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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γεωμορφολογία είναι η επιστήμη εκείνη 

που μελετά το γήινο ανάγλυφο, τις γεωμορ-

φές του, την προέλευσή τους, τις διαδικασί-

ες που τις διαμορφώνουν και τις εξελίσσουν 

στο χρόνο. Οι γεωμορφολόγοι προσπαθούν 

να εντοπίσουν, να κατανοήσουν, να ανα-

λύσουν και να ερμηνεύσουν τα χαρακτηρι-

στικά των γεωμορφών και παράλληλα να 

προσδιορίσουν τη δυναμική τους εξέλιξη σε 

σχέση με το χρόνο. Ολα αυτά σε συνδυασμό 

με παρατηρήσεις, αναλύσεις, πειράματα και 

μαθηματικά ομοιώματα (μοντέλα). Η επι-

στήμη της γεωμορφολογίας συνδέεται με 

επιστήμες όπως η γεωλογία, η γεωδαισία, η 

γεωγραφία, η αρχαιολογία, η περιβαλλοντι-

κή μηχανική και γεωτεχνική μηχανική. 

Οι γεωμορφές διακρίνονται σε εκείνες 

που βρίσκονται βυθισμένες (κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, στους πυθμένες θα-

λασσών, ωκεανών και λιμνών) και σε εκείνες 

που βρίσκονται στην επιφάνεια, εκτεθειμένες 

στις ατμοσφαιρικές διεργασίες της επιφάνει-

ας της γης. Η περιοχή, ο χώρος που εκτείνεται 

μεταξύ των δύο αυτών ειδών των γεωμορ-

φών αποτελεί τον παράκτιο χώρο ή την ακτή 

(σε θάλασσες η λίμνες) και οι γεωμορφές που 

δημιουργούνται και εξελίσσονται στην περιο-

χή αυτή είναι οι παράκτιες γεωμορφές.

Το ανάγλυφο της επιφάνειας της γης δια-

μορφώνεται από τη συνδυαστική δράση των 

ενδογενών, εξωγενών και κοσμικών διεργα-

σιών. Οι ενδογενείς διεργασίες που περιλαμ-

βάνουν τις τεκτονικές κινήσεις των πλακών, 

τα θερμικά-βαρυτικά ρεύματα του μανδύα 

και τις ηφαιστειακές δράσεις, σε συνδυασμό 

με τις εξωγενείς διεργασίες που διέπονται 

από φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδι-

κασίες (εξαλλοίωσης, διάλυσης, ενυδάτωσης, 

οξείδωσης, διάβρωσης, αποσάθρωσης κ.ά.), 

και τη συμμετοχή των ανθρώπινων δραστη-

ριοτήτων, οδηγούν στη διαμόρφωση του 

γήινου αναγλύφου. Οι κοσμικές διεργασίες 
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(μετεωρίτες, αστεροειδείς, κοσμική σκόνη 

και ακτινοβολία) αποτελούν τις λεγόμενες 

έξω-γήινες διεργασίες που συμμετείχαν και 

συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διαμόρφωση 

και εξέλιξη του πλανήτη μας όσο και στη δη-

μιουργία και εξέλιξη του ηλιακού μας συστή-

ματος (Παυλόπουλος 2008).

Το γήινο ανάγλυφο εξελίσσεται δισεκα-

τομμύρια χρόνια από σήμερα μέσω μιας σει-

ράς φυσικών διεργασιών που εξαρτώνται 

άμεσα από τις εξωγενείς και ενδογενείς διερ-

γασίες του πλανήτη, την προσφορά ενέργειας, 

τα είδη και την ποσότητα των πετρωμάτων 

και της ύλης, καθώς και από το πλήθος των 

οργανισμών και βιοκοινοτήτων που υποστη-

ρίζονται από το γήινο οικοσύστημα κατά την 

εξελικτική του πορεία μέσα στο χρόνο. Ετσι 

λοιπόν η γη είναι ένα δυναμικά μεταβαλλόμε-

νο σύστημα, ζωντανό, λειτουργικό, εξαρτώ-

μενο από φυσικές και ανθρώπινες διεργασίες 

σε άμεση εξάρτηση και σχέση με τον χρόνο. 

Για τον άνθρωπο και με ευρύτερη έννοια για 

όλους τους οργανισμούς, αποτελεί σημαντικό 

συστατικό του «χώρου» μέσα στον οποίο ζει, 

αναπαράγεται και εξελίσσεται, μαζί με το βιο-

τικό και αβιοτικό περίγυρό του.

Οι διεργασίες διαμόρφωσης του γήινου 

αναγλύφου δημιουργούνται και εξελίσσο-

νται σε φυσικά συστήματα μετά από συνε-

χείς ή και ασυνεχείς αλληλεπιδράσεις ύλης 

και ενέργειας, υπό την επίδραση του βαρυ-

τικού και μαγνητικού πεδίου, μικρής η μεγά-

λης έντασης σε συνάρτηση με το χρόνο. Αν 

δεχτούμε την ολιστική αντίληψη, ότι η γη συ-

μπεριφέρεται ως ένα ενιαίο σύστημα που με-

ταβάλλεται (π.χ. «υπόθεση της Γαίας» του J. 

E. Lovelock, που υποστηρίζει ότι «…τα χαρα-
κτηριστικά των αερίων της ατμόσφαιρας, των 
πετρωμάτων και των υδάτων στην επιφάνεια 
και στο εσωτερικό της γης ρυθμίζονται μέσω 
της ανάπτυξης, του θανάτου, του μεταβολι-
σμού και των άλλων δραστηριοτήτων των έμ-
βιων οργανισμών»), μας οδηγεί στη θεώρηση 

ότι και οι διεργασίες που διαμορφώνουν το 

γήινο ανάγλυφο πρέπει να προσεγγίζονται 

και να ερευνώνται ως διεργασίες που δρουν 

και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σ’ ένα ενιαίο 

σύστημα. Πολλές φορές κάποιες από τις δι-

εργασίες είναι οι «επικρατούσες» και είναι 

εκείνες που στο μεγαλύτερο βαθμό καθο-

ρίζουν τη γέννηση και εξέλιξη των γεωμορ-

φών. Αυτές μπορούμε να τις ταξινομήσουμε 

και να τις εξειδικεύσουμε ως προς την προ-

έλευσή τους (ενδογενείς, εξωγενείς κ.ά.) με 

στόχο να κατανοήσουμε και να ερευνήσουμε 

τον ρόλο τους στη διαμόρφωση και εξέλιξη 

του αναγλύφου (Παυλόπουλος 2008). 

Η διαμόρφωση δηλαδή του γήινου ανα-
γλύφου είναι μια δυναμική αλληλεπίδραση 
ύλης και ενέργειας, σ’ ένα αέναο κύκλο μετα-
σχηματισμού του χώρου και του χρόνου.

Η γεωμορφολογική εξέλιξη μιας περιοχής 

είναι η δυναμική διαδικασία μετάβασης από 

ένα περιβάλλον σ’ ένα άλλο διαφορετικών 

συνθηκών, που χαρακτηρίζει μια χρονική 

περίοδο εξαρτώμενη από τη γεωλογική δομή 

της περιοχής, την τεκτονική της εξέλιξη, τις 

επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, την 

ένταση και τον χρόνο επίδρασης των διεργα-

σιών, τις ανθρώπινες επεμβάσεις κ.ά. Η με-

λέτη και διερεύνηση της γένεσης και εξέλιξης 

των γεωμορφών, καθώς επίσης και των δι-

εργασιών που τις διαμορφώνουν, αποτελεί 

μια πολύπλοκη συνθετική εργασία ενός πλή-

θους μεταβλητών παραγόντων, δυναμικά 

αλληλεξαρτημένων (Παυλόπουλος 2008). 

Σημαντικό για τον γεωμορφολόγο είναι 

τελικά, ότι η ικανότητα να μετρά μια δεδομέ-

νη παράμετρο, με μια συγκεκριμένη μεθοδο-

λογία και τεχνική, είναι συχνά και ο περιορι-

στικός παράγοντας σε κάθε μελέτη. Τη στιγ-

μή που μια νέα τεχνική γίνει διαθέσιμη, τότε 

όλη η επιστημονική διαδικασία θα ανέβει σε 

υψηλότερο επίπεδο έρευνας και ερμηνείας. 

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στόχος της εφαρμοσμένης γεωμορφολο-

γίας είναι να προσεγγίζει στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό την πραγματική κατάσταση του ανά-

γλυφου και των διαδικασιών δημιουργίας 

του, ανάλογα με τη δυνατότητα των αναλυτι-

κών μεθόδων, σε σχέση με τον χρόνο (παρελ-



103
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

θόν και μέλλον), παρουσιάζοντας συγκεκρι-

μένες λύσεις και προτάσεις για καθορισμένα 

πεδία έρευνας, εφαρμογών και κατασκευών.

Απαραίτητη προϋπόθεση του γεωλόγου, 

γεωγράφου που ασχολείται με θέματα εφαρ-

μοσμένης γεωμορφολογίας είναι να χρησιμο-

ποιήσει στο μέγιστο τις γνώσεις του σε θέμα-

τα χαρτογραφίας, γεωμορφολογίας, στρωμα-

τογραφίας, ιζηματολογίας, μορφοτεκτονικής, 

συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών 

(GIS), φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπισης, για 

να επιτύχει τους στόχους που καθορίζει η επι-

στήμη αυτή. Τα στάδια μιας γεωμορφολογικής 

έρευνας μπορούν να καθοριστούν παρακάτω:

• Αναγνώριση

• Αποτύπωση

• Ανάλυση

• Συσχέτιση 

• Σύνθεση

Αναγνώριση
α.  Του προβλήματος που οριοθετείται στα 

ερευνητικά προγράμματα, στις διαχειρι-

στικές εφαρμογές και σε διάφορα κατα-

σκευαστικά έργα.

