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ΣYNoΨH

FΙ λiμνη xαταλαμβ<iνει τo χαμηλιδτεQo τμrjμα ηζ νεoτεχτoνιχliζ λεxιiνηg Bεγoρ(τιδαg, η εξdλιξη ηE oπo(αζ
ελ6γ1εται απ6 την oμoiνυμη ρηξιγεν{ ξι6νη πoυ oQιoΘετεr τη λεxιiνη πρoE Δ. To ρriγμα Αγ(oυ Παιτελεημoνα,
με διειiΘυνoη Α-Δ xαι x(νηαη oρζovτιαg oλ[oΘηαηg, 1ωρζει την λεxd.νη οε dνα β6ρειo τμrjμα με dντονεg νεo-
τεxτoνtx€E xινrjoειg xαι dνα ν6τιo τμrjμα λιγcδτερο ενεργιi. Yψηλ'1s διαxριτιx<1τηταζ γεωφυσιx6.Eτoψ€'gBoomer
απιi την λ(μνη Bεγoρfτιδα dδειξαν την παQoυσfα δrjo σεισμιχoσrQωματoγQαφιxιiν αxoλoυθιc6γ σrα ανcδτερα
50-60m. τoυ υπoστQc6ματoE, μεταξιi των oπo(ων παρεμβ<iλλεται μfα επιφ<iνεια ααυμφων(αg με διαβρωοιγενιj
xαραxτrjρα. FΙ διαβρωoιγενrig επιφιiνεια αγτιπQoσωπειjει χαμηλ{ oτ<iΘμη ηg λ6μνη9 xατ6' την περioδο πριv
13.0Ο0yr, δηλαδri λ6γo μετιi τo τ6λοg τηE τελευτα(αg παγετι6δoυ9 περι6δoυ. FΙ xαταx6ρυφη xατανομrj τoυ ιooτd-
πoυ ,,oΡb oε πυρriνα απ6 τα ιξr{ματα τηg λ(μνηg dδειξε 6τι o ρυθμ6g ιξηματoγdνεσηζ τηg λ(μνηg επηρεdoτηxε
ιfvτoνα απ6 την ανΘρωπoγενorig πρodλευσηs υπoβ(βαοη τηg oτιiΘμηg τηg λ(μνηg τα τελευταfu 451ρ6νια.

SUMMARY

Lake Vegoritis is a 20km long lake located within the NE-SW oriented, Late Pliocene - Quaternary Vegoritis
neοtectonic depression. More than 20Οkm of high resolution Boomer profiles prοvided valuable data οn the
recent evοlution of the area.

Two main seismic units separated from each other by an erοsional surface (Reflector..W,') were recognized
in the upper 5Ο-6Οm below the lakebed. The upper seismic unit is an onΙapping basin filΙ characterized by paral-
lel, sub-horizοntal internal reflectοrs. The thickness of the unit reaches 15-20m in the deeper part of the lake.
The lower seismic unit is a parallel.stratified unit with cοntinuοus internal reflections, slightly folded or inclined.
We interpret Reflector ..W,, as the peri-lake Ιand-surface during the Ιast lake-Ιevel lοw stand, i.e. during the last
gΙacial maximum. The lake has amassed on average 15-20m of sediments since the end of Wurm Glacial Ρeriod
with a mean sedimentation rate οf about lm/kyr. 2ι0Pb geochronοlοgy appΙied on a sediment core recovered in
frοnt of the main water stream οutflow yieΙded maximum sedimentation rate οf 0.4cmly for the time before i956
and 0.6cm/y since 1956. The later is attributed to the dramatic man-induced Ιowering of the lake level by mοre
than 30m between 1956-1990.

Bοth the lakebed and the sediments below dip gently westwards, towards the SW-NE trending Vegοritis
marginal fault. Slope failure phenomena occur in various stratigraphic levels along the fault-controlled western
Steep Slope. Τhe newΙy discovered Ε-W trending Ag Panteleimon fauΙt divides Vegοritis fault into a northern
active Segment and a southern less effective one, On the seisπiic profiles the southern fault bΙοck subsides
forming a 2m high morpholοgical step on the lakebed, whiΙe the lake sediments are slightly folded. Further tο
the west Αg. Ρanteleimon fault Separates Jurassic marbΙes to the nοrth frοm Ρleistocene conglomerates tο the
sοuth and divides the NE-SW trending Ρetron-lake fault into two segments. We interpret Αg. PanteΙeimon fault
as a dextral strike slip fault with minor nοrmaΙ component.

Ιn conclusion, strike slip mοvements have significantΙy influenced the formation and evοlution of the Late
Ρliοcene-Quaternary Vegoritis asymmetric graben and possibΙy of other basins in NW Greece. Despite the
..suspicious,, uery low seismicity οf the area, both normal and strike slip fauΙts remain presently active with high
seismic potential.

- NEoΤEcToNΙc MoVEMENTS, SEDΙMEΝΤΑTΙoN AΝD WATΕR-LEVΕ,L FLUCΤUΑTΙoN oF TΗΕ LΑKE VEGORΙTΙS ΙN UΡ
PER QUATE'RNΑRY
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1. EΙΣAΓΩΓtΙ

FΙ λfμνη Bεγoq(τιg ε(ναι μια φυoιxrj λ(μνη, η οπoiα xαταλαμβιiνει τo xαμηλιirτερo τμrjμα τηE νεoτεχτoνιxrig
λεxιiνηg Bεγoρiτιδαg (Eιx. 1) xαι ατερε(ται επιφανειαχrjE απoρρorig. FΙ επιμrjxηg λεxιiνη τηg Bεγoρrτιδ αg 6γει
διεriΘυνoη BBA-NNΔ, ψixoζ25-30 xλμ., πλιiτoE 5 xλμ. περiπoυ xαι ευρ(οxεται σε υιpι1μετρo 5Ο0-550 μ., μεταξrjτων oQoσειρcilν B<iqα πρoE Δ. (υψ. 2000μ.) xαι Bdρμιoυ ανατολιxd, (υψ. 1600μ.). Απoτελε ( τψηψατηg μεταλπι-x{g λεx<iνηg Φλι6qιναE _ Bεγoρ(τιδαg - ΠτoλεμαΙδαg, η oπo6α δημιoυργrjΘηχε σro Mdοo _ Ανι6τερο Mει<ixαι-
νο με διεriθυνoη BΔ-NA xαι αυνιαrιi τη σημαντιχ6τερη ψετα)'ττιxηεφελxυοτιπri δoμri τηg BΔ Eλλιiδαg (ΡavΙides
& Moundrakis, 1987).

Πρoαλπιxο( γνειioιoι xαι αμφιβοLkεg xαι αλπιπο( α1ιατ6λιΘoι xαι μιiρμαQα ηζ Πελαγονιxr]g Mιiξαg xαι
τoυ μετα-ιζηματoγενorJg xαλrjμματoζ τηζ δoμoιiν τo υπι5βαΘρo τηg λεxιiνηg Φλcδριναg - Bεγoρ(τιδαE _ Πτoλε-
μαιδαg xαι εμφανξovται στα περιΘι6ρια αυτrjg (Brunn 1956, Moundrakis 1984). Kρoxαλoπαγ,i, μ.iργ.E, ιiQγι-
λοι xαι ξυλ(τεg Aνωμειoxα ινιxηgηλιx6αg απoτελorjν τα αρxαι<iτερα ιξrjματα ηg λεxιiνηg (Ve1itzelos & Ρetrescu
1981). Αργιλιx6g απoθdoειg xαι λιγν(τεg Πλειoxαινιxηgη}νιxfugxαΘc6g επioη9Tεταρτoγεν{ xρoxαλoπαΥi,xιΙl-
νoι xoρημ<iτων χαι αλλoυβιαx6g απoΘdoειg αυμπληρc6νouν τη σrQωματoγραφιxli αεriλη τηg iεxιiνηg (Van de
Veerd 1979, Koufos 1982, Ιoakim Ι9s4).

