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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
που αναπτύσσει ο Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Τμήματος 
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρούσα διατριβή, η 
οποία μου ανατέθηκε το 2006, εκπονήθηκε με την υποστήριξη (1 έτους) Υποτροφίας 
Εσωτερικού (ειδίκευση Οικοστρωματογραφία) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.).  
 
Στη διατριβή που ακολουθεί καταβλήθηκε προσπάθεια εφαρμογής σύγχρονων 
μεθόδων Μικροπαλαιοντολογίας στη γνώση των δυνατοτήτων της ομάδας των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων τόσο από βιο-οικοστρωματογραφικής όσο και από 
παλαιοωκεανογραφικής και παλαιοκλιματικής απόψεως. Με το συνδυασμό της 
έρευνας σύγχρονων και απολιθωμένων βιοκοινωνιών επιδιώχθηκε μία 
ολοκληρωμένη μελέτη με στοιχεία της βιοποικιλότητας, της οικολογίας και της εξέλιξης 
των Άνω-Τεταρτογενών συγκεντρώσεων της πλαγκτονικής μικροπανίδας στο Αιγαίο 
και στο Λιβυκό Πέλαγος. Οι διαφορετικές μέθοδοι προσδιορισμού της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή 
προσέφεραν επίσης μία πολυδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του παλαιοκλίματος 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Προφανώς, η παρούσα διατριβή 
δεν καλύπτει πλήρως το εύρος των δυνατοτήτων της ομάδας των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο. Πάντως, η διατριβή 
αυτή ήταν για μένα μία συναρπαστική διαδρομή, μέσα από την οποία έζησα στιγμές 
που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα. Ασφαλώς σε όλη αυτή την εμπειρία, μου 
στάθηκαν και με βοήθησαν πολλοί άνθρωποι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Θέλω 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους, αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί 
ένα απλό ευχαριστώ. 
 
Τη βαθειά μου ευγνωμοσύνη θα ήθελα να εκφράσω στον Επιβλέποντα Καθηγητή κ. 
Μ.∆. ∆ερμιτζάκη, τ. Αντιπρύτανη του Παν/μίου Αθηνών και Κοσμήτορα της Σχολής 
Θετικών Επιστημών τόσο για την προτροπή του να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο 
θέμα, όσο και για την αμέριστη ηθική και έμπρακτη στήριξη, βοήθεια, υποστήριξη και 
άριστη καθοδήγηση καθ’όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου αυτής. Υπήρξε 
πραγματικός δάσκαλος για μένα και τον ευχαριστώ θερμότατα που με ώθησε σε μία 
ορθή πορεία έρευνας και μελέτης, αλλά και γιατί, όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε δίπλα 
μου με κάθε τρόπο. Στην αδιάκοπη αυτή υποστήριξη οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος 
η ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής. 
 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τα άλλα δύο μέλη της συμβουλευτικής 
επιτροπής, την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Α. Αντωναράκου και την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια κ. Μ. Τριανταφύλλου για την εποικοδομητική κριτική τους, καθώς και για 
την πολύτιμη συμπαράσταση και το συνεχές ενδιαφέρον τους. Οι παρατηρήσεις τους 
και οι πρωτοποριακές ιδέες τους ήταν πολύτιμες, ενώ παράλληλα η προθυμία τους 
κάθε στιγμή επιστημονικής ή απλά ανθρώπινης δυστοκίας να συζητήσουν, να 
συμβουλεύσουν, ακόμα και να δώσουν κουράγιο όταν αυτό χρειαζόταν, ήταν 
καταλυτική για την εκπόνηση της διατριβής. Ειδικότερα την κ. Αντωναράκου 
ευχαριστώ θερμά για την πίστη στις δυνατότητές μου και τις ευκαιρίες που μου έδωσε, 
την πολύτιμη βοήθεια και τις χρήσιμες κατευθύνσεις που μου προσέφερε κατά την 
ένταξή μου στην έρευνα των πλαγκτονικών τρηματοφόρων και κυρίως για τις 
εποικοδομητικές συζητήσεις και διορθώσεις κατά τη βιο-οικοστρωματογραφική 
ανάλυση και γενικά στην αναγνώριση και επεξεργασία των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. Την κ. Τριανταφύλλου ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή μου τόσο 
στην ερευνητική αποστολή του γερμανικού σκάφους “R/V Meteor” (Meteor Expedition 
Leg M71/3; 2007) στη Μεσόγειο, όσο και στη διμερή συμφωνία στα πλαίσια του 



προγράμματος Socrates/Erasmus (2007-2008) μεταξύ του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας (ICTA) του Αυτόνομου Πανεπιστήμιου της Βαρκελώνης 
(UAB) στην Ισπανία.  
 
Ιδιαιτέρως επιθυμώ να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την τιμή που μου έκαναν να αποδεχτούν και να κρίνουν τη δουλειά 
μου. Τον Καθηγητή κ. Γ. Αναστασάκη ευχαριστώ για την παραχώρηση επιφανειακών 
ιζημάτων πυθμένα που χρησιμοποιήθηκαν για την βαθμονόμηση του λόγου Mg/Ca 
στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και για τις εύστοχες παρεμβάσεις του στις ατελείωτες 
συζητήσεις μας. Τη ∆ιευθύντρια Εργαστηρίου, Καθηγήτρια κ. Ζαμπετάκη-Λέκκα, για 
την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και την παροχή του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και επιπλέον για τις ιδιαιτέρως εποικοδομητικές 
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Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε 
στα αρχικά στάδια της εισαγωγής μου στο αντικείμενο της μελέτης των ιχνοστοιχείων 
στα κελύφη των τρηματοφόρων και την παροχή των εργαστηρίων του Αυτόνομου 
Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (UAB) και των εργαστηριακών αντιδραστηρίων κατά 
τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων. 
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στον ∆ιευθυντή του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας-
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EXTENDED ABSTRACT 
 
 

General introduction to the investigation 
In recent decades the political establishment and the mass media have increased 
their focus on climatic changes. Predictions of the future climate warming show that 
the worst-case scenario involves a global 3°C temperature rise in the coming century 
(IPCC, 2007). However, climate prediction requires a precise understanding of past 
oceanographic and climatic records. Marine sediment cores are good archives of 
past oceanic developments, due to their often long time series of more or less 
uninterrupted sediment sequences that potentially store information about past 
climatic and oceanographic developments of physical, chemical and biological 
parameters. Planktonic foraminifera are particularly suitable for the decrypting of the 
sedimentary record and for assessing the surface ocean’s role in climate change, 
due to a) their wide distribution in the world oceans, b) the good fossilization potential 
for their calcitic shells, c) their long geological record, d) their upper water column 
habitat, e) calcium carbonate mineral structure, and f) preservation in the deep-sea 
sedimentary record (Murray, 1897; Kucera, 2007; Wilke et al., 2009). Moreover, 
planktonic foraminiferal species are sensitive to a range of environmental parameters 
and the chemical and isotopic composition of their calcite skeleton records the 
properties of ambient seawater and the nature of metabolic and kinetic processes 
that take place during calcification (Lea, 2003; Langer, 2007). This remarkable 
capacity to reflect the state of their habitat, coupled with the abundance of their 
fossils in marine cores, makes foraminifera the main tool for reconstructions of past 
oceans and climate.  
 
The role of the Mediterranean Sea in climate variability 
The ocean has a large heat storage capacity and is a major component in the 
complex climate system responsible for redistributing large amounts of energy 
around the globe. Over the last decades, considerable interest exists in the role of 
the tropical oceans in climate change, and in particular, oceanic sub-basins and 
marginal seas which are often more responsive to paleoceanographic and 
paleoclimatic changes than global oceans, because of their smaller size and partial 
isolation. As an example, the small volume of the Mediterranean Sea, compared with 
ocean basins, causes changes in its climatic forcing to be recorded virtually 
instantaneously in palaeoceanographic proxy data, such as stable isotope and other 
geochemical ratios, and microfossil abundances. The basin’s limited communication 
with the open ocean implies that any climatic signals will be recorded in an amplified 
fashion in Mediterranean properties, such as temperature, salinity and specific 
elemental concentrations. Moreover, the direct influence of north Atlantic surface 
water on the faunal assemblages gives a measure of the close hydrological 
relationship between the north Atlantic and the Mediterranean Sea water masses, 
and underlines the prominent role of the Mediterranean in the understanding of 
global climatic evolution. 
 
Especially the eastern Mediterranean Sea (e.g. Aegean Sea, Libyan Sea) is ideal for 
addressing proposed forcing mechanisms of tropical climate variability (Rohling et al., 
2009; Casford et al., 2003) due to its intermediate position between the higher-
latitude (i.e. North Atlantic-influenced) and lower-latitude (i.e. monsoonally 
influenced) climate systems. The warm and dry conditions in these sub-basins result 
in intensive evaporation that exceeds precipitation and freshwater input from rivers. 
Thus, the salinity of the eastern Mediterranean Surface Water (MSW) rises to values 
>39 psu, and the mean temperature is 16-25°C (Poulos et al., 1997). This 
heightened sensitivity to the effects of climate variations seems to be especially true 
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for the Aegean Sea, because of the combination of its semi-isolation from the rest of 
the Mediterranean Sea, its small size, the proximity to the Dardanelles Straits and the 
Black Sea, large topographic contrasts acting as specific boundary conditions, the 
abundance of local freshwater inputs and the regional climate (Rohling et al., 2009). 
In addition to interactions with the southern Aegean and with remote and local 
atmospheric forcing (Poulos at al., 1997; Zervakis et al., 2000), the Libyan Sea is 
characterized by a climatic gradient from mid-latitude to subtropical regimes that 
appears to be very sensitive to climate changes. A consequence of this flow pattern 
is that the modern Aegean and Libyan Seas share all the characteristics of the 
oligotrophic Eastern Mediterranean and moreover act as “miniature oceans” 
(Lykousis et al., 2002).  
 
Summary of the Investigation 
The overall objective for this PhD-study was to reconstruct palaeoclimate and 
palaeoceanographic conditions and further extend our knowledge of the climatic 
variability in the eastern Mediterranean Sea during the Late Quaternary, a time slice 
that covers the entire Holocene (present interglacial period), the last deglaciation and 
most of the last glacial period. In order to advance the understanding of the spatial 
and temporal variability of observed climatic and oceanographic changes and 
elucidate forcing mechanisms, this study aimed at achieving high resolution sediment 
cores at sub-centennial to centennial scale. The distribution pattern of the planktonic 
foraminifera species identified in Aegean and Libyan cores has been analyzed and 
used for the biostratigraphic analysis, the unraveling of the palaeoclimatic history, the 
determination of the surface conditions, the orbital configuration of the climatic 
changes and the sediment cyclicity of the cores. The initial aim of the present study 
was to illustrate an “bio-ecozonal methodology”, which allows definition of a high-
resolution bio-chrono-eco-stratigraphic scheme for the eastern Mediterranean Late 
Quaternary. This scheme has specifically applied in the semi-enclosed basin of the 
Aegean Sea (4 cores in southeast Aegean: NS-14, NS-18, NS-40, KN3 and 1 core in 
north Aegean: SK-1), and further south in the Libyan Sea (2 cores: ADE 3-23, ADE 
3-24). Details and core locations are summarized in Table 4.1.  
 

