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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 νεoτεxτoνtx€ E xινrjoειg xαι dνα ν6τιo τμrjμα λιγcδτερο ενεργιi. Yψηλ'1s διαxριτιx<1τηταζγεωφυσιx6.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<iΘμηηg λ6μνη9 xατ6' την περioδο πριv
13.0Ο0yr,δηλαδri λ6γo μετιi τo τ6λοg τηE τελευτα(αg παγετι6δoυ9 περι6δoυ. FΙ xαταx6ρυφη xατανομrj τoυ ιooτdπoυ ,,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 Vegoritisis a 20kmlonglakelocatedwithintheNE-SW oriented,Late Pliocene- QuaternaryVegoritis

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-6Οmbelow the lakebed. The upper seismic unit is an onΙapping basin filΙ characterized by parallel, 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.stratifiedunit with cοntinuοus internal reflections,slightly folded or inclined.
We interpret Reflector ..W,, as the peri-lake Ιand-surfaceduring the Ιast lake-Ιevellοw stand, i.e. during the last
gΙacial maximum. The lake has amassed on average 15-20mof sediments since the end of Wurm Glacial Ρeriod
with a mean sedimentation rate οf about lm/kyr. 2ι0Pbgeochronοlοgy appΙied on a sediment core recovered in
frοnt of the main water stream οutflow yieΙded maximum sedimentation rate οf 0.4cmlyfor the time before i956
and 0.6cm/ysince 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 stratigraphiclevels 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 SeparatesJurassic 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 significantΙyinfluenced 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(τιgε(ναι μια φυoιxrj λ(μνη,η οπoiα xαταλαμβιiνει τo
xαμηλιirτερoτμrjματηE νεoτεχτoνιxrig
λεxιiνηg Bεγoρiτιδαg (Eιx. 1) xαι ατερε(ταιεπιφανειαχrjEαπoρρorig.FΙ επιμrjxηgλεxιiνη τηg Bεγoρrτιδ
αg 6γει
διεriΘυνoηBBA-NNΔ, ψixoζ25-30 xλμ.,πλιiτoE5 xλμ. περiπoυ xαι ευρ(οxεταισε υιpι1μετρo5Ο0-550
μ., μεταξrj
των oQoσειρcilνB<iqαπρoE Δ. (υψ. 2000μ.)xαι Bdρμιoυ ανατολιxd,(υψ. 1600μ.).Απoτελε( τψηψατηg
μεταλπιx{g λεx<iνηgΦλι6qιναE_ Bεγoρ(τιδαg- ΠτoλεμαΙδαg,η oπo6αδημιoυργrjΘηχεσro Mdοo _ Ανι6τερο Mει<ixαινο με διεriθυνoη BΔ-NA xαι αυνιαrιi τη σημαντιχ6τερη ψετα)'ττιxηεφελxυοτιπri
δoμri τηg BΔ Eλλιiδαg (ΡavΙides
& Moundrakis,1987).
Πρoαλπιxο( γνειioιoι xαι αμφιβοLkεg xαι αλπιπο( α1ιατ6λιΘoιxαι
μιiρμαQα ηζ Πελαγονιxr]gMιiξαg xαι
τoυ μετα-ιζηματoγενorJg
xαλrjμματoζτηζ δoμoιiν τo υπι5βαΘρoτηg λεxιiνηg Φλcδριναg- Bεγoρ(τιδαE_ Πτoλεμαιδαg xαι εμφανξovται στα περιΘι6ριααυτrjg(Brunn 1956,Moundrakis 1984).Kρoxαλoπαγ,i, μ.iργ.E, ιiQγιλοι xαι ξυλ(τεgAνωμειoxα ινιxηgηλιx6αgαπoτελorjντα αρxαι<iτεραιξrjματα
ηg λεxιiνηg (Ve1itzelos& Ρetrescu
1981).Αργιλιx6g απoθdoειgxαι λιγν(τεgΠλειoxαινιxηgη}νιxfugxαΘc6g
επioη9Tεταρτoγεν{xρoxαλoπαΥi,xιΙlνoι xoρημ<iτωνχαι αλλoυβιαx6gαπoΘdoειgαυμπληρc6νouν
τη σrQωματoγραφιxliαεriλητηg iεxιiνηg (Van de
Veerd 1979,Koufos 1982,Ιoakim Ι9s4).
Εφελxυoμ6g διεrjθυνoηgBΔ-NA xατ6'τo Aγ. Πλει<jxαινoχαι TεταρτoγενdEoδr]γηoεατη δημιoυργια
τεxτονιxcδγτιiφρων ιαι υβωμ<iτων
διεrjΘυνoηgBΑ.NΔ , xdΘεταπQoEη διειiθυναητηg xr5ριαgλεxιiνηg (Ρavlides
& Moundrakis 1987),με πλdoν χαQαχτηQιστιxιiπαρ<iδειγματη λει<iνη Bεγoρfτιδαg.

Fig. 1: GeologicαΙmαp οf the Florinα _ Ptolemαis bαsin (modffiedαfter 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 PαnteleimonFαult, W: VegoritisFαult.
E'ιx. Ι: Γεωλοyιxιig χιiQτηgτηEλεxιiνηg Φλαiριναg- Πτoλεμαi.δαEQρoποπ. 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,bαthymetricαnd trαck line
mαp. Cοntour interναl is 100m, depth cοntοur interναl
(dοttedlines) is 5m. Dαshed line shοws the coαstline
shoγ'n in the HAGS topogrαphicmαps.
Ειx. 2: Tοποyραφιxιig,βυθoμετqιxιigxαι 1ιiρτηg
αxoυοτιxοiν τομιΙν τηg Λiμνηg. Ιoοδιιioταση των
υιpομετριxιΙνxαμπυλοiν ε|yαο Ι00μ. xαι των
βαθυμετριxι6νxαμπυλοiν (εoτιyμι!νεgxαμπιiλεζ) 5μ.
H διαxεxομ€νη yραμμli αντιπQoσωxτει1ει
την
αxτoyQαμμliιiπωg εμφανζεται στoυζ τοπoyραφιxοιiE
γιiρτεg τηg ΙΥΣ

Gas.rrΘe sυbsιEtυm

Fig. 3: Tectonicαnd geοlogicαlmαp of Lαke Vegoritis.
Fαults αnd geοlοgl οn lαnd αfter Mαtαrαngαs (1981);
Brunn (Ι982); Pανlides & Mountrαkis (1987);
Mercier et αl (Ι988) αnd Κoukοuzαs (1997).
Bιx. 3: Tεxτoνιxιigxαι yεωλογιxιigyιiρτηE τηgΛtμνηg
Bεyορiτιδαg. Tα yεωλοyιxιi xαι τεxτoyιxιi ατοι1ε[α
ατη 1€ραo προ€ρ7oνται απιi MαtαrαngαS(1981);
Βrunn (Ι9s2); Pανlides & Mοuntrαkis (Ι987);
Mercier et αl (1988) αnd Κoukouzαs (Ι997).

