ν

9 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ

ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦHΗ ΣΗ ΙΜΒΡΟΤ (GOKCEADA) ΣΟΤΡΚΙΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΤΦΗΛΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΙΚΧΝ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Παπαδνγάκβξνπ Αγγειηθή1,*, Παπιόπνπινο Κνζκάο1, Παξραξίδεο Ιζαάθ1
1

Χαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ειεσζερίοσ Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα – Αζήλα
17671
email: gs20564@hua.gr

Πεξίιεςε
Η Ίκβξνο είλαη λεζί κε έθηαζε 285,5 Km2. Βξίζθεηαη ζην Αηγαίν πέιαγνο θαη ζπγθεθξηκέλα, 21 Km
βνξεηαλαηνιηθά ηεο Λήκλνπ θαη 24 Km λνηηαλαηνιηθά ηεο ακνζξάθεο. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο
είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ γεσκνξθψλ ηνπ λεζηνχ κε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πςειήο
ρσξηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηε
ηνπνγξαθία, ηελ πδξνγξαθία, ηε ιηζνινγία, ηε ηεθηνληθή, ηε κνξθνινγία θαη ηε παξάθηηα
κνξθνινγία.
H γεσκνξθνινγηθή κειέηε ηεο Ίκβξνπ, πεξηιακβάλεη ηελ γεσκνξθνινγηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ
λεζηνχ θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ. Αξρηθά, έγηλε ε αγθίζηξσζε (γεσαλαθνξά) ηνπ
ηνπνγξαθηθνχ ράξηε έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο νη νπνίεο είλαη ζε πξνβνιηθφ
ζχζηεκα UTM WGS 1984. Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ςεθηνπνίεζε ησλ κνξθψλ ηνπ
αλαγιχθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνγξαθία θαη ηελ πδξνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αλαγλψξηζε
θαη ηελ απνηχπσζε ησλ γεσκνξθψλ θαη ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλαιχζεθαλ νη
δνξπθνξηθέο εηθφλεο Quickbird θαη Aster νη νπνίεο είλαη πςειήο θαη κέζεο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο αληίζηνηρα. Η απεηθφληζε ησλ γεσκνξθψλ ηεο Ίκβξνπ, έγηλε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ
Arc map 9.2 θαη Erdas 9.1 θαη ε απφδνζε ηνπ γεσκνξθνινγηθνχ ράξηε έγηλε ζε ζρεδηαζηηθφ
πξφγξακκα. Αθνινχζεζε ε απεηθφληζε ηεο ιηζνινγίαο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Arc map 9.2 θαη ηέινο ηα ππνκλήκαηα ησλ ραξηψλ.
Με βάζε ηνλ γεσκνξθνινγηθφ ράξηε πνπ δεκηνπξγήζεθε, θαη ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ζρεηηθά
κε ηελ ηεθηνληθή θαη ηε γεσινγία ηνπ λεζηνχ πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
γεσκνξθέο ηνπ λεζηνχ θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ Σεηαξηνγελνχο.

GEOMORPHOLOGICAL MAPPING OF GOKCEADA ISLAND - TURKEY
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Abstract
Imvros, an island totalling 285,5 square kilometers (285,5 Km 2), is located in the Aegean Sea 21
Km north-east of Limnos Island and 24 Km south-east of Samothrace Island. This research aims
to map the island’s landforms utilizing satellite images of high spatial ability, as well as to
conclusions about the topography, hydrography, lithology, tectonics, morphology and the coastal
morphology of the island.
The geomorphological study of the island includes its geomorphological mapping as well as its
landscape’s development during Quaternary. Fistly the georefence of the topographic map has
been performed in order to insert the coordinates which are in UTM WGS 1984 projecting system.
Secondly, was the digitization of the landscape’s landforms concerning its topography and
hydrography. Lastly, in order to recognize and imprint the island’s geomorphological
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characteristics, Quickbird’s (of high spatial ability) and Aster’s (of medium spatial ability) satellite
images have been analyzed. For the representation of Imvros’s landforms, GIS Arc Map 9.2 and
Erdas 9.1 software was used, as well as drawing software for creating the geomorphological map.
To conclude, the representation the lithology’s and the geological’s map’s creation was
accomplished via the software Arc map 9.2 as well as the maps’ legends.
Based on the geomorphological map that has been created and the geological and tectonic data of
references, conclusions were drawn on the island’s landforms and their development during
Quaternary.
Λέμεηο θιεηδηά: ραξηνγξάθεζε, γεσκνξθνινγηθφο ράξηεο, δνξπθνξηθέο εηθφλεο, Ίκβξνο
Key words: geomorphological mapping, high resolution remote sensing data, Gokceada
1. Δηζαγσγή
Η Ίκβξνο, επίζεκα θαινχκελε Gökçeada ζηελ Σνπξθία, είλαη λεζί κε έθηαζε 285,5 Km2.
Βξίζθεηαη ζην Αηγαίν πέιαγνο θαη ζπγθεθξηκέλα, 21 Km βνξεηαλαηνιηθά ηεο Λήκλνπ θαη 24 Km
λνηηαλαηνιηθά ηεο ακνζξάθεο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Σνπξθίαο, κέξνο ηεο επαξρίαο
Çanakkale. Βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ Saros ζην βφξεην Αηγαίν πέιαγνο θαη είλαη επίζεο
ην πην δπηηθφ ζεκείν ηεο Σνπξθίαο. πγθεθξηκέλα ε ρεξζφλεζνο Avlaka (ρήκα 1).