Cores Basin Latitude    
(0N) 

Longitude 
(0E) 

Expedition 
(Ship/Year) 

Water Depth   
(m) 

NS-14  S. Aegean 36.380.550 27.000.280 R/V “Aegeo”/1998 505 

NS-18  S. Aegean 38.954.833 24.753.333 R/V “Aegeo” /1998 780 

NS-40  S. Aegean 37.010.130 26.190.040 R/V “Aegeo”/1998 1078 

KN3 S. Aegean 36.400.636 27.120.040 R/V “Aegeo”/2009 607 

SK-1  N. Aegean 38.800.138 23.800.105 R/V Discavery/1982 1000 

ADE 3-23 Libyan Sea  34.750.000 21.880.000 R/V “Aegeo”/2001 2459 

ADE 3-24  Libyan Sea  33.550.440 27.440.444 R/V “Aegeo”/2001 >2500 

 
Table 4.1: Locations, Coordinates, seafloor water depths and sampling timing of the studied 
gravity cores. 
 
Additionally, selected marine cores were investigated using several 
paleoceanographic proxies. These include planktic foraminiferal fauna distributions, 
palaecological reconstructions through multivariate statistical analyses (Q-mode, R-
mode cluster analyses and principal component analyses), sea surface temperature 
(SST) reconstructions based on planktic foraminifer species counts (the planktonic 
palaeoclimatic curve used as an index of SST) and measurements of stable isotopes 
(δ18O, δ13C) in selected foraminiferal tests (Globigerinoides ruber (w)). Foraminiferal 
concentrations as well as humidity (H-index, runoff), temperature (T-index), 
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stratification (S-index) of the water column and seasonality (Sn-index) biomarker 
indices that provide important information on palaeoceanographic and climate 
dynamics and gradients were also used.  
 
Additionally the relatively new paleothermometer, Mg/Ca-ratio, was applied on the 
same foraminiferal species with stable isotope analyses to test and examine its 
applicability in subtropical and high-salinity environmental settings. The influence of 
external factors like diagenesis and salinity on the T-signal in Mg/Ca was extensively 
investigated in a series of modern core tops along a N‐S Aegean Sea transect in 
order to figure out how accurately the Mg/Ca ratio in foraminiferal calcite reflects the 
ambient temperature. 
 
Bio-chronostratigraphy 
The chronostratigraphy of the cores is based on a combination of accelerator mass 
spectrometry (14C AMS) radiocarbon date measurements coupled with additional 
control points and bioevents of planktonic foraminifera. The starting point for the 
biostratigraphy is the recognition of so-called biostratigraphic horizons (biohorizons) 
that can be thought of as levels that can be correlated between stratigraphic sections 
where the fossil content changes in some measurable way. The high resolution study 
of the planktonic foraminifera fauna in 5 cores from the Aegean Sea and in 2 cores 
from the Libyan Sea define a series of bio-events of the most important species of 
planktonic foraminifera, most of them common in the majority of the cores. More 
explicitly, in the present study were identified and dated up to 73 biological events 
(defined by morphospecies evolution, first local occurrences (FLO) and 
disappearances of a given species, prominent changes in coiling direction, frequency 
shifts and abundance distribution of species) in the Late Quaternary, of which 37 are 
newly defined (symbolized with “f”). Regarding the remainder, and following the 
nomenclature introduced by Pujol & Vergnaud-Grazzini (1989) and Pérez-Folgado et 
al. (2003), the biostratigraphic resolution is determined by the identification of zones 
defining intervals of time, in which certain species reach values well above or below 
the average percentages. The upper and lower limits of these zones are marked by 
sharp changes in abundance that can be used to define the bio-events. The 
identification of these bio-events in other more or less distant cores (central or 
western Mediterranean) permits a precise correlation among them and facilitates 
palaeoclimatic and/or palaeoceanographic interpretations for the studied time 
interval.  
 

Core Depth 
(cm) 

Age 
(14Cnc BP) 

Age  
(14C Kyr cal BP) 

Bio-index Reference 

NS-14 48 5,49 ± 40 5,587-5,853 Mixed Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 80 8,28 ± 50 8,430-8,843 Mixed  Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 86 8,39 ± 40 8,596-8,959 Mixed  Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 114 8,64 ± 40 8,968-9,299 Mixed Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 252 11,77 ± 60 12,956-13,240 Mixed Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 344 18,22 ± 90 20,733-21,186 Mixed Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 393 18,15 ± 90 20,640-21,084 Mixed  Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-18 57 4,69 ± 40 4,570-4,850 G. ruber This study 

NS-18 255 18,3 ± 80 21,110-21,410 G. ruber  This study 

KN-3 121 4,98 ± 40 4,950-5,280 Mixed planktonic This study 

 
Table 4.2: 14C AMS datings in selected samples of the Aegean cores NS-14, NS-18 and KN3. 
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Moreover, the 14C AMS datings were performed on monospecific (G. ruber) or mixed 
planktonic foraminiferal tests in the size fraction >150 μm (Table 4.2) all along the 
cores. For the age models of all cores additional dated control points have been used 
(Table 4.3). These include the core top sample (where it is dated; e.g. core NS-14 – 
Kontakiotis et al., 2011), the Z2 Santorini ash layer (Ramsey et al., 2004), the top 
and the base of sapropels S1 and SMH (Triantaphyllou et al., 2009a,b), as well as 
the boundaries of the chronozones Bølling-Allerød (B-A), Younger Dryas (YD), and 
the Heinrich (He) events that have been dated in other cores in the Mediterranean 
and globally.  
 

Control points 
Age  

(14Cnc BP) 
Reference 

Core-top sample 2.48  Kontakiotis et al., 2011 

Tephra of Santorin Ζ2 3.36 Friedrich et al., 1990 

Sapropel Mid Holocene (SMH) - Top 4.00 Triantaphyllou et al., 2009b 

Sapropel Mid Holocene (SMH) - Base 5.00 Triantaphyllou et al., 2009b 

Υounger Dryas - Top 10.00 Capotondi et al., 1999 

Base Υounger Dryas - Top Bølling/Allerød 11.40 Capotondi et al., 1999 

Bølling/Allerød - Baseη 13.20 Jorissen et al., 1993 

Glacial/Late Glacial boundary 13.20 Zachariasse et al., 1997 

Heinrich 1 - Top 13.70 Geraga et al., 2000 

Heinrich 1 - Base 15.00 Paterne et al., 1999 

Last Glacial Maximum - Top 16.00 Capotondi, 1995 

Last Glacial Maximum - Base 18.00 Capotondi, 1995 

Heinrich 2 - Top 19.40 Paterne et al., 1999 

Heinrich 2 - Base 22.40 Paterne et al., 1999 

Heinrich 3 - Top 26.70 Paterne et al., 1999 

Heinrich 3 - Base 30.20 Paterne et al., 1999 

Heinrich 4 - Top 32.87 Paterne et al., 1999 

Heinrich 4 - Base 35.30 Paterne et al., 1999 

Heinrich 5 - Top 42.80 Cortijo et al., 1997 

Heinrich 5 - Base 44.60 Cortijo et al., 1997 

Heinrich 5a- Top 52.00 Rashid et al., 2003 

Heinrich 5a - Base 53.00 Rashid et al., 2003 

Boundary of isotopic stages MIS3/MIS4 58.96 Martinson et al., 1987 

 
Table 4.3: Control points used in the present study in order to define the chronostratigraphic 
framework of the Aegean and Libyan Seas. 
 
Finally, the age models were established by linear interpolation between all the 
above dating points. Hereafter, the dates are given in uncalibrated thousands of 
years Before Present, referred to as kyrnc BP. According to the chronostratigraphic 
framework of each core, the corresponding average sedimentation rate is also 
calculated (Fig. 4.3 to 4.10 and Tables 4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 4.13, 4.15 and 4.17; 
chapter 4, p. 38-55). It is worth noting that the turbidite layers have not been taken 
into consideration in the construction of the age model curve for the estimation of the 
sedimentation rate. 
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Fig. 5.1: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core NS-14. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-10) (modified 
after Triantaphyllou et al., 2007 and Triantaphyllou et al., 2009a). 
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Fig. 5.2: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core NS-18. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-11). 
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Fig. 5.3: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core NS-40. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-15) (modified 
after Triantaphyllou et al., 2007 and Triantaphyllou et al., 2009a). 
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Fig. 5.4: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core SK-1. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-11). 
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Fig. 5.6: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core ADE 3-23. To the right are the established bio-ecozones (LPFE1-10) and the 
marine isotope stages (MIS1-4). 
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Fig. 5.7: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core ADE 3-24. To the right are the established bio-ecozones (LPFE1-10) and the 
marine isotope stages (MIS1-2). 
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Fig. 4.10: Time stratigraphic framework of studied cores. The dashed lines represent the 
boundaries of the marine isotopic stages (MIS1-MIS4). 
 
Bio-ecozonation of the eastern Mediterranean Sea 
Within this robust biostratigraphical framework, and because the bioevents are 
related to palaeoenvironmental changes, these events were used to establish a local 
bio-ecozonation. The detailed quantitative analyses of planktonic foraminiferal fauna 
resulted in the identification of 15 bio-ecozones (APFE1-APF15) for the Aegean and 
21 bio-ecozones (LPFE1-LPF21) for the Libyan Sea spanning approximately the last 
30.0 and 60.0 kyrnc BP respectively (Fig. 5.1 to 5.7). Each bio-ecozone is defined by 
using a progressive number from the top to the base of the core and identified by the 
appearance and/or disappearance of the main specific taxa and from peaks of 
abundance and/or by modification in marine conditions, such as vertical mixing, as 
well as changes in marine productivity and surface water temperature, salinity and/or 
current flow. Sub-ecozones or distinctive distributional events with shorter duration 
have also been identified in some bio-ecozones. This study uses the concept of 
“assemblage bio-ecozones” to refer to the ecological response of planktonic 
foraminifera to environmental changes, rather than evolutionary changes. In this 
sense planktonic foraminifera are important palaeocologic and palaeoclimatologic 
indicators and such subdivision of their record provides significant insights into the 
complex dynamics of each studied basin of the eastern Mediterranean Sea.  
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Fig. 5.8: Correlation scheme between the bio-ecozones defined in Aegean and Libyan Seas 
and the correspondent biozones or ecozones identified in different basins of the 
Mediterranean Sea (e.g. Aegean Sea, Ionian Sea, Mediterranean ridge, Adriatic Sea, 
Tyrrhenian Sea and Sicily). 
 
The established high-resolution bio-ecozonation scheme allows a detailed 
palaeoecological reconstruction for the Late Glacial-Holocene archive in the Aegean 
and Libyan Seas, and furthermore provides a notable contribution for palaeoclimatic 
studies, facilitating intercorrelations between various oceanographic basins. In 
particular, this allows quantification of the difference between synchronous and 
diachronous microfaunal events, offering a better comprehension of the 
palaeoceanographic history of these basins. The proposed bio-ecozonation, coupled 
with the high sedimentation rates that characterize the Aegean Sea, and the 
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extension back in time to document in the Libyan Sea, permit the refinement of 
previous Late Quaternary regional plankton ecostratigraphic schemes (Aegean Sea: 
Triantaphyllou et al., 2007, 2009a; Ionian Sea: Geraga et al., 2008; Mediterranean 
ridge: Principato et al., 2003; Adriatic Sea: Capotondi et al., 1999; Asioli et al., 1999, 
2001; Jorissen et al., 1993; Siani et al., 2010; Tyrrhenian Sea: Tamburini et al., 1998; 
Sbaffi et al., 2001; Sicily: Sprovieri et al., 2003) (Fig. 5.8).  
 