β.  Των γεωμορφολογικών συνθηκών που 

επικρατούν στη στενή και ευρύτερη περι-

οχή του προβλήματος. 

γ.  Επιλογή και σχεδιασμός μεθοδολογίας 

προσέγγισης.

Αποτύπωση
α. Επιλογή κλίμακας χαρτογράφησης.

β. Επιλογή μεθόδου χαρτογράφησης.

γ. Επιλογή αεροφωτογραφιών και τοπο-

γραφικών χαρτών.

δ. Επιλογή ψηφιακών υποβάθρων και δορυ-

φορικών εικόνων, αν κρίνεται απαραίτητο. 

ε. Επιλογή συμβόλων και υπομνήματος.

στ.Γεωμορφολογική χαρτογράφηση των γεω-

μορφών που εμφανίζονται στην περιοχή.

ζ. Εκθεση των αποτελεσμάτων της γεωμορ-

φολογικής χαρτογράφησης. 

η. Συλλογή και αποτύπωση στοιχείων 

(στάθμες υπόγειου υδροφόρου ορίζο-

ντα, παροχές ρευμάτων, διατομές, κλίσεις 

πρανών, χρήσεων γης κ.ά.).

Ανάλυση
α. Περιγραφική γεωμορφολογική ανάλυση.

β. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση, 

εφόσον απαιτείται (υδρογραφικών δι-

κτύων, ριπιδίων, τεκτονικών ασυνεχειών, 

ευστάθειας πρανών).

γ. Σχεδιασμός δειγματοληψίας και δειγμα-

τοληπτικών γεωτρήσεων, εφόσον απαι-

τείται.

δ. Επιτόπου δοκιμές (γεωτεχνικές, υδρογε-

ωλογικές) και δειγματοληψίες.

ε. Ανάλυση δειγμάτων στο εργαστήριο 

σε συνδυασμό με τις μεθοδολογίες που 

απαιτούνται.

στ.Ιζηματολογικές, στρωματογραφικές ανα-

λύσεις.

ζ. Μικροσκοπικές αναλύσεις, μικροπαλαιο-

ντολογικές, μικρομορφολογικές.

η. Γεωχρονολογήσεις.

Συσχέτιση 
α. Με τις γεωλογικές και τεκτονικές συνθή-

κες της περιοχής.

β. Με το σεισμολογικό καθεστώς της περιο-

χής.

γ. Με τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές 

συνθήκες.

δ. Με τις γεωτεχνικές ιδιότητες των γεωλο-

γικών σχηματισμών.

ε. Με τις κλιματικές (και παλαιοκλιματικές) 

συνθήκες της περιοχής.

Σύνθεση
α. Αξιολόγηση και έλεγχος των δεδομένων 

των αναλύσεων των δειγμάτων.

β. Αξιολόγηση της γεωμορφολογικής χαρ-

τογράφησης.

γ. Συσχέτιση με δεδομένα άλλων επιστημο-

νικών ειδικοτήτων.

δ. Συμπεράσματα, συζήτηση και διαπιστώ-

σεις από τις γεωμορφολογικές αναλύσεις 

και προσεγγίσεις.

ε. Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων 

εφαρμογών, κατασκευών και διαχειριστι-

κών προγραμμάτων. 

στ.Πρόβλεψη αντιμετώπισης και τακτικές 

πρόληψης από γεωμορφολογική θεώρηση, 

αν υπάρχει θέμα φυσικών καταστροφών.

Οι εργασίες και οι παρατηρήσεις εμπερι-

έχουν ορισμένα στάδια της μεθοδολογικής 

προσέγγισης (Σχ.1).
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Σχ.1 Διάγραμμα ερευνητικών εργασιών για μια ολοκληρωμένη παλαιογεωγραφική μελέτη
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1. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1.1. Γενικά

Στα πλαίσια της μελέτης του παλαιο-

περιβάλλοντος και των διεργασιών που το 

διαμορφώνουν στην ευρύτερη περιοχή της 

νεολιθικής θέσης του, η γεωμορφολογική 

μελέτη αποτελεί μια από τις βασικές προ-

σεγγίσεις για την αναγνώριση, αποτύπωση, 

ανάλυση, συσχέτιση και σύνθεση των φυσι-

κών διεργασιών στη διαμόρφωση του ανά-

γλυφου της περιοχής.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ανα-

γνωριστούν και να χαρτογραφηθούν οι γε-

ωμορφές που εμφανίζονται στην ευρύτερη 

περιοχή της λίμνης της Καστοριάς, με στόχο 

να προσδιοριστούν οι διεργασίες που δια-

μόρφωσαν το ανάγλυφο από το Πλειστό-

καινο μέχρι σήμερα. Η χρονοστρωματογρα-

φική συσχέτιση των γεωμορφών γίνεται 

από έμμεσες παρατηρήσεις και στρωματο-

γραφικές παρατηρήσεις του πεδίου και όχι 

σε αναλύσεις δειγμάτων και γεωχρονολογή-

σεις. Η διενέργεια αναλύσεων σε δείγματα 

τεταρτογενών ιζημάτων καθώς και οι από-

λυτες χρονολογήσεις αποτελούν το επόμενο 

βήμα της γεωμορφολογικής μελέτης.

Οι περισσότερες από τις επιστήμες της 

γης έχουν ως αντικείμενο ενδιαφέροντος 

την παραγωγή χαρτών με διάφορα χαρα-

κτηριστικά (π.χ. εδαφολογικά, γεωλογικά, 

βοτανολογικά κ.ά.). Μολονότι ο γεωμορφο-

λογικός χάρτης περιέχει ποσοτικά δεδομένα 

και πληροφορίες άμεσα εφαρμόσιμες, που 

σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριό-

τητα και τις φυσικές διεργασίες, σε πρακτι-

κό επίπεδο αποτελεί ένα βασικό χάρτη που 

επιδέχεται επεξεργασίας προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι απαραίτητες διεργασίες 

διαφόρων εφαρμογών. Ο γεωμορφολογι-

κός χάρτης περιέχει μορφές και δείκτες που 

επηρεάζουν και αφορούν στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και είναι ιδιαίτερα ενδια-

φέρον να καθορίζονται τα πιθανά όρια των 

πληροφοριών και των εφαρμογών για την 

εκάστοτε περιοχή μελέτης.

Κατά τον Μ. Panizza, ο γεωμορφολογικός 

χάρτης «μελετά τις μορφές του αναγλύφου και 
υπό την οπτική της παρουσίασης αναλύει τα 
αίτια και προσδιορίζει τις διεργασίες που τις 
δημιουργούν, τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μετα-
ξύ τους καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που 
εξελίσσονται μέσω των φυσικών διεργασιών».

Οι γεωμορφολογικοί χάρτες απεικο-

νίζουν τα γεωμορφολογικά στοιχεία μίας 

περιοχής. Σε αυτούς απεικονίζονται όλα τα 

απαραίτητα γεωμορφολογικά, λιθολογικά 

και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουν εί-

ναι κυρίως μορφογραφικού και μορφομε-

τρικού χαρακτήρα, ενώ από τη μελέτη και 

ερμηνεία τους είναι δυνατόν να διεξαχθούν 

συμπεράσματα για τη γένεση των γεωμορ-

φών και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια 

της γεωμορφολογικής ιστορίας της υπό με-

λέτη περιοχής.

Η δημιουργία γεωμορφολογικών χαρ-

τών απαιτεί την επί τόπου αναγνώριση και 

μελέτη των γεωμορφών της περιοχής, αλλά 

και την ερμηνεία αεροφωτογραφιών και δο-

ρυφορικών εικόνων. Τα αποτελέσματα από 

τη συνδυαστική μελέτη αναλύονται λεπτο-

μερώς και ερμηνεύονται, έτσι ώστε να δη-

μιουργηθεί ένας ακριβής γεωμορφολογικός 

χάρτης που θα απεικονίζει όσο το δυνατόν 

πιο πιστά την υπό μελέτη περιοχή. Ενας γε-

ωμορφολογικός χάρτης μπορεί να περιέχει 

ποικίλα επίπεδα πληροφορίας, τα οποία 

καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε 

μελέτης. Επίσης, η κλίμακα των γεωμορφο-

λογικών χαρτών μπορεί να ποικίλλει ανά-

λογα με τις ανάγκες της εκάστοτε έρευνας. 

Ενας γεωμορφολογικός χάρτης μπορεί να 

απεικονίζει ειδικές κατηγορίες γεωμορφών, 

όπως για παράδειγμα καρστικές μορφές.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία 

σε κλίμακες και μεθόδους της γεωμορφολο-

γικής χαρτογράφησης είναι φανερό ότι μια 

σειρά από στοιχεία θα πρέπει να παρουσι-

άζονται σε ένα βασικό γεωμορφολογικό 

χάρτη. Αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν 

στα παρακάτω:

Πληροφορίες τοπογραφικού υποβάθρου
Αφορούν στο τοπογραφικό υπόβαθρο 
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που θα χρησιμοποιηθεί για τη γεωμορφολο-

γική χαρτογράφηση. Είναι στην ουσία όλες 

οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες 

που είναι δυνατόν να διεξαχθούν από τους 

τοπογραφικούς χάρτες διαφόρων κλιμά-

κων. Αυτά μπορεί να αφορούν στις ισοϋψείς 

καμπύλες, στις πηγές νερού, στο υδρογρα-

φικό δίκτυο, στα λατομεία κ.ά.

