πμο 
ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδκ ΒΑ-ΛΓ δζεφεοκζδ είκαζ παιδθμί ηαζ εονείξ, ζε ακηίεεζδ ιε αοημφξ πμο 
αημθμοεμφκ ΒΓ-ΛΑ δζεφεοκζδ, μζ μπμίμζ είκαζ ρδθμί ηαζ ζηεκμί. Νζ πνχημζ αημθμοεμφκ ηδ 
δζαζηαφνςζδ ακάιεζα ζηζξ αζοκέπεζεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ζηνχζδ ημο πεηνχιαημξ ηαζ 
ζηζξ ηεηημκζηέξ αζοκέπεζεξ, εκχ μζ δεφηενμζ αημθμοεμφκ ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ δζαηθάζεςκ.  

Ζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ ζηνμαζθμεζδχκ βθοθχκ πμο παναηδνήεδηακ ιέζα ζημ ζπήθαζμ, 
μδήβδζε ζε ζοιπενάζιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκεήηεξ παθαζμνμήξ. Έηζζ, πνμζδζμνίζηδηακ πέκηε 
δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ νμήξ, ζηα επζιένμοξ ηιήιαηα ημο ζπδθαίμο. Πημ ηιήια Α οπμθμβίζηδηε 

υηζ δ ιέζδ ηαπφηδηα νμήξ είκαζ ≈ 1.8 , βζα ημ ηιήια Β είκαζ ≈ 1.3 , βζα ημ 

ηιήια Γ είκαζ ≈ 12 , βζα ημ ηιήια Γ είκαζ ≈ 14.8 , εκχ βζα ημ ηιήια Δ 

είκαζ ≈ 4.9 . 

Νζ ηαπφηδηεξ παθαζμνμήξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ οδναοθζηή ηθίζδ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ 
δζάιεηνμ ηςκ αβςβχκ. 

Δπραξηζηίεο 

Θα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε εενιά βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα ζηζξ ενβαζίεξ οπαίενμο, 
ημκ ζπδθαζμθυβμ Ξάνηζζμ Ζθία, ημκ ανπαζμθυβμ-ζπδθαζμθυβμ Εαπανζάδδ Πηαφνμ, ημοξ 
βεςθυβμοξ-ζπδθαζμθυβμοξ Γηανθαμφκδ Σανίηθεζα ηαζ Ξμθοδςνυπμοθμ Θςκζηακηίκμ. Ρμκ Bill 
Torode, Γεκζηυ Γναιιαηέα ηδξ National Speleological Society, βζα ηδκ παναπχνδζδ ζπεηζηήξ 
λεκυβθςζζδξ αζαθζμβναθίαξ. Ρμοξ ημπμβνάθμοξ Ασηαηυβθμο Νονακία ηαζ Ξαοθίδδ Κζθηζάδδ 
βζα ηδκ πανμπή ηςκ ημπμβναθζηχκ δζαβναιιάηςκ ηςκ Πεννχκ. Tδκ Γεςθυβμ Σαηγδζάααα 
Δθέκδ.  Ρμκ η. Καηγμφκδ Θχζηα, βναθίζηα ημο ηιήιαημξ Γεςθμβίαξ ημο Α.Ξ.Θ. βζα ηδκ 
ζπεδίαζδ εζηυκςκ. Ρδκ Γν. βεςθυβμ Ξαπαθζθίππμο-Ξέκκμο Δοαββεθία, ηαεχξ ηαζ ημκ 
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