To β6ρειο τμliμα τηg λεxιiνηg Bεγορ(τιδαζ,βε την oμι6νυμηλ(μνη,d1ει αναπτυxΘε(μεταξrjτων μαρμdρων
τoυ Πελαγογιxo{ Kαλιiμματoζ πoU εμφανζoνται oτιg περιβιlλλoυοεEoροoειρdgτoυ Bdρα δυτιxιi xαι τoυ Bερμ(ου ανατoχm6'xαι xαραxτηgζεται απιi ευδιιixριτα περιΘι6ριαπQoEτo αλπιxd υπ6βαΘρo.FΙ ρηξιγενrjsξωγη
τηg Bεγoq(τιδαg,με διευθυνοηBBA-NNΔ, oριoθετεCπροg Δ τη λεxdνη xαι d1ει δημιoυργι]οειυιpoμετριxrj
διαφορ<iτηE τιiξηE των 1000mπερ(πoυ μεταξιi τoυ oQεινoιi <iγxoυτoυ B6ρα χαι τηE λεxιiνηg. ΛιμναfεE xαι
πoταμoχειμι1ριεgαλλουβιαxdEαπoθdoειExαλιiπτoυντη λεxιiνη ενω αλλουβιαxoi xωνoι xαι xωνoι xoρημι1των
εμφανζovται σrα περιΘιilριατηg.
Tο γ<iτιoτμliμα τηE λεxιiνηE Bεγoρfτιδαg d1ει αναπτυ1Θε(μdoα οτιg μεταλπιxdgαπoΘιiοειgτηE λεxιiνηE
Φλι6ριναg-ΠτoλεμαΤδαg-Bεγoρ(τιδαg.
Aνωμειoxαινιxdg-xατωπλειοxαινιx€ g μιiQγεgμε ενδιαατριlioειgλιγνιτων
δoμοιiν τα περιΘc6ριατoυ ν<jτιoυτμιjματοEτηg λεxιiνηg xαι υιpιδνοιπαιπερ( τα 15O-2OOm
πι1νωαπd αυτrjν.O
πυΘμdναgτηg λεxιiνηE xαλrjπτεταιαπιi Πλειατoxαινιxcl xρoxαλoπαγr]xαι αλλoυβιαxdEαπoΘdoειg.

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(τιδατoν Σεπτdμβριo 1999(Ε'ιx.2). Για τη xαταγραφrjτων
τομoγQαφιιilνxρηoιμoπoιηθηxετoμoγρtiφogBοomer oτα \75 Joule xαι ευqogαυxνοττjτων
τoυ ηχητιχoι1orjματog μεταξri L-Ζ,SkHz.Mε τα παραπι1νωχαQαχτηQιclτιx6.
επιτειi1Θηxεδιε(οδυoητoυ ηχητιχoιi or]ματοEoε βιiΘogμdxρι περfuου 60m.xιiτω απ<5
τoν πυΘμdνατη5 λ(μνηgσrιζ πεQιoχ€ E oτιgoπo6εgτα ιξriματατηg λfμνηgδεν
r]τανxορεαμdνααε βιoγεν6gα€ ρ ιo.
Συμπληρωμcιτιx6'πQos τα παραπι1νωπQαγματoπoιriΘηxεμ(α πυρηνoληι{,r(α
oτo νιiτιo τμliμα τηg λ6μνη9με
oxoπ6 τoν υπολoγιαμιi τoυ ρυθμor1ιξηματoγdνεσηEμε τη μdΘoδoτoυ ιooτι1πoυ2,οPb.
3. BAΘYMETPΙA
Toν Σεπτdμβριo 1999η ατιiΘμητηgλ(μνηgβριox6ταν σε υψ6μετQo513-515μ. FΙ λ(μνητη περioδo αυτη εtψε
μιiγιαro μrixoEoε διειjΘυνoηBBA-NNΔ περ6τα t21λμ. xαι μ6γιαro πλιiτog 5 xλμ. (Βm.2). To ν6τιo τμrjματηg
λ(μνηgxαραxτηρζεται απ<jμιxρ6 β<iΘog
xαι δd1εταιτην απ6θεση των φερτι6νυλιπιiγ τoυ ριiματogΣoυλoι1,τo
oπofo διατq6xει τo ν<iτιoτμliμα τηg λεx<iνηg.
To βdθogτηgλfμνηgαυξιiνεται oταδιαx<iπρog Boρριi xαι φΘιiνει
τα 48m (απ6λυτoυιpιiμετρoz165mπερfπoυ).To βαΘιiτερoτμημα τηg λ(μνηgευρ[oxεται qrη βdση τoυ δυτιxod
απ<5τoμoυ
πρανoιiE.Avτ[Θεταπρog Α τo βιiΘogμειι6νεταιoταδιαx<i,γεγoν6gπoυ πρooδ(δει oαφj ααυμμετρfα
αrη μoρφoλoγ(ατoυ πυΘμdνα.
4. ΣBΙΣMΙKIΙ

ΣTΡΩMΑTOΓPAΦΙA

Tα μιiρμαρα τoυ πελαγονιxorixαλrjμματog,τα οπo(α αυνιoτοι]ντo υπ6βαθρo των λιμνα(ωνιξημ<iτων,
απoτελoιjντo αχoυσrιx<iυπdβαΘQoτωγ τoμoγQαφιc6γBoomer χαι παQouσιιiξovταιοτο δυτιx6 πραν69 xαι xoντ6
στην αγατo}''ιxηαx:τητηg λ(μνηg@ιx. 3). Σε dγα μεγιiλo τμliμα τoυ υπoστQι6ματogτηE λ(μνηg,η στQωματoγQαφ(α των ιξημιiτων xαλιjπτεται απ6 την παρoυο[α αερ[ων,τα oπo(α πρodρxovταιαπ6 ην αναερdβια αrjι!η οργανιxoιi υλιxoιj. Στo υπ<iλoιπoτμriμα τoυ υπoστQιilματοg,xυρiωg xoντ6'σην ανατo}"txηxαιτην δυτιxri πλευρ<i,
αναγνωρiατηxαγδιjο στQωσιγεγε(Eoειαψιx6'gαxoλoυθ(εg(Eιx. 4).
SE
NW