Στήκα 1. Χωροζέηεζε ηες Ίκβροσ (Gökçeada) (www.googlemaps.com)
θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ γεσκνξθψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζην λεζί ηεο Ίκβξνπ, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ δηακφξθσζαλ
ην αλάγιπθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεηαξηνγελνχο. Δπίζεο, έγηλε ε αλάιπζε ησλ δνξπθνξηθψλ
εηθφλσλ Quickbird θαη Aster, νη νπνίεο είλαη πςειήο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Με βάζε ηηο
πιεξνθνξίεο ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, έγηλε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηε
ηνπνγξαθία, ηελ πδξνγξαθία, ηε ιηζνινγία, ηε ηεθηνληθή, ηε κνξθνινγία θαη ηε παξάθηηα
κνξθνινγία.
2.Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο αλάιπζεο
αλ πξψην βήκα έγηλε ε γεσαλαθνξά ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη
ζπληεηαγκέλεο νη νπνίεο είλαη ζε πξνβνιηθφ ζχζηεκα UTM WGS 1984. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε
ε ςεθηνπνίεζε ησλ κνξθψλ ηνπ αλαγιχθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνγξαθία θαη ηελ πδξνγξαθία.
πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ηνπνγξαθία, έγηλε ε ςεθηνπνίεζε ησλ πςνκεηξηθψλ θακππιψλ,
ηεο αθηνγξακκήο, ε εηζαγσγή ησλ ηνπσλπκίσλ θαη ησλ πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ. Με ηελ εηζαγσγή
ηεο πδξνγξαθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εηζαγσγή ησλ ιηκλψλ, ησλ πνηακψλ, ησλ θνηιάδσλ θαη
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ησλ θξαγκάησλ, νινθιεξψζεθε ε «πξψηε εηθφλα ηνπ λεζηνχ» θαη αλαδείρζεθε ην αλάγιπθν ηεο
Ίκβξνπ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία ησλ Gustavsson et all., (2005); Gustavsson et all., (2007). Έπεηηα
έγηλε ε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο DEM κε βάζε ηνπο Asselen S. et all., (2006).
Αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα ε αλαγλψξηζε θαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ γεσκνξθψλ. ην ζεκείν απηφ,
ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ νη δνξπθνξηθέο εηθφλεο Quickbird θαη Aster νη νπνίεο είλαη πςειήο θαη
κέζεο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο αληίζηνηρα κε εκεξνκελία ιήςεο 03/08/2005. Υάξε ζηελ
αλάιπζε ησλ εηθφλσλ απηψλ έγηλε ε αλαγλψξηζε θαη ε απνηχπσζε ησλ γεσκνξθψλ θαη ησλ
γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βαζηζκέλα ζηνπο Siart C. et all., (2009).