Εφελxυoμ6g διεrjθυνoηg BΔ-NA xατ6' τo Aγ. Πλει<jxαινo χαι TεταρτoγενdE oδr]γηoε ατη δημιoυργια τε-
xτονιxcδγ τιiφρων ιαι υβωμ<iτων διεrjΘυνoηg BΑ.NΔ , xdΘεταπQoE η διειiθυναη τηg xr5ριαg λεxιiνηg (Ρavlides
& Moundrakis 1987), με πλdoν χαQαχτηQιστιxιi παρ<iδειγμα τη λει<iνη Bεγoρfτιδαg.

Fig. 1: GeologicαΙ mαp οf the Florinα _ Ptolemαis bαsin (modffied αfter Pανlides & Mοuntrαkis, Ι987). Ι:
Quαternαry,2: Neogene,3: ophiοlites,4: Mαrbles (Mesozοic),5: Grαnites (tJ. Cαrbοniferous),6: Metαmοrphics

(L. Pαleozοic), 7: oνerthrust, 8: Fαult. ΑPF: Agiοs Pαnteleimon Fαult, W: Vegoritis Fαult.

E'ιx. Ι: Γεωλοyιxιig χιiQτηg τηE λεxιiνηg Φλαiριναg - Πτoλεμαi.δαE Qρoποπ. α^ιτιi Pανlides & Mountrαkis, Ι987).
Ι: Tεταρτογεν69, 2: Nεοyεν€g, 3: oφιιiλιθoι, 4: Mιiρμαρα (Mεαoζωιxιi), 5: Γqανiτεg (A. Λιθανθραxoφιiρo), 6:

Mεταμoqφωμ€να πετροiματα (Κ" Παλαιοζωιxιi), 7: Εποiθηοη, 8: Pliyμια. ΑPF: Pιiyμα Aγ. Παντiλειiμωνα, VF:
Piyμα Bεyoρfτιδαg
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Fig. 2: Topogrαphicαl, bαthymetric αnd trαck line Fig. 3: Tectonic αnd geοlogicαl mαp of Lαke Vegoritis.
mαp. Cοntour interναl is 100m, depth cοntοur interναl Fαults αnd geοlοgl οn lαnd αfter Mαtαrαngαs (1981);
(dοtted lines) is 5m. Dαshed line shοws the coαstline Brunn (Ι982); Pανlides & Mountrαkis (1987);

shoγ'n in the HAGS topogrαphic mαps. Mercier et αl (Ι988) αnd Κoukοuzαs (1997).
Ειx. 2: Tοποyραφιxιig, βυθoμετqιxιig xαι 1ιiρτηg Bιx. 3: Tεxτoνιxιig xαι yεωλογιxιig yιiρτηE τηg Λtμνηg
αxoυοτιxοiν τομιΙν τηg Λiμνηg. Ιoοδιιioταση των Bεyορiτιδαg. Tα yεωλοyιxιi xαι τεxτoyιxιi ατοι1ε[α

υιpομετριxιΙν xαμπυλοiν ε|yαο Ι00μ. xαι των ατη 1€ραo προ€ρ7oνται απιi MαtαrαngαS (1981);
βαθυμετριxι6ν xαμπυλοiν (εoτιyμι!νεg xαμπιiλεζ) 5μ. Βrunn (Ι9s2); Pανlides & Mοuntrαkis (Ι987);

H διαxεxομ€νη yραμμli αντιπQoσωxτει1ει την Mercier et αl (1988) αnd Κoukouzαs (Ι997).
αxτoyQαμμli ιiπωg εμφαν ζεται στoυ ζ τοπoyραφ ιxοιiE

γιiρτεg τηg ΙΥΣ

To β6ρειο τμliμα τηg λεxιiνηg Bεγορ(τιδαζ, βε την oμι6νυμη λ(μνη, d1ει αναπτυxΘε( μεταξrj των μαρμdρων
τoυ Πελαγογιxo{ Kαλιiμματoζ πoU εμφανζoνται oτιg περιβιlλλoυοεE oροoειρdg τoυ Bdρα δυτιxιi xαι τoυ Bερ-
μ(ου ανατoχm6' xαι xαραxτηgζεται απιi ευδιιixριτα περιΘι6ρια πQoE τo αλπιxd υπ6βαΘρo. FΙ ρηξιγενrjs ξωγη
τηg Bεγoq(τιδαg, με διευθυνοη BBA-NNΔ, oριoθετεC προg Δ τη λεxdνη xαι d1ει δημιoυργι]οει υιpoμετριxrj
διαφορ<i τηE τιiξηE των 1000m περ(πoυ μεταξιi τoυ oQεινoιi <iγxoυ τoυ B6ρα χαι τηE λεxιiνηg. ΛιμναfεE xαι
πoταμoχειμι1ριεg αλλουβιαxdE απoθdoειE xαλιiπτoυν τη λεxιiνη ενω αλλουβιαxoi xωνoι xαι xωνoι xoρημι1των
εμφανζovται σrα περιΘιilρια τηg.

Tο γ<iτιo τμliμα τηE λεxιiνηE Bεγoρfτιδαg d1ει αναπτυ1Θε( μdoα οτιg μεταλπιxdg απoΘιiοειg τηE λεxιiνηE
Φλι6ριναg-ΠτoλεμαΤδαg-Bεγoρ(τιδαg. Aνωμειoxαινιxdg-xατωπλειο xαινιx€g μιiQγεg με ενδιαατριlioειg λιγνιτων
δoμοιiν τα περιΘc6ρια τoυ ν<jτιoυ τμιjματοE τηg λεxιiνηg xαι υιpιδνοιπαι περ( τα 15O-2OOm πι1νω απd αυτrjν. O
πυΘμdναg τηg λεxιiνηE xαλrjπτεται απιi Πλειατoxαινιxcl xρoxαλoπαγr] xαι αλλoυβιαxdE απoΘdoειg.

2. MEΘoΔoΛoΓΙA

Περfπoυ 20Οkm υψηλ{ζ διαxριτιx6τηταt τoμoγραφιcδν xαι βαθυμετριxι'liν τομιilν xαταγρdφηxαν xατιl τη
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διιiρxεια τωγ εQγασιιiγ πεδ(oυ απ6 τη λfμνη Bεγoρ(τιδα τoν Σεπτdμβριo 1999 (Ε'ιx.2). Για τη xαταγραφrj των
τομoγQαφιιilν xρηoιμoπoιηθηxε τoμoγρtiφog Bοomer oτα \75 Joule xαι ευqog αυxνοττjτων τoυ ηχητιχoι1 orjμα-
τog μεταξri L-Ζ,SkHz. Mε τα παραπι1νω χαQαχτηQιclτιx6. επιτειi1Θηxε διε(οδυoη τoυ ηχητιχoιi or]ματοE oε βιi-
Θog μdxρι περfuου 60m. xιiτω απ<5 τoν πυΘμdνα τη5 λ(μνηg σrιζ πεQιoχ€E oτιg oπo6εg τα ιξriματα τηg λfμνηg δεν
r]ταν xορεαμdνα αε βιoγεν6g α€ριo.