In order to allow a more detailed comparison and correlation with the ecozones or 
biozones already established in the Mediterranean basin, the quantitative evolution of 
the most frequent planktonic foraminifera within each bio-ecozone or sub-bio-
ecozone is described (Table 5.1; chapter 5, p. 86-90). The relative abundance 
variations of the most frequent taxa also permit easier recognition of each bio-
ecozone. Any minor discrepancies between the present and previous studies 
concern the synchroneity between the bio-ecozone boundaries, and are due to i) the 
different size fraction in planktic foraminifera analyses adopted by the authors (e.g. 
Capodonti et al., 1999), ii) dating uncertainties of 14C ages probably due to the 
application of a constant sea-surface 14C reservoir age correction in previous studies, 
especially during the late glacial–interglacial transition, and to (iii) a weak accuracy of 
14C dating performed in some cases either on mixed benthic foraminifera and 
pteropods (e.g. Jorissen et al., 1993). 
 
Palaecological reconstruction 
For palaeoenvironmental reconstructions, Q-mode and R-mode cluster analyses as 
well as principal component analysis (PCA) have been performed on the north and 
south Aegean data sets (cores SK-1 and NS-40), after exclusion of rare species 
(<2%) and grouping of species that have a discontinuous, scattered distribution at 
generic level. Species with phylogenetic affinities and similar environmental 
significance were also grouped to better interpret distribution patterns. Q-mode 
cluster analysis was used to determine the overall statistical similarity between 
samples by discriminating key patterns in planktonic foraminiferal assemblages.  
 

 
 
Fig. 6.1: Dendrogram resulting from Q-mode cluster analysis and the biotopes indentified in 
core NS-40 (south Aegean). 
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Four and three distinct assemblages of planktonic foraminifera were identified by Q-
mode cluster analysis in the north and south Aegean respectively (Fig. 6.1 and 6.2). 
The succession of assemblages allows dividing Late Quaternary sediments into four 
paleoceanographic stages: 1) a warm-oligotrophic stage (typical of Holocene) 
characterized by the prevalence of Globigerinoides ruber alba-Sprudts group-
Globigerina bulloides, 2) upwelling and runoff-low salinity conditions dominated by 
Globigerina bulloides (especially in north Aegean, it is attributed to a combination of 
increased river outflow and flushing of the Black Sea), 3) a relatively warm to 
temperate climate with seasonal contrasts in temperature, productivity and 
stratification of the water column, characterized by the Globigerinoides ruber alba, 
Globorotalia inflata and Globigerina bulloides, 4) a cool-eutrophic stage characterized 
by Neogloboquadrinids and Turborotalita quinqueloba. According to their 
stratigraphic distribution, the first and the second assemblages are typical for the 
deposition of sapropel S1 in the south and north Aegean respectively, while the third 
is referring as a transitional assemblage of the last glacial-interglacial transition and 
the fourth one is corresponding to the last glacial period.  
 

 
 
Fig. 6.2: Dendrogram resulting from Q-mode cluster analysis and the biotopes indentified in 
core SK-1 (north Aegean). 
 
R-mode cluster analysis was also performed in order to obtain a more accurate 
differentiation of the planktonic foraminiferal assemblages extracted from the Q-mode 
cluster analysis, into environmentally significant groups. Inspection of the R-mode 
cluster analysis dendrograms (Fig. 6.3 and 6.4) allows the identification of 3 
planktonic foraminiferal groupings for south Aegean and 2 for the north Aegean Sea.  
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Fig. 6.3: Dendrogram resulting from R-mode cluster analysis and the assemblages indentified 
in core NS-40 (south Aegean). 
 

 
 
Fig. 6.4: Dendrogram resulting from R-mode cluster analysis and the assemblages indentified 
in core SK-1 (north Aegean). 
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In both cases, the groups indicative of warm oligotrophic (group A) and cool 
eutrophic (group B) waters have been identified. The only difference between these 
sub-basins is the presence of a third group (group C) in the south Aegean, which 
consists of the species Globorotalia truncatulinoides and G. inflata, and shows a 
isothermal water column throughout the euphotic zone as a result of the activity of 
Levantine Intermediate Waters (LIW) in this region. 
 
A standardized principal component analysis (PCA) was carried out in the total data 
set using the varimax method, in order to determine the impact of various 
environmental parameters on the planktonic foraminiferal distribution. The application 
of this statistical analysis yielded a 4-factor model in both sub-basins. The 
interpretation of the four components is based on the screen plots of eigen values 
(Fig. 6.5 and 6.7; chapter 6, p. 109 and 116) and the factor loadings of the planktonic 
foraminiferal species (Tables 6.5 and 6.7; chapter 6, p. 108 and 115). The 4 
distinguished factors were considered, which account for 75.39% and 65.22% of the 
total variance in the south and north Aegean respectively (Tables 6.2 and 6.6; 
chapter 6, p. 106 and 114), with their factor loadings showing the contribution of each 
factor in every sample and therefore the downcore contribution of each factor (Fig. 
6.6 and 6.8, Tables 6.4 and 6.8; chapter 6, p. 107 and 119). In the case of a bipolar 
factor, which has extremes of positive and negative loadings, high positive factor 
scores are related to the positive pole and high negative scores to the negative pole.  
 

 
 
Fig. 6.6: The score plots of the factor revealed from PCA analysis in core NS-40. 
 
The first factor (PCA-1), which describes 41.33% (south Aegean, Table 6.2) and 
33.38% (north Aegean, Table 6.6) of the species variance, shows highly positive 
loadings of G. ruber and the Sprudts-group, versus very negative loadings of G. 
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scitula, G. glutinata, Neogloboquadrinids and T. quinqueloba. The positively loading 
taxa thrive in warm, subtropical waters, while the negatively loading taxa prefer 
cool/cold conditions or seem to be quite indifferent to temperature (e.g. G. glutinata). 
Therefore, the first factor can be regarded as an index of the sea surface 
temperature (SST) variability. This grouping compares well to that found previously 
by PCA on Quaternary eastern Mediterranean foraminiferal records by Thunell et al. 
(1977) and Rohling et al. (1993), although these authors found a stronger negative 
loading of G. bulloides, which probably results from the much larger area covered by 
their cores as compared with the restricted Aegean basin focused on in the present 
study. 
 

 
 
Fig. 6.8: The score plots of the factor revealed from PCA analysis in core SK-1. 
 
Of the typically considered oceanographic factors, SST shows the highest 
explanatory power for the distribution of the planktonic foraminifera during the Late 
Quaternary. However, the 3 remaining factors (PCA-2, PCA-3, PCA-4) exhibit a 
bipolar character and could be considered as indicators of the annual stability of the 
water column. They show that the faunal composition in the Aegean Sea was not 
only controlled by SST, but that it also seemed to be affected by the degree of 
development and location of a permanent or seasonal thermocline/pycnocline. Its 
vertical placement in the water column is a direct consequence of changes in sea 
surface salinity (SSS) and productivity (SSP), which ultimately reflected the seasonal 
fluctuations between periods of vertical mixing of water and periods of intense 
stratification. The interpretation of the second axis focused on the appearance depths 
of the pycnocline and Deep Chlorophyll Maximum (DCM) and the thickness of the 
mixed layer, while the interpretation of the third axis focused on 



xix 

 

upwelling/downwelling currents and/or river inputs, parameters which are primarily 
controlling the food availability and reproductive cycles of foraminifera (Hemleben et 
al., 1989) and are directly correlated with the seasonal fluctuations they present 
(Zaric et al., 2005; Fraile et al., 2008, 2009; Wilke et al., 2009). Therefore, a useful 
additional dimension of planktonic foraminifera ecology highlighted by the PCA of this 
study is the degree of vertical stratification of the water column and the way it is 
recorded (seasonal presence/absence pycnocline and DCM (PCA-2, PCA-4) and 
upwellings (PCA-3)), which are inextricably linked with the factors of primary 
productivity and seasonality (Fig. 6.9). 
 

 
 
Fig. 6.9: Schematic representation of the complex interplay of environmental parameters 
influencing the scores along the second, third and fourth axis of principal component analysis 
(PCA-2, 3, 4) of the Aegean cores (NS-40, SK-1). 
 
SST reconstructions 
Planktonic palaeoclimatic curve 
In order to reconstruct the main physical oceanographic conditions that prevailed 
during the study interval for the eastern Mediterranean, SST was determined based 
on a selection of temperature sensitive species using the habitat characteristics of 
the species involved. Correct interpretation of the past climatic record left by fossil 
planktonic foraminifera in terms of oceanographic characteristics requires an 
understanding of the modern ecology, life cycle and shell calcification. For this work, 
the criteria of Pujol & Vergnaud-Grazzini (1995) and Spezzaferri et al. (2002) were 
used. The SST curve of each core was constructed as the algebraic sum of the 
percentages of warm-water indicators, considered as positive values, and cold-water 
indicators as negative values (Fig. 7.5). For a better understanding of the order of 
magnitude of the SST-changes involved, the percentage-variations calibration in the 
a priori grouping to changes in 0C proposed by Rohling et al. (1997) for the Aegean 
Sea is also used in this study. In addition to these interpretations, the distribution 
pattern between warm- and cool-water species can be considered as a seasonality 
index. This highlights the role of seasonality in the late Quaternary climate system in 
the eastern Mediterranean.  
 
The paleoclimatic trend recognized in all cores determines three major intervals. 
Each interval is characterized by a certain faunal composition reflecting the dominant 
oceanographic and climatic condition during deposition. The lower part of all the 
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paleoclimatic curves shows negative values associated with the high frequencies of 
the cool water assemblages. As the warm water fauna is restricted, except G. ruber 
alba existing in relatively low percentages, this interval is interpreted as a cool period 
and corresponds to the Late Glacial period. The abrupt rise of the paleoclimatic 
curves at the end of the previous period is characterized by the higher abundances of 
G. ruber alba, G. bulloides, G. inflata and G. truncatulinoides, which are indicative of 
changing conditions of deposition, suggesting temperate and mesotrophic waters, 
with strong seasonal mixing and local upwellings. This transitional interval is followed 
by a very warm interval that corresponds to the upper part of the cores. The latter 
displays warmer conditions, which are attested to by the abundant frequencies of 
subtropical warm and oligotrophic fauna, such as G. ruber (both varieties) and the 
species belonging to the Sprudts group. The climatic amelioration is revealed by the 
abrupt high percentages (up to 60%; indicative of Holocene) of all the paleoclimatic 
curves, which reflect a climatic invasion towards high temperatures. However, 
climatic fluctuations have been observed during this period. Lower values in 
planktonic paleoclimatic curves (obtained mostly before the start and finish of 
sapropel S1 deposition, as well as at the S1 interruption) reflect lower SSTs during 
the Holocene. These cooling events are reflected by significant faunal changes in the 
eastern Mediterranean, such as the arrival of Neogloboquadrinids, the sudden 
increase in abundance of T. quinqueloba and G. inflata, replacing the tropical fauna 
of G. trilobus group, and the flourishing of G. bulloides attributed to coastal upwelling 
phenomena. 
 



xxi 

 

 
 

 
 