12,5msec

Upper Sequence

ReflectorW

J7,5ursec

50rnsec

62.5msec

Lower Seαuence

Fig" 4: BooMΕR 175Ι seismicprofile showingthe westernslοpe οf the lαke οff Αgios Pαnteleimοn νillαge.Note
the inferredplαin οf Vegorilisfαult αnd the slumping phenomenαindicαted by smαll αrro|ψS.
Α secondαry
syntheticfαuh (F) cοntrοls the mοbilisαtiοn οf οrgαnic gαs within the sediments.M: multiple. Fοr lοcαtiοn see
Fig. 3.
Ειx. 4: Tομoyραφ[αBooMΕR Ι75J αltιi το δυτιxιi πραν€g τηg λiμνηg. Mε διαxεxoμ€νη yραμμti παρoυαιιiξεται
δoμ€E oλiαθηαηg.Ενα δευτερειiονqfyμα (F)
η θ€αη τoυ ψiyματοg Βεyoρ[τιδαζ (W). Tα μιxqιi β6λη δεi21νουν
oριoθετε[την εξιfurλωσητoυ oρyανιxoιi αερioυ ατα ιξιiματα. M: 2η ανιixλααη. H θ€oη τηg τομιig παρουoιιiξεται
-2Ι 0.

ατην Ειx. 3.
FΙ xαταlτερηαχoλoυθrα χαQαχτηQξεται απ6 αιlνε1εiEπαριiλληλoυgαναxλαοτriρεE,oι οπo(oι εναλλιioooνται με περιoo6τερo διαφανε(goρζoντεg. To μdγιoτoορατ6 πdγoEτηg xατι6τερηEαxολουΘ(αgφΘιiνεtτα 4550m.FΙ διε(oδυoητoυ ηχητιχoιi oliματogoε βιiΘogμdχQι50-60m.xdτω απ6 τoν πυθμdνατηEλfμνηgδεν επdτριpε
αxoλoυΘ(αg.oι οειαμιxo( oρζovτεE xλ(νoυνσυστηματιχιiπρog Δ,
του δαπdδoυτηgxcιτιt'περηg
την παρατr]Qηση
δηλαδriπρ6g την ρηξιγενrj ξcδνηBεγoρ(τιδαg.Σε αρxετιl αημε(α xατ<iμrjxoEτoυ δυτιxoιj xυρ(ωgαλλιi xαι τoυ
αvατoλιxoιj πρανoιig, χαι σε δι<iφoρασrQωματoγραφιxιiεπ(πεδα,παρατηρriΘηxανδoμdg βαρυτιxrjgολ(oθηoηg μαξc6ν(Eιx. 4).
FΙ oροφri τηgxατιt'περηgαxoλoυΘfαgαποτελε( dγαν ιδια(τερο oειoμιx6 αναxλααrriQα με πoλιj 6γπoγηανα.
xλαoτιx6τηταχαι ααφ{ 1αραxτliρα διιiβρωοηg,ο oπoioE αrη o.υνdxειαθα αποxαλε(ται αναxλαoτliραgW. oι
oειoμιxo( oρζοvτεg τηg xατιΙlτερηgαxoλoυΘfαgδιαxdπτovται πQos τα πιiνω, ενι6 oι oρζovτεg ηg ανc6τερηg
αxoλoυΘiαgxαλιiπτουν αα6μφωνα την υπoxε(μενη δoμ{. Σε τoμ6Eπαριiλληλεζ πQoEτην αχτoγQαμμljτηg λ(μνηE διαxρ6νεταιxαθαριi η ουγγdνεια τηζ μoQφoλoγfαgτoυ αναxλαστηQαW με τη μoρφoλoγ(ατηg παραλfμνιαζ χεQσαfαgπεριoxliE. rΙ αλληλoυx(ααντερειoμιiτωνχαι xoιλιiδωγ τηg παραλfμνιαζ πεQιoxrjgoυνεxζεται
.υπo-πυθμdχωQfEδιαxoπri πQoζ τα xατ6ντt,xdτω απ6 την oτιiΘμηχαι τoν οημεριν6 πυΘμdνατηg λ(μνηg,στην
για, μoρφολoγfατoυ αναxλαοτrjραW.
FΙ παραπιiνω δομriτoυ αναxλαστliQαW παρατηρrjΘηxεσε τoμoγQαφfεgxoιτιi oτην δυτιxriχαι τηγ ανατoλιxη αγ;τητηg λ(μνηgχαι σε αυνολιx6 βιiΘogτoυ αναxλααrrjρα μ6χQι 25-3Οm.απd τη αrιiθμη τηg λfμνηg.Σε
μεγαλιiτερα βιiΘη o fδιog αναxλαοτrjραg,dπoυ η μειωμdνηπαρoυα(α αερ[ων επιτρdπει την παρατliQησητoυ,
διατηρε( την πoλri dvτoνηαναxλαoτιx6τητα,δεν παρoυoιιiξει 6μωg χαQαχτηQισrιxιiδιαβρωoιγενor5gεπιφtiνειαζ. Αγτ[Θεταπαρεμβιiλλεται μεταξriτων σεισμιxc6νoριξ6ντωντηζ xατιiτερηgχαι τηζ ανc6τερηgαxoλoυθfαg
ενδεξειg αοι.lμφωνfαgμεταξriτoυE{ διαxoπ{g ηE λιμνα6αgιξηματoγdνεσηE.
χωQrEνα παQατηρor1vται
FΙ ανιirτερηoειoμιxri αxολoυΘ(α1αραxτηρζεται απιj αιlνεxεfg xαι παριiλληλεg,αoθενεfg αναxλd,σειζ,oι
oπoiεg εiναι παριiλληλεg χαι πQoEτoν πυΘμdνατηg λ(μνηg(Eιx. 4). Γενιxιi παρoυαιιiξει διαφανf xαραxτιjρα
αιlγxριν6μεγη με την xατι6τερηαxoλoυΘ6α.To πdγogτηg αυξιiνεται απ<jτηγ αχτoγQαμμliπQaζ τo xdvτρoτηg
λ(μνηgxαι φΘιiνει μ6χQι15m περ6πoυ.ΔoμdgoλfαθηαηEμαξι(lνπαρατηρ{Θηxανxυρfωgxcιτ6'μliχot του δυτιxoιi πρανorjg τηg λ(μνηE.
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5. PHΞΙΓBN}ΙΣ TEΚToNtΣMoΣ
Kατd μι]xοEτηgβιioηgτoυ δυτιxodαπ6τoμoυπρανoιiEτηg λ(μνηgεντοπξεται τo (xνogτoυ β6ρειoυ xλιlδου τηg ρηξιγενοrigξι.6γηsBεγoρ6τιδαg,τo oπoio ελdγxει xατci xιiριo λ6γo την εξdλιξη τηg λιμνα(αζ λε-.
xιiνηg (E.ιx.3 & 5). o πυθμdναgτηgλiμνηgxαι τα λιμναfα ιξljματα xλfνoυν αrαΘεριi πρog Δ, δηλαδr]πρog
την τεχτoνιxriατη ρηξιγενrj επιφdνεια, δηλcilνoνταE
ουμμετρ(ατηg λεxd,νηgτηg Bεγoρ[τιδαg.To απι5τoμo
δυτιxιjπρανdgτηgλ(μνηEε(ναι επ(oηgαπoτdλεoματηζ
xiνηοηExcιτ6'ψηxogτηgρηξιγενorigαυτriEεπιφιiνειαE.
H αυνολιxrj xαταx6ρυφη μετατ6πιoη μεταξιj τoυ
ανερxιiμενoυ(οροoειρι1Bdρα) χαι τoυ xατερ1ιiμενoυ
(λεxιiνη) ρηξιτεμιixoυg εxατdρωΘεντου βdρειου
xλιiδoυ τηg ξοiνηg Bεγoρfτιδαgυπερβα(νει τα 60Ο7Ο0m.LΙ μετατdπιοηαυτη πρoxιiπτει xυρ6ωEαπ6 μoρφoλογιxιixριπjρια, δεδoμdνουdτι δεν υπιiQχουγστQωματoγQαφιxd,ιαoδιjγαμoι ορζoττεg εxατdρωΘεντηg
ρηξιγενοfg επιφι1νειαg,ενιli επ(οηEδεν xατdoτει δυνατciνα πρooδιοριαθε( τo μ6γι<rτoπdγoE των ιξημιiτωγ τηζ λ(μνηgBεγoρfτιδαg.Δειiτερηgτιiξηs μιxρdτερα ρηγματαδιειiΘυνoηgBΑ-NΔ παρατηρfθηχαν σ[oγ
πυΘμdνατηg λ(μνηg.
Tα ρriγματααυτ<iμεταθdτoυντα λιμναiα ιξηματα
xαι επηρειiξoυν xαι τoν πυΘμdνατηE λ(μνηg,ενιδταυ- 2Ι Ι .
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Fig. 5: ΒooMΕ'R 175Ι seismic prοfile showingthe
steepslopeformed αΙong the Vegοritisfαult αt the
westernlnkeside. Fοr locαtion see Fig. 3.
Ε'ιx. 5: Tομιrγqαιρ('ι'α
ΒooMER 175J αltιi τo απιiτομο
rι}τι2α'πaανξ ηg λΙ1nηg'ι<ατιiμiιq τrruψiγμιιτag
Ba7φiτιδιq. H θεσιIηE τομig παροιnuiξπαι oτr7νEιx. 3.