Συμπληρωμcιτιx6' πQos τα παραπι1νω πQαγματoπoιriΘηxε μ(α πυρηνoληι{,r(α oτo νιiτιo τμliμα τηg λ6μνη9 με
oxoπ6 τoν υπολoγιαμιi τoυ ρυθμor1 ιξηματoγdνεσηE με τη μdΘoδo τoυ ιooτι1πoυ 2,οPb.

3. BAΘYMETPΙA

Toν Σεπτdμβριo 1999 η ατιiΘμη τηg λ(μνηg βριox6ταν σε υψ6μετQo 513-515 μ. FΙ λ(μνη τη περioδo αυτη εtψε
μιiγιαro μrixoE oε διειjΘυνoη BBA-NNΔ περ6 τα t21λμ. xαι μ6γιαro πλιiτog 5 xλμ. (Βm.2). To ν6τιo τμrjμα τηg
λ(μνηg xαραxτηρζεται απ<j μιxρ6 β<iΘog xαι δd1εται την απ6θεση των φερτι6ν υλιπιiγ τoυ ριiματog Σoυλoι1, τo
oπofo διατq6xει τo ν<iτιo τμliμα τηg λεx<iνηg. To βdθog τηg λfμνηg αυξιiνεται oταδιαx<i πρog Boρριi xαι φΘιiνει
τα 48m (απ6λυτo υιpιiμετρo z165m περfπoυ). To βαΘιiτερo τμημα τηg λ(μνηg ευρ[oxεται qrη βdση τoυ δυτιxod
απ<5τoμoυ πρανoιiE. Avτ[Θετα πρog Α τo βιiΘog μειι6νεται oταδιαx<i, γεγoν6g πoυ πρooδ(δει oαφj ααυμμετρfα
αrη μoρφoλoγ(α τoυ πυΘμdνα.

4. ΣBΙΣMΙKIΙ ΣTΡΩMΑTOΓPAΦΙA

Tα μιiρμαρα τoυ πελαγονιxori xαλrjμματog, τα οπo(α αυνιoτοι]ν τo υπ6βαθρo των λιμνα(ων ιξημ<iτων, απo-
τελoιjν τo αχoυσrιx<i υπdβαΘQo τωγ τoμoγQαφιc6γ Boomer χαι παQouσιιiξovται οτο δυτιx6 πραν69 xαι xoντ6
στην αγατo}''ιxη αx:τη τηg λ(μνηg @ιx. 3). Σε dγα μεγιiλo τμliμα τoυ υπoστQι6ματog τηE λ(μνηg, η στQωματoγQα-
φ(α των ιξημιiτων xαλιjπτεται απ6 την παρoυο[α αερ[ων, τα oπo(α πρodρxovται απ6 ην αναερdβια αrjι!η ορ-
γανιxoιi υλιxoιj. Στo υπ<iλoιπo τμriμα τoυ υπoστQιilματοg, xυρiωg xoντ6' σην ανατo}"txη xαιτην δυτιxri πλευρ<i,
αναγνωρiατηxαγ διjο στQωσιγεγε(E oειαψιx6'g αxoλoυθ(εg (Eιx. 4).

SE
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ReflectorW

J7,5ursec

50rnsec

62.5msec

Lower Seαuence

Fig" 4: BooMΕR 175Ι seismic profile showing the western slοpe οf the lαke οff Αgios Pαnteleimοn νillαge. Note
the inferred plαin οf Vegorilis fαult αnd the slumping phenomenα indicαted by smαll αrro|ψS. Α secondαry

synthetic fαuh (F) cοntrοls the mοbilisαtiοn οf οrgαnic gαs within the sediments. M: multiple. Fοr lοcαtiοn see
Fig. 3.

Ειx. 4: Tομoyραφ[α BooMΕR Ι75J αltιi το δυτιxιi πραν€g τηg λiμνηg. Mε διαxεxoμ€νη yραμμti παρoυαιιiξεται
η θ€αη τoυ ψiyματοg Βεyoρ[τιδαζ (W). Tα μιxqιi β6λη δεi21νουν δoμ€E oλiαθηαηg. Ενα δευτερειiον qfyμα (F)

oριoθετε[ την εξιfurλωση τoυ oρyανιxoιi αερioυ ατα ιξιiματα. M: 2η ανιixλααη. H θ€oη τηg τομιig παρουoιιiξεται

NW
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ατην Ειx. 3.
FΙ xαταlτερη αχoλoυθrα χαQαχτηQξεται απ6 αιlνε1εiE παριiλληλoυg αναxλαοτriρεE, oι οπo(oι εναλλιiooo-

νται με περιoo6τερo διαφανε(g oρζoντεg. To μdγιoτo ορατ6 πdγoE τηg xατι6τερηE αxολουΘ(αg φΘιiνεtτα 45-
50m. FΙ διε(oδυoη τoυ ηχητιχoιi oliματog oε βιiΘog μdχQι 50-60m. xdτω απ6 τoν πυθμdνα τηE λfμνηg δεν επdτριpε
την παρατr]Qηση του δαπdδoυ τηgxcιτιt'περηg αxoλoυΘ(αg. oι οειαμιxo( oρζovτεE xλ(νoυν συστηματιχιi πρog Δ,
δηλαδri πρ6g την ρηξιγενrj ξcδνη Bεγoρ(τιδαg. Σε αρxετιl αημε(α xατ<i μrjxoE τoυ δυτιxoιj xυρ(ωg αλλιi xαι τoυ
αvατoλιxoιj πρανoιig, χαι σε δι<iφoρα σrQωματoγραφιxιi επ(πεδα, παρατηρriΘηxαν δoμdg βαρυτιxrjg ολ(oθη-
oηg μαξc6ν (Eιx. 4).