Στήκα 2. Αποθοκκέλο ηκήκα θαζκαηηθής δώλες 2 ηες δορσθορηθής εηθόλας Aster

Στήκα 3. Ψεσδέγτρωκε εηθόλα Aster RGB-321 κε προβοιηθό ζύζηεκα UTM WGS 1984
πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο Quickbird θαη ηηο ςεπδέγρξσκεο εηθφλεο Aster
έγηλε ε αλαγλψξηζε ησλ θαξαγγηψλ, ησλ θνηιάδσλ κε έληνλε θαηά βάζνο δηάβξσζε θαη ησλ
αιινπβηαθψλ ξηπηδίσλ (ρήκα 3). Όζνλ αθνξά φκσο ηνπο θξεκλνχο θαη ηηο επηθάλεηεο
επηπέδσζεο, πέξα απφ ηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ιήθζεθαλ απφ ηνλ
ράξηε θιίζεσλ ηεο Ίκβξνπ, ν νπνίνο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ
εληνπίδνληαο ζηνλ ρψξν ηηο πεξηνρέο εκθάληζεο ησλ γεσκνξθψλ.
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Στήκα 4. Χάρηες θιίζεωλ ηες Ίκβροσ (Gökçeada)
Δπίζεο, ε επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ βνήζεζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ
παξάθηησλ γεσκνξθψλ. Έηζη, ράξε ζηηο εηθφλεο Quickbird έγηλε ε δηάθξηζε ησλ παξάθηησλ
θξεκλψλ απφ ηνπο θξεκλνχο κε ίδεκα, θαζψο επίζεο θαη ησλ αθηψλ κε κηθξή θιίζε θαη ίδεκα.
Δπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε θαη ησλ εηθφλσλ Aster ςεθηνπνηήζεθαλ νη ζίλεο,
ην ηφκπνιν θαη νη αλζξσπνγελήο επεκβάζεηο φπσο νη ηερλεηά δηακνξθσκέλεο αθηέο θαη νη
πξνβιήηεο (Pavlopoulos et al. 2009).
Όζνλ αθνξά ηελ απεηθφληζε ηεο ιηζνινγίαο, απηή έγηλε κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία (Koral, H., et
al., 2008) θαη ηέινο, ζηελ ελφηεηα ηεο ηεθηνληθήο, ηα ξήγκαηα νξαηά θαη κε, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ρσξνζέηεζή ηνπο ιήθζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία (Ergin M. et all., 1999; Bayhan E. et all., 2001;
Yaltrak C. et al., 2002; Koral, H., et al., 2008) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ςεπδέγρξσκεο δνξπθνξηθέο
εηθφλεο Aster αιιά θαη ηνλ γεσκνξθνινγηθφ ράξηε πνπ δεκηνπξγήζεθε.