Πληροφορίες υδρολογίας και υδρογραφίας
Αυτές υπάρχουν και στο βασικό τοπο-

γραφικό χάρτη και αφορούν σε ποταμούς, 

χείμαρρους, πηγές, λίμνες, υγρότοπους, λι-

μνοθάλασσες και γενικά ό,τι αφορά στο 

υδρογραφικό δίκτυο και στην υδρολογία, 

όπως εγκαταλειμμένοι μαίανδροι ποταμών 

και στόμια εκβολών, ημισελινοειδείς λίμνες, 

διακλαδιζόμενες κοίτες κ.ά.

Πληροφορίες γεωλογικού υποβάθρου 
και τεκτονικής

Αφορούν στη λιθολογία, στην τεκτονική 

και γενικά σε πληροφορίες που περιέχονται 

και στους γεωλογικούς χάρτες, όπως τα είδη 

των πετρωμάτων, τα όρια των γεωλογικών 

σχηματισμών, τα χαρακτηριστικά των πε-

τρωμάτων (κλίση, σχιστότητα, βαθμό απο-

σάθρωσης, πυκνότητα διαρρήξεων και δια-

κλάσεων κ.ά.), τεκτονικά χαρακτηριστικά, 

διευθύνσεις και κλίσεις ρηγμάτων, επωθή-

σεων και εφιππεύσεων.

Μορφομετρία
Αναφέρεται κυρίως στα ποσοτικά στοι-

χεία που αφορούν στα υψομετρικά στοιχεία, 

στις κλίσεις του ανάγλυφου, των πρανών, 

στα όρια των γεωμορφών, στις γωνίες και 

στα μήκη των γραμμικών χαρτογραφικών 

στοιχείων (τεκτονικές ασυνέχειες, κλάδοι 

υδρογραφικών δικτύων κ.ά.), στο εμβαδόν 

επιφανειών ισοπέδωσης, καρστικών και 

ηφαιστειακών γεωμορφών κ.ά.

Μορφογραφία
Αναφέρεται στην ποιοτική περιγραφή 

και στα γεωμετρικά στοιχεία των γεωμορ-

φών. Αποτελεί το βασικό στοιχείο της περι-

γραφικής γεωμορφολογικής ανάλυσης και 

είναι σημαντικό να πραγματοποιείται με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ενώ παράλλη-

λα δίνονται κατευθύνσεις, όπου αυτό είναι 

δυνατό, για την ποσοτικοποίηση των γεω-

μορφών.

Μορφογένεση
Αφορά τις γενετικές διεργασίες, τα μορ-

φογενετικά τους συστήματα και τα μαθημα-

τικά ομοιώματα που διαμορφώνουν το ανά-

γλυφο μιας περιοχής σε σχέση με το χρόνο.

Μορφοχρονολόγηση
Είναι η απόλυτη και σχετική χρονολόγη-

ση, η συσχέτιση ιζημάτων, η ομαδοποίηση 

και η συσχέτιση των γεωμορφών με βάση 

την ηλικία και τη θέση τους.

Μορφοδυναμική
Αναφέρεται στο σύνολο των δυναμικών 

διεργασιών που διαμορφώνουν το γήινο 

ανάγλυφο. Αναγνωρίζονται συνήθως ως 

«ίχνη» που αφήνουν ή άφησαν δυναμικές 

διεργασίες του παρελθόντος (κληρονομημέ-

νες γεωμορφές).

Η χαρτογράφηση μπορεί να προσανατο-

λίζεται σε δύο τουλάχιστον κατευθύνσεις: 

την εύρεση και την αναγνώριση των χα-

ρακτηριστικών των γεωμορφών και στην 

καταγραφή και αποτύπωσή τους σε αναλο-

γικό ή ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

Ο ερευνητής–χαρτογράφος θα πρέπει να 

θυμάται ότι και η πιο εξελιγμένη τεχνολογία 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εργασία 

και την έρευνα πεδίου. Ακόμη και η ακριβέ-

στερη, από θέμα ανάλυσης και παραμόρφω-

σης, δορυφορική εικόνα δεν παύει να είναι 

μια εικόνα και όχι η πραγματική μορφή και 

του αναγλύφου.

Οι τεχνικές γεωμορφολογικής χαρτογρά-

φησης έχουν ως στόχο την ακριβέστερη προ-

σέγγιση και χαρτογράφηση των επιμέρους 

χαρακτηριστικών. Η χρήση τεχνολογιών, 

όπως αυτή των GPS και DGPS (Differential 

GPS) και των ψηφιακών GIS χαρτών, κατά 

την εργασία πεδίου, αποσκοπεί στην ακρι-

βέστερη και λεπτομερέστερη αποτύπωση 

των γεωμορφών και των χαρακτηριστικών 

τους καθώς και στη μετέπειτα επεξεργασία 

τους. 

Η πιο σύγχρονη και παράλληλα πιο ακρι-

βής τεχνική γεωμορφολογικής χαρτογράφη-

σης περιλαμβάνει τη χρήση των Συστημά-
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των Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και 

Συσκευές Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης 

(GPS) ή DGPS κατά τη διάρκεια της εργασί-

ας πεδίου. Με τον τρόπο αυτό καταγράφο-

νται με ακρίβεια τα γεωγραφικά στοιχεία 

των χαρακτηριστικών που συλλέγονται στο 

ύπαιθρο, καταχωρείται η περιγραφική τους 

πληροφορία και δύναται να αναλυθούν οι 

οντότητες τόσο γεωγραφικά, όσο και πο-

σοτικά. Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πλη-

ροφοριών (GIS) παρέχουν επίσης τη δυνα-

τότητα χαρτογραφικής απόδοσης με δόκιμα 

σύμβολα που είτε λαμβάνονται από βιβλι-

οθήκη συμβόλων, είτε δημιουργούνται επί 

τούτου και προστίθενται σε αυτή. 

Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία που ακο-

λουθήθηκε είναι η παρακάτω:

• Χρήση τοπογραφικών υποβάθρων κλίμα-

κας 1:5000 και 1:50000 της ΓΥΣ.

• Ζεύγη αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ των 

ετών 1980 κλίμακας 1:30.000 και 1969 

κλίμακας 1:40.000.

• Γεωλογικά φύλλα ΙΓΜΕ, Αργος Ορεστικό 

και Καστοριά κλίμακας 1:50000.

• Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και συλ-

λογή γεωμορφολογικών και γεωλογικών 

δεδομένων στο πεδίο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

2008. 

• Ψηφιοποίηση και επεξεργασία υποβάθρων 

με τo λογισμικό Arc Map 9.

• Εξαγωγή θεματικών χαρτών λιθολογίας, 

κλίσεων αναγλύφου, έκθεσης.

• Συσχέτιση των επιμέρους θεματικών χαρ-

τών κλίσεων και έκθεσης για την παρου-

σία κρημνών, επιφανειών επιπέδωσης 

κ.ά.

• Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου εδάφους.

• Δημιουργία γεωμορφολογικού χάρτη.

• Σύνθεση αποτελεσμάτων.

1.2. Εισαγωγή του χάρτη της περιοχής 
μέσω scanner 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε εισαγω-

γή τεσσάρων χαρτών, κλίμακας 1:50.000. 

Για κάθε κομμάτι του χάρτη δίνονται οι γε-

ωγραφικές συντεταγμένες τεσσάρων γνω-

στών σημείων με τέτοια ακρίβεια, ώστε το 

σφάλμα να είναι μηδενικό στην καλύτερη 

περίπτωση ή τουλάχιστον μικρότερο του 

2 (rms < 2). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

image registration. Με τη διαδικασία της 

αγκίστρωσης ή γεωαναφοράς του χάρτη 

(Georeferencing) εισάγουμε τις συντεταγ-

μένες που έχουμε βρει, στις τέσσερις γωνίες 

κάθε χάρτη. Τα βήματα που ακολουθούμε 

για τη διαδικασία αυτή είναι τα εξής:

1. Γίνεται προσθήκη της εικόνας στο 

υποπρόγραμμα ArcMap η οποία αντιστοι-

χεί στο σαρωμένο χάρτη. (Προαιρετικά και 

του βοηθητικού θεματικού επιπέδου που θα 

χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για τη γεωανα-

φορά).

2. Κατάδειξη σημείων ελέγχου στην εικό-

να για τα οποία γνωρίζουμε τις πραγματικές 

συντεταγμένες τους τις οποίες και εισάγου-

με (άμεσα με πληκτρολόγηση ή έμμεσα με 

τη χρήση του βοηθητικού θεματικού επιπέ-

δου).

3. Οταν επιτευχθεί ικανοποιητική ακρί-

βεια (έλεγχος του RMS error), γίνεται απο-

θήκευση της πληροφορίας ακρίβειας γεω-

αναφοράς η οποία αναφέρεται στο αρχείο 

της εικόνας.

Η διαχείριση του νέου θεματικού επιπέ-

δου που δημιουργήθηκε και η προσθήκη σε 

αυτό γεωγραφικών οντοτήτων υλοποιείται 

με τη χρήση του λογισμικού ArcMap (Σχ.2).