τdχQoναλειτουργorjνσαν 6ρια για την εξdπλωσητων oργανιxιiν αερfων oτo υπι1οτρωματηEλ(μνηg.ΔευτεQεU.
ovτα ρ{γματα διεrjΘυναηζB-N 6ωE BA-NΔ παρατηρriΘηxανεπfαηg xατ6'
μ{χos τηg ανατoλιxrjgπλευριiζ τηζ
λiμνηExαι μπoρofν να Θεωρηθoιiνωg αντιθετιxιi ωζ πQoζ τη δυτιxrjπεριΘωριαxrj
ρηξιγεν'i ξ6,η.
FΙ ρηξιγενηs ξd)νητηg BεγoρiτιδαE παρoυοιιiξει διπλ<jxαραxτrjρα.o
βdρειog πλιiδog τηg ξωνηg, β6ρεια
απ<iτoν Αγιo Παvτελεrjμoνα,xαραxτηρζεται απci οημαvτιxr]xαταx6ρυφη
μετατ6πιση}t,αι οημ.,"uργfα6ντo"η
νoυ αναγλrjφoυμεταξιi τoυ ανερ1<1μενoυ
χαι τoυ xατερx6μενoυρηξιτεμιi1oυg.Tα αυxνιi φαιν6μενα
ααrιiθειαg
τoυ πρανoιiζ χαι η xλ[αητωv λιμνα6ωνιξημιiτων χαι τoυ πυΘμdνατηgλiμνηgπQοEτη
δηλι6ρηξιγενrjεπιφ<1νεια
γoυγ ιjτι παραμdνει ενεργ6g.Avτ(θετα o ν6τιog xλιiδog τηg ξιΙtνηE,ν6τια απ6 τoν Αγιο Παvτελεrjμoνα,παQoυoιιiξει oαφι6gαoΘενdαrεραχαQαχτηQtoτιx6.FΙ υιpομετριxrjδιαφοριi τoυ αναγλrjφoυεxετdρlωΘεντoυ νdτιoυ
xλιiδoυ δεν υπερβα[γει τα 200mxαι εfναι xατιi 3-4 φoρdgμιxq6τερη απd αυτrjντoυ
β6ρειoυ xλιiδoυ (Eιx. 3).
FΙ ξαiνημετιiπτωαηgμεταξιi τoυ β6ρειoυ χαι τoυ ν6τιoυ xλιiδου τηg
ρηξιγενoι]gξωνηξ Bεγoρiτιδαg ευρioxεται στηγ ανατoλιxri πλευρ<iτου Αγ(oυ Παvτελεriμoναχαι oυμπfπτει τo (1νogτoυ oμι6νυμoι,ιρrjγματoE
(Eιx.
με
3), τo oπofo παρατηρrjΘηχεστιζ τoμoγραφfεgBoomer (Eιx. 6). To
ρηγμα Aγioυ Παvτελεrjμo,o ixuiδιεriθυνoη
oxεδdν Α-Δ xαι πqoxαλε( xαταx6ρυφημετατι1πισητoυ πυθμι1νατηgλfμνηExατ6.|-2m.H ,o"o,jρυφη
μετατ6πιαη αυξιiνεται με τo β<iθogxιiτω απιi τoν πυΘμ6νατηg λ(μνηg.
FΙ επιφ<iνειατoυ ρrjγματogεiναι o1εδ<iνxαταxdρυφηrj xλ(νει με
μεγιiλη xλ(oη πρoE N. Σιiμφωνα με την
φoρ<iτηg μετατ6πιoηEπoυ παQατηρrjΘηxεστιE τoμογραφ(εg,τo ν<jτιoρηξιτdμα1og,τo oπo6ooυνιoτιi τo
ρηx6
τμηματηg λ[μνηg,xατdρ1εται,ενι-6τι5β6ρειo ρηξιτdμα1og,δηλαδriτo
βαΘriτερoτμr]μαηg λfμνηg,φαινoμενιxιi
ανυιpc6νεται.
Τα λιμναiα ιξrjματαπαρoυοιιiξovται παQαμορφωμdναxovτιi αrη
ρηξιγενrj επιφ<iνiια, ενc,iιδιαiτερα β6ρεια απιj αυτrjνπαρατηρoιIvταιxιiμιpειg 6ωEανoι1τrjπτιi1ωoητων ιξημιiτων,πoυ δηλc6νειαυμπιεστιxtig μoρφliEπαραμ<iρφωoη.
FΙ πρo6xτασητoυ fχνoυgτoυ ρrjγματοEAγioυ Παvτελεr]μoναπQoζ Δ αυμπfuτει τo ν6τιo 6ριo των
με
μαρμιiQωγ τoυ δυτιxoι] περιΘωρ6oυηg λ(μνηg(Eιx. 3) ενcδαx6μα πιo δυτιxci ταυτζεται με τη ξιnνη μετιiπτωαηg
μεταξι1&jo xλιiδων τηg ρηξιγενoιigξιiνηs Nυμφα(ων_ Πετρι6ν,ν6τια απ<iτo 1ωρι6 Πdτρεg (Eιx. 1,).
,,oPB
6" MBΘoΔoΣ
- PYΘMoΣ ΙZIΙMATOΓENBΣΙΙΣ
Eναg πυρrjναgμrjxoυg70 εxατooτc6νo,υλλdxΘηxεαπ6 τα επιφανε υαx6"tζiψατα απ6 τo γ6τιo
ρη16 τμriμα ηg
λ(μνηg.FΙ Θ6η ηζ πUQηγoληψfus
ευρl6oxεταιλiγεg εxατovτιiδεgμdτραβoρειdτερααπ6
ην εxβoλ{ τoυ ρdματog
Σουλoιi, oε β<iΘοg
νερoι11,5m.To αι-lγxεxριμιiνoημεfo ανε(xειστo χατεQχdμενoτ6μα1o9τoυγ<jτιoυxλιiboυ
ηξ
ρηξιγενoι1gΖιΔνηgBεγoρ(τιδαζχαι σ[o φαιγoμεγιχ<iανερx<5μενo
τι1μα1oE
τoυ ρ{γματoEΑγfoυ Παιτελεrjμoνα.FΙ
περιoxtjαυτli ηζ λiμνηgχαQα}fΓηQζεταιαπ6 υιpηλιiρυθμ6 ιξηματoγdνεαηg,
δεδoμ6νoυιiτι δd1εταιην απ6Θεoη
των φεψαiν υλιxc6γτoυ ρ6ματogΣoυλoιi,τo oπofο διατρd1ειτo ν6τιo τμliμα
ηg λεxιiηE Bεγoρfτιδαg.
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Fig. 6: ΒooMΕR Ι.75"Ιseismicprofile close to AgiosPαnteleimon νilΙnge(see Fig. 3
for locαtion). Nοte the
deformαtionof the lower sequencesedimentstο the noπh of Agios Pαnteleimon
fαuh ptain (ΑPF).
Ειx. 6: Toμoyραφiα ΒooMΕR 175J ανατoλιxιi α"τtιiτον Αyιo Παντελaiμωνα (βλ. Ειx. 3 yια Θ€oη). Στη
τομoγqαφfαεiναι εμφανliE η παραμιiQφωoητων ιξημιiτων ηg xατοiτερηgαxoλoυθtαg
βιiρεια απιi io ρiyμα
Αγ[oυ Παντελuiμωνα (ΑPF).
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O πρooδιoριoμι5gτoυ ιoιiτoπoυ ,,oPbοτo ζημα γiνεται dμμεoα, μdoω τoυ πρoοδιoριoμοιi τoυ ιo6τoπου
2,oΡo.Στο
2Ι0Ρoιooδυναμε( αυτη
