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Εισαγωγή

Ένας από τους άξονες αιχμής της παγκόσμιας επιστημονικής έρευνας την παρούσα χρονική στιγμή είναι αυτός του
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των μεταβολών του κλίματος. Το Μειόκαινο είναι γενικά μια περίοδος σταθερών κλιματικών
συνθηκών. Κατά την περίοδο αυτή το ωκεάνιο κλιματικό σύστημα εξελίσσεται στις σύγχρονες συνθήκες που
χαρακτηρίζονται από έντονες μεσημβρινές και κατακόρυφες θερμικές διαβαθμίσεις. Οι περισσότερες μεγάλης και μικρής
κλίμακας κλιματικές αλλαγές ελέγχονται από τις διακυμάνσεις των τροχιακών παραμέτρων της Γης, που επηρεάζουν την
κατανομή και παροχή της ηλιακής ενέργειας. Ειδικότερα η περίοδος του Μέσου Μειοκαίνου, η οποία

Μια από τις γεωγραφικές θέσεις κλειδί για την κατανόηση των παλαιοωκεανογραφικών αυτών συμβάντων αποτελεί η
Μεσόγειος θάλασσα. Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι η Μεσόγειος αποτελεί ένα σημαντικό φυσικό εργαστήριο για την
μελέτη των κλιματικών και παλαιοωκεανογραφικών μηχανισμών σε ευρεία κλίμακα. Το γεωγραφικό της πλάτος και η
μορφολογίας της λεκάνης (ημι-έγκλειστη περιθωριακή θάλασσα) κάνουν την Μεσόγειο σημαντική καθώς οι μικρής
κλίμακας μεταβολές καταγράφονται στα ιζήματα και αντικατοπτρίζονται στις βιοτικές κοινωνίες που εμπεριέχονται μέσα σε
αυτά.

Δύο σημαντικά γεγονότα επηρέασαν την παλαιοωκεανογραφική και βιογεωγραφική ιστορία της Μεσογείου κατά το
Μειόκαινο:
1) το παγκόσμιο κλίμα υπέστη ταχεία ψύχρανση με ταυτόχρονη αύξηση στη παραγωγή των ψυχρών βαθέων υδάτων του
Ανταρκτικού και ανάπτυξη μεγάλων παγετωδών καλυμμάτων τουΑνατολικούΑνταρκτικού και

2) μετά το τελικό κλείσιμο της Τηθύος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τοΑνώτερο Βουρδιγάλλιο μέχρι το Σερραβάλλιο, η
Μεσόγειος μετατράπησε σε μια λεκάνη-δορυφόρο του Ατλαντικού ωκεανού, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να
υφίσταται σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά στον παλαιοωκεαντογραφικό και κλιματικό της χαρακτήρα.

εκτός από τις
τεκτονικές διεργασίες, χαρακτηρίστηκε από μια παγκόσμια κλιματική (πτώση της θερμοκρασίας) και ωκεανογραφική
αναδιοργάνωση αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο στην παγκόσμια κλιματολογική εξέλιξη και η γνώση της είναι ουσιαστική για
την κατανόηση της σύγχρονης ωκεανογραφίας.
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Σκοπός του έργου

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση των μοντέλων και
των διαδικασιών της εξέλιξης του παλαιοκλίματος, κατά τη διάρκεια
του Μέσου - Ανωτέρου Μειοκαίνου, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη
σημερινή βιοποικιλότητα, αλλά και η κατανόηση της επίδρασης των
μεταβολών του παρελθόντος έμβιου κόσμου στο κλίμα της
Μεσογείου και ειδικότερα τουΕλλαδικού χώρου.

Για την επίτευξή του, πραγματοποιήθηκαν οικο-βιοστρωμα
τογραφικές, κυκλοστρωματογραφικές, γεωχημικές, πα
λαιοκλιματικές, παλαιοοικολογικές και τεκτονικές αναλύσεις οι
οποίες σε συνδυασμό με την χρήση αρχών της στρωματογραφίας
ιζηματογενών ακολουθιών, είχαν ως αποτέλεσμα την εκπλήρωση
των ακόλουθωνστόχων:

Στόχος 1: Καθορισμός ενός υψηλής ευκρίνειας στρωματογραφικού
πλαισίου για το Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο και παλαιο
περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των ιζηματογενών ακολουθιών σε
μιαπεριφερειακή κλίμακα.