Στήκα 5: Μοληέιο DEM
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Στήκα 6: Γεωκορθοιογηθός τάρηες ηες Ίκβροσ (Gökçeada)
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3.Απνηειέζκαηα
Παξαηεξψληαο ηνλ γεσκνξθνινγηθφ ράξηε, νδεγνχκαζηε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. Απνηειείηαη
ιηζνινγηθά απφ εθαηζηηνγελή πεηξψκαηα θαη είλαη κηα ζεηζκηθά ελεξγή πεξηνρή κε πνιιά ξήγκαηα.
Έηζη εμεγνχληαη θαη νη γεσκνξθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην λεζί φπσο ηα θαξάγγηα θαη νη θνηιάδεο κε
έληνλε θαηά βάζνο δηάβξσζε. Δπίζεο ιφγσ ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ εμσγελψλ δηεξγαζηψλ,
νθείιεηαη θαη ε δεκηνπξγία ησλ θξεκλψλ νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Ίκβξνπ
θαζψο επίζεο θαη παξάθηηνη θξεκλνί κε ε ρσξίο ηδήκαηα ζηε βάζε ηνπο, ζην παξάθηην ηκήκα.
πγθεθξηκέλα, ε βφξεηα αθηή ηνπ λεζηνχ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ βφξεην θιάδν ηνπ ξήγκαηνο ηεο
Αλαηνιίαο, θζάλεη κέρξη 673 κέηξα πςφκεηξν κε απφηνκεο θιίζεηο ζηε ηάθξν ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ.
(Yaltrak C. et al., 2002). Η λφηηα αθηή είλαη πην νκαιή κε έλα κέζν πςφκεηξν 150 κέηξσλ.
Διάρηζηεο είλαη νη αθηέο κε κηθξή θιίζε θαη ίδεκα νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ θφιπν Kefalos θαη λφηηα
ηεο ιηκλνζάιαζζαο Tuzla. Δπίζεο, αθηέο κε κηθξή θιίζε θαη ίδεκα παξαηεξνχληαη ζηηο εθβνιέο ησλ
Πιεηζηνθαηληθψλ αιινπβηαθψλ ξηπηδίσλ. Παξάιιεια εληνπίδνληαη ζηηο ζέζεηο απηέο ζχγρξνλεο
αιινπβηαθέο θαη θνινπβηαθέο απνζέζεηο.
Η ιηκλνζάιαζζα Tuzla ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο επνρηαθέο αιιαγέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο
θαη απφ ην επίπεδν ππφγεησλ λεξψλ. Η χπαξμε ακκψδνπο παξάθηηνπ θξάγκαηνο δηακνξθψλεηαη
θπξίσο κε ηηο ζαιάζζηεο δηεξγαζίεο, φπσο ηα θχκαηα θαη ηα παξάθηηα ξεχκαηα. Πεξηνδηθά ε
ιηκλνζάιαζζα επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα κέζσ ησλ δηφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ππνρψξεζε ηνπ ακκψδνπο θξάγκαηνο ζε πεξηφδνπο θαηαηγίδσλ. Η πεδηάδα ζηε βφξεηα πεξηνρή
ηεο ιηκλνζάιαζζαο Tuzla δηακνξθψζεθε ράξε ζηε δηαδηθαζία απφζεζεο ηνπ πνηακνχ, ε νπνία
πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο ήηαλ εληνλφηεξε. Η πεξηνρή απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο
παιαηάο εγθαηαιειεηκκέλεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ θαη ησλ παιαηψλ εθβνιψλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
πνηακφο πιένλ δελ εθβάιιεη ζηελ πξφζθαηε πεξηνρή ιηκλνζαιαζζψλ θαη ην ελεξγφ θχξην θαλάιη
ηνπ, έρεη θαηεχζπλζε βφξεηα θαη δεκηνπξγεί ηηο λέεο εθβνιέο πνηακνχ ζηνλ θφιπν Kefalνs.
Σνπιάρηζηνλ ηξία παιαηά εγθαηαιειεηκκέλα θαλάιηα πνηακψλ βξέζεθαλ λφηηα ηεο πεξηνρήο ηνπ
πξφζθαηνπ ελεξγνχ θαλαιηνχ πνηακψλ. Απηά ηα θαλάιηα είραλ πηζαλψο ηηο εθβνιέο ηνπο ζηε
βφξεηα πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Tuzla πξηλ απφ νξηζκέλνπο αηψλεο.
Η δηαθνξνπνίεζε ζην αλάγιπθν κεηαμχ ηεο δπηηθήο εκη-νξεηλήο πεξηνρήο θαη ηεο αλαηνιηθήο
νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαθνξεηηθή ιηζνινγία θαη ζηελ χπαξμε ησλ ελεξγψλ γεληθήο δηεχζπλζεο ΑΓ. Η δπηηθή πεξηνρή απνηειείηαη απφ Οιηγνθαηληθά εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα πνπ είλαη
αλζεθηηθφηεξα ζηηο δηεξγαζίεο δηάβξσζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ εληνλφηεξν αλάγιπθν κε κεγάιεο
ηηκέο θιίζεσλ. Αληίζεηα, ηα Μεηνθαηληθά – Πιεηνθαηληθά ηδήκαηα ησλ καξγατθψλ αζβεζηφιηζσλ θαη
ησλ ςακκηηψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επδηάβξσηα, δηακνξθψλνπλ αλάγιπθν κε ηηο κηθξέο ηηκέο
θιίζεσλ. Η δπηηθή πεξηνρή ηεο ρεξζνλήζνπ Kefalνs απνηειεί κηα επηθάλεηα επηπέδσζεο κε ηελ
θιίζε ζην λνηηνδπηηθφ ζεκείν (Koral, H., et al., 2008).
Οη επηθάλεηεο επηπέδσζεο, απνηεινχλ κνξθέο δηάβξσζεο θαη είλαη ζρεηηθά επίπεδεο, νκαιέο
επηθάλεηεο κε κεξηθέο ζρεηηθά θιίζεηο 0-20. Απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαδίνπ σξηκφηεηαο θαη
ε δεκηνπξγία ηνπο πξνυπνζέηεη καθξά δηάξθεηα ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο ζρεηηθήο ηεθηνληθήο