FΙ oροφri τηgxατιt'περηg αxoλoυΘfαg αποτελε( dγαν ιδια(τερο oειoμιx6 αναxλααrriQα με πoλιj 6γπoγη ανα.
xλαoτιx6τητα χαι ααφ{ 1αραxτliρα διιiβρωοηg, ο oπoioE αrη o.υνdxεια θα αποxαλε(ται αναxλαoτliραg W. oι
oειoμιxo( oρζοvτεg τηg xατιΙlτερηg αxoλoυΘfαg διαxdπτovται πQos τα πιiνω, ενι6 oι oρζovτεg ηg ανc6τερηg
αxoλoυΘiαg xαλιiπτουν αα6μφωνα την υπoxε(μενη δoμ{. Σε τoμ6E παριiλληλεζ πQoE την αχτoγQαμμlj τηg λ(-
μνηE διαxρ6νεται xαθαριi η ουγγdνεια τηζ μoQφoλoγfαg τoυ αναxλαστηQα W με τη μoρφoλoγ(α τηg παραλf-
μνιαζ χεQσαfαg περιoxliE. rΙ αλληλoυx(α αντερειoμιiτων χαι xoιλιiδωγ τηg παραλfμνιαζ πεQιoxrjg oυνεxζεται
χωQfE διαxoπri πQoζ τα xατ6ντt, xdτω απ6 την oτιiΘμη χαι τoν οημεριν6 πυΘμdνα τηg λ(μνηg, στην .υπo-πυθμd-

για, μoρφολoγfα τoυ αναxλαοτrjρα W.
FΙ παραπιiνω δομri τoυ αναxλαστliQα W παρατηρrjΘηxε σε τoμoγQαφfεg xoιτιi oτην δυτιxri χαι τηγ ανατoλι-

xη αγ;τη τηg λ(μνηg χαι σε αυνολιx6 βιiΘog τoυ αναxλααrrjρα μ6χQι 25-3Οm. απd τη αrιiθμη τηg λfμνηg. Σε
μεγαλιiτερα βιiΘη o fδιog αναxλαοτrjραg, dπoυ η μειωμdνη παρoυα(α αερ[ων επιτρdπει την παρατliQηση τoυ,
διατηρε( την πoλri dvτoνη αναxλαoτιx6τητα, δεν παρoυoιιiξει 6μωg χαQαχτηQισrιxιi διαβρωoιγενor5g επιφti-
νειαζ. Αγτ[Θετα παρεμβιiλλεται μεταξri των σεισμιxc6ν oριξ6ντων τηζ xατιiτερηg χαι τηζ ανc6τερηg αxoλoυθfαg
χωQrE να παQατηρor1vται ενδεξειg αοι.lμφωνfαg μεταξri τoυE { διαxoπ{g ηE λιμνα6αg ιξηματoγdνεσηE.

FΙ ανιirτερη oειoμιxri αxολoυΘ(α 1αραxτηρζεται απιj αιlνεxεfg xαι παριiλληλεg, αoθενεfg αναxλd,σειζ, oι
oπoiεg εiναι παριiλληλεg χαι πQoE τoν πυΘμdνα τηg λ(μνηg (Eιx. 4). Γενιxιi παρoυαιιiξει διαφανf xαραxτιjρα
αιlγxριν6μεγη με την xατι6τερη αxoλoυΘ6α. To πdγog τηg αυξιiνεται απ<j τηγ αχτoγQαμμli πQaζ τo xdvτρo τηg
λ(μνηg xαι φΘιiνει μ6χQι 15m περ6πoυ. Δoμdg oλfαθηαηE μαξι(lν παρατηρ{Θηxαν xυρfωgxcιτ6' μliχot του δυτι-
xoιi πρανorjg τηg λ(μνηE.

5. PHΞΙΓBN}ΙΣ TEΚToNtΣMoΣ

Kατd μι]xοE τηg βιioηg τoυ δυτιxod απ6τoμoυ πρα-
νoιiE τηg λ(μνηg εντοπξεται τo (xνog τoυ β6ρειoυ xλιl-
δου τηg ρηξιγενοrig ξι.6γηs Bεγoρ6τιδαg, τo oπoio ε-
λdγxει xατci xιiριo λ6γo την εξdλιξη τηg λιμνα(αζ λε-.
xιiνηg (E.ιx. 3 & 5). o πυθμdναg τηg λiμνηg xαι τα λι-
μναfα ιξljματα xλfνoυν αrαΘεριi πρog Δ, δηλαδr] πρog
τη ρηξιγενrj επιφdνεια, δηλcilνoνταE την τεχτoνιxri α-
ουμμετρ(α τηg λεxd,νηg τηg Bεγoρ[τιδαg. To απι5τoμo
δυτιxιj πρανdg τηg λ(μνηE ε(ναι επ(oηg απoτdλεoμα τηζ
xiνηοηE xcιτ6' ψηxogτηg ρηξιγενorig αυτriE επιφιiνειαE.

H αυνολιxrj xαταx6ρυφη μετατ6πιoη μεταξιj τoυ
ανερxιiμενoυ (οροoειρι1 Bdρα) χαι τoυ xατερ1ιiμενoυ
(λεxι iνη) ρηξιτεμιixoυg εxατdρωΘεν του βdρειου
xλιiδoυ τηg ξοiνηg Bεγoρfτιδαg υπερβα(νει τα 60Ο-
7Ο0m. LΙ μετατdπιοη αυτη πρoxιiπτει xυρ6ωE απ6 μoρ-
φoλογιxιi xριπjρια, δεδoμdνου dτι δεν υπιiQχουγ στQω-
ματoγQαφιxd, ιαoδιjγαμoι ορζoττεg εxατdρωΘεν τηg
ρηξιγενοfg επιφι1νειαg, ενιli επ(οηE δεν xατdoτει δυ-
νατci να πρooδιοριαθε( τo μ6γι<rτo πdγoE των ιξημιi-
τωγ τηζ λ(μνηg Bεγoρfτιδαg. Δειiτερηg τιiξηs μιxρdτε-
ρα ρηγματα διειiΘυνoηg BΑ-NΔ παρατηρfθηχαν σ[oγ
πυΘμdνα τηg λ(μνηg.

Tα ρriγματα αυτ<i μεταθdτoυν τα λιμναiα ιξηματα
xαι επηρειiξoυν xαι τoν πυΘμdνα τηE λ(μνηg, ενιδ ταυ-
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Fig. 5: ΒooMΕ'R 175Ι seismic prοfile showing the
steep slope formed αΙong the Vegοritis fαult αt the

western lnkeside. Fοr locαtion see Fig. 3.
Ε'ιx. 5: Tομιrγqαιρ('ι'α ΒooMER 175J αltιi τo απιiτομο
rι}τι2α' πaανξ ηg λΙ1nηg' ι<ατιi μiιq τrru ψiγμιιτag

Ba7φiτιδιq. H θεσιI ηE τομig παροιnuiξπαι oτr7ν Eιx. 3.

I
I
I
!

I
I
I
I

\

v
F

Iv
F

-  2ΙΙ.



τdχQoνα λειτουργorjν σαν 6ρια για την εξdπλωση των oργανιxιiν αερfων oτo υπι1οτρωμα τηE λ(μνηg. ΔευτεQεU.
ovτα ρ{γματα διεrjΘυναηζ B-N 6ωE BA-NΔ παρατηρriΘηxαν επfαη g xατ6' μ{χos τηg ανατoλιxrjg πλευριiζ τηζ
λiμνηE xαι μπoρofν να Θεωρηθoιiν ωg αντιθετιxιi ωζ πQoζ τη δυτιxrj περιΘωριαxrj ρηξιγεν'i ξ6,η.

