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Οι αιτίες ή μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τις ανοδικές ή καθοδικές
κινήσεις της στάθμης της θάλασσας (επίκλυση και απόσυρση) μπορούν να
χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Μηχανισμοί που επηρεάζουν σε παγκόσμια κλίμακα τη στάθμη της θάλασσας
(ευστατισμός). Μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες:

Α) Κλιματικές – την τήξη και πήξη των πάγων και παγετώνων.

Β) Τεκτονικές – την μεταβολή της χωρητικότητας των ωκεάνιων
λεκανών που συμπίπτει με την θεωρία των πλακών.

Γ) Ιζηματολογικές – η αργή πλήρωση των ωκεάνιων λεκανών με
ιζήματα (περίπου 3mm/ 100 έτη)

Δ) Μεταβολές στην πυκνότητα του θαλάσσιου νερού που
μεταβάλουν τον όγκο του (άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1oC θα
ανυψώσει μακροπρόθεσμα τη στάθμη της θάλασσας περίπου κατά
2 μέτρα)



2. Οι τοπικοί μηχανισμοί που μεταβάλλουν την στάθμη της θάλασσας τοπικά
είναι:

Α) Ισοστατικές κινήσεις – η επαναφορά της χέρσου σε
προηγούμενα ύψη με την υποχώρηση των παγετώνων ή των
θαλάσσιων υδάτων στις ωκεάνιες λεκάνες

Β) Τοπικός τεκτονισμός – οι ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις
τεκτονικών τεμαχών

Μια νέα θεωρία που προωθείται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σπό τον
Σουηδό N.A. Morner είναι η παραμόρφωση του θαλάσσιου γεωειδούς – δηλαδή οι
μεγάλες διαφορές της απόστασης της στάθμης της θάλασσας από το κέντρο της γης. 
Αυτό οφείλεται στην ταχύτητα περιστροφής της γης γύρω από τον άξονά της και
στην βαρύτητα της γης. Οποιαδήποτε μεταβολή σε έναν από αυτούς τους
μηχανισμούς μεταβάλλει οριζόντια ή κατακόρυφα το γεωειδές της στάθμης της
θάλασσας. Σήμερα αυτή η υψομετρική διαφορά ξεπερνά τα 170 m (-100 m νότια των
Ινδιών και +70 m ανατολικά των Φιλιππίνων). Στον Ελληνικό χώρο είναι +15 m νότια
της Κρήτης, ξεπερνά τα +40 m στο Βόρειο Αιγαίο και τα +30 m στην Κέρκυρα.

Με όλες τις αιτίες που αναφέραμε παρουσιάζεται μια εξάπλωση παλαιών
ακτογραμμών ή στάθμης θάλασσας των τελευταίων 18.000 ετών από -220 m μέχρι
+70 m δηλαδή ένα εύρος 290 m που βέβαια δεν εξηγείται μόνο από τον κλιματικό
ευστατισμό αλλά και τον τεκτονισμό, ισοστατισμό και γεωειδές.



Μεταβολή της στάθμης
της θάλασσας

τα τελευταία 20.000 χρόνια



Κλιματικές και θαλάσσιες μεταβολές τα τελεταία 600 εκ. χρόνια



Στάθμη της θάλασσας τα τελευταία 65 εκ. 
χρόνια





Μεταβολή της στάθμης της θάλασσας τα τελευταία 125.000 
χρόνια



Η ακτογραμμή του Ελλαδικού χώρου πριν από 18.οοο χρόνια





Μεταβολή θερμοκρασίας τα τελευταία 1100 χρόνια



Μεταβολή της στάθμης της θάλασσας τα τελευταία 300 χρόνια



Συγκέντρωση Διοξειδίου του Άνθρακα στην
ατμόσφαιρα και μεταβολή του ισοτόπου 18O στα

θαλάσσια τρηματοφόρα



Κλιματικές μεταβολές που αντιστοιχούν σε
αυξομειώσεις της στάθμης της θάλασσας και
αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της γης







Σενάρια της I.P.C.C για μελλοντική άνοδο της στάθμης
της θάλασσας μέχρι το 2100



Αιτίες των
κλιματικών
μεταβολών



Σχηματική αναπαράσταση των πιθανών μέσων
θερμοκρασιακών μεταβολών σύμφωνα με τους

κύκλους των 96.000 (συνεχής γραμμή), 42.000 (στικτή
γραμμή) και 21.000 (διακεκομμένη γραμμή) ετών.









Χαρτογραφική απεικόνιση
της σχέσης των

καρστικών
και μη καρστικών

περιοχών
του Ελλαδικού χώρου
Πηγή: Ι.Γ.Μ.Ε, 1983 

Καρστικές περιοχές
(τα πετρώματα που
κυριαρχούν είναι: 

ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, 
δολομίτες,

ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή
και λατυποπαγή)

Μη καρστικές περιοχές
(επικρατούν μη

ανθρακικά πετρώματα
και ιζήματα)



1. Τεταρτογενές
2. Ασβεστόλιθοι Τριπόλεως
3. Φλύσχης
4. Ασβεστόλιθοι, Δολομίτες
5. Φλύσχης
6. Μεταμορφωμένο

υπόβαθρο

Γεωλογικός
χάρτης



Γεωλογικός χάρτης της περιοχής
Βουλιαγμένης



Χάρτης γεωειδούς (Gaposchkin, 1973) σε μέτρα, βάσει του
καλύτερα προσαρμοσμένου ελλειψοειδούς f= 1/298.256. 

Η ακρίβεια έχει εκτιμηθεί στα + - 3m. 
Το μοντέλο του Goddard (Lereh et al. 1972)
δίνει έναν παρόμοιο χάρτη γεωειδούς.



Τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας της
Μεσογείου βασισμένη σε δορυφορικά υψομετρικά

δεδομένα. Ισοδιάσταση 5 m.







ΔιάγραμμαΔιάγραμμα προβλέψεωνπροβλέψεων τηςτης
παγκόσμιαςπαγκόσμιας μεταβολήςμεταβολής τηςτης μέσηςμέσης

θερμοκρασίαςθερμοκρασίας τουτου αέρααέρα σύμφωνασύμφωνα μεμε
τηντην πρόσφατηπρόσφατη έκθεσηέκθεση τηςτης IPCCIPCC (2007)(2007)

αισιόδοξοαισιόδοξο
σενάριοσενάριο
1.3 1.3 οοCC

απαισιόδοξοαπαισιόδοξο
σενάριοσενάριο
5.8 5.8 οοCC

ΔιάγραμμαΔιάγραμμα προβλέψεωνπροβλέψεων τηςτης
παγκόσμιαςπαγκόσμιας μεταβολήςμεταβολής τηςτης στάθμηςστάθμης

τηςτης θάλασσαςθάλασσας σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην
πρόσφατηπρόσφατη έκθεσηέκθεση τηςτης IPCCIPCC (2007)(2007)

αισιόδοξοαισιόδοξο
σενάριοσενάριο
10 10 cmcm

απαισιόδοξοαπαισιόδοξο
σενάριοσενάριο
85 cm85 cm



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