Fig. 7.5: Palaeoclimatic curve for each core used in this study and their correlation to the isotopic stages (blue lines) and Heinrich events (red dashed lines) 
of the last glacial period. 
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Stable isotopes (δ18O and δ13C) 
The stable oxygen (δ18O) and carbon (δ13C) isotopes performed on core NS-14 (Fig. 
7.6) show several stages (a three-step deglaciation and a more stable warm and dry 
Holocene period): 
 

 
 
Fig. 7.6: Oxygen (δ18Ο; blue curve) and carbon (δ13C; red curve) isotopes on core NS-14. 
The shaded area is indicative of the sapropels S1 and SMH. 
 
i) At the lower part of the studied core, the δ18O curve exhibits heavy values (+1.04 to 
+2.75‰) suggesting the prevalence of cold sea surface waters. The heaviest δ18O 
values occurred from 12.1-11.7 kyrnc BP and correspond to the short Intra Allerød 
Cold Period (IACP) event. ii) A gradual depletion ranges from +2.75 to +0.78‰ 
pointing to relatively warmer and less saline waters. The subsequent reduction of 
about 2.0‰ at the top of this period (Bølling-Allerød) reflects the transition to the 
warm climate of the period Allerød (11.7-11.4 kyrnc BP), while the positive δ13C 
values indicate the enrichment of water nutrients. iii) The δ18O value corresponding to 
the most cold and dry Younger Dryas period is heavier (+1.04‰), implying re-cooling 
of the water column of the Aegean Sea. Unfortunately, the presence of a turbidity 
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horizon at this point does not allow for a detailed observation of the Younger Dryas 
climate in order to insure the three phases recognized by bio-ecozonation and 
paleoclimatic indices of this period. However, it should be noted that the value which 
characterizes the Younger Dryas is representative of this period as it is within the 
narrow context of isotope measurements that have been recorded in all sub-basins of 
the central (Tamburini et al., 1998) and eastern (Geraga et al., 2000, 2005, 2008, 
2010) Mediterranean Sea, iv) Steadily low δ18O values suggest the climatic 
amelioration of the Holocene. More explicitly, during the Holocene the δ18O values 
range from -0.99 to +0.42‰ (Table 7.1; chapter 7, p. 134) and characterize a fairly 
warm environment with small fluctuations corresponding to a decrease in 
temperature (Holocene Cold Episodes) and/or increase of surface salinity.  
 
The most important of the sudden and steep drops in SST, as recorded by the 
changing status of the lighter isotope (negative) to heavier (positive) values, are 
identical to the Holocene cold events that have been detected worldwide (Bond et al., 
2001; Mayewski et al., 2004). In the sapropel S1 sub-layers and the Middle Holocene 
Sapropel (SMH) the δ18Ο values present depletions up to 1‰, which are indicative of 
warmer conditions prevailing in the water column of the south Aegean Sea. The 
negative maxima for these two sedimentological units are in the range of -0.96‰ and 
-0.99‰ and correspond to 4.3 and 8.4 kyrnc BP respectively. The negative δ13C 
values during the deposition of S1 are suggestive of increased water supply in the 
water column. The comparison of the lower (S1a) with upper (S1b) sapropel layers 
shows that in the former the rainfall was more intense, which resulted in the 
development of a surface layer of low salinity water and the final stratification of the 
entire water column. However, in the lower part of the sapropel the climate was not 
permanently humid. The two positive peaks in the curve of carbon isotopes at 8.55 
kyrnc BP (+0,096‰) and 8.4 kyrnc BP (+1,139‰) respectively indicate the presence of 
two dry episodes. Based on the absolute δ13C values, the chronologically youngest 
was the most intense episode, and probably is the beginning of the dry and cold 
events observed globally at 8.2 kyrcal BP. Finally, as reflected by the positive average 
δ13C values in the middle and late Holocene (Table 7.1; chapter 7, p. 134), the 
prevailing conditions in the Aegean Sea were less humid, which is in accordance with 
the salinity increase and oligotrophic and dry nature of the water column of the 
modern Aegean Sea.  
 
Palaeoceanographic and Palaeoclimatic evolution 
The downcore variation of the: (i) Planktonic paleoclimatic curve (PCC), (ii) δ18Ο and 
δ13C isotopes, (iii) Mg/Ca values and (iv) micropalaeontological data (e.g. the ratio G. 
bulloides/G. ruber (S-index), Neogloboquadrina pachyderma (s) % abundance) are 
shown in Figures 7.7, 7.8 and 7.9. Moreover, each one of the δ18Ο, δ13C and PCC 
curves was statistically compared with SSTs derived by alkenones and oxygen 
isotopes from the south Aegean (core NS-14; Triantaphyllou et al., 2009b), the north 
Aegean (core SL-152; Katsouras, 2009), the Libyan Sea (core HCM2/22; Katsouras, 
2009), the western Mediterranean (MD95-2043; Sierro et al., 1999) and Atlantic 
ocean (cores DSDP 609; Bond et al., 1992, VM29-191 and GGC22; Bond et al., 
2001, MD85-2042; Bard, 2002) in order to access their synchroneity. Finally, owing 
to the robust chronological framework of the studied cores, and in order to achieve a 
large (hemispheric) scale teleconnection, all the above data have been correlated to 
the GISP2 ice core record (δ18Ο and their resulting SSTs (Grootes & Stuiver, 1997; 
Alley, 2000), [Na+], [K+], [Ca2+] concentrations (Mayewski et al., 1997) and volcanic 
sulfates (Zielinski et al., 1996) - Fig. 7.7, 7.8 and 7.9), revealing that the long and 
short term climate changes recorded in Greenland ice cores over the last 60 kyr BP 
were quite synchronous with those observed in the eastern Mediterranean Sea.  
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Fig. 7.7: Paleoclimatic curves and stratification index for the studied cores in the south Aegean. Oxygen and carbon 
isotopes for core NS-14. SST values based on Mg/Ca (present study) and alkenones from core NS-14 (Triantaphyllou 
et al., 2009b). Comparison with Atlantic ocean (oxygen isotopes for N. pachyderma (d+s), % N. pachyderma (s) 
abundance and % ice-rafted debris for cores DSDP 609 (Bond et al., 1992) VM29-191 and GGC22 (Bond et al., 2001) 
and the GISP2 ice core (oxygen isotopes (Grootes & Stuiver, 1997) and the derived SSTs (Alley, 2000), 
concentrations for ions Na+, K+, Ca2+ (Mayewski et al., 1997) as well as volcanic sulfates (Zielinski et al., 1996). 
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Fig. 7.8: Paleoclimatic curve and stratification index for the core SK-1 in north Aegean. Comparison with alkenone-
derived SSTs for cores SL-152 (Katsouras, 2009), MD95-2043 (W. Mediterranean-Sierro et al., 1999) and SU81-18, 
MD85-2042 (Atlantic ocean-Bard, 2002) and the GISP2 ice core (Alley, 2000) 
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Fig. 7.9: Paleoclimatic curves, stratification index and % N. pachyderma (s) abundance for 
the studied cores in Libyan Sea. Alkenone-derived SSTs for core HCM2/22 from Libyan Sea 
(Katsouras, 2009), MD95-2043 (W. Mediterranean-Sierro et al., 1999) and SU81-18, MD85-
2042 (Atlantic ocean-Bard, 2002). N. pachyderma (s) % abundance and G. bulloides oxygen 
isotopes from core MD 95-2043. Oxygen isotopes (Grootes & Stuiver, 1997) and the derived 
SSTs (Alley, 2000), concentrations for ions Na+, K+, Ca2+ (Mayewski et al., 1997) as well as 
volcanic sulfates (Zielinski et al., 1996) of the GISP2 ice core.  
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Long- and short-term palaeoclimatic changes during Late Quaternary 
A peak-to-peak correlation between these records during the Late Quaternary has 
shown a sequence of 3 main palaeoclimatic periods (millennial scale): i) the glacial 
period, ii) the period of the last deglaciation and iii) the Holocene, which is interrupted 
by short term (sub-millenial or multi-centennial scale) episodes. Examples include the 
identification of dry and cold Heinrich events in the late glacial period, the division of 
the last deglaciation climate in the warm Bølling-Allerød (GI-1) and the cold Younger 
Dryas (GS-1), as well as the Holocene cooling events.  
 
During the last glacial period, the climatic oscillations in the eastern Mediterranean 
Sea correspond to Dansgaard-Oeschger (D-O) and Heinrich (He) events and were 
recognized in marine sediments from Aegean and Libyan Seas. At the time of 
Heinrich events, these changes are generally characterized by reduced surface 
salinities and temperatures and increases in aridity. These characteristics are 
supported by foraminiferal abundance data, where cold species dominate the 
assemblages and especially by the relative percentages of Neogloboquadrina 
pachyderma (s) which is commonly used as a SST proxy in these events (Cacho et 
al., 1999, 2000, 2001). The transition between the last glacial and the Holocene was 
not characterized by a gradual warming, but was punctuated by two abrupt suborbital 
climatic fluctuations: Bølling-Allerød (warm) and Younger Dryas (cold). Additionally, 
because of the high sedimentation rates that characterize the Aegean Sea, we are 
also able to detect the small and brief climatic events which are often missing from 
the stratigraphic record, but which are important for a closer and less ambiguous 
correlation with other climatic profiles (e.g. intra-Mediterranean, Atlantic, Greeland ice 
cores). The observed climatic oscillation during the GI-1 event show three 
warm/humid - Bølling (GI-1e) and Allerød (GI-1a,c) - events that were interrupted by 
two cold/dry - Older Dryas (GI-1d) and IACP (GI-1b) events on centennial scale. All 
these short-term oscillations are considered to be contemporaneous with the GI-1e to 
GI-1a of the GISP2 ice-core record (Fig. 7.7, 7.8 and 7.9), suggesting a climatic link 
between the study area and the high-latitude areas. For the Younger Dryas, the 
temporal resolution of the Aegean and Libyan cores allow to discern three distinct 
climatic phases, with colder conditions during the first and the third phase and a 
climatic amelioration in the middle period, which are in accordance with previous 
climate reconstruction for the same study area (north Aegean; Dormoy et al., 2009). 
 