του ,,oΡb,δι<iτι,λ<iγωτoυ μιxροrjxρ6νoυ ημιξωliE
ξημα η ουγxdντρωσητoυ
με
2,.,Po
τoυ
(138 ημdρεE),τα δrjο ιοιjτoπα βρfoxovταισε ισoQρoπ(α.Eτσι, ο υπoλoγιoμ6Eτoυ ,,nPboτο ξημα
απευθεfαgτην dιταoη αxτινoβoλfαgτoυ ,,οΡo.
γ6νεταιμε μαΘηματιx6gεξιoαioειζ χQησιμoπoιι6νταg
FΙ δειγματoληιp(ατoυ πυρrjναdγινε ανιi 1cm ατα ανc'1τερα10cmxαι αγ<i5cm οτo υπdλoιπο τμrjμαμdxριτο
xdτω ιixρo. Τα δε[γματα διαλυτoπoιrjΘηxανπλrjρωEχαι στη αυν6xεια τo ιο6τοπo ,'oPo πρooροφriΘηxεoτην
επιφιiνεια δ(αxoυαπ6 φr1λλoταθαρori αργιiρoυ.FΙ oλιxrj αxτινιβoλfα α μετρr]Θηxε
οε μετρητrjoRTEc EG&G
(Sanchez-Cabesaet αl., 1998)χαι η αχτιγoβoλ(ατου 2'0Ρbυπoλoγ6oτηxεαπ6 την αντ[αroι1ητου ,,nPo.
oπωg φα(νεταιoτην Eιx. 7,ηxcιταx6Qυφηxατανoμητoυ,,oΡbπαρoυoιdξει ααυνr]Θιοτη
μoaφi.Aπ6 τoγ
πυΘμdνατηgλ(μνηgxαι μ61ριτα πρc6τα30cmπαρατηρε(ταιαιiξηοη τηEπεQιεχτιx6τηταEατo ιαιjτoπo ,'oPb.Aπd
τo oημεfo αυτ6 xαι μdχQιτo xατc6τεροdxρo τoυ πυρfνα (-70cm)η πεQιεχτιχ6τηταμειι6νεται εxΘετιx6παQoυ.
oιιiξovταEo1εδ6ν ιδεατrjxατανoμη.FΙ xατανoμljαυτr]δεν μπoqε(να εξηγηΘεfμε βιiοη τα θεωρητιxd πριiτυπα
απoqρ6φηηg του 2'οPbτηg ατμ6αφαιQαsαπ<jτα λιμναiα ιξriματα,γεγoν69πoυ δηλι6νει6τι dλλοι παρ<iγoιπεg,
oγετtxotμε τηγ εξdλιξη τηg λιμναiαg λεxιiνηg επηρdαοαντην παραπιiνω διεργαo[α.
FΙ αr<iθμητηg λfμνηgτoν Σεπτ6μβριo 1999rjτανοε υιp6μετρο515m περfuoυ.Mdxρι τo 1956,6ταν μετρ{Θηxε η υιpηλc6τερη
oτιiΘμητωγ τελευταiων 1001ρ6νων (542m,Σταμog t996),oι διαxυμdνσειζ τηζ οτdΘμηgαxoλoυΘoιjoαντιg μεταβoλdgτων xλιματιxιiν παραμdτρων(Eιx. 8). To 1956τ,6,Θηxε
oε λειτουQγiαη oriραγγα τηE
ΑρνιoααE αro βoρειοανατoλιx6 ιixρo τηg λfμνηg,δια μdοoυτηg oπoiαE διο1ετεrjΘηxανμεγ<iλεgπoο6τητεEνερoι1πρog τoν Eδεοoαfo πoταμ6 με αxοπd την υδρoδdτησητoυ YFΙΣ Αγρα. Aπoτdλεοματoι1τoυ{ταν η oυνεxrjg
πτωoητηg ατιiθμηEτηg λ(μνηg,η οπo(α εφΘαoεoε υιp6μετρo1αμηλι6τεQoτωγ 5].5,5mτo 1990,6ταν η αηραγγα
τ6Θηxε εxτ6gλειτoυργ(αg.
Πιoτεtioυμε dτι η ααυνηθιαrη xατανoμrjτoυ ,,0Ρboφεfλεται αrην ραγδα(α rπι6oη τηg ατιiΘμηgτηg λ(μνηg
μετιi τo 1,956xαι την συγεπαx6λoυΘηαλλαγrjτων αυνΘηxιiν ιξηματoγdνεαηg.oπωg αναφ6ρΘηxεη Θ6η πυQηνoληιp(αgαπε(γε λ6γεgεxατoττιiδεEμdτρα απd τιg εxβoλ6gτoυ ρdματοgΣoυλoιi, εγι6 τo βιiθog τηg λfμνηgoτo
fδιo oημε(oτoν Σεπτdμβριo 1999rjταν 1,5 μ. Πριν τo 1956,6ταν δηλαδrjη ατ<iΘμη
τηgλfμνηgrjταντoυλdχισ[oν
20 μ. υιpηλιriτερα,τo β<iΘogoτο fδιo oημε[o υπεριJβαινετα 20 μ" ενιil η απdoταoη τoυ απ6 τιg εxβολdgτου
ρdματogΣoυλoιj r{τανμεριx<ixιλι6μετρα"
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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 μOιη6λo CRS (Constant Rate οf Supply, Appleby & oldfield 1978) xαι υπoλoγ(oΘηxε ταxrjτητα ιξηματoγ6νεσηζ 4
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mm/yr.E,παx6λoυΘατo αγι6τεροτμr]ματoυ πυElrjνα(O-3Ocm)απoτ6Θηxεστo
χQoνιχ6 διιioτημα των 45 1ριiνων
απιi τo 1956μdxρι τo Ι999 ψε ταγι3τητα6 mm/yr.
7. ΣΥΖrΙTLΙΣΙΙ - ΣYMΠEΡAΣMATA
Aπ6 τα νdα cπoι1εfα πoυ προdxυιpαναπι5την γεωφυαιxri διερεrjνηοητηE λ(μνηgBεγoρfτιδαζ χαι
παQoυαιιiαrηxαν παρrαπιiνωπρoxιiτπει <iτιη λεxιiνη τηg Bεγoρfτιδαg παρoυoι<iξειααφli
τixτoνιxηg
α1αραxπjρα
oυμμετρfαg.Tην παραπ6νω dποΨη ενιo1tiουν(1) τo υιpηλ<iαν<iγλυφoτoυ δυτιxoιj περιΘωρ(oυχαι
τo απ<iτoμο
δυτιx6 πρανdgτηg λεxιiνηζ, πoυ 61ει δημιoυqγηΘε(xατ6.ψηxogτηg
ρηξιγενor]gξ6νη| τηg-Bεγoρrτιδαg,(2) τo
oγετιxd.1αμηλ6ανιiγλυφo τoυ ανατoλιxoιi περιΘωρ(oυπαι oι rjπιεgxλfαειg,ou o,o.λ.,,o.j ,,ρouoιig
xαι.(3) η
oταΘερrjπρog Δ, xλ(η του πυΘμdναχαι τωγ ιξημιiτων
ηg λΓμνηg.
H ρηξιγενrjs ξι.6νηBεγoρ[τιδαgαπoτελε(ται απ6 διjo xλ<iδoυζ.o
β6gειo9 xλιlδog, β6ρεια απιi τoν Αγιo
Παvτελεrjμoνα,συγιστιiτo ρηξιγεν6gδυτιx<1
περιΘc6ριoτoυ μεγαλrjτεQoυxαι ραΘιjτερoυτμljματoζτηζ λιμναiαg