1.3 Δημιουργία - διαμόρφωση
διανυσματικών και ψηφιδωτών

αρχείων (raster) δεδομένων

Για την πληρέστερη ψηφιακή κωδι-

κοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων, 

εκτός από τη θέση, καταγράφονται και τα 

περιγραφικά τους χαρακτηριστικά. Σε κάθε 

διανυσματικό θεματικό επίπεδο τύπου 

shapefile, αντιστοιχεί ένας πίνακας περι-

γραφών (attribute table), ο οποίος περιέχει 

τα γνωρίσματα των γεωγραφικών οντοτή-

των του. Η προσπέλαση στον πίνακα περι-

γραφών μπορεί να γίνει τόσο από το υπο-
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1.5 Οι ψηφιοποιημένοι θεματικοί 
χάρτες ως πηγή πληροφοριών

Στο σύνολο των θεματικών χαρτών 

(Layers) που ψηφιοποιήθηκαν για την 

υδρολογική λεκάνη της λίμνης της Καστο-

ριάς, διακρίνουμε τις ισοϋψείς, τις λίμνες, τα 

υδρογραφικά δίκτυα, τα χωριά, τη συνολική 

λεκάνη με τις υπολεκάνες της, και τέλος τα 

γεωλογικά στοιχεία της περιοχής. Το πλήθος 

των πληροφοριών καθώς και οι συνδυασμοί 

που μπορεί να επιτύχει κανείς είναι πάρα 

πολλά. 

2. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η υδρολογική λεκάνη Καστοριάς αποτε-

λεί υπολεκάνη της λεκάνης απορροής του 

ποταμού Αλιάκμονα. Ο επιφανειακός υδρο-

κρίτης της λεκάνης αυτής ορίζεται ανατο-

λικά από τις κορυφές Μηλιά (1.236 μ.) και 

Πύργος (1.413 μ.) της ορεινής περιοχής 

“Μορίκι” του Ασκιου όρους. Στα βόρεια των 

στενών Κλεισούρας αναπτύσσεται ο ορει-

νός όγκος του όρους Βέρνου. Η υδροκριτική 

γραμμή διέρχεται από τις κορυφές Δούκας 

(1.623 μ.), Κρόνος (1.680 μ.), Βίτσι (2.128 μ.) 

και Σπυριδάκης (1.488 μ.). Στη συνέχεια αυτή 

ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση, διέρχε-

ται από την κορυφή Καζάνι (1.367 μ.), έπει-

τα, το δυτικό της όριο διέρχεται δύο χιλιόμε-

τρα περίπου δυτικά της πόλεως Καστοριάς, 

στρέφεται νοτιοανατολικά, διέρχεται τη 

ράχη Πετρώδες (802 μ.) και καταλήγει στα 

νότια της λίμνης Καστοριάς. Το εμβαδόν αυ-

τής της υδρολογικής λεκάνης ανέρχεται σε 

278 km2, από τα οποία τα 62,6 km2 κατα-

λαμβάνονται από τη λίμνη της Καστοριάς. 

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στη λί-

μνη είναι 606 mm, ενώ αυτό σε όλη τη λεκά-

νη απορροής ανέρχεται σε 729 mm.

Η λίμνη τροφοδοτείται από τα όμβρια 

νερά που πέφτουν στους γύρω ορεινούς 

όγκους, τα οποία εισρέουν στο χώρο της 

ως επιφανειακά, ως πηγαία και ως υπόγεια 

ύδατα, κυρίως στο βόρειο και στο ανατολι-

Σχ.2 Περιοχή μελέτης

πρόγραμμα ArcCatalog, όσο και από το Arc 

Map. Ο πίνακας αυτός περιέχει περιγραφι-

κά στοιχεία που σχετίζονται με τις χωρικές 

οντότητες. Ο πίνακας περιγραφών, σε συν-

δυασμό με τη χωρική–γεωμετρική πληρο-

φορία, αποτελούν τον πυρήνα ενός τέτοιου 

θεματικού επιπέδου πληροφοριών.

1.4 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 
Στηριγμένης σε Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Με τη βοήθεια του Γεωγραφικού Συ-

στήματος Πληροφοριών Arcview 9, αφού 

εισήχθησαν οι χάρτες με κλίμακα 1:50.000 

και 1:5000 στον υπολογιστή, με τη βοήθεια 

scanner, έγινε ψηφιοποίηση των ισοϋψών 

της λεκάνης απορροής της Καστοριάς ανά 

100, ανά 20 και ανά 4 μέτρα.

Ψηφιοποιήθηκαν ακόμη:

• Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής

• Η επιφάνεια της λίμνης

• Οι χείμαρροι που απορρέουν στη λίμνη

• Τα χωριά που υπάρχουν στην περιοχή της 

λεκάνης απορροής της λίμνης

• Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της λεκάνης 

απορροής της λίμνης

• Η ακτογραμμή της λίμνης 

• Οι γεωμορφές και γεωμορφολογικά χαρα-

κτη ριστικά στην περιοχή της λεκάνης 

απορροής. 
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κό τμήμα της. Στη λίμνη εκβάλλουν 9 υδατο-

ρεύματα, το μεγαλύτερο από αυτά είναι το 

ρέμα του Ξηροπόταμου που καταλαμβάνει 

το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού τμή-

ματος της λεκάνης απορροής και εκβάλει 

στη λίμνη ανάμεσα στις κοινότητες Μαυρο-

χωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Μακεδ-

νών. Ο ποταμοχείμαρρος του Ξηροποτάμου 

έχει μεγάλη σημασία για τη λίμνη της Κα-

στοριάς, γιατί αποτελεί τον κυριότερο τρο-

φοδότη της λίμνης, με νερό (περίπου 350 

lt/sec σε μέση ετήσια βάση), αλλά και με 

άφθονα φερτά υλικά τα οποία προσχώνουν 

τη λίμνη. Με τις προσχώσεις του στο ανα-

τολικό τμήμα της λίμνης έχει μειώσει πολύ 

το βάθος της στο σημείο της εκβολής του. 

Ακόμη, στο ανατολικό τμήμα, υπάρχουν τα 

ρέματα Ιστακου και Φωτεινής. Στο δυτικό 

τμήμα της λεκάνης απορροής, υπάρχουν τα 

ρέματα Αποσκέπου και Φουντουκλή, ενώ 

στο βόρειο τμήμα τα ρέματα Μεταμόρφω-

σης, Τοιχίου, Αγίου Αθανασίου και Βυσσι-

νιάς (Βαφειάδης 1983). 

Η λίμνη, εκτός από τα ρέματα και το νερό 

της βροχής, τροφοδοτείται και από πολλές 

υπολίμνιες πηγές. Παρουσιάζει εκροή προς 

τον Αλιάκμονα με το φυσικό κανάλι “Γκιό-

λε” στο στόμιο του οποίου κατασκευάστηκε 

το 1932 τεχνητό φράγμα με κινητές θυρί-

δες, ώστε να είναι ελεγχόμενη η στάθμη της 

λίμνης. Στον ποταμό παροχετεύεται η περίσ-

σεια νερών της λίμνης με τη χρήση του ηλε-

κτρικού θυροφράγματος. Τα υδατορεύματα 

που τροφοδοτούν τη λίμνη της Καστοριάς 

διακρίνονται από άποψη μεγέθους των λε-

κανών απορροής τους σε τρεις κατηγορίες:

Μέσου μεγέθους υδατορεύματα: σε 

αυτά ανήκει ο Ξηροπόταμος με λεκάνη 

απορροής Ε = 104,1 km2, η οποία καταλαμ-

βάνει τα 51,29% της λεκάνης απορροής της 

λίμνης, για αυτό και ασκεί καθοριστικό ρόλο 

στη λειτουργία της.

Μικρού μεγέθους υδατορεύματα: εδώ 

υπάγονται όλα τα λοιπά ρέματα που τροφο-

δοτούν τη λίμνη, με λεκάνες απορροής Ε > 

5 km2. Πρόκειται για τους χείμαρρους Από-

σκεπου (Σιούτιστας), Βυσσινιάς (Λάκκου), 

Τοιχίου, Μεταμόρφωσης και Φωτεινής. Κα-

ταλαμβάνουν συνολικά έκταση Ε = 71,52 

km2, η οποία αντιστοιχεί στα 35,23% της 

λεκάνης απορροής της λίμνης, για αυτό και 

μπορούν να ασκούν ως σύνολο σημαντική 

επίδραση στην όλη λειτουργία της λίμνης 

(Σχ.3).

Σχ.3 Υδρογραφικά δίκτυα που απορρέουν προς 
και από τη λίμνη

Ενδιάμεσες επιφάνειες απορροής: απο-

τελούν οι επιφάνειες που παρεμβάλλονται 

μεταξύ των ορεινών λεκανών των ρεμάτων 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς 

και οι επιφάνειες ρεμάτων με Ε < 5 km2. Η 

συνολική έκτασή τους ανέρχεται σε 27,355 

Km2 (13,48%), για αυτό και η σημασία τους 

παραμένει περιορισμένη ως ασήμαντη.

Οι εκβολές των χειμαρρικών υδατορευ-

μάτων στον λιμναίο χώρο συγκεντρώνονται 

στο ΒΑ τέταρτο της λιμναίας περιμέτρου 

και εκτείνονται σε μήκος ακτών 10 km, που 

αρχίζει από τα ανάντη της Καστοριάς και 

καταλήγει στο Μαυροχώρι (απέναντι από 

“Βουνό”). Μεταξύ των εκβολών των ρεμά-

των μεσολαβούν αποστάσεις από 1.200 έως 

4.400 m.
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Ο χείμαρρος του Απόσκεπου (Σιούτι-

στας) εκχύνεται αυτοτελώς στο λιμναίο 

χώρο. Ο κώνος πρόσχωσής του φθάνει σχε-

δόν μέχρι τις όχθες της λίμνης γι’ αυτό και 

ταυτίζεται με το δέλτα του.