FΙ ρηξιγενηs ξd)νη τηg BεγoρiτιδαE παρoυοιιiξει διπλ<j xαραxτrjρα. o βdρειog πλιiδog τηg ξωνηg, β6ρειααπ<i τoν Αγιo Παvτελεrjμoνα, xαραxτηρζεται απci οημαvτιxr] xαταx6ρυφη μετατ6πιση }t,αι 
"η 

οημ.,"uργfα 6ντo-
νoυ αναγλrjφoυ μεταξιi τoυ ανερ1<1μενoυ χαι τoυ xατερx6μενoυ ρηξιτεμιi1oυg. Tα αυxνιi φαιν6μενα ααrιiθειαg
τoυ πρανoιiζ χαι η xλ[αη τωv λιμνα6ων ιξημιiτων χαι τoυ πυΘμdνα τηg λiμνηg πQοE τη ρηξιγενrj επιφ<1νεια δηλι6-
γoυγ ιjτι παραμdνει ενεργ6g. Avτ(θετα o ν6τιog xλιiδog τηg ξιΙtνηE, ν6τια απ6 τoν Αγιο Παvτελεrjμoνα, παQoυ-
oιιiξει oαφι6g αoΘενdαrερα χαQαχτηQtoτιx6. FΙ υιpομετριxrj διαφοριi τoυ αναγλrjφoυ εxετdρlωΘεν τoυ νdτιoυ
xλιiδoυ δεν υπερβα[γει τα 200m xαι εfναι xατιi 3-4 φoρdg μιxq6τερη απd αυτrjν τoυ β6ρειoυ xλιiδoυ (Eιx. 3).

FΙ ξαiνη μετιiπτωαηg μεταξιi τoυ β6ρειoυ χαι τoυ ν6τιoυ xλιiδου τηg ρηξιγενoι]g ξωνηξ Bεγoρiτιδαg ευρioxε-
ται στηγ ανατoλιxri πλευρ<i του Αγ(oυ Παvτελεriμoνα χαι oυμπfπτει με τo (1νog τoυ oμι6νυμoι,ιρrjγματoE (Eιx.
3), τo oπofo παρατηρrjΘηχε στιζ τoμoγραφfεg Boomer (Eιx. 6). To ρηγμα Aγioυ Παvτελεrjμo,o ixuiδιεriθυνoη
oxεδdν Α-Δ xαι πqoxαλε( xαταx6ρυφη μετατι1πιση τoυ πυθμι1να τηg λfμνηE xατ6. |-2m. H ,o"o,jρυφη μετατ6-πιαη αυξιiνεται με τo β<iθog xιiτω απιi τoν πυΘμ6να τηg λ(μνηg.

FΙ επιφ<iνεια τoυ ρrjγματog εiναι o1εδ<iν xαταxdρυφη rj xλ(νει με μεγιiλη xλ(oη πρoE N. Σιiμφωνα με την
φoρ<i τηg μετατ6πιoηE πoυ παQατηρrjΘηxε στιE τoμογραφ(εg, τo ν<jτιo ρηξιτdμα1og, τo oπo6o oυνιoτιi τo ρηx6τμημα τηg λ[μνηg, xατdρ1εται, ενι-6 τι5 β6ρειo ρηξιτdμα1og, δηλαδri τo βαΘriτερo τμr]μα ηg λfμνηg, φαινoμενιxιiανυιpc6νεται. Τα λιμναiα ιξrjματα παρoυοιιiξovται παQαμορφωμdνα xovτιi αrη ρηξιγενrj επιφ<iνiια , ενc,i ιδιαi-
τερα β6ρεια απιj αυτrjν παρατηρoιIvται xιiμιpειg 6ωE ανoι1τrj πτιi1ωoη των ιξημιiτων, πoυ δηλc6νει αυμπιεστι-
xtig μoρφliE παραμ<iρφωoη.

FΙ πρo6xταση τoυ fχνoυg τoυ ρrjγματοE Aγioυ Παvτελεr]μoνα πQoζ Δ αυμπfuτει με τo ν6τιo 6ριo των μαρμιi-
Qωγ τoυ δυτιxoι] περιΘωρ6oυ ηg λ(μνηg (Eιx. 3) ενcδ αx6μα πιo δυτιxci ταυτζεται με τη ξιnνη μετιiπτωαηg
μεταξι1 &jo xλιiδων τηg ρηξιγενoιig ξιiνηs Nυμφα(ων _ Πετρι6ν, ν6τια απ<i τo 1ωρι6 Πdτρεg (Eιx. 1,).

6" MBΘoΔoΣ 
,,oPB 

- PYΘMoΣ ΙZIΙMATOΓENBΣΙΙΣ

Eναg πυρrjναg μrjxoυg 70 εxατooτc6ν o,υλλdxΘηxε απ6 τα επιφανε υαx6" tζiψατα απ6 τo γ6τιo ρη16 τμriμα ηgλ(μνηg. FΙ Θ6η ηζ πUQηγoληψfus ευρl6oxεται λiγεg εxατovτιiδεg μdτρα βoρειdτερα απ6 ην εxβoλ{ τoυ ρdματogΣουλoιi, oε β<iΘοg νερoι1 1,5m. To αι-lγxεxριμιiνo ημεfo ανε(xειστo χατεQχdμενo τ6μα1o9τoυ γ<jτιoυ xλιiboυ ηξ
ρηξιγενoι1g ΖιΔνηg Bεγoρ(τιδαζ χαι σ[o φαιγoμεγιχ<i ανερx<5μενo τι1μα1oE τoυ ρ{γματoE Αγfoυ Παιτελεrjμoνα. FΙ
περιoxtj αυτli ηζ λiμνηg χαQα}fΓηQζεται απ6 υιpηλιi ρυθμ6 ιξηματoγdνεαηg, δεδoμ6νoυ ιiτι δd1εται ην απ6Θεoη
των φεψαiν υλιxc6γ τoυ ρ6ματog Σoυλoιi, τo oπofο διατρd1ει τo ν6τιo τμliμα ηg λεxιiηE Bεγoρfτιδαg.
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Fig. 6: ΒooMΕR Ι.75"Ι seismic profile close to Agios Pαnteleimon νilΙnge (see(see Fig. 3 for locαtion). Nοte the
deformαtion of the lower sequence sediments tο the noπh of Agios Pαnteleimon fαuh ptain (ΑPF).

Ειx. 6: Toμoyραφiα ΒooMΕR 175J ανατoλιxιi α"τtιi τον Αyιo Παντελaiμωνα (βλ. Ειx. 3 yια Θ€oη). Στη
τομoγqαφfα εiναι εμφανliE η παραμιiQφωoη των ιξημιiτων ηg xατοiτερηg αxoλoυθtαg βιiρεια απιi io ρiyμα

Αγ[oυ Παντελuiμωνα (ΑPF).
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O πρooδιoριoμι5g τoυ ιoιiτoπoυ ,,oPb οτo ζημα γiνεται dμμεoα, μdoω τoυ πρoοδιoριoμοιi τoυ ιo6τoπου
2,oΡo. Στο ξημα η ουγxdντρωση τoυ 2Ι0Ρo ιooδυναμε( με αυτη του ,,oΡb, δι<iτι, λ<iγω τoυ μιxροrj xρ6νoυ ημιξωliE
τoυ 2,.,Po (138 ημdρεE), τα δrjο ιοιjτoπα βρfoxovται σε ισoQρoπ(α. Eτσι, ο υπoλoγιoμ6E τoυ ,,nPb oτο ξημα
γ6νεται με μαΘηματιx6g εξιoαioειζ χQησιμoπoιι6νταg απευθεfαg την dιταoη αxτινoβoλfαg τoυ ,,οΡo.