λεxιiνηgxαι δια1ωρζει τα λιμναfα ιξrjματααπ6 τα α}ντιx6υπ<iβαΘρο
πoυ εμφανζεταi ατo δυτιπdπεριΘc6ριo.o
νdτιogxλιiδog αγτCΘεταπαρoυoιιiξεται λιγc6τερoενεργ6g.FΙ τεxτoνιxrj
βι1Θiη τoυ νdτιoυ τμrjματogτηE λεxιiνηg εiτε dxει αrαμαπjoει ε(τε € 1 ει ιoooxελιαΘεf απ6 την απ6Θεαη πoταμoχειμdριων xαι λιμναfων
ιξημ<iτων.
Eπιπρ6οΘετατo ανιiγλυφo τoυ δυτιxoιj περιΘωρ(oυτoυ ν<iτιoυτμrjματoEεiναι πoλιj
xαμηλd αυγxρινι1μενoμε
τo ανιiγλυφο τoυ αγτ[oτoιχouπεριθωρioυ τoυ β6ρειoυ τμrjματogτηg λεxιiνηs, χαι δoμεiται απd
τλ xατωτερα
ιξriματατηg λεxιiνηE Φλιitριναg- Πτoλεμα[δαg,ηλιxiαE A. Mει<jxαιvoυ_ K. Πλει6xαινoυ.
FΙ ξαiνη μετ<iπτωoηE
μεταξιi των δrjo xλιiδων τηg ρηξιγενorigξι6νηgBεγoρiτιδαg ευρfαxεται ανατoλιxιl του
Aγ(oυ Παvτελεriμονα χαι αυμπiπτει με τηγ πρog Δ πρodxταoη τoυ
ρr]γματoEτoυ Aγ(oυ Παvτελεrjμoγα.To
ρtiγμα αυτ6 παρατηρriΘηιεγια πρc6τηφoQd στιEτoμoγQαφ6εg
Bοomer,,ou ,o"oγριiφηxαν απιi τη λ6μνηxαι τo
(1νogτoυ πρoεxτε[νεταιδυτιxιi
μ61ρι ην ρηξιγενιj ξι6νη Nυμφα(ων_ Πετρc6ν.Mε διεrjθυνoηΑBA-ΔNΔ xαι
xαταx6ρυφηη πo}νυμεγ<iληx}"toηπρog N 1ωρζει, ετιτ69απd τoυgδιjo xλ<iδoυEτηζ
QηξιγενorjgξιiνηE BεγoρΓ
τιδαg,χαι τηγ (δια την νεoτεχτoγιxrjλεxιiνη αε dνα β6ρειo τμliμα, πoυ d1ει δημιoυργηΘε(
μεταξrjτων μαρμιiχαι παQoυσιιiξει 6ιτoνη τεxτoνιx{ βι1θιoη,xαι € ν α ν6τιoτμrjμα,τo oπo(o δημιoυρQωγτoυ αλπικoιj υπoβ<iΘρoυ
γfΘηxε oτα πρoΦπιiQχoγταMειo-Πλειoxαινιxιi ιξljματατηg λεxιiνηg Φλcδριναg_ ΠτoλεμαΤδαEπαι δεν,,oρouοι<1.ξε
ι αξι6λoγη τεxτoνυxηβι1Θιη.
FΙ παραπ<iνωχινηματιxητων διio τμημιiτωντηEλεxιiνηg 6ρ1εταιοε αιπ(Θεoη την
με
γεωμετρfαχαι χιγηματιxt] του ρrjγματoEAγfoυ Παντελετjμoνα,ιiπω5 παρoυoι<iξεταιστιζ τoμoγραφ(εgBoomer. Στιξ
τελευτα[εEτo
νι1τιoρηξιτdμαxogτου ρrjγματog,δηλαδrjτo ρη1d τμ'iμα
λ(μνηg,
xατ6,ργεται
ηg
oε o1εoη με τo
φαιγoμενιχ6'
β6ρειo ρηξιτdμαxog,δηλαδr{τo βαΘιiτερoτμriματηg λfμνηg.FΙ παραπι1νωαγα\,τισroι1iα,oε αυνδιαομo την
με
μεγιiλη,oxεδ6ν xαταx6ρυφηxλioη τηE ρηξιγενorJgεπιφtiνειαζ χαι την συμπιεoτιxιjπαραμ6ρφωoητων λιμνα[ων ιξημιiτων (Eιx. 6), μπoρεf να εξηγηΘεf με την παραδοxrj oριξdvτιαgoλ6αΘηαηgxατ6.
ψηxogτoυρrjγματog
Aγioυ Παντελεr]μoνα.FΙ διdλευoη τηE δυτιxrjgπρodxταοηgτoυ
απ<i
τη
ρfγματog
ξrilνεgμε,<iπτωoηgμεταξιi
αφενdg τωγ δdo xλιiδων τηE ξιiνηg Bεγoρfτιδαg αφετdρoυτωγ διjo xλιiδων τηg
ξιilνηg Nυμφαfων _ Πετρων
ενιo1υει την παQαπιiνω υπdΘεαη.
Oι νεoτεxτονιxdgδιεργαοiεgτηgπεριo1rjEι11oυνoαφc6Eεπηρεdoει χαt τηγ εξdλιξη τηE ιξηματoγdνεoηE
ατη
λ(μνηBεγoρfτιδα,δεν εiγαι ιiμωg δυνατ<iνμιiνo με αυτdgνα δoΘεfι,,o,o,,o.η"ιx{ dξrjγηoη
παρουο[α
xαι
γ,o,η
oημαο[ατου αναxλαστliQαW. o αναxλαoτrjραEαυτ<5E
απoτελε( επιφιiνεια ααυμφων(αEμεταξιi τηg xατι6τερηg
χαι τηζ ανι6τερηEλιΘοoειoμιxrjEαxoλουθ(αgτων ιξημιiτων τηg λfμνηgχαι παQoυσιιiξει.
xαραxηριαrιxιi διιiαυτ6 δηλι6νειιiτι μεταξrjτηEαπιiΘεσηζτηExατιilτερηgχαι τηEανι6τερηgαxολoυΘfαζ
βQωoηg.To γεγoν<5g
μεσoλιiβηαε 6να xρονιxd διιioτημα,xατ6' τo oπoiο η oτιiθμη τηE λiμνηg
ηiαν xατ625-30 μ. xαμηλιδτερααπo τη
oημερινιj oτιiθμη,oε υιpι5μετρoδηλαδrj485-490mπερfuoυ xαι dxταοηπoυ xαταλιlμβανε (ταν
πολυ μιxρoτεη
Qη.To τμliμα τηg λ(μνηEπoυ 1dροευσεστo διιiαrημα αυτ6, εxτ€ Θ ηχε στην1ερoα(α διιiβρωoη χαι τo ανιiγλυφο
πoυ δημιoυργηΘηxεxαλriφΘηxεαπcjτα ιξrjματατηg ανι6τερηEαxoλoυΘιαg'ιiταν oτιiΘμητηE λ6μνηE
αvdβηxε
η
xαι π6χι.
oι λ6γοι τηg πτc6oηgτηE oτtiΘμηEτηg λ(μνηEΘα πρ6πει να αναξητηΘoιiνoτιg xλιματιxdg
μεταβολdgτων
τελευταfωνγεωλoγιxι6ν1ριiνωv.Ε1ει παρατηρηθε((Prenticeet a|.1992)ιjτι oι λiμνεgτηgπεριoxιjg
τηgAνατoλιxrjgMεαoγε(oυ παρoυoιιiξoυν ελ<i1ιαrηατ<iΘμη
πριν απd 13.0O0yr,
δηλαδf λ(γο μετιi τo τdλogiηg τελευταfαg
παγετι6δoυgπερι6δoυ, γεγoνciEπoυ απoδ6δεταιστη
ημαvτιxri μεfωoη τωr χειμεQινc6νβρoxoπτι,3οεων
μετι1
την
απ<5αι-lρlσητων παγετι6νων