εξεκίαο. πγθεθξηκέλα, νη επηθάλεηεο επηπέδσζεο ηεο Ίκβξνπ δηαθξίλνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο νη
νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. ε πςφκεηξν 0-70 κέηξσλ θαη 80-150 κέηξσλ είλαη νη λεφηεξεο
θαη βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά, παξάθηηα ηνπ λεζηνχ θπξίσο θνληά ζε ξήγκαηα θαη πάλσ ζε
πεηξψκαηα Μεηνθαηληθψλ αλδεζίησλ, Οιηγνθαηληθψλ ςακκηηψλ θαη ζε ελδηαζηξψζεηο αξγηιηθψλ
αζβεζηφιηζσλ. Οη παιαηφηεξεο απφ απηέο θαη ζε πςφκεηξν 160-230 κέηξσλ θαη 240-310 κέηξσλ
ηνπνζεηνχληαη πην θεληξηθά ηνπ λεζηνχ θαη φρη ηφζν παξάθηηα. Δμαίξεζε απνηειεί κηα νκάδα
επηθαλεηψλ επηπέδσζεο θνληά ζηε πεξηνρή Marmaros θαη δηαθξίλεηαη πάλσ ζε θξνθαινπαγή, ζε
ςακκίηεο θαη αξγηιηθνχο ζρηζηφιηζνπο (ρήκα 6). Οη ηειεπηαίεο δχν νκάδεο 320-430 θαη 440-640
κέηξσλ κε ηηο παιαηφηεξεο ζε ειηθία επηθάλεηεο επηπέδσζεο, βξίζθνληαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ
λεζηνχ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ επηθαλεηψλ απηψλ βξίζθεηαη θνληά ζε
ξήγκαηα θαη θαξάγγηα (Ergin M. et all.,1999; Koral, H. et al., 2008).
Όζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε, απηή είλαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ιφγσ ηεο
αξαηνθαηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ. πγθεθξηκέλα ηερλεηά δηακνξθσκέλεο αθηέο παξαηεξνχληαη κφλν
ζηα ιηκάληα ηνπ λεζηνχ φπσο ζην Kuzulimani θαη ζην Kalekoy, ελψ πξνβιήηα θάζεηε ζηελ αθηή
έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε πεξηνρή Uğurlu köyü, ζηελ εθβνιή ηνπ αιινπβηαθνχ ξηπηδίνπ γηα ηελ
επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο αηγηαινχ.
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4.πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Σν λεζί ηεο Ίκβξνπ, έρεη επδηάθξηηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο απφηνκεο αθηνγξακκέο, ηνπο θξεκλνχο, θνηιάδεο κε θαηά βάζνο δηάβξσζε θαη
ζεκεία θακπήο. Σν αλάγιπθφ ηεο έρεη ζηνηρεία ηεο ελεξγνχ ηεθηνληθήο, θαη ππάξρνπλ ζαθείο
ελδείμεηο ηεθηνληθήο αλχςσζεο εμαηηίαο ηνπ βφξεηνπ θιάδνπ ηνπ ξήγκαηνο ηεο Αλαηνιίαο.
Η αλχςσζε είλαη εκθαλήο απφ ηηο αλπςσκέλεο αθηνγξακκέο (Koral, H., et al., 2008), ηηο
αλπςσκέλεο αλαβαζκίδεο (Koral, H., et al., 2008), ζηηο θνηιάδεο κε έληνλε θαηά βάζνο δηάβξσζε
θαη ζηα ζεκεία θακπήο ησλ θνηιάδσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη φηη ίρλε παιαην-αθηήο
παξαηεξνχληαη πεξίπνπ 12 κέηξα επάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο (Koral, H., et al., 2008).
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο νη δηαβξσηηθέο δηεξγαζίεο είλαη έληνλεο θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο αθηήο,
φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο νγθφιηζνπο θαη ηα θνξήκαηα ζηε βάζε ησλ θξεκλψλ.
ηελ Ίκβξν θαη ζην ηκήκα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ, ε αλχςσζε ζπλδέεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ πνηθίισλ ξεγκάησλ νξηδφληηαο νιίζζεζεο (Bayhan E. et all., 2001). Οη κνξθνηεθηνληθέο δνκέο,
ε κεηαηφπηζε θαη ε επαλάιεςε ησλ γεσινγηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ έρνπλ
γεληθή θαηεχζπλζε απφ ηα ΒΑ πξνο ηα ΒΓ. Απηά ηα ξήγκαηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ηεθηνληθή
αλχςσζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ λεζηνχ. Οη παιαην-αθηέο θαη νη αλαβαζκίδεο αλπςψζεθαλ εμαηηίαο
ηνπ αλάζηξνθνπ ξήγκαηνο. Δπηπιένλ, ηα ξήγκαηα απηά, πξνθαιψληαο κηα γεληθή αλχςσζε,
νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία βπζηζκάησλ εμαηηίαο ησλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ φπσο ην βχζηζκα ηεο
ιηκλνζάιαζζαο Tusla (Koral, H. et al., 2008).
Ο ξπζκφο αλχςσζεο είλαη άγλσζηνο, δεδνκέλνπ φηη ε ειηθία έλαξμεο ηεο αλχςσζεο είλαη
δηθνξνχκελε, παξφηη ε ηεθηνληθή αλχςσζε ηνπνζεηείηαη απφ ην άλσ Μεηφθαηλν – Πιεηφθαηλν πνπ
εκθαλίδεηαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ θαη παξάιιεια παξαηεξείηαη θαη ζηε ζαιάζζηα ηδεκαησγελή
αθνινπζία θαηά κήθνο ησλ πεξηζσξίσλ ηνπ λεζηνχ (Bayhan E. et all., 2001; Koral, H. et al., 2008).
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