Στόχος 2: Κλιματικός έλεγχος των υψηλής ευκρίνειας κυκλικών
μεταβολώνπουπαρατηρούνται στα αποθετικάσυστήματα.

Στόχος 3: Κατανομή στο χώρο και στο χρόνο και παλαιογεωγραφική
αναπαράσταση των θαλασσίων αποθέσεων της Ανατολικής
Μεσογείου.

-
-

-

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα

Στη νήσο Γαύδο η απόθεση των νεογενών ιζημάτων ξεκινάει στο Κατώτερο Τορτόνιο, και απαντούν σήμερα κυρίως στις βόρειες
περιοχές του νησιού.

Η βιοστρωματογραφική ανάλυση των τομών Ποταμός, Αη Γιάννης και Μπο, που πραγματοποιήθηκε με βάση την περιεχόμενη
μικροπανίδα τωνπλαγκτονικών τρηματοφόρων, κατέδειξε ηλικία από11.205 έως10.001 εκατομμύρια χρόνια.

Οι εξεταζόμενες τουρβιδιτικές αποθέσεις (τομές Ποταμός και Αη Γιάννης) δημιουργήθηκαν εξαιτίας τοπικής κλίμακας
παλαιοκλιματικών διακυμάνσεων που οφείλονται στην μετάπτωση ισημεριών παρά σε παγετώδεις- ευστατικές διακυμάνσεις της
θαλάσσιας στάθμης.

Η μελέτη των Βρυοζώων και των βελόνων Σπόγγων στη τομή Μπο, υποδεικνύει έναν διαφορετικό παλαιογεωγραφικό χώρο, ο
οποίος δεν επικοινωνούσε με την περιοχή του κόλπου του Ποταμού, λόγω της ύπαρξή μεταξύ τους μιας διαφραγματικής νησίδας
ασβεστολιθικήςφύσεως.

Περιοχές έρευνας

Η περιοχή μελέτης είναι η Δυτική και Νότια Ελλάδα (Λευκάδα, Ιθάκη, νήσος Γαύδος, ΝΑ Κρήτη). Τομές στη Λευκάδα και την
Ιθάκη καλύπτουν το χρονικό διάστημα 15-13 εκατομμύρια χρόνια και αποτελούν έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες χώρους
της Ανατολικής Μεσογείου σε ότι αφορά στη γεωλογική και τεκτονική εξέλιξη. Παράλληλα η νήσος Γαύδος αποτελεί μια
περιοχή-κλειδί για την μελέτη και τεκμηρίωση των κλιματικών μεταβολών του Μέσου - Ανωτέρου Μειοκαίνου καθώς υπάρχει
ένα συνεχές αρχείο ιζηματογενών σχηματισμών που καλύπτει το διάστημα από 12 περίπου έως 6 εκατομμύρια χρόνια πριν
απόσήμερα με αστρονομική χρονολόγηση.

Πακέτα εργασίας του έργου

Ηανάληψη του έργουΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (70/3/8020) έγινε την 1 Ιανουαρίου του 2005 και ολοκληρώθηκε στις 31Δεκεμβρίου 2007.

Οι βασικοί άξονες του έργουαντιστοιχούνστα ακόλουθα τέσσεραπακέτα εργασίας:

Αρχικά έγινε αναζήτηση και μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με την γεωλογία των υπό μελέτη περιοχών, την
βιοστρωματογραφία, κυκλοστρωματογραφία, στρωματογραφία ισοτόπων, καθώς και τη διερεύνηση των κλιματικών και
φυσικοχημικών συνθηκών της δημιουργίας των σαπροπηλών που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα το χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εργασία υπαίθρουπουπεριελάμβανε ανάλυση ιζηματογενώνφάσεων και δειγματοληψία στις
νήσους Λευκάδα (τομή Ασπρογερακάτα και τομή Ρουπακιάς), Ιθάκη (τομή Αφάλες)και Γαύδος (τομές Μπο, Ποταμός και Αη-
Γιάννης). Για την καλύτερη χρονολόγηση του κρίσιμου χρονικού διαστήματος του Μέσου Μειοκαίνου πραγματοποιήθηκαν
διερευνητικές εργασίες υπαίθρου και δειγματοληψία στονΜύτικαΑιτωλοακαρνανίας, στονΑμβρακικό Κόλπο και στις ακτές της
ΔυτικήςΠελοποννήσου.