πρog B.

FΙ παρoυofα τωγ παγετ<riνων
ηg τελεrrτα(αgπερι6δoυ d1ει riδη πιατoποιηθε( αην Eλλιiδα, xυρfωg αrα ορη
Γριiμμog(2520m)xαιΣμ<iλιxαg('2β37m)σηBΔ Eλλ<iδα,oλυμπog (2911m)αrηΘεooαλiαxαtπαρνααkE
(2450m),
Γxιαiγα (251Οm)xαι Bαρδorioια (2495m)oτη Kειπριxrj Eλλiδα (MesserΙi1967,Denton & FΙughes
1981,Smith et
a| \994).Εxτ6g των παQαπιiνω dxoυνεττoπιoθε(γεωμoρφdgxαι αποθdoειgπαγετιliδουgπροελευσηζ
αrα ανιil.2Ι 4-

τεQα τμliματα λεxανιilν απoρρorjg τηg BΔ EλλιiδαE, dπωg ιπit
λεxιiνεg τoυ BoΙδoμ<iτη xαι τoυ Mετooβiτιxoυ
πoταμoυ (Woodward et al 1995). FΙ απoδεδειγμdνη ΠσQoUιτlι..."sιυμoρφιiγ
xαι απoθdoεων παγετ<6δoυgπρoελευσηζ σtην 86ρεια xαι Κεvrριxrj E,λλ<iδαχαι οι παρατηρrjo€ t i !ι.'lι,
Ρrentice et a|' (1992) μαg επιτρdπoυν γα υποθdσoυμε 6τι η τελευτα(α παγετι6δηg περ(oδog επηρ6αοε χαι πΙ\
*πciΘμηηg λ6μνηgBεγoρ6τιδαE.
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Fig. 8: Fluctuαtions of Vegoritis lαke-leνel du '