FΙ δειγματoληιp(α τoυ πυρrjνα dγινε ανιi 1cm ατα ανc'1τερα 10cm xαι αγ<i 5cm οτo υπdλoιπο τμrjμα μdxρι το
xdτω ιixρo. Τα δε[γματα διαλυτoπoιrjΘηxαν πλrjρωE χαι στη αυν6xεια τo ιο6τοπo ,'oPo πρooροφriΘηxε oτην
επιφιiνεια δ(αxoυ απ6 φr1λλo ταθαρori αργιiρoυ. FΙ oλιxrj αxτινιβoλfα α μετρr]Θηxε οε μετρητrj oRTEc EG&G
(Sanchez-Cabesa et αl., 1998) χαι η αχτιγoβoλ(α του 2'0Ρb υπoλoγ6oτηxε απ6 την αντ[αroι1η του ,,nPo.

oπωg φα(νεται oτην Eιx. 7,ηxcιταx6Qυφη xατανoμη τoυ,,oΡb παρoυoιdξει ααυνr]Θιοτη μoaφi.Aπ6 τoγ
πυΘμdνα τηg λ(μνηg xαι μ61ρι τα πρc6τα 30cm παρατηρε(ται αιiξηοη τηE πεQιεχτιx6τηταE ατo ιαιjτoπo ,'oPb. Aπd
τo oημεfo αυτ6 xαι μdχQι τo xατc6τερο dxρo τoυ πυρfνα (-70cm) η πεQιεχτιχ6τητα μειι6νεται εxΘετιx6 παQoυ.
oιιiξovταE o1εδ6ν ιδεατrj xατανoμη. FΙ xατανoμlj αυτr] δεν μπoqε( να εξηγηΘεf με βιiοη τα θεωρητιxd πριiτυπα
απoqρ6φηηg του 2'οPb τηg ατμ6αφαιQαs απ<j τα λιμναiα ιξriματα, γεγoν69 πoυ δηλι6νει 6τι dλλοι παρ<iγoιπεg,
oγετtxot με τηγ εξdλιξη τηg λιμναiαg λεxιiνηg επηρdαοαν την παραπιiνω διεργαo[α.

FΙ αr<iθμη τηg λfμνηg τoν Σεπτ6μβριo 1999 rjταν οε υιp6μετρο 515m περfuoυ. Mdxρι τo 1956, 6ταν μετρ{Θη-
xε η υιpηλc6τερη oτιiΘμη τωγ τελευταiων 100 1ρ6νων (542m, Σταμog t996), oι διαxυμdνσειζ τηζ οτdΘμηg αxo-
λoυΘoιjoαν τιg μεταβoλdg των xλιματιxιiν παραμdτρων (Eιx. 8). To 1956 τ,6,Θηxε oε λειτουQγiα η oriραγγα τηE
ΑρνιoααE αro βoρειοανατoλιx6 ιixρo τηg λfμνηg, δια μdοoυ τηg oπoiαE διο1ετεrjΘηxαν μεγ<iλεg πoο6τητεE νε-
ρoι1 πρog τoν Eδεοoαfo πoταμ6 με αxοπd την υδρoδdτηση τoυ YFΙΣ Αγρα. Aπoτdλεομα τoι1τoυ {ταν η oυνεxrjg
πτωoη τηg ατιiθμηE τηg λ(μνηg, η οπo(α εφΘαoε oε υιp6μετρo 1αμηλι6τεQo τωγ 5].5,5m τo 1990, 6ταν η αηραγγα
τ6Θηxε εxτ6g λειτoυργ(αg.

Πιoτεtioυμε dτι η ααυνηθιαrη xατανoμrj τoυ ,,0Ρb oφεfλεται αrην ραγδα(α rπι6oη τηg ατιiΘμηg τηg λ(μνηg
μετιi τo 1,956 xαι την συγεπαx6λoυΘη αλλαγrj των αυνΘηxιiν ιξηματoγdνεαηg. oπωg αναφ6ρΘηxε η Θ6η πυQη-
νoληιp(αg απε(γε λ6γεg εxατoττιiδεE μdτρα απd τιg εxβoλ6g τoυ ρdματοg Σoυλoιi, εγι6 τo βιiθog τηg λfμνηg oτo
fδιo oημε(o τoν Σεπτdμβριo 1999 rjταν 1,5 μ. Πριν τo 1956, 6ταν δηλαδrj η ατ<iΘμη τηg λfμνηg rjταν τoυλdχισ[oν
20 μ. υιpηλιriτερα, τo β<iΘog oτο fδιo oημε[o υπεριJβαινε τα 20 μ" ενιil η απdoταoη τoυ απ6 τιg εxβολdg του
ρdματog Σoυλoιj r{ταν μεριx<i xιλι6μετρα"
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Fig. 7: 2ι0Pb distribution αlong the sediment core recoνered from Vegοritis tαke bed.
Eιx. 7: Καταxιiρυφη xατανoμιi τoυ 2ι0Pb oτον πυqιiνα απιi τη λiμνη Bεyoρtτιδα

Για τoυg παραπι1νω λdγoυg υπoλoγiοαμε διio διαφoρετιx6,gταβτητεg ιξηματoγdγεηζ για τα τμrjματα του
πυρliνα μεταξri 30-70cm xαι 0-30cm xιiτω απd τoν πυΘμdνα. Για τo xατc6τερo τμrjμα τoυ πυρηνα (3O-7Ocm), τo
οπo(o αιiμφωνα με τα παQαπιiνω αvτιπQoσωπεrjει την χQoνιχrj περ(oδo πQιν τo 1956, xρηoιμoπoιr]Θηxε τO μO-
ιη6λo CRS (Constant Rate οf Supply, Appleby & oldfield 1978) xαι υπoλoγ(oΘηxε ταxrjτητα ιξηματoγ6νεσηζ 4
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mm/yr. E,παx6λoυΘα τo αγι6τερο τμr]μα τoυ πυElrjνα (O-3Ocm) απoτ6Θηxε στo χQoνιχ6 διιioτημα των 45 1ριiνωναπιi τo 1956 μdxρι τo Ι999 ψε ταγι3τητα 6 mm/yr.

7. ΣΥΖrΙTLΙΣΙΙ - ΣYMΠEΡAΣMATA

Aπ6 τα νdα cπoι1εfα πoυ προdxυιpαν απι5 την γεωφυαιxri διερεrjνηοη τηE λ(μνηg Bεγoρfτιδαζ χαι παQoυ-
αιιiαrηxαν παρrαπιiνω πρoxιiτπει <iτι η λεxιiνη τηg Bεγoρfτιδαg παρoυoι<iξει ααφli 1αραxπjρα τixτoνιxηg α-
oυμμετρfαg. Tην παραπ6νω dποΨη ενιo1tiουν (1) τo υιpηλ<i αν<iγλυφo τoυ δυτιxoιj περιΘωρ(oυ χαι τo απ<iτoμο
δυτιx6 πρανdg τηg λεxιiνηζ, πoυ 61ει δημιoυqγηΘε( xατ6. ψηxogτηg ρηξιγενor]g ξ6νη| τηg-Bεγoρrτιδαg, (2) τo
oγετιxd.1αμηλ6 ανιiγλυφo τoυ ανατoλιxoιi περιΘωρ(oυ παι oι rjπιεg xλfαειg,ou o,o.λ.,,o.j ,,ρouoιig xαι.(3) ηoταΘερrj πρog Δ, xλ(η του πυΘμdνα χαι τωγ ιξημιiτων ηg λΓμνηg.