Finally, the Holocene seems to be a period of climatic instability, in which 4 main 
climatic phases can be distinguished. In chronological order, these are the following: 
a) Transition from the Younger Dryas to the Holocene (Lower humid Holocene), b) 
Holocene Climatic Optimum, c) Dry transitional phase d) Enhanced dry and warm 
phase (increasing aridification). The above Holocene subdivision confirms the 
traditional understanding of an evolution from wetter (early Holocene) to gradually 
drier climatic conditions (middle and late Holocene) and further highlights the role of 
changing seasonality during this time. The Holocene climatic instability of the study 
area is further supported by episodes of brief cooling, with the suggested mechanism 
that caused the development of these cooling spells to involve intensified 
orographically channeled, northerly air outbreaks (Rohling et al., 2002). Nine distinct 
sea surface cooling events in the Aegean Sea (referred to as "AEGC") and two 
relevant short and abrupt cooling events in the Libyan Sea (referred to as "LIBC") are 
identified in the present study. These events correspond to those already defined in 
the present study bio-ecozones, and agree well with similar cooling events that have 
been described in the Ionian, Adriatic, Tyrrhenian, and Alboran basins in the 
Mediterranean, while signal similarities to GISP2 nss [K+] documenting correlations 
with the palaeoclimatic changes occurring in high latitudes of the northern Atlantic 
and worldwide (Table 7.2).  
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Rapid Holocene Cooling Events 

This study Correlation with previously described abrupt Holocene Cooling Events 

Cooling events 
Age 

 (Kyrn BP) 
Alboran 

Sea1 
Tyrrhenian 

Sea1,2 
Gulf of 
Cadiz1 

Ionian 
Sea3 

Aegean 
Sea4 

Mediterranean 
Sea5 

North Atlantic 
Ocean6 Globally7 

Aegean 
Sea 

Libyan 
Sea   

AEGYD LIBYD 11.2-10.8 AYD TYD CYD Z1YD C69-ST4 - NAYD - 

AEGC1 - 9.8-9.7 AC6 TC6 CC3 - 
C69-ST3 

8 NAC8 - 

AEGC2 - 9.2-8.9 AC4 TC5 CC2 - 7 NAC7 

RCC1 AEGC3 - 8.6-8.5 - TC4 - - - 6 NAC6 

AEGC4 LIBC1 8.0-7.5 AC3 - CC1 Z1CE5 C69-ST2 5 NAC5 

AEGC5 - 6.1-5.9 - - - Z1CE4 
C69-ST1 

4 - 
RCC2 

AEGC6 LIBC2 5.8-5.0 AC2 TC3 - - 3 NAC4 

AEGC7 - 4.0-3.5 -  - Z1CE3 - 2 NAC3 RCC3 

AEGC8 - 3.2-2.7 - TC2 - Z1CE2 -  NAC2 RCC4 
1Cacho et al., 2001, 2Sbaffi et al., 2001, 3Geraga et al., 2008, 4Geraga et al., 2005, 5Dormoy et al., 2009, 6Bond et al., 1997, 7Mayewski et al., 2004 
 
 
Table 7.2: List of Rapid Holocene Cooling Events recorded in the Aegean and Libyan Seas and their correspondence to the relevant dry and cool events in 
different basins (Alboran Sea, Tyrrhenian Sea, Gulf of Cadiz, Ionian Sea, Aegean Sea) of the Mediterranean Sea, in north Atlantic and globally.  
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The most pronounced Holocene abrupt event (AEGC4 and LIBC1) occurred at 8.0-7.5 kyrnc 
BP, therefore embracing the well-known 8.2 kyr cold/arid north Atlantic event (Mayewski et 
al., 2004; Alley & Agústsdóttir, 2005; Rohling & Pälike, 2005). The intensification of the 
atmospheric circulation during this event led to good ventilation conditions in the eastern 
Mediterranean basin, stopping the formation of sapropel S1 (Rohling et al., 1997; 
Fhlaithearta et al., 2010). 
 
A conclusive correlation of this work with others well known from close areas of the 
Mediterranean Sea confirmed the good quality of the results, whereas the time span 
covered, together with the high resolution of the study, are the best ever obtained for the 
Aegean and Libyan Seas. In other words, this work has confirmed that multidisciplinary 
strategies and multiproxy study performed on late Quaternary cores with very high 
sedimentation rates can provide a powerful tool for monitoring the palaeoclimatic evolution of 
the eastern Mediterranean Sea in relation to the global climatic system over the last glacial 
cycle. The only paleo-SST method that does not seem to have reliable results in the eastern 
Mediterranean back in time is the Mg/Ca ratio. Therefore, it is initially attempted the 
application of this method in modern core-top sediments (eliminating any errors that may 
exist on the factor of time) in order to identify all the necessary factors for its optimal use and 
then to apply it in a similar way to older sediments (downcore approach).  
 
Mg/Ca palaeothermometry 
This study specifically targeted Globigerinoides ruber (w, sensu stricto), from a series of 
modern core tops spanning a strong SSS (35-40 psu) gradient and a minor SST (18-220C) 
range, along a N-S Aegean Sea transect (Fig. 8.5 and Table 8.3). A total of 25 sampling 
sites were selected based on a) major features of the regional hydrologic regime, b) the 
effects of water masses of the Black and Levantine Seas, and c) representative sub-basins 
in the northern and southern Aegean Sea. The analyzed core-top samples have a modern 
age (Kontakiotis et al., 2011) and due to their recent character they have been compared to 
mean annual T and S data from the World Ocean Atlas Climatology 2005 (Antonov et al., 
2006). In order to investigate the S and diagenetic overprint influences on the Mg/Ca proxy 
via the N‐S local‐scale gradients, the sampling locations cover all major sub-basins in the 
north and south Aegean Sea.  
 
Mg/Ca data are significantly higher, for the same T, than those data seen in other regions 
beyond the Mediterranean (Fig. 8.6 and Table 8.5; chapter 8, p. 185). Mg/Ca ratios show a 
large variability with values ranging from 3.35 to 21.61 mmol/mol with a mean value of 12.48 
mmol/mol. These values are high compared with studies of core-tops (Lea et al., 2000) and 
sediment traps (Anand et al., 2003) with comparable T ranges in the tropical Atlantic and 
equatorial Pacific, but similar to corresponding Mg/Ca values from the eastern 
Mediterranean (Ferguson et al., 2008; Kontakiotis et al., 2011; Boussetta et al., 2011; 
Sabbatini et al., 2011). Mg/Ca ratios were converted to T based on the species‐specific 
calibrations of Anand et al. (2003) and Kısakürek et al. (2008) for G. ruber, presenting values 
between 23.8°C and 44.5°C and 21.8°C and 44.1°C respectively, with a mean of 34.1°C or 
32.9°C, which exceeds the upper T tolerance of G. ruber (Bijma et al., 1990b). In both 
cases, the average calculated Ts are too high to be realistic as they are 12.9-14.1°C higher 
than the recent average annual SST of 20°C in the Aegean Sea. All the above show that 
temperature has a noticeable effect on the Mg/Ca ratio, but additional factor(s), yet to be 
identified, affect the G. ruber Mg/Ca ratio in this region significantly, which means that the 
usefulness of this species hinges on the identification and quantification of the additional 
factor(s) affecting its Mg/Ca in such extreme environments.  
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Sample code 
Coordinates 

Core 
type 

Ship/Year 
Water Depth 

(m) 
SST  
(ºC) 

SSS  
(psu) Latitude 

 (ºN) 
Longitude  

(ºE) 
(1) M51-3-594  37.902.500 26.218.500 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 1005  19.75  38.83 
(2) M51-3-596  38.954.833 24.753.333 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 883  19.03  37.75 
(3) M51-3-601  40.088.833 24.611.167 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 995  19.00  36.00 
(4) M51-3-602  40.217.000 25.240.000 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 1496  18.75  35.30 
(5) M71-3-Rho 02  35.370.138 27.420.105 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 1304  20.55  39.14 
(6) M71-3- SK 01  39.330.353 23.480.010 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 1267  19.55  36.65 
(7) M71-3-Her 01  33.550.440 27.440.444 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 2488  21.55  39.17 
(8) M71-3-Her 03  29.000.000 33.400.000 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 3090  21.39  39.20 
(9) C6 37.570.416 24.160.930 gc R/V Hydna/2008 311  19.33  38.55 
(10) C18 37.480.198 24.630.561 gc R/V Hydna/2008 257  19.19  38.53 
(11) C38 37.620.619 24.950.898 gc R/V Hydna/2008 191  19.15  38.61 
(12) M-15-143 35.520.480 26.370.390 gc R/V Aegeo/1998 401  20.25  39.12 
(13) M-15-145 35.440.830 26.480.539 gc R/V Aegeo/1998 1402  20.30  39.12 
(14) M-15-224 35.340.740 26.310.230 gc R/V Aegeo/1998 1041  20.35  39.13 
(15) SL52BC3 35.470.427 27.270.292 bc R/V Professor Logachev/1998 1316  20.52  39.13 
(16) NS-14 36.380.550 27.000.280 gc R/V Aegeo/1998 505  18.52  39.07 
(17) NS-40 37.010.130 26.190.040 gc R/V Aegeo/1998 1078  19.78  39.02 
(18) MSB4 36.150.010 24.060.380 mc R/V Aegeo/1998 914  19.47  38.88 
(19) MSB7 35.390.990 26.130.020 mc R/V Aegeo/1998 2273  20.30  39.12 
(20) MNB5 40.150.000 25.450.000 mc R/V Aegeo/1998 520  18.63  35.30 
(21) MNB6 40.340.742 25.070.991 mc R/V Aegeo/1998 152  18.50  35.25 
(22) MNB7 40.160.750 24.500.750 mc R/V Aegeo/1998 724  18.95  35.90 
(23) M-15-200 35.550.170 26.520.830 gc R/V Aegeo/1998 470.5  20.26  39.11 
(24) M-22-17 35.050.600 26.230.070 gc R/V Aegeo/1992 361  20.70  39.15 
(25) M71-3-IER 01 34.260.540 26.110.510 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 3623  21.54  39.24 

 
Table 8.3: Core top locations, coordinates, core types, seafloor water depths and mean annual temperature and salinity data. Abbreviations 
are as follows: SST: sea surface temperature; SSS: sea surface salinity, gc: gravity core, mc: multicore, bc: box core. SST and SSS data for 
each sample were derived from Antonov et al. (2006).  
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Fig. 8.5: (a) Map of the eastern Mediterranean Sea showing large N‐S trends for mean annual (b) sea surface 
temperature (SST) and (c) sea surface salinity (SSS) in the Aegean region (Antonov et al., 2006).  Shown are the 
locations of the Aegean sediment cores and the main patterns of the surface circulation (gray arrows), cyclonic (solid 
circles), and anticyclonic gyres (dashed gray circles) (Lykousis et al., 2002). 
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Assessing for potential secondary factors influencing the Mg/Ca ratio 
Considering that the Aegean samples were collected from a variety of sub-basins, there are 
many possible factors, other than T, which could potentially affect the Mg/Ca ratios. 
Accounting for potential artifacts on Mg/Ca variability, this study assesses the impacts of the 
following parameters: i) preservation and dissolution effects, ii) ontogenetic effects 
(gametogenesis, species morphotypes, size of the test), iii) biologic controls (natural 
variability, symbiont activity, vital effects), iv) bio-mineralization controls (calcite precipitation 
rate, structure form of the calcite), and v) environmental controls (pH, alkalinity-carbonate ion 
concentration [CO3

2−], salinity). Additionally, it presents sensitivity analyses to the S and the 
overgrowth effect, by providing the mechanism of these influences and especially the extent 
of the diagenetic alteration, in order to provide reasonable constraints on uncertainties 
associated with Mg/Ca‐based T. 
 

 
 
Fig. 8.6: G. ruber (w) Mg/Ca versus sea surface temperature (SST) (Antonov et al., 2006). Aegean 
core tops are symbolized by blue diamonds, while additional Mediterranean core tops are shown as 
yellow triangles (Ferguson et al., 2008) and orange squares (Boussetta et al., 2011). The red and 
green curves are the exponential regressions of Lea et al. (2000) and Anand et al. (2003), 
respectively. The scattered Mg/Ca data for all the Mediterranean show the poor relationships between 
Mg/Ca and SST. 
 