Eιx.8:Διαxiμανoη
τηgατιiθμηg
τηgλiμνη:':::;'Υ';';::;#
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Mε βιioη την παQαπιiνω υπ<iΘεη o αναxλααrriραgW πιl1'
παρατηρrjΘηχεστιs τoμoγραφιεgBoomer αvτιπρoαωπει1ειτoν πυΘμdνατoυ τμrjματogτηg λ(μνηgπoυ 1dριlι.1,.,u
i,o, δiαβρcδθηxε ιιατ6την περ(oδο πριν απo
13.00ξr, δηλαδrjλfγo μετ<iτo τιΞλogηg τελευταfαgπαγετωδι,ι,q
πεQιιjδoυ.iα, λoγιxf αυγ6πεια τα ιξrjματατηg
ανι6τερηgαxoλoυΘ6αgαπoτdΘηxαν xατ6.τη διιiρxειατων τ..λι.υτi,(ων
r:οδοy., ενω η xατc6τερηαxoλoυΘ(α
αγτιπQoσωπειjειτιg απoθdoειEτηE λ(μνηgxατ6τη δι<iρxειαl ι|q
τελευταiαgπαγετc6δoυgπεριιiδoυ.
Σιiμφωνα με τηγ υπdΘεαηαυτri η μdγιαrη ταx{τηταιξημιιιιιγdνεαηg
xατιi την απιiθεoη τηg ανc6τεQηsαχoλoυθ[αgε(ναι περ(πoυ l-L,2ml|<yr,
δεδoμ6νου<iτιτo μdγιαrιl lιιi1og τηi
αxoλoυθ(αgαυπjg φθιiνει τα 15m.FΙ
ταxtiτητααυτιj εfναι xατ6 3,5-4φoQdζμιxρ6τερη απ<jτoν ιlι'ιlιιιiiξημαioγdνεoηg
πoυ υπoλoγ fuτηxεμε τη μ6Θoδo τoυ ιooτιiπoυ 2'0Ρbγια το xατιilτεqo τμrjματoυ πυριjνιι'(.l0^-70cm,4mmlyr
: 4mkyr)'FΙ διαφoριi αυττ]
ε[ναιδιxαιoλoγημdνηγιατf τo μdγιαro πdγogτηgανc6τερηg
αχ()λ()ι,θ,αEπαρατηρrjθηxε
αrιgτoμoγραφ[εEBoomer
απd τo xεvτριxιi τμliμα τηg λ(μνηg,ενιi η Θdη τηg πυqηνοληι1,.:"ζ
.,;;;;";:
;" ν<iτιoτμι]μα τηg λiμνηg,τo
oπο(o δdxεται την απ6θεoη των φερτc6νυλιxc6γτoυ ρdματoEΙ.n,ιoτ
,I;;"ζ;'"γ6νεη
ε[ναι τα1στερη.
Mε βιioη τα παραπιiνω η λiμνη Bεγoρfτιg απoτελεf πιΘ

oπo(α
παρατηρε(ται
τηζ
των
xλιματ;χ1:ii#,",::"λ;.$tr,H}ilJJ,
ηεπ(δραση
μεταβoλrjg

αε λιμνα(oπεριβιiλλoν.Σημαvτιxιiρdλοοτηναημερινrixατ.i.,1.1σ|
i,-,,, λιαδραματισανoι ανθρωπoγενεfg παρεμβιiαειg, ιδια[τερα η διαφυγrj νερori δια μdαoυ xηg ιlri1lιιγγog
",i.
αroν ρυΘμ6 ιξηματογdνεσηζ τηζ λfμνηg, dπωg προxιiπτει α.

"ηg

aρu.ooog, η oπoiα επdδρrαoε ιiμεoα

oτoν
πυρriνα
πoυ
oυλλ6xΘηxε.
T6λog
τoβ6ρειo
τμiμα
#;;,:,,:ffi:iχ:χT::$}jilJ::""}ffi::
"η,
δoμdgπoυ ελdγxoυντηνεξελιξητηg,δηλαδrjη ρηξιγενrjg
ξιiνr1ttι:γoρiτιδαg

χαι τo afγμα Aγ(oυΠαvτελεrjμoνα
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