H ρηξιγενrjs ξι.6νη Bεγoρ[τιδαg απoτελε(ται απ6 διjo xλ<iδoυζ. o β6gειo9 xλιlδog, β6ρεια απιi τoν Αγιo
Παvτελεrjμoνα, συγιστιi τo ρηξιγεν6g δυτιx<1 περιΘc6ριo τoυ μεγαλrjτεQoυ xαι ραΘιjτερoυ τμljματoζ τηζ λιμναiαg
λεxιiνηg xαι δια1ωρζει τα λιμναfα ιξrjματα απ6 τα α}ντιx6υπ<iβαΘρο πoυ εμφανζεταi ατo δυτιπd περιΘc6ριo. o
νdτιog xλιiδog αγτCΘετα παρoυoιιiξεται λιγc6τερo ενεργ6g. FΙ τεxτoνιxrj βι1Θiη τoυ νdτιoυ τμrjματog τηE λεxιi-
νηg εiτε dxει αrαμαπjoει ε(τε €1ει ιoooxελιαΘεf απ6 την απ6Θεαη πoταμoχειμdριων xαι λιμναfων ιξημ<iτων.
Eπιπρ6οΘετα τo ανιiγλυφo τoυ δυτιxoιj περιΘωρ(oυ τoυ ν<iτιoυ τμrjματoE εiναι πoλιj xαμηλd αυγxρινι1μενo μετo ανιiγλυφο τoυ αγτ[oτoιχou περιθωρioυ τoυ β6ρειoυ τμrjματog τηg λεxιiνηs, χαι δoμεiται απd τλ xατωτερα
ιξriματα τηg λεxιiνηE Φλιitριναg - Πτoλεμα[δαg, ηλιxiαE A. Mει<jxαιvoυ _ K. Πλει6xαινoυ.

FΙ ξαiνη μετ<iπτωoηE μεταξιi των δrjo xλιiδων τηg ρηξιγενorig ξι6νηg Bεγoρiτιδαg ευρfαxεται ανατoλιxιl του
Aγ(oυ Παvτελεriμονα χαι αυμπiπτει με τηγ πρog Δ πρodxταoη τoυ ρr]γματoE τoυ Aγ(oυ Παvτελεrjμoγα. To
ρtiγμα αυτ6 παρατηρriΘηιε για πρc6τη φoQd στιE τoμoγQαφ6εg Bοomer,,ou ,o"oγριiφηxαν απιi τη λ6μνη xαι τo(1νog τoυ πρoεxτε[νεται δυτιxιi μ61ρι ην ρηξιγενιj ξι6νη Nυμφα(ων _ Πετρc6ν. Mε διεrjθυνoη ΑBA-ΔNΔ xαι
xαταx6ρυφη η πo}νυ μεγ<iλη x}"toη πρog N 1ωρζει, ετιτ69 απd τoυg διjo xλ<iδoυE τηζ Qηξιγενorjg ξιiνηE BεγoρΓ
τιδαg, χαι τηγ (δια την νεoτεχτoγιxrj λεxιiνη αε dνα β6ρειo τμliμα, πoυ d1ει δημιoυργηΘε( μεταξrj των μαρμιi-
Qωγ τoυ αλπικoιj υπoβ<iΘρoυ χαι παQoυσιιiξει 6ιτoνη τεxτoνιx{ βι1θιoη, xαι €να ν6τιo τμrjμα, τo oπo(o δημιoυρ-
γfΘηxε oτα πρoΦπιiQχoγτα Mειo-Πλειoxαινιxιi ιξljματα τηg λεxιiνηg Φλcδριναg _ ΠτoλεμαΤδαE παι δεν,,oρou-
οι<1.ξε ι αξι6λoγη τεxτoνυxη βι1Θ ιη.

FΙ παραπ<iνω χινηματιxητων διio τμημιiτων τηE λεxιiνηg 6ρ1εται οε αιπ(Θεoη με την γεωμετρfα χαι χιγημα-
τιxt] του ρrjγματoE Aγfoυ Παντελετjμoνα, ιiπω5 παρoυoι<iξεται στιζ τoμoγραφ(εg Boomer. Στιξ τελευτα[εE τo
νι1τιo ρηξιτdμαxog του ρrjγματog, δηλαδrj τo ρη1d τμ'iμα ηg λ(μνηg, φαιγoμενιχ6' xατ6,ργεται oε o1εoη με τo
β6ρειo ρηξιτdμαxog, δηλαδr{ τo βαΘιiτερo τμriμα τηg λfμνηg. FΙ παραπι1νω αγα\,τισroι1iα, oε αυνδιαομo με την
μεγιiλη, oxεδ6ν xαταx6ρυφη xλioη τηE ρηξιγενorJg επιφtiνειαζ χαι την συμπιεoτιxιj παραμ6ρφωoη των λιμνα[-
ων ιξημιiτων (Eιx. 6), μπoρεf να εξηγηΘεf με την παραδοxrj oριξdvτιαg oλ6αΘηαηg xατ6. ψηxogτoυ ρrjγματogAγioυ Παντελεr]μoνα. FΙ διdλευoη τηE δυτιxrjg πρodxταοηg τoυ ρfγματog απ<i τη ξrilνεg με,<iπτωoηg μεταξιiαφενdg τωγ δdo xλιiδων τηE ξιiνηg Bεγoρfτιδαg αφετdρoυ τωγ διjo xλιiδων τηg ξιilνηg Nυμφαfων _ Πετρων
ενιo1υει την παQαπιiνω υπdΘεαη.

Oι νεoτεxτονιxdg διεργαοiεg τηg περιo1rjE ι11oυν oαφc6E επηρεdoει χαt τηγ εξdλιξη τηE ιξηματoγdνεoηE ατη
λ(μνη Bεγoρfτιδα, δεν εiγαι ιiμωg δυνατ<iν μιiνo με αυτdg να δoΘεf ι,,o,o,,o.η"ιx{ dξrjγηoη γ,o,η παρουο[α xαι
oημαο[α του αναxλαστliQα W. o αναxλαoτrjραE αυτ<5E απoτελε( επιφιiνεια ααυμφων(αE μεταξιi τηg xατι6τερηg
χαι τηζ ανι6τερηE λιΘοoειoμιxrjE αxoλουθ(αg των ιξημιiτων τηg λfμνηg χαι παQoυσιιiξει. xαραxηριαrιxιi διιi-
βQωoηg. To γεγoν<5g αυτ6 δηλι6νει ιiτι μεταξrj τηE απιiΘεσηζ τηE xατιilτερηg χαι τηE ανι6τερηg αxολoυΘfαζ μεσo-λιiβηαε 6να xρονιxd διιioτημα,xατ6' τo oπoiο η oτιiθμη τηE λiμνηg ηiαν xατ625-30 μ. xαμηλιδτερα απo τη
oημερινιj oτιiθμη, oε υιpι5μετρo δηλαδrj 485-490m περfuoυ xαι η dxταοη πoυ xαταλιlμβανε (ταν πολυ μιxρoτε-
Qη. To τμliμα τηg λ(μνηE πoυ 1dροευσε στo διιiαrημα αυτ6, εxτ€Θηχε στην 1ερoα(α διιiβρωoη χαι τo ανιiγλυφο
πoυ δημιoυργηΘηxε xαλriφΘηxε απcj τα ιξrjματα τηg ανι6τερηE αxoλoυΘιαg' ιiταν η oτιiΘμη τηE λ6μνηE αvdβηxε
xαι π6χι.