Salinity control on Mg/Ca ratio 
In order to examine the S influence, two different approaches, which are based on variations 
of environmental sampling areas and the dominant biological characteristics of the species 
G. ruber were performed: i) the “laboratory experiment” and ii) the “field work” approaches. 
During the former, it was attempted to mimic the results from culture experiments on G. 
ruber (Kisakürek et al., 2008), to further test and prove it with fieldwork. Although it is almost 
impossible to obtain samples with exactly the same SST in nature, and especially in such a 
small geographical area like the Aegean Sea, the Mg/Ca values of the selected samples 
which reveal almost constant SST and varied SSS exhibited a significant correlation with 
mean annual SSS (Fig. 8.8), representing the secondary dependence on salinity and 
interpreted as the “salinity effect”. The resultant S sensitivity came to 22.9%, far larger than 
this (6±2%/psu) found in cultured foraminifera (>300 μm size fraction) from the Red Sea 
(Kisakürek et al., 2008), but quite similar with those published from the whole Mediterranean: 
29±12.5% for the specimens >150μm and 15.7±14.9% for specimens >250μm size fraction 
(Ferguson et al., 2008). 
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Fig. 8.8: The salinity effect on Mg/Ca ratio, based on the “culture experiment” approach. With blue 
diamonds are symbolized the Aegean core tops presenting almost constant temperature values. 
 
In the latter, the predicted (obtained using the equations of Anand et al. (2003) and 
Kısakürek et al. (2008)) and residual (the observed minus the predicted value) Mg/Ca was 
calculated for all core-top samples, with the first to be generally much lower than the second 
ones (Table 8.5; chapter 8, p. 185). The residual Mg/Ca values that represent the excess 
T‐independent G. ruber Mg/Ca variability do not exhibit a significant correlation with mean 
annual SSS (Figure 8.9). The comparison with other Mediterranean core tops (Ferguson et 
al., 2008; Boussetta et al., 2011) shows similarly wide scatter, especially at high values 
(Aegean and Levantine regions), which cannot be easily attributed to S alone. This differs 
markedly from core tops retrieved at lower open ocean salinities (32.6<S<37psu - 
Mathien‐Blard & Bassinot, 2009; 35.6<S<37.3 psu - Arbuszewski et al., 2010), where the 
residual Mg/Ca seems to be correlated with SSS. However, those data sets do not include 
samples from S>37.3 psu and therefore it is impossible to directly compare these results in 
the same S range. At S > 38.5 psu, most of our measurements depart from the empirical 
regression line of Mathien‐Blard & Bassinot (2009) and show that in such high S 
environments there is an additional contribution that leads the Mg/Ca ratio to ultrahigh 
values. 

 
 
Fig. 8.9: Residual Mg/Ca versus sea surface salinity (SSS) (Antonov et al., 2006).  
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SEM analyses: the overgrowth effect and the diagenetic alteration 
Scanning Electron Microscopy (SEM) analyses were performed on samples from the north, 
central and south Aegean and displayed for the majority of these G. ruber specimens the 
presence of an early diagenetic high-Mg coating, which masks the primary oceanographic 
signal of their tests and substantially biases the produced Mg/Ca ratios to more positive 
values. Investigations at higher magnification clearly confirm that the inner (Fig. 8.10) and 
outer (Fig. 8.11) surfaces of G. ruber tests were regularly covered by micro-scale crystalline 
syntaxial overgrowth by high-Mg calcite with rhombohedral crystal terminations.  
 

 
Fig. 8.10: High‐resolution SEM images of G. ruber tests from the Aegean Sea showing their internal 
structure. The interior of the specimens shows the presence of encrusting high‐Mg calcite, containing 
subhedral, rhombic‐shaped euhedral crystallites. The thick chamber wall can be seen in the broken 
edge of the last chamber. Scale bars are indicated on each image. 
 

 
Fig. 8.11: High‐resolution SEM images of G. ruber tests from the Aegean Sea showing their 
characteristic surface morphology. The enlargement of different parts of the test exterior shows a 
well-developed polygonal pattern of interpore ridges, the euhedral crystallites and the spine holes, 
which collectively increase topography on the outer surface of the tests. In heavily overgrown 
specimens the strong diagenetic overprint (smooth veneer of calcite) can clearly be seen, almost 
closing off the pore pits and obscuring the interpore ridges. Scale bars are indicated on each image. 



xxxv 

 

 
The results presented here indicate a strong link between the nature of the water column 
carbonate composition and the salinity of the interstitial water and it might be speculated that 
these combined processes contribute as a source for diagenetic high-Mg overgrowths on G. 
ruber (likely formed near the sediment/water interface from CaCO3 supersaturated interstitial 
seawater). Moreover, this study shows that G. ruber is differentially affected by carbonate 
diagenesis in the Aegean Sea. The degree of the diagenetic alteration is not constant and 
depends on S and calcite saturation state of the Aegean water column (in a N-S direction), 
reflecting the different overgrowth stages (OGA1, OGA2, OGA3; Antonarakou et al., in 
press) observed in Aegean Sea (Fig. 8.12). These stages are indicative of the amplitude and 
the geographic distribution of the inorganic high-Mg calcite deposition in Aegean Sea and -at 
least statistically- comparable to relevant, core-top and plankton tow studies from the entire 
Mediterranean Sea (Kontakiotis et al., 2011; Boussetta et al., 2011; Sabbatini et al., 2011; 
van Raden et al., 2011). They also illustrate the necessity of alternative microanalytical 
techniques (e.g., flow‐through time resolved analysis - FT-TRA; Boussetta et al., 2011 - or 
laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry - LA-ICPMS; Hoogakker et al., 
2009) to potentially overcome these diagenetic issues and develop a more reliable and 
sensitive T proxy in similar subtropical settings characterized by high salinity, excessive 
evaporation, and restricted circulation. 
 

 
 
Fig. 8.12: SEM images of Aegean G. ruber tests (Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in 
press) showing the gradually outgrowing overgrowths from i) slightly OGA1 (a,b - 35<S <36 psu, c,d – 
36<S<37 psu), ii) moderately OGA2 (e,f - S≈37.5 psu, g,h - S≈38.5 psu) και iii) heavily overgrown 
specimens OGA3 (i,j - S≈39-39.5 psu). Scale bars are indicated on each image. 
 
Although the results contribute to our understanding of the complexities of the Mg/Ca proxy 
in the eastern Mediterranean and highlight that accurate reconstruction of SSTs hinges on 
our ability not only to identify but to also quantify the amount of diagenetic overprint, the fact 
that Mg/Ca ratios in all the Aegean samples have been analyzed by inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICPMS) does not allow us to delineate the pure foraminiferal 
calcite Mg/Ca signal from that of inorganic high‐Mg calcite. On the other hand, extracting the 
samples altered by diagenesis procedures, the existing data set is drastically reduced. SEM 
analyzes showed that only 4 samples from the north Aegean were unaffected by diagenesis. 
For this reason, we use additional unaltered by diagenesis samples (on G. ruber and G. 
bulloides) from the Mediterranean Sea (Ferguson et al., 2008; van Raden et al., 2011; 
Boussetta et al., 2011) (Fig. 8.12). The resulting file covers a wide range in the parameter of 
salinity ranging from 35 to 39.5 psu. 
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Residual Mg/Ca highlights the impact of salinity 
Assuming the observations of Ferguson et al. (2008) that the “excess” Mg/Ca possibly 
reflects the salinity influence in the Mediterranean Sea, this approach correlates the 
“residual” Mg/Ca values of the combined data set with SSS, a similar approach to that taken 
by Arbuszewski et al. (2010) and Mathien-Blard & Bassinot, (2009) in more global 
applications. The purpose of this approach is not to produce a new data set for a calibration 
equation in the Mediterranean to replace earlier studies, but rather to demonstrate how 
effective this approach is in providing accurate and precise estimates of the S bias in such 
high salinity settings; a problem that plagued all previous efforts and therefore has far eluded 
the paleoceanographic community. The T-independent “excess” Mg/Ca (the “residual” 
between the “observed” and “predicted” Mg/Ca composition), which essentially acts as a 
measure of how S biases the T estimate, is well correlated with in-situ S values. The S 
coefficient deduced from the combined dataset indicates that diagenetically G. ruber and G. 
bulloides Mg/Ca increases exponentially by 25.09%/0C and illustrates the secondary, 
beyond T, dependence on salinity (Fig. 8.13).  
 

 
Fig. 8.13: “Residual” Mg/Ca plotted against the sea surface salinity (SSS) (Antonov et al., 2006). 
“Predicted” Mg/Ca values have been converted using the calibration of Anand et al. (2003), and 
“residual” Mg/Ca is the “observed” Mg/Ca minus “predicted” Mg/Ca. Aegean core-tops are symbolized 
by blue diamonds (this study – G. ruber), while additional Mediterranean core-tops are shown as red 
(Ferguson et al., 2008 - G. ruber) and green (van Raden et al., 2011 – G. bulloides) diamonds 
respectively. The red and green colored triangles give the previously published findings of Ferguson 
et al. (2008) and van Raden et al. (2011) respectively for G. bulloides. The black line shows the 
exponential regression calculated taking all the data into account. Equation and correlation coefficient 
of the combined data set are also shown. 
 
The resulting ≈25% Mg/Ca increase per psu follows the overall range of the Ferguson et al. 
(2008) observations (29±12.5% for G. ruber specimens >150μm and 15.7±14.9% for 
specimens >250μm) from the entire Mediterranean and is also -at least statistically- 
comparable to relevant, more global, core-top and plankton tow studies (15%-Mathien-Blard 
& Bassinot, 2009; 16%-Martínez-Botí et al., 2011; 27±4%-Arbuszewski et al., 2010). But, 
surprisingly, it is about 4 times stronger than what has been published from G. ruber culture 
experiments (6±2%/psu) in the Red Sea (Kisakürek et al., 2008). Notwithstanding that our 
results argue against the weak 6%/psu Mg/Ca sensitivity to salinity observed in culture 
experiments, this deviation is not surprising since our data set consists of core-tops and 
plankton tows, where the foraminifera have presumably grown their entire shell at the same 
sea surface conditions, while in culture experiments the S effect on Mg/Ca can be addressed 
though the analysis of the last chambers which calcified during the course of the experiment. 
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However, although this systematic relationship appears to be robust, additional work from 
additional sites in the Mediterranean and on other planktonic species could provide 
consistency in the observed Mg/Ca trends and validate our interpretations.  
 
The potential thresholds of Salinity and Overgrowth effects 
The Aegean data allows us to propose the potential threshold limits for these factors, where 
they are observable, or to identify the areas that characterize their potential upper and/or 
lower limits. Figure 8.14 is a schematic summary diagram illustrating the relative sensitivity 
of G. ruber examined in Aegean Sea to T as one end-member and overgrowth precipitation 
as the other, with the intermediate influence of S. At values lower than 35.5 psu, T appears 
to be the main control on G. ruber Mg2+ incorporation. When S>36 psu, S seems to affect 
the G. ruber Mg/Ca ratios (with the size of S bias to be smaller than the T dependency, and 
increasing with SSS in a N-S direction) and the inorganic/diagenetic calcite, in the form of 
overgrowths, mask the primary oceanographic signal of planktonic foraminiferal tests and 
substantially bias the resultant Mg/Ca ratios to more positive values. 
 

 
 
Fig. 8.14: Schematic representations of the potential lower and upper threshold limits of the primary 
(temperature-red colour) and secondary (salinity-yellow colour) factors that influence the Mg/Ca ratio. 
Diagenesis (indicative of three stages-purple colour) masks these factors, as explained in the text.  
 