Οι χείμαρροι Βυσσινιάς (Λάκκου), Τοι-

χίου και Μεταμόρφωσης αναπτύσσουν της 

ημιπεδινές διαδρομές τους σε παράλληλη 

έως συγκλίνουσα διάταξη και σε μικρές 

αποστάσεις μεταξύ τους, δίνοντας έτσι την 

εικόνα ενιαίου συνόλου. Τα υδατορεύματα 

αυτά σχηματίζουν τους αλλουβιακούς κώ-

νους πρόσχωσής τους σε σημαντική από-

σταση από τις λιμναίες όχθες, στις οποίες 

δημιουργούν τα δελταϊκά τους ριπίδια. Ο 

Παλαιοπόταμος (Ξηροπόταμος) εμφανίζει 

αυτοτελή ανάπτυξη. Κάθε κλάδος του δια-

μορφώνει αυτοδύναμο κώνο απόθεσης. Στη 

θέση εκβολής του χειμάρρου στη λίμνη σχη-

ματίζεται ένα σαφές, δελταϊκό ριπίδιο, το 

οποίο αναπτύσσεται με κατεύθυνση δυτική 

προς το “Βουνό”.

Στη λίμνη παρατηρούνται οι ακόλουθες 

κινήσεις υδάτων:

•  Μια γενική, βραδεία, μόνιμη ροή από το 

άνω τμήμα της λίμνης, στο οποίο εισρέουν 

νερά διαφόρων χειμαρρικών ρεμάτων, 

προς το κάτω τμήμα, όπου αυτά εκρέουν 

διαμέσου της διώρυγας στη θέση “Γκιόλε”.

• Ροές, που οφείλονται στους διάφορους 

πνέοντες ανέμους και δευτερευόντως 

στη μεταβολή της πυκνότητας των νερών 

λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό της λίμνης.

• Ροές στο υπολίμνιο, που σχηματίζονται 

κατά τις πλημμυρικές παροχές των χει-

μαρρικών ρεμάτων. 

3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο μεγαλύτε-

ρο μέρος της στην Πελαγονική Ζώνη, ενώ η 

δυτική πλευρά της αντιπροσωπεύει τμήμα 

της Υποπελαγονικής Ζώνης και της Μεσοελ-

ληνικής Αύλακας (Brunn 1956).

Σε γενικές γραμμές στα πετρώματα της 

περιοχής περιλαμβάνονται προαλπικά με-

ταμορφωμένα, κρυσταλλοσχιστώδη, ημι-

μεταμορφωμένα, φυλλιτικά και πλουτω-

νικά, αλπικά τριαδοϊουρασικά ανθρακικά 

ιζήματα και μεταλπικά μολασσικά ιζήματα 

της Μεσοελληνικής Αύλακας, πλειοκαινικά, 

πλειοπλειστοκαινικά και λιμνοποτάμια ιζή-

ματα, και τέλος χαλαροί τεταρτογενείς σχη-

ματισμοί.

Τα κρυσταλλοσχιστώδη και πλουτωνικά 

πετρώματα της Πελαγονικής Ζώνης ανα-

πτύσσονται στο ΒΑ τμήμα της περιοχής, 

τα μολασσικά ιζήματα στο ΝΔ τμήμα, ενώ 

μεταξύ των κρυσταλλοσχιστωδών και μο-

λασσικών πετρωμάτων αναπτύσσονται οι 

ημιμεταμορφωμέμοι Ανωπαλαιοζωικοί σχη-

ματισμοί και τα ανθρακικά και οφειολιθικά 

πετρώματα του Μεσοζωικού (Brunn 1956).

Πιο αναλυτικά, οι διάφοροι γεωλογικοί 

σχηματισμοί οι οποίοι απαντώνται στην ευ-

ρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής της 

λίμνης είναι δυνατόν να διακριθούν σε τέσ-

σερις κατηγορίες (Βαφειάδης 1983):

Α) Μεταμορφωμένα, ημιμεταμορφωμέ-

να και πλουτωνικά πετρώματα της Πελαγο-

νικής Ζώνης, παλαιοζωικής ηλικίας. Εκτεί-

νονται στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινής 

περιοχής και καλύπτουν το βορειοδυτικό, 

βόρειο και ανατολικό τμήμα της λεκάνης 

απορροής. Η υδρολιθολογική συμπεριφορά 

των διαφόρων αυτών σχηματισμών θεωρεί-

ται ότι είναι ενιαία.

Β) Ανθρακικά πετρώματα, μεσοζωικής 

(τριαδικής-ιουρασικής) περιόδου. Καταλαμ-

βάνουν σχετικά μεγάλη έκταση με δυο κύρι-

ες περιοχές εμφανίσεως. Η μια βρίσκεται στη 

ΝΑ περιοχή της λίμνης (υψώματα Κορησού, 

προφήτη Ηλία) και η δεύτερη, εκτεινόμενη 

προς τα Δ της λίμνης Καστοριάς, αρχίζει από 

το ύψωμα Κορίτσα, εντός της λίμνης, και συ-

νεχίζεται προς τα Δ – ΒΔ στην ορεινή ζώνη 

της Αγίας Τριάδας, καθώς και στην περιοχή 

του υψώματος Καζάνι (1.367 μέτρα).

Οι εμφανίσεις των ασβεστολιθικών πε-

τρωμάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερο υδρο-

γεωλογικό ενδιαφέρον, διότι συνδέονται 

με την εκδήλωση αξιόλογων καρστικών πη-
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γών, άλλες των οποίων ρυθμίζουν τη δίαιτα 

της λίμνης Καστοριάς και άλλες τροφοδο-

τούν ορισμένους υδροφόρους γεωλογικούς 

σχηματισμούς της παραλίμνιας πεδινής πε-

ριοχής. Κατά κανόνα, τα ανθρακικά αυτά 

πετρώματα είναι διερρηγμένα και καρστι-

κοποιημένα σε σημαντικό βαθμό.

Γ) Τριτογενείς σχηματισμοί, συνιστάμε-

νοι κατά το μεγαλύτερο μέρος από μολασ-

σικά ιζήματα της Μεσοελληνικής Αύλακας 

(Μειοκαινικής Περιόδου) και κατά μικρό-

τερο ποσοστό από Πλειο–Πλειστοκαινικές 

λιμνοποτάμιες αποθέσεις.

Τα μολασσικά ιζήματα εκτείνονται στη 

ΝΔ περιοχή της λίμνης και συνίστανται από 

μαργαϊκά στρώματα μα ζώνες κροκαλοπα-

γών ψαμμιτών και ψαμμιτικών ασβεστό-

λιθων, ενώ υψηλότερα επικρατούν κυανές 

μάργες. Οι λιμνοποτάμιες αποθέσεις εμφανί-

ζονται Ν-ΝΑ της λίμνης Καστοριάς και εκτεί-

νονται μεταξύ του ρεύματος Γκιόλε και των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων κατά μήκος 

των οικισμών Μηλίτσας και Κωσταραζίου. 

Αποτελούνται από χαλαρά κροκαλοπαγή, 

αργίλους και χαλαρούς ψαμμίτες.

Δ) Τεταρτογενείς αποθέσεις συνιστά-

μενες από σύγχρονες χαλαρές προσχώσεις 

κοιλάδων και ιδιαίτερα του Αλιάκμονα, 

από παλαιότερες αναβαθμίδες, χειμαρρώ-

δεις κώνους, ριπίδια, κορήματα και τέλος 

λιμναία ιζήματα περιμετρικά της λίμνης. 

Οι τεταρτογενείς αλλουβιακές αποθέσεις 

εκτείνονται σε όλη την πεδινή περιοχή γύρω 

από τη λίμνη της Καστοριάς και αποτελού-

νται από άμμους, ιλυώδεις άμμους και ιλύες 

με χαρακτηριστικές δομές διασταυρούμενης 

στρώσης κατά θέσεις.

4. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Η μορφολογία της περιοχής μελέτης εί-

ναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα της γεωλο-

γικής της δομής, της πρόσφατης τεκτονικής 

της εξελίξεως και της ενέργειας της διαβρώ-

σεως, η οποία προκαλεί την προοδευτική 

εξομάλυνση του ανάγλυφου. Παράλληλα, 

με τη δράση του νερού, τα προϊόντα της 

διάβρωσης και της αποσάθρωσης, μεταφέ-

ρονται και αποτίθενται στις χαμηλότερες 

περιοχές.

Η μορφολογία της περιοχής αποτελεί το 

συνδυασμένο αποτέλεσμα της γεωλογικής 

δομής, της πρόσφατης τεκτονικής δράσης 

και διαβρωτικής ενέργειας των φυσικών 

και χημικών παραγόντων. Η διάβρωση αυτή 

προκαλεί τη βαθμιαία εξομάλυνση του ανά-

γλυφου, ενώ τα προϊόντα της διάβρωσης, με 

τη δράση του νερού, μεταφέρονται και απο-

τίθενται στις χαμηλότερες περιοχές. 

Με βάση τη γεωλογική δομή και τη σύ-

σταση των πετρωμάτων διακρίνονται τρεις 

ζώνες διαφορετικού ανάγλυφου:

Α) Ζώνη ορεινού ανάγλυφου (γρανι-
το-γνευσίων-πλουτώνιων πετρωμάτων)

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την ορεινή, 

κρυσταλλοσχιστώδη και πλουτωνική μάζα 

του όρους Βέρνου, η οποία κατεβαίνει μέχρι 

τη λίμνη της Καστοριάς. Το ανάγλυφο της 

ζώνης αυτής παρουσιάζει έντονο κατακόρυ-

φο διαμελισμό και έντονα φαινόμενα κατά 

βάθος διάβρωσης.