oι λ6γοι τηg πτc6oηg τηE oτtiΘμηE τηg λ(μνηE Θα πρ6πει να αναξητηΘoιiν oτιg xλιματιxdg μεταβολdg των
τελευταfων γεωλoγιxι6ν 1ριiνωv. Ε1ει παρατηρηθε( (Prentice et a|.1992) ιjτι oι λiμνεg τηg περιoxιjg τηg Aνατo-
λιxrjg Mεαoγε(oυ παρoυoιιiξoυν ελ<i1ιαrη ατ<iΘμη πριν απd 13.0O0yr, δηλαδf λ(γο μετιi τo τdλog iηg τελευταfαg
παγετι6δoυg περι6δoυ, γεγoνciE πoυ απoδ6δεται στη ημαvτιxri μεfωoη τωr χειμεQινc6ν βρoxoπτι,3οεων μετι1την απ<5αι-lρlση των παγετι6νων πρog B.

FΙ παρoυofα τωγ παγετ<riνων ηg τελεrrτα(αg περι6δoυ d1ει riδη πιατoποιηθε( αην Eλλιiδα, xυρfωg αrα ορη
Γριiμμog (2520m)xαιΣμ<iλιxαg('2β37m)ση BΔ Eλλ<iδα, oλυμπog (2911m)αrη ΘεooαλiαxαtπαρνααkE (2450m),
Γxιαiγα (251Οm) xαι Bαρδorioια (2495m) oτη Kειπριxrj Eλλiδα (MesserΙi 1967, Denton & FΙughes 1981, Smith et
a| \994). Εxτ6g των παQαπιiνω dxoυν εττoπιoθε( γεωμoρφdg xαι αποθdoειg παγετιliδουg προελευσηζ αrα ανιil-
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τεQα τμliματα λεxανιilν απoρρorjg τηg BΔ EλλιiδαE, dπωg ιπit λεxιiνεg τoυ BoΙδoμ<iτη xαι τoυ Mετooβiτιxoυπoταμoυ (Woodward et al 1995). FΙ απoδεδειγμdνη ΠσQoUιτlι.. ."sιυμoρφιiγ xαι απoθdoεων παγετ<6δoυg πρoελευ-σηζ σtην 86ρεια xαι Κεvrριxrj E,λλ<iδα χαι οι παρατηρrjo€ti !ι.'lι, Ρrentice et a|' (1992) μαg επιτρdπoυν γα υποθd-σoυμε 6τι η τελευτα(α παγετι6δηg περ(oδog επηρ6αοε χαι πΙ\ *πciΘμη ηg λ6μνηg Bεγoρ6τιδαE.
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KoUFoS G.D. 1982. FΙipparion crassum Gervais,
Proc. Κοn. NederΙαndse AΚ.' Β 8512:229-239.
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Fig. 8: Fluctuαtions of Vegoritis lαke-leνel du '
Eιx. 8: Διαxiμανoη τηg ατιiθμηg τηg λiμνη:':::;'Υ';';::;# [y:;; ''':3

Mε βιioη την παQαπιiνω υπ<iΘεη o αναxλααrriραg W πιl1' παρατηρrjΘηχε στιs τoμoγραφιεg Boomer αvτι-πρoαωπει1ει τoν πυΘμdνα τoυ τμrjματog τηg λ(μνηg πoυ 1dριlι.1,.,u i,o, δiαβρcδθηx ε ιιατ6την περ(oδο πριν απo13.00ξr, δηλαδrj λfγo μετ<i τo τιΞλog ηg τελευταfαg παγετωδι,ι,q πεQιιjδoυ. iα, λoγιxf αυγ6πεια τα ιξrjματα τηgανι6τερηg αxoλoυΘ6αg απoτdΘηxαν xατ6. τη διιiρxειατων τ..λι.υτi,(ων r:οδοy., ενω η xατc6τερη αxoλoυΘ(ααγτιπQoσωπειjει τιg απoθdoειE τηE λ(μνηg xατ6τη δι<iρxεια l ι|q τελευταiαg παγετc6δoυg περιιiδoυ.Σιiμφωνα με τηγ υπdΘεαη αυτri η μdγιαrη ταx{τητα ιξημιιιιιγdνεαηg xατιi την απιiθεoη τηg ανc6τεQηs αχo-λoυθ[αg ε(ναι περ(πoυ l-L,2ml|<yr, δεδoμ6νου <iτι τo μdγιαrιl lιιi1og τηi αxoλoυθ(αg αυπjg φθιiνει τα 15m. FΙταxtiτητα αυτιj εfναι xατ6 3,5-4 φoQdζ μιxρ6τερη απ<j τoν ιlι'ιlιιιiiξημαioγdνεoηg πoυ υπoλoγ fuτηxεμε τη μ6-Θoδo τoυ ιooτιiπoυ 2'0Ρb 
για το xατιilτεqo τμrjμα τoυ πυριjνιι'(.l0^-70cm,4mmlyr : 4mkyr)'FΙ διαφoριi αυττ]ε[ναιδιxαιoλoγημdνη γιατf τo μdγιαro πdγogτηgανc6τερηg αχ()λ()ι,θ,αEπαρατηρrjθηxε αrιgτoμoγραφ[εE Boomerαπd τo xεvτριxιi τμliμα τηg λ(μνηg, ενιi η Θdη τηg πυqηνοληι1,.:"ζ .,;;;;";: ;" ν<iτιo τμι]μα τηg λiμνηg, τooπο(o δdxεται την απ6θεoη των φερτc6ν υλιxc6γ τoυ ρdματoE Ι.n,ιoτ ,I;;"ζ;'"γ6νεη ε[ναι τα1στερη.Mε βιioη τα παραπιiνω η λiμνη Bεγoρfτιg απoτελεf πιΘoπo(α παρατηρε(ται η επ(δραση τηζ μεταβoλrjg των xλιματ;χ1:ii#,",::"λ;.$tr,H}ilJJ,1^λ1}E;TJJ

αε λιμνα(o περιβιiλλoν. Σημαvτιxιi ρdλο οτην αημερινri xατ.i.,1.1σ| 
",i. 

i,-,,, λιαδραματισαν oι ανθρωπoγε-νεfg παρεμβιiαειg, ιδια[τερα η διαφυγrj νερori δια μdαoυ xηg ιlri1lιιγγog 
"ηg 

aρu.ooog, η oπoiα επdδρrαoε ιiμεoααroν ρυΘμ6 ιξηματογdνεσηζ τηζ λfμνηg, dπωg προxιiπτει α.oτoν πυρriνα πoυ oυλλ6xΘηxε. T6λog τo β6ρειo τμiμα "η, #;;,:,,:ffi:iχ:χT::$}jilJ::""}ffi::
δoμdg πoυ ελdγxoυν την εξελιξη τηg, δηλαδrj η ρηξιγενrjg ξιiνr1 ttι:γoρiτιδαg χαι τo afγμα Aγ(oυ Παvτελεrjμoναπαραμdνoυν ενεργιJE.
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