Although smaller than the effect of SST, S has a limited though remarkable impact on Mg2+ 
incorporation. Additionally, the fact that the S contribution approximates the potential 
minimum percentage implies that the lower value of this S range (35.5 psu) is close enough 
to the value in which the Mg/Ca ratio will be unbiased for S. But, our data do not clearly 
reveal whether the S effect is real at values lower than 35.5 psu. In the recent work of 
Mathien-Blard & Bassinot (2009) the Mg/Ca thermometry of G. ruber is virtually unbiased for 
SSSs that are close to the average surface ocean salinity (~35.4 psu) value, designating at 
the same time the lower limit for the S effect. Similarly, Arbuszewski et al. (2010) found no 
significant correlation between the “excess Mg/Ca” and S in lower salinity regions (<35 psu). 
Given that the lower value of the Aegean dataset is close to their lower limit and bearing in 
mind that in the modern Aegean Sea the S shows much greater gradients than in the open 
ocean, we can consider that we are close enough to the lower threshold limit for the S 
influence in the eastern Mediterranean. Nevertheless, the close correspondence between 
this study and previously published results allows us to propose that the lower S limit for the 
Aegean hinges between 35.3 and 35.5 psu (Fig. 8.14). As the character of S values is not 
the same, in-situ versus calcification salinities, the exact proposed lower limit is not precisely 
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the same in all studies considered. Furthermore, the unique features of the Aegean setting, 
its semi-enclosed nature and its high salinity, in combination with the excess coastal 
influence and the complex morphology between the islands, could be the most sensible 
explanation for the observed deviation. Despite these small offsets, the observations from 
the Aegean Sea are in good agreement with the findings from the Mediterranean (Ferguson 
et al., 2008), as well as from the Indo-Pacific and the Atlantic oceans (Mathien-Blard & 
Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010).  

 
The spread of ultra-high Mg/Ca values presented at ~38.5-39.5 psu (Fig. 8.9) clearly 
demonstrates the role that carbonate saturation state has on early diagenesis of G. ruber 
calcite through the precipitation of high-Mg-calcite overgrowths. Evidence of slightly or 
massive overgrown specimens in the Aegean Sea could probably lead us to the 
identification of upper and lower limits of this effect. However, according to SEM 
observations, the overgrowth effect discontinues affecting the Mg/Ca ratios at S<36 psu, 
which means that the lower overgrowth threshold limit lies around this value. Since we have 
little way of determining and quantifying what such threshold limits might be, we can only 
highlight them as an uncertainty within our interpretation. However, to fully appreciate the 
accurate thresholds for both S and overgrowth effects in the Aegean Sea, a thorough 
knowledge of the S bias over a wider range is required. The generation of additional core-top 
data from other sites, covering mostly the S range from 38-38.5 psu, as well as the S<35.5 
psu range, would minimize the uncertainties and would also potentially validate our 
interpretations.  
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Σκοπός της ∆ιατριβής 
 
Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής αποτελεί η λεπτομερής 
αναπαράσταση των παλαιοωκεανογραφικών και παλαιοκλιματικών συνθηκών που 
επικρατούσαν, κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς στην ευρύτερη λεκάνη της 
ανατολικής Μεσογείου. Ο εντοπισμός και η χρονολόγηση των κλιματικών μεταβολών, μικρής 
(εκατονταετούς κλίμακας) και μεγάλης (χιλιετούς κλίμακας) διάρκειας που αναγνωρίστηκαν 
για το υπό μελέτη χρονικό διάστημα στις λεκάνες του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους και 
η συσχέτισή τους με αντίστοιχες παγκόσμιες κλιματικές μεταβολές συντελούν στη γενικότερη 
απόκριση του κλιματικού συστήματος της ανατολικής Μεσογείου στις κλιματικές μεταβολές 
που έχουν παρατηρηθεί σε υψηλά και χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
των μικροπαλαιοντολογικών και βιογεωχημικών  μεθόδων (δ18Ο, δ13C, Mg/Ca) που 
αναπτύσσονται για τα επιμέρους χρονικά διαστήματα των θαλασσίων καταγραφών του 
Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την μεταβλητή 
«κλειδί» του κλιματικού συστήματος της ανατολικής Μεσογείου αλλά και της υδρογείου 
γενικότερα, της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας. 
 
Η περαιτέρω χρησιμοποίηση σύγχρονου υλικού που προέρχεται από επιφανειακά ιζήματα 
πυθμένα του Αιγαίου Πελάγους κρίθηκε απαραίτητη για να επιτευχθεί η βαθμονόμηση της 
παλαιοθερμοκρασιακής μεθόδου που βασίζεται στο λόγο Mg/Ca στα κελύφη των 
τρηματοφόρων για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η εξέταση των επιπρόσθετων 
της θερμοκρασίας δευτερευόντων παραγόντων (π.χ. αλατότητα, διαγένεση) που ελέγχουν 
τον παραπάνω λόγο και η διευρεύνηση των μηχανισμών δράσης τους, βελτίωσε την 
κατανόηση της φυσικής μεταβλητότητας του λόγου και επιπλέον ανέδειξε νέες μικρο-
αναλυτικές μεθόδους που υπόσχονται ασφαλή και ακριβή θερμοκρασιακά αποτελέσματα για 
παρόμοια υψηλής αλατότητας ημίκλειστα περιβάλλοντα. 
 
Άμεσος στόχος είναι η δημιουργία ενός υψηλής ευκρίνειας πολυδιάστατου βιο-οικο-
χρονοστρωματογραφικού σχήματος για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με βάση τις 
συναθροίσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Ειδικότερα, το πυκνό δίκτυο 
δειγματοληψίας των πυρήνων και το μικρό «χρονικό βήμα» των μικροπαλαιοντολογικών 
αναλύσεων, σε συνδυασμό με τις ραδιοχρονολογήσεις άνθρακα που διεξήχθησαν 
επιτρέπουν αφενός την ακριβή χρονολόγηση των πυρήνων, και αφετέρου τον συσχετισμό με 
άλλες θαλάσσιες καταγραφές τόσο από άποψης βιο-οικοζώνωσης όσο και από 
παλαιοωκεανογραφικής και παλαιοκλιματικής εξέλιξης μιας περιοχής. Ωστόσο, η επίτευξη 
του στόχου αυτού, πέραν της ποσοτικής αναλύσεως, προϋποθέτει τη γνώση και κατανόηση 
τόσο των βιολογικών γνωρισμάτων όσο και της οικολογικής συμπεριφοράς των ειδών-
δεικτών των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. 
 
Ο προσδιορισμός όλων των προαναφερθέντων στόχων της παρούσας διατριβής θα 
συνεισφέρει επίσης στη δημιουργία βάσεως δεδομένων, που θα επιτρέπουν την άντληση 
συγκεντρωτικών πληροφοριών που αφορούν i) την χωρο-χρονική κατανομή και διακύμανση 
των κυριότερων ειδών πλαγκτονικών τρηματοφόρων, ii) τη βιοστρωματογραφική διάρθρωση 
πυρήνων βαρύτητας, iii) την παλαιοοικολογική αναπαράσταση, iv) την κατανομή των τιμών  
δ18Ο, δ13C, Mg/Ca στην ανατολική Μεσόγειο. Η συνολική μελέτη  και ο συσχετισμός των 
βάσεων αυτών δεδομένων αναμένεται να συνεισφέρει στη βέλτιστη κατανόηση των 
μηχανισμών ελέγχου του παλαιοκλίματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη κλιματικών 
μεταβολών στο μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέλλον, τόσο στην περιοχή της 
Μεσογείου όσο και παγκοσμίως. 
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∆ομή της ∆ιατριβής 
 
Στην παρούσα διατριβή καταβάλλεται προσπάθεια εφαρμογής των δυνατοτήτων των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων στη βιοστρωματογραφική, παλαιοοικολογική και 
παλαιοκλιματική ανάλυση των θαλασσίων αποθέσεων του Ανωτέρου Τεταρτογενούς του 
Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατανέμονται σε 
εννέα κεφάλαια, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία εισαγωγή στην εξέλιξη του παλαιοκλίματος σε παγκόσμια κλίμακα 
και στις μεθόδους προσδιορισμού των παγκόσμιων κλιματικών μεταβολών κατά τη διάρκεια 
του Ανωτέρου Τεταρτογενούς. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό τονίζεται ο ρόλος των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων τόσο ως δείκτες βιο-οικοστρωματογραφικής ανάλυσης όσο και 
ως κλιματικοί βιοδείκτες των ωκεανών. 
 
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των γενικών στοιχείων φυσικής 
ωκεανογραφίας της Μεσογείου και παρουσιάζεται η κυκλοφορία των υδατίνων μαζών της. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις λεκάνες του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους, οι οποίες 
αποτελούν τη βασική περιοχή έρευνας της παρούσας διατριβής. Ειδικότερα στο Αιγαίο 
Πέλαγος, γίνεται αναλυτική περιγραφή της κυκλοφορίας των υδατίνων μαζών και των 
υδρολογικών χαρακτηριστικών που το χαρακτηρίζουν, με σαφή τη διάκριση μεταξύ του 
βόρειου και του νότιου Αιγαίου. 
 
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μία αναλυτική περιγραφή του υλικού (πυρήνες βαρύτητας από το 
Αιγαίο και Λιβυκό Πέλαγος και επιφανειακά ιζήματα πυθμένα από το Αιγαίο Πέλαγος) και 
των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η λιθοστρωματογραφική διάρθρωση των υπό εξέταση 
πυρήνων και η χωρική και χρονική κατανομή των πλαγκτονικών τρηματοφόρων στην 
περιεχόμενη μικροπανίδα. Η τελευταία οδήγησε στον προσδιορισμό βιοσυμβάντων 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων, τα οποία αποτέλεσαν τη βασική προσέγγιση στη 
βιοστρωματογραφία του Ανωτέρου Τεταρτογενούς. Ο προσδιορισμός του ακριβούς χρονικού 
διαστήματος που καλύπτει ο κάθε πυρήνας και των μέσων ταχυτήτων ιζηματογένεσής τους, 
καθώς και το γενικότερο βιο-χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο της περιοχής μελέτης 
πραγματοποιούνται με βάση το συνδυαστικό μοντέλο που περιλαμβάνει  τα καθορισμένα 
βιοσυμβάντα, ραδιοχρονολογήσεις άνθρακα και επιπρόσθετα σημεία ελέγχου.  
 
Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η βιο-οικοστρωματογραφική διάρθρωση της ανατολικής 
Μεσογείου, με βάση το βιο-οικοστρωματογραφικό πρότυπο κατανομής των συγκεντρώσεων 
των πλαγκτονικών τρηματοφόρων για τις περιοχές του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους. 
Το μοντέλο αυτό αναλύεται λεπτομερώς και επιπλέον συγκρίνεται διεξοδικά με 
προγενέστερα μοντέλα που αφορούν τόσο τις προαναφερθείσες περιοχές όσο και άλλες 
περιοχές εντός της Μεσογειακής λεκάνης.  
 