Β) Καρστικό ανάγλυφο (ανθρακικών 
πετρωμάτων)

Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει την ασβε-

στολιθική ανάπτυξη του μεσοζωικού καλύμ-

ματος που εκτείνεται από τα υψώματα Κορη-

σού και Πύργου του Ασκιου όρους, μέσω του 

“Πετρώδους” υψώματος και της χερσονήσου 

“Κοριτσάς” της Καστοριάς, μέχρι το Τρικλά-

ριο όρος βορειοδυτικά. Τα αναθρακικά πε-

τρώματα γενικά παρουσιάζουν ανάγλυφο 

μορφής προχωρημένης καρστικοποιήσεως 

και πιο συγκεκριμένα ρωγμές, έγκοιλα, μι-

κροσπήλαια, δολίνες και επιφάνειες επιπέ-

δωσης. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό 

και εμφανίζει εποχική απορροή. Η απορροή 

συντελείται κατά κύριο λόγο με εσωτερική 

στράγγιση. Τα υδατορεύματα παρουσιάζουν 

ροή μόνο σε περίπτωση μεγάλης εντάσεως 

και παρατεταμένων βροχών.

Γ) Ανάγλυφο χαμηλών περιοχών 

Η τρίτη ζώνη συμπίπτει με την παραλί-

μνια πεδινή έκταση και τη νότια της λίμνης 

ημιπεδινή περιοχή που καταλήγει στην κοι-
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λάδα του ποταμού Αλιάκμονα. Αυτή απο-

τελείται από ιζήματα της Μεσοελληνικής 

Αύλακας, πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις 

και τέλος από ολοκαινικές αποθέσεις. Στις 

χαμηλές περιοχές των τριτογενών και τε-

ταρτογενών γεωλογικών σχηματισμών, το 

ανάγλυφο είναι γενικώς ήπιο και ομαλό, με 

μικρές εδαφικές εξάρσεις και με μικρή κλίση. 

Στην κατηγορία αυτή ανάγλυφου περιλαμ-

βάνονται οι αλλουβιακοί κώνοι και τα ριπί-

δια, που σχηματίζονται στις εξόδους των χει-

μάρρων προς την πεδινή περιοχή, οι παλαιές 

ποτάμιες αποθέσεις στην περιοχή νότια της 

λίμνης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από λο-

φώδες και κυματοειδές τοπογραφικό ανά-

γλυφο, και τέλος, η παραλίμνια πεδινή έκτα-

ση, η οποία χαρακτηρίζεται από σχεδόν ορι-

ζόντια επίπεδη τοπογραφία. Στην τελευταία 

περιοχή εμφανίζονται, κυρίως περιμετρικώς 

της λίμνης, σύγχρονες δελταϊκές αποθέσεις 

σε βάρος της λίμνης λόγω της συνεχιζόμενης 

διαβρώσεως της περιοχής του ορεινού ανά-

γλυφου. Χαρακτηριστικές είναι οι αναβαθ-

μίδες που εμφανίζονται κατά μήκος του ρέ-

ματος Γκιόλε και τα αμέτωπα κρημνών στις 

Μεσοπλειστοκαινικές αποθέσεις.

Ο λιμναίος χώρος αναπτύσσεται σε ση-

μαντικό υπερθαλάσσιο ύψος, περιβάλλεται 

κατά τις τέσσερις πλευρές του από λοφώδεις 

εξάρσεις, πλαισιώνεται –σε μεγαλύτερη από-

σταση– από υψηλές οροσειρές και διαιρείται 

από τη χερσόνησο “Κορίτσα” σε δύο τμήμα-

τα, ως εξής: το βόρειο ή άνω τμήμα με επιφά-

νεια 15,13 km2 και το νότιο ή κάτω τμήμα με 

επιφάνεια 11,47 km2. To παραλίμνιο πεδινό 

τμήμα που σχηματίζεται έχει μικρό σχετικά 

πλάτος ανάπτυξης και περιορισμένη έκτα-

ση: εμφανίζεται μόνο στο βορειοανατολι-

κό τμήμα της περιμέτρου της λίμνης (από 

τον Απόσκεπο μέχρι περίπου το Γκιόλε). Ο 

λιμναίος χώρος εμφανίζει κατά την 50ετία 

1932-1982 μια προοδευτική συρρίκνωση η 

οποία εκφράζεται σε όλα τα μεγέθη του και 

ιδίως σε ό,τι αφορά την έκταση, το μέσο βά-

θος και τον όγκο της λίμνης. 

Η λίμνη της Καστοριάς έχει ορεινό χαρα-

κτήρα, είναι αλπικού τύπου και ανήκει στην 

κατηγορία των λιμνών με μεσοαλπικό χα-

ρακτήρα. Η υπολίμνια επιφάνεια καλύπτε-

ται από ιζήματα, τα οποία προέρχονται από 

κλαστικά και βιοχημικά υλικά. Τα πρώτα 

οφείλονται στην έντονη διάβρωση του πε-

ριλίμνιου χώρου και εισέρχονται στο εσω-

τερικό της λίμνης ως φερτά υλικά των δια-

φόρων ρεμάτων που την τροφοδοτούν. Τα 

δεύτερα αποτελούν φυσικά υπολείμματα, 

λήμματα παραλίμνιων οικισμών και κτηνο-

τροφικών μονάδων κλπ.

Η κοκκομετρική συγκρότηση του βυθού 

της λίμνης εξαρτάται κυρίως από τις φερτές 

ύλες που αποτίθενται. Τα αδρομερέστερα 

υλικά των ιζημάτων, που αποτίθενται στην 

περίμετρο της λίμνης από τα διάφορα ρέμα-

τα, συγκροτούν τις ακτές. Τα λεπτομερέστε-

ρα υλικά αποτίθενται στο εσωτερικό του 

λιμναίου χώρου ακολουθώντας λίγο – πολύ 

τον υδροδυναμικό νόμο του Darcy της δια-

λογής (τα χονδρότερα από αυτά κατακάθο-

νται μετά τις ακτές, τα λεπτότερα φθάνουν 

μέχρι και τα βαθύτερα σημεία της λίμνης).

Από αναλύσεις στον υπολίμνιο χώρο 

και στα πεδινά της παραλίμνιας περιοχής, 

καθώς και από πληροφορίες που έχουν συ-

γκεντρωθεί κατά διαστήματα, προκύπτει 

ότι ο πυθμένας της λίμνης συγκροτείται από 

σημαντικές ποσότητες αργίλου και ιλύος. 

Τα εδάφη έχουν αργιλλοαμμώδη έως αργι-

λώδη σύσταση και προέρχονται κυρίως από 

την αποσάθρωση των γρανιτογνευσίων της 

περιοχής.

Η ορεινή περιοχή αναπτύσσεται κυκλι-

κά γύρω από τη λίμνη, καταλαμβάνει συνο-

λική έκταση 203 km2 και χαρακτηρίζεται 

από σχετικά πυκνό υδρογραφικό δίκτυο. 

Συγκροτείται από τις λεκάνες απορροής 

των εξής ρεμάτων (με έκταση λεκάνης > 5 

km2): Απόσκεπος, Βυσσινιάς, Τοιχίου, Με-

ταμόρφωσης, Φωτεινής και παραποτάμου, 

οι οποίες καταλαμβάνουν επιφάνεια 175,6 

km2 (σχ. 3). Οι λοιπές εκτάσεις (27,4 km2) 

αποτελούν ενδιάμεσες επιφάνειες. Ο τεκτο-

νισμός είναι σημαντικός με αρκετές διακλα-

δώσεις, ρωγμώσεις και ασυνέχειες, πράγμα 

που ευνοεί την αποσάθρωση. Στις εκτάσεις 



114
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ

που συγκροτούνται από ανθρακικά πετρώ-

ματα εμφανίζονται έντονα καρστικά φαινό-

μενα και αραιό υδρογραφικό δίκτυο.

Η πεδινή περιοχή αναπτύσσεται στην 

παραλίμνια περιοχή κυρίως μεταξύ Από-

σκεπου, Μαυροχωρίου και Δισπηλιού, κα-

ταλαμβάνει έκταση 43,65 km2 και περιλαμ-

βάνει ιζηματογενή εδάφη. Συγκροτείται 

από τεταρτογενείς αποθέσεις. Στο ανώτερο 

τμήμα της –ευθύς κατάντη της ορεινής ζώ-

νης– εκτείνονται παλαιοτεταρτογενείς απο-

θέσεις σε λωρίδες πλάτους 100 m έως 2000 

m περίπου. Αυτές αποτελούνται από τους 

κώνους πρόσχωσης των χειμαρρικών ρε-

μάτων και από διάφορα κορήματα. Συγκρο-

τούνται κυρίως από αδρομερή υλικά (κρο-

κάλες, λατύπες, χάλικες κλπ.) σε συνδυασμό 

με αργιλλοϋλιούχα, καθώς και με αμμώδη 

συστατικά. Στα κατάντη των κώνων εκτεί-

νονται επιφάνειες με πρόσφατα αλλουβια-

κά (χειμαρρικά) υλικά, που συγκροτούνται 

από σχετικά αποστρογγυλωμένα, αδρομερή 

συστατικά (κροκάλες, χάλυκες), καθώς και 

από λεπτόκοκκες μάζες με σαφώς διαβαθ-

μισμένους ορίζοντες. Ολα αυτά βέβαια συ-

μπλέκονται σχηματίζοντας ένα ετερογενές 

σύνολο. Το υπόλοιπο τμήμα της λεκάνης 

καλύπτεται από νεότερες προσχώσεις των 

χειμαρρικών ρεμάτων.