Με σκοπό πραγματοποιήθηκε εργασία υπαίθρου στη νήσο Λευκάδα, η οποία κατέδειξε τη
νεοτεκτονική εικόνα και εξέλιξη της περιοχής αυτής, όπως προέκυψαν από τα στρωματογραφικά στοιχεία των μεταλπικών
ιζημάτων και τα κινηματικάστοιχεία τωνρηγμάτων.

Για την πληρέστερη παλαιοπεριβαλλοντική ερμηνεία και τεκμηρίωση της ιζηματολογίας των μελετώμενων περιοχών
πραγματοποιήθηκαν παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις που βασίστηκαν στην μελέτη των βενθονικών και πλαγκτονικών
Τρηματοφόρων, τωνασπόνδυλωνοργανισμών και σε βιβλιογραφικά δεδομένα.
Επίσης, στο πλαίσιο του Π.Ε. 3 η έρευνα εστιάστηκε στον καθορισμό της επίδρασης των παγκοσμίων κλιματικών μεταβολών
του Μέσου Μειοκαίνου στο βιόκοσμο της Ανατολικής Μεσογείου. Πραγματοποιήθηκαν

στο Ινστιτούτο Θαλασσίων
ΕρευνώνστηΝάπολη (Ιταλία) και στοΠανεπιστήμιο τηςΟυτρέχτης(Ολλανδία). Τα αποτελέσματα τωνμετρήσεωνσεσυνδυσμό
με τις αντίστοιχες καμπύλες εξηγούν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες και συγκεκριμένα το
παλαιοκλίμα τηςΑνατολικήςΜεσογείου κατά τοΜέσο -ΑνώτεροΜειόκαινο.

Στο πακέτο αυτό πραγματοποιήθηκε μία σύνθεση των αναλύσεων των τριών προηγούμενων πακέτων, δίνοντας έμφαση στις
γενικές κλιματικές συνθήκεςπου επικρατούσαν κατά τη δημιουργία τωνμελετώμενων ιζηματογενώναποθέσεων.

Π.Ε. 1: Υψηλής ευκρίνειαςστρωματογραφικήανάλυση

Π.Ε. 2: «Χρόνος, τρόποςκαι ρόλος της τεκτονικήςδραστηριότητας»

Π.Ε. 3. «Παλαιοοικολογία Παλαιοκλιματολογία -Οικοστρωματογραφία»

Π.Ε. 4 «Παλαιογεωγραφία τουΜέσου -ΑνώτερουΜειοκαίνου»
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γεωλογική χαρτογράφηση

μετρήσεις σταθερών ισοτόπων
οξυγόνου και άνθρακα στα ανθρακικά κελύφη βενθονικών και πλαγκτονικών τρηματοφόρων
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Στη νήσο Λευκάδα, η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των βιοφάσεων των
βενθονικών και πλαγκτονικών τρηματοφόρων κατέδειξε ότι το κατώτερο
τμήμα της ακολουθίας χαρακτηρίζεται από τις σχετικά υψηλές αφθονίες
ειδών χαρακτηριστικών της εξωτερικής κρηπίδας και της βαθύαλης ζώνης,
ενώ το ανώτερο μέρος εξουσιάζεται από μεταφερμένα θαλάσσια είδη
χαρακτηριστικά της εσωτερικής κρηπίδας.

Η βιογεωχημική μελέτη με βάση τα σταθερά ισότοπα οξυγόνου και
άνθρακα στα κελύφη

σχετικά σταθερές κλιματολογικές συνθήκες που
χαρακτηρίζονται από μια αύξηση στις τοπικές βαθιές ωκεάνιες
θερμοκρασίες, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε
τοπικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν δύο κύρια
κλιματικά συστήματα: Ένα θερμό, υγρό, κλίμα με μια στρωματοποιημένη
υδάτινη στήλη και ένα θερμό, υγρό μεστοιχείαωκεάνιας μίξης.

των βενθονικών και πλαγκτονικών τρηματοφόρων
συμφωνεί με την γενική παγκίοσμια κλιματική τάση για το Κατώτερο
Τορτόνιο. Υποδεικνύει