Η λίμνη της Καστοριάς λειτουργεί ως φυ-

σική δεξαμενή απόθεσης ιζημάτων ενός ορει-

νού υδρογραφικού δικτύου από εννέα ρεύ-

ματα με σημαντική χειμαρρικότητα, τα οποία 

την τροφοδοτούν με νερά και φερτές ύλες. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι κυριότερες γεωμορφές που χαρτογρα-

φήθηκαν είναι:

Δελταϊκά ριπίδια, στις εκβολές των 

υδατορευμάτων, Ξηροποτάμου και Τοιχιού-

Λάκκος ρέματος. Πρόκειται για αλλουβιακές 

αποθέσεις που για τον χείμαρρο του Ξηρο-

ποτάμου το δελταϊκό ριπίδιο αποτελείται 

κυρίως από άμμους, ιλυούχους άμμους και 

αργίλους. Η μορφή του διαμορφώνεται 

από το είδος των ιζημάτων καθώς και από 

τους επικρατούντες βόρειους, βορειοανα-

τολικούς και βόρειο δυτικούς ανέμους που 

πνέουν στην παραλίμνια περιοχή. Εχει ση-

μαντική στερεοπαροχή και η προέλασή του 

είναι σημαντική όχι μόνο από την ύπαρξη 

εύκολα αποσαθρούμενων και ευδιάβρωτων 

πετρωμάτων της λεκάνης απορροής αλλά 

και εξαιτίας του μικρού βάθους της λίμνης. 

Είναι πελματοειδούς τύπου.

Σε αντίθεση το δελταϊκό ριπίδιο του Τοι-

χιού αποτελείται από πιο λεπτομερή υλικά 

ιλύων, αργίλων και ιλυούχων άμμων, πα-

ρουσιάζοντας τελείως διαφορετική μορφή 

από εκείνο του Ξηροποτάμου. Εκτιμάται ότι 

η στεροπαροχή του υδρογραφικού δικτύου 

της περιοχής είναι σχετικά μικρή και οι εσω-

τερικές υπολεκάνες του δικτύου παγιδεύουν 

σημαντική ποσότητα ιζημάτων. Στο ριπίδιο 

αυτό αναπτύσσονται αρκετές παλαιοκοίτες 

που είναι ευδιάκριτες από την ανάλυση των 

αεροφωτογραφιών.

Και για τα δύο ριπίδια το κατώτερο τμήμα 

Σχ.4 Απόσπασμα γεωμορφολογικού χάρτη, δελ-
ταϊκό ριπίδιο Ξηροποτάμου
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τους εκτιμάται ότι αποτέθηκε κατά το Ολό-

καινο. Για να αποδειχτεί αυτό απαιτείται γε-

ωτρητική έρευνα και δειγματοληψία καθώς 

και αναλύσεις μικροπανίδας και γεωχρονο-

λογήσεις ιζημάτων. Οι δελταϊκής αυτής της 

μορφής αποθέσεις και των δύο χειμάρρων 

καθορίζουν την εξέλιξη του λιμναίου οικοσυ-

στήματος τα τελευταία χιλιάδες χρόνια.

Αλλουβιακοί κώνοι απόθεσης, δύο γε-

νεών στις περιοχές της Κορησού, Βασιλικών, 

Αμπελοκήπων, Κωσταραζίου άνω πλειστο-

καινικής και ολοκαινικής ηλικίας. Οι πλει-

στοκαινικοί κώνοι αποτελούνται από αδρό-

κοκκα υλικά κροκαλών, χαλίκων και άμμων, 

ενώ οι ολοκαινικοί κώνοι κυρίως από άμ-

μους, χάλικες και ιλυούχες άμμους. Οι πλει-

στοκαινικοί αλλουβιακοί κώνοι καταλήγουν 

στην περιοχή Λιθίου, Κορησού, Σταυροποτά-

μου σε υψόμετρα μέχρι 660-670 m περίπου 

και πρέπει να αντιστοιχούν σε παλαιότερη 

στάθμη της λίμνης. Η περιοχή του Σταυρο-

ποτάμου πρέπει να αποτέλεσε μια κλειστή 

λεκάνη που λειτούργησε απομονωμένα από 

τη λίμνη και σε υψόμετρο πάνω από 700 m 

μέχρι και το Μέσο Πλειστόκαινο. Από την πε-

ρίοδο του Ανωτέρου Πλειστοκαίνου πιθανά 

να ξεκινά η επικοινωνία του με το λιμναίο 

σύστημα της λίμνης της Καστοριάς. 

Ανάλογες εμφανίσεις αλλουβιακών κώ-

νων απόθεσης εντοπίστηκαν στις περιοχές 

Τοιχιού, Απόσκεπου, όπου είναι ολοκαινικής 

ηλικίας. Τα υλικά που τους αποτελούν είναι 

κυρίως χάλικες, άμμοι και ιλυούχες άμμοι 

κατά θέσεις.

Σχ.5 Απόσπασμα γεωμορφολογικού χάρτη, δελ-
ταϊκό ριπίδιο Λάκκος ρέμα-Τοιχιού

Σχ.6 Απόσπασμα γεωμορφολογικού χάρτη, άνω 
πλειστοκαινικοί και ολοκαινικοί αλλουβιακοί 
κώνοι περιοχής Σταυροποτάμου.

Ανω Πλειστοκαινικές ποτάμιες ανα-
βαθμίδες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, 

Μηλιάς, Κωσταραζίου μέσα στο Γκιόλε ρέμα 

σε υψόμετρο 625-630 m. Αυτές αποτελού-

νται από άμμους και ιλυούχες άμμους και 

υψομετρικά και γενετικά ταυτίζονται με την 

αναβαθμίδα των 625 m του Αλιάκμονα, που 

αποτελεί και το τοπικό βασικό επίπεδο της 
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λίμνης σήμερα. Αυτές είναι και οι σχετικά νε-

ότερες αναβαθμίδες και η ηλικία τους εκτιμά-

ται σε Ανω Πλειστοκαινική-Κάτω Ολοκαινική. 

Κατά την περίοδο εκείνη το βόρειο τμήμα του 

Γκιόλε ρέματος πρέπει να είχε ροή προς τη 

λίμνη και να μην επικοινωνούσε με τον Αλι-

άκμονα. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι 

οι κλάδοι που συμβάλουν με το Γκιόλε ρέμα 

στο βόρειο τμήμα έχουν γωνίες συμβολής 

και διεύθυνση προς τα Βόρεια, βορειοδυτικά. 

Επίσης οι αναβαθμίδες των 625-630m στα-

ματούν στους Αμπελοκήπους και δεν συνεχί-

ζουν προς τη λίμνη αν υπήρχε συνεχής επικοι-

νωνία και σύνδεση με τη λίμνη. Εκτιμάται ότι 

η σύνδεση και επικοινωνία του Γκιόλε ρέμα-

τος με τη λίμνη και τον Αλιάκμονα πρέπει να 

έγινε στο διάστημα του τέλους της παγετώ-

δους περιόδου του Ανωτέρου Πλειστοκαίνου 

μέχρι και το Κατώτερο Ολόκαινο.

Μέσο Πλειστοκαινικές ποτάμιες ανα-
βαθμίδες, στην περιοχή Αργους Ορεστικού, 

Αμπελοκήπων, Κωσταραζίου, σε υψόμετρο 

από 650-670 m που αποτελούνται από άμ-

μους και ιλυούχες άμμους κυρίως καθώς και 

ορίζοντες χαλίκων κατά θέσεις. Πρόκειται 

για αναβαθμίδες ποτάμιες του Αλιάκμονα 

που δημιουργήθηκαν όταν αυτός είχε άλλο 

επίπεδο ροής υψηλότερο από το σημερινό. 

Οι αποθέσεις αυτές δημιούργησαν φράγμα 

στο υδρογραφικό δίκτυο της Καστοριάς δη-

μιουργώντας πιθανά και τη λίμνη κατά την 

περίοδο εκείνη. Αργότερα, πιθανά κατά το 

Ανώτερο Πλειστόκαινο, ο Αλιάκμονας διέ-

βρωσε κατά βάθος τις αποθέσεις του εξαιτί-

ας της μεταβολής του βασικού του επιπέδου 

λόγω μεταβολής της σταθμών των λιμνών 

κατάντη της ροής του (τοπικό βασικό επί-

πεδο), λόγω τεκτονισμού η εξαιτίας και συν-

δυασμού των δύο παραγόντων.

Εγκιβωτισμένες κοίτες, ιδιαίτερα στα 

χαμηλότερα σημεία των δελταϊκών ριπιδί-

ων κοντά στη λίμνη οφειλόμενες είτε στις 

μεταβολές της στάθμης της λίμνης είτε στην 

τεχνητή διευθέτηση.

Κρημνοί, κυρίως στους ανθρακικούς 

σχηματισμούς του Αγ. Νικολάου, του Πε-

τρώδους με μεγάλο ύψος από 100-300 m 

περίπου. Αυτοί οφείλονται στην οπισθοδρο-

μούσα διάβρωση των μετώπων και στις δι-

εργασίες της μηχανικής αποσάθρωσης. Κρη-

μνοί μικρότερου ύψους εμφανίζονται στις 

Μέσο Πλειστοκαινικές ποτάμιες αποθέσεις, 

όπου κρημνοί εμφανίζονται ως μέτωπα των 

αναβαθμίδων με ύψος 20-30 m. 

Ακτές με μικρή κλίση, ομαλές, που εμφα-

νίζονται σε μεγάλος μήκος των ακτών της 

λίμνης και ιδιαίτερα στα δελταϊκά ριπίδια.

Ακτές απόκρημνες με μεγάλη κλίση, με 
ή χωρίς ίζημα, εμφανίζονται στην περιοχή 

του ασβεστολιθικού όγκου της πόλης της Κα-

στοριάς. Αυτές είναι ανθεκτικές στη διάβρω-

ση και τα υλικά που κατά θέσεις εμφανίζονται 

στη βάση των ακτών αυτών προέρχονται από 

κύρια από τη μηχανική αποσάθρωση.

Επιφάνειες επιπέδωσης στα 1.100 m 

περίπου που εμφανίζονται στους ανθρακι-

Σχ.7 Απόσπασμα γεωμορφολογικού χάρτη, 
μέσο- άνω Πλειστοκαινικές και άνω Πλειστο-
καινικές αναβαθμίδες περιοχής Δισπηλιού-
Κωσταραζίου.
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κούς σχηματισμούς του όρους Κορησός και 

γενετικά τοποθετούνται στην περίοδο του 

Μειοκαίνου. Σ’ αυτές αναπτύσσονται καρ-

στικές κοιλάδες και εμφανίζεται ένα έντονο 

καρστικοποιημένο ανάγλυφο. Ιζήματα, προ-

ϊόντα της αποσάθρωσης των ασβεστολίθων 

καλύπτουν τμήματα της επιφάνειας.

Επιμήκεις τομές κυρίων κοιτών
Ξηροποτάμου και Γκιόλε ρέματος

Στην επιμήκη τομή της κύριας κοίτης του 

Ξηροποτάμου και σε απόσταση 8 km κα-

θώς και σε απόσταση 2,5 km περίπου από 

την εκβολή του, εμφανίζονται δύο σημεία 

κάμψης της κεντρικής κοίτης σε υψόμετρα 

670-680 m και 640-650 m αντίστοιχα. Πα-

ράλληλα πίσω από αυτά αναπτύσσονται 

και δύο επιφάνειες σε ανάλογα υψόμετρα. 

Το σημείο κάμψης και η ανάλογη επιφάνεια 

των 640-650 m αντιστοιχεί πιθανά σε πα-

λιά στάθμη της λίμνης του μέσο-ανωτέρου 

Πλειστοκαίνου και βρίσκεται σε αντιστοιχία 

με τις Μέσο Πλειστοκαινικές αναβαθμίδες 

του Αλιάκμονα. Το δεύτερο σημείο κάμψης 

και η αντίστοιχη επιφάνεια αντιστοιχεί στα 

όρια της κλειστής λεκάνης Σταυροποτάμου-

Βασιλείας και υψομετρικά αντιστοιχεί και 

στη βάση των άνω Πλειστοκαινικών αλλου-

βιακών κώνων του νότιου τμήματος αυτής 

(Λιθίου, Κορησού κ.ά.).

Στην επιμήκη τομή της κύριας κοίτης 

του Γκιόλε ρέματος παρατηρείται βασική 

διαφοροποίηση στην κεντρική του κοίτη 

σε απόσταση 6 km από την εκροή του από 

τη λίμνη. Μέχρι τη θέση αυτή η κλίση του 

είναι πολύ μικρή, ενώ από εκεί μέχρι τη συμ-

βολή του με τον Αλιάκμονα σε υψόμετρο 

στα 600m περίπου η κλίση της κοίτης είναι 

μεγάλη. Παράλληλα η επιφάνεια που αντι-

στοιχεί στο επίπεδο ροής με μικρή κλίση 

αντιστοιχεί υψομετρικά στις άνω πλειστο-

καινικές αναβαθμίδες του Γκιόλε ρέματος 

και του Αλιάκμονα. Αυτή η διαφοροποίηση 

τεκμηριώνει και την οπισθοδρομούσα διά-

βρωση του νοτίου τμήματος του Γκιόλε ρέ-

ματος που η εξέλιξή του ελέγχεται από τον 

Αλιάκμονα.

Σχ.8 Επιμήκης τομή της κεντρικής κοίτης του 
Ξηροποτάμου

Σχ.9 Επιμήκης τομή της κεντρικής κοίτης του 
Γκιόλε ρέματος

Χάρτες κλίσεων και έκθεσης
Ο χάρτης κλίσεων σε συνδυασμό με τον 

χάρτη έκθεσης έδωσε σημαντικά στοιχεία 

για την χαρτογράφηση των κρημνών και 

των επιφανειών επιπέδωσης. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη γεωμορφολογική με-

λέτη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης της 

Καστοριάς είναι:

Το Γκιόλε ρέμα είναι το μοναδικό υδατό-

ρευμα που εμφανίζει αναβαθμίδες απ’ όλα 

τα υδρογραφικά δίκτυα που περιβάλλουν 

τη λίμνη της Καστοριάς. 

Η παρουσία των Ανω Πλειστοκαινικών 

ποτάμιων αναβαθμίδων των 625-630 m 

που υψομετρικά συσχετίζονται με την ανα-

βαθμίδα των 620-625 m του Αλιάκμονα και 

φανερώνει ότι η εξέλιξη τους, καθώς και του 
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νότιου τμήματος του Γκιόλε ρέματος συνδέ-

εται άμεσα (ακολουθεί) με την εξέλιξη του 

Αλιάκμονα. 

Το νότιο τμήμα του (από Αμπελόκηπους 

μέχρι τη συμβολή με Αλιάκμονα) λειτούρ-

γησε και εξελίχθηκε διαφορετικά από το 

βόρειο τμήμα του (από Αμπελόκηπους προς 

λίμνη Καστοριάς). Βασικός λόγος η ύπαρξη 

αναβαθμίδων στο νότιο, απουσία αναβαθμί-

δων στο βόρειο και το γεγονός ότι το βόρειο 

τμήμα ακολουθεί τη μορφή και εξέλιξη των 

άλλων υδρογραφικών δικτύων που απορρέ-

ουν στη λίμνη και επηρεάζονται από τις με-

ταβολές των σταθμών της λίμνης.

Το νότιο τμήμα του Γκιόλε ρέματος συν-

δέθηκε με το βόρειο τμήμα του εξαιτίας της 

οπισθοδρομούσας διάβρωσης του νοτίου 

τμήματος που ενώθηκε (πειρατία) με το βό-

ρειο και άρχισε η επικοινωνία της λίμνης με 

τον Αλιάκμονα.

Η λίμνη για ένα μεγάλο διάστημα, πιθανά 

από το Μέσο Πλειστόκαινο μέχρι τη σύνδεση 

μέσω του Γκιόλε με τον Αλιάκμονα (πιθανά 

μετά το Ανώτερο Πλειστόκαινο,) παρέμεινε 

ένα σχετικά κλειστό σύστημα που δεν επι-

κοινωνούσε με τον Αλιάκμονα.

Η σύνδεση της λίμνης με τον Αλιάκμονα 

εκτιμάται μετά το Ανώτερο Πλειστόκαινο.

Οι Πλειστοκαινικοί αλλουβιακοί κώνοι 

στο υδρογραφικό δίκτυο του Ξηροποτάμου 

της Κορησού, της Λιθιάς και της Βασιλειάς 

φαίνεται να καταλήγουν σε υψόμετρο 680-

700 m περίπου και πιθανά να αντιπροσω-

πεύουν ένα παλαιό τοπικό βασικό επίπεδο 

απόθεσης. Το τοπικό αυτό βασικό επίπεδο 

πρέπει να αποτελούσε η κλειστή λεκάνη του 

Σταυροποτάμου-Βασιλείας.

Η κλειστή λεκάνη Σταυροποτάμου-

Βασιλείας έχει αρκετά καλά ανεπτυγμένους 

εδαφικούς ορίζοντες και πρέπει να αντι-

στοιχεί στο Κατώτερο Πλειστόκαινο. 

Το δελταϊκό ριπίδιο του Ξηροποτάμου είναι 

πελματοειδούς τύπου και διαφέρει από εκείνο 

του Λάκκα ρέματος τόσο ως προς τη σύσταση 

και προσφορά των ιζημάτων όσο και από τις 

ανεμολογικές και λιμνολογικές συνθήκες των 

δύο περιοχών. Πιο λεπτομερή υλικά, ιλύδη, 

αργιλο-αμμώδη, επικρατούν στην εκβολική 

περιοχή Λάκκα ρέμα, σε σχέση με την εκβολική 

περιοχή του Ξηροποτάμου όπου επικρατούν 

ιλυώδεις άμμοι, ιλύες και άμμοι. Σημαντική 

ποσότητα αδρομερών ιζημάτων παγιδεύεται 

Σχ.10 Χάρτης κλίσεων περιοχής μελέτης Σχ.11 Χάρτης έκθεσης περιοχής μελέτης
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στην ανάντη του Λάκκα ρέματος κλειστή λε-

κάνη, σε αντίθεση με τον Ξηροπόταμο, όπου 

η προσφορά ιζημάτων της λεκάνης απορροής 

τροφοδοτεί ανεμπόδιστα το δελταϊκό ριπίδιο.

Οι επιμήκεις τομές κατά μήκος των κυρί-

ων κοιτών δίνουν σημαντικές πληροφορίες 

και τεκμηριώνουν σ’ ένα βαθμό μεταβολές 

της στάθμης της λίμνης και πιθανά αντιστοι-

χούν σε μεγάλης κλίμακας και όχι εποχικές 

μεταβολές (γεωλογικές, κλιματικές).
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The geomorphological study of the hy-

drological basin of the lake of Kastoria is 

necessary for the understanding of the 

geoenvironment and paleogeography of  

Dispilio’s Neolithic settlement. The geomor-

phological study consists of geomorphologi-

cal mapping, stratigraphy of the Quaternary 

deposits and composition of palynological 

and geoarchaeological data. The whole study 

is based on the collection, process and man-

agement of the geographical, geological and 

geomorphological data of the area by pre-

vious studies and �ield work. The develop-

ment of a geographical information system 

(GIS) for geo-analysis was very important 

for this research.  The results of the study 

gave evidence that the lake is on a mature 

evolution stage, which was formed during 

the glacial and interglacial age in the Upper 

Pleistocene, the microclimate changes in the 

Holocene and the human activities in the Up-

per Holocene.

Summary
Geomorphological mapping and evolution of the broader area of Kastoria 

(Orestias) Lake (NW Greece)
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