Στο Κεφάλαιο 6 επιχειρείται πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση για να εντοπίσουμε τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις συναθροίσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων του Αιγαίου 
Πελάγους και επιπλέον να καθορίσουμε τις υδρολογικές και παλαιοωκεανογραφικές 
μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τη χρονική περίοδο απόθεσης των ιζημάτων. Η 
πολυπαραγοντική αυτή ανάλυση αποτελείται από την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “Q- 
και R-τύπου” και από την κύρια παραγοντική ανάλυση (PCA), οι οποίες διεξήχθησαν τόσο 
στο βόρειο όσο και στο νότιο Αιγαίο. Με βάση τους οικολογικούς χαρακτήρες των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων που αναγνωρίστηκαν στους πυρήνες, εξετάζεται ο τρόπος με 
τον οποίο μεταβλήθηκαν η θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία και παραγωγικότητα κατά το 
Ανώτερο Τεταρτογενές. 



xli 

 

 
Στο Κεφάλαιο 7, το οποίο αποτελεί το βασικό κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, 
παρουσιάζεται η παλαιοκλιματική εξέλιξη της ανατολικής Μεσογείου κατά το Ανώτερο 
Τεταρτογενές. Η σύνθεση και ερμηνεία των μικροπαλαιοντολογικών, ιζηματολογικών, 
ισοτοπικών και γεωχημικών δεδομένων κατέδειξε την ύπαρξη «ψυχρών-ξηρών» και 
«θερμών-υγρών» κλιματικών περιόδων, οι οποίες αντανακλούν μία έντονη κλιματική 
αστάθεια στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου κατά τη διάρκεια του υπό μελέτη χρονικού 
διαστήματος. Συγκεκριμένα, τόσο για το Αιγαίο όσο και για το Λιβυκό Πέλαγος, παρατηρείται 
μία ακολουθία παλαιοκλιματικών και παλαιοωκεανογραφικών περιόδων μεγάλης κλίμακας 
(επιπέδου χιλιετίας), η οποία διακόπτεται από μικρότερης διάρκειας (επιπέδου 
εκατονταετίας) κλιματικά επεισόδια. Στο σύνολό τους αντιστοιχούν στις ήδη καθορισμένες 
βιο-οικοζώνες και χαρακτηρίζουν το κλιματικό μοντέλο που διέπει την κλιματική εξέλιξη 
ολόκληρης της Μεσογείου. Ειδικότερα για την τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο που 
διανύουμε σήμερα, αναγνωρίσθηκαν 9 βραχείας διάρκειας ψυχρά και ξηρά επεισόδια που 
δηλώνουν ότι την έντονη κλιματική αστάθεια αυτής της περιόδου.  Επίσης, στο κεφάλαιο 
αυτό διεξάγεται λεπτομερής σύγκριση με τα κλιματικά γεγονότα που αντανακλώνται από τα 
γεωχημικά (π.χ. K+, Na+, Ca2+) και ισοτοπικά (π.χ. δ18Ο) δεδομένα του παγετώδους 
καλύμματος GISP2 της Γροιλανδίας και ωκεανογραφικά δεδομένα από τον Ατλαντικό 
ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα που στο σύνολό τους τεκμηριώνουν έντονες συσχετίσεις 
μεταβολών του παλαιοκλίματος μεταξύ περιοχών χαμηλότερων και υψηλότερων 
γεωγραφικών πλατών, δηλαδή σε παγκόσμια κλίμακα. 
 
Για τον ακριβή προσδιορισμό όλων των προαναφερθέντων παλαιοκλιματικών μεταβολών με 
τη μέθοδο που στηρίζεται στο λόγο Mg/Ca σε κελύφη πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
επιχειρήθηκε αρχικά στο Κεφάλαιο 8 η εφαρμογή της μεθόδου αυτής στον πυρήνα NS-14. 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το γενικότερο θερμοκρασιακό σήμα είναι συγκρίσιμο με άλλες 
παλαιοθερμοκρασιακές μεθόδους (π.χ. αλκενόνες, ισότοπα οξυγόνου, παλαιοκλιματική 
καμπύλη), οι θερμοκρασίες που εξάγονται από την καμπύλη Mg/Ca είναι πολύ υψηλότερες 
σε σχέση με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες που προκύπτουν από τις άλλες μεθόδους. 
Επιχειρήθηκε συνεπώς μία προσπάθεια βαθμονόμησης της παραπάνω μεθόδου σε 
σύγχρονο υλικό που προέρχεται από επιφανειακά ιζήματα πυθμένα σε διεύθυνση Β-Ν κατά 
μήκος του Αιγαίου Πελάγους. Για την κατανόηση της φυσικής μεταβλητότητας και τη βέλτιστη 
χρησιμοποίηση του λόγου Mg/Ca εξετάστηκαν λεπτομερώς παράγοντες διατήρησης και βιο-
ορυκτοποίησης του κελύφους, οντογενετικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντικοί και διαγενετικοί 
παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν πολυπλοκότητα στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων μας. Από όλους τους παραπάνω παράγοντες μόνο η αλατότητα και η 
διαγένεση φαίνεται να επηρεάζουν το λόγο Mg/Ca, με τους μηχανισμούς δράσης τους να 
περιγράφονται διεξοδικά. Ειδικότερα για τον δεύτερο από αυτούς, οι λεπτομερείς αναλύσεις 
στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που διεξήχθησαν σε δείγματα από το βόρειο, κεντρικό και 
νότιο Αιγαίο φανέρωσαν την παρουσία υψηλού σε Mg, ανόργανης προέλευσης ασβεστίτη 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των κελυφών, με διαφορετικό βαθμό απόκρισης 
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος κατά μήκος του Αιγαίου Πελάγους (3 διαγενετικά στάδια 
που συνδέονται με τις διαβαθμίσεις της αλατότητας και του βαθμού κορεσμού των 
ανθρακικών στην υδάτινη στήλη). Η επίδραση της αλατότητας κρίνεται επιτακτική για την 
εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου σε παρόμοια υφάλμυρα και έντονα εβαποριτιωμένα 
περιβάλλοντα, αφού όμως προηγηθεί ο διαχωρισμός του καθαρού ωκεανογραφικού 
σήματος από τις διαγενετικές διαδικασίες. 
 
Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 γίνεται μία σύνοψη των σημαντικότερων συμπερασμάτων κάθε 
κεφαλαίου καθώς και η σύνθεση αυτών. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 
Στη σημερινή εποχή, η κατανόηση των παγκόσμιων φυσικών κλιματικών μεταβολών 
είναι μείζονος ενδιαφέροντος ερευνητική διαδικασία, καθώς αποτελεί το μέσο 
καθορισμού της μελλοντικής ανθρωπογενούς επίδρασης στο παγκόσμιο κλίμα. Ο 
καθορισμός αυτός προϋποθέτει τη σωστή γνώση και ερμηνεία των φυσικών 
παλαιοκλιματικών διακυμάνσεων σε βάθος χρόνου και με όσο το δυνατόν υψηλότερη 
ανάλυση, σε ετήσια, δεκάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων ετών τάξεως χρονική 
κλίμακα. Σε χρονικές κλίμακες για παράδειγμα, της τάξεως των ετών έως δεκάδων 
ετών το κλίμα επηρεάζεται από το φαινόμενο του El Nino καθώς και τους κύκλους της 
περιοδικά μεταβαλλόμενης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Παγκόσμιας σημασίας 
γεγονότα ψύχρανσης των υδάτων, όπως οι κλιματικοί κύκλοι “Dansgaard-Oeschger” 
και “Heinrich”, έχει αποδειχθεί ότι επιδρούν στις μεταβολές του κλίματος σε 
συχνότητες ενός έως δεκαπέντε χιλιάδων ετών στο γεωλογικό αρχείο. Τέλος, 
περιοδικές μεταβολές του άξονα περιστροφής της Γης, όπως η μετάπτωση των 
ισημεριών, η λοξότητα και εκκεντρότητα, οι επονομαζόμενοι κύκλοι του Milankovitch, 
κυριαρχούν στο παλαιοκλιματικό και παλαοωκεανογραφικό αρχείο με περιοδικότητα 
χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων αλλά και εκατομμυρίων ετών.  
 
Από τις παραμέτρους του κλιματικού συστήματος, η θαλάσσια επιφανειακή 
θερμοκρασία είναι η πιο σημαντική επειδή ελέγχει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και 
επιπλέον παίζει καθοριστικό ρόλο στην ωκεάνια κυκλοφορία των υδάτων 
(Henderson, 2002), διαμορφώνοντας το κλιματικό μοντέλο της Γης. Τα ανώτερα 
τριάντα μέτρα των ωκεανών εμπεριέχουν τόσο πολύ θερμότητα όσο και ολόκληρη η 
ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό τον λόγο, η θερμοκρασία της ανώτερης ωκεάνιας υδάτινης 
στήλης αποτελεί πιθανόν τη πιο σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει το κλίμα της 
Γης στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Πρόκειται για το επίπεδο ελέγχου της 
ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ ωκεανού και ατμόσφαιρας που ρυθμίζει την 
παραγωγή και την κυκλοφορία των ανέμων, καθώς επίσης και τον σχηματισμό και 
την κυκλοφορία των υδάτινων μαζών, οι οποίες με τη σειρά τους συνιστούν την 
παγκόσμια ωκεάνια κυκλοφορία. Αναπόφευκτα, ο καθορισμός της 
παλαιοθερμοκρασίας σε συνάρτηση με τις σχετιζόμενες παλαιοκλιματικές μεταβολές, 
αποτελεί αντικείμενο έρευνας των γεωεπιστημόνων από τα μέσα του περασμένου 
αιώνα και εντείνεται ιδιαίτερα στις μέρες μας, καθώς η ανάγκη κατανόησης του 
παγκόσμιου κλιματικού συστήματος ενισχύεται από την επερχόμενη απειλή της 
παγκόσμιας θέρμανσης του πλανήτη.  
 
Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί μία πλήρης και αποδεκτή εξήγηση που 
να δικαιολογεί τη μεταβολή του κλίματος καθολικά και επιπλέον τα προτεινόμενα 
κλιματικά μοντέλα δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουν όλες της φάσεις του κλίματος τόσο 
σε τοπική και πολύ περισσότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι παράμετροι που εμπλέκονται στη μελέτη του κλίματος, τόσο φυσικοί όσο και 
χημικοί, σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να μετρηθούν επακριβώς και επιπλέον 
καλύπτουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως αυτό της Γεωλογίας, της 
Βιολογίας, της Αστρονομίας και της Κλιματολογίας. Συνέπεια αυτού του 
προβλήματος είναι να έχουν καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία τρεις μεγάλες 
κατηγορίες μεθόδων για τη μελέτη του παλαιοκλίματος: α) οι χημικές μέθοδοι, οι 
οποίες είναι οι πιο απόλυτες και επικεντρώνονται στο χημικό ή ισοτοπικό σύστημα 
που χρησιμοποιείται ανάλογα με την χημική παράμετρο που δύναται να υπολογιστεί. 
Αυτές διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες, αυτές που χρησιμοποιούνται για την 
ανασύσταση του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. παλαιοθερμοκρασία) και αυτές που 
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χρησιμοποιούνται για την ανασύσταση παραμέτρων του κύκλου του άνθρακα (π.χ. 
pH των ωκεανών και οι συγκεντρώσεις του ατμοσφαιρικού CO2), β) οι λιθολογικές 
μέθοδοι που θεωρούνται ως οι πιο άμεσα συσχετιζόμενες με την παράμετρο που 
υπολογίζεται και ταξινομούνται με βάση τον τύπο του πετρώματος, την ορυκτολογία 
και τις φάσεις όπου απαντώνται σε αυτό και γ) οι παλαιοντολογικές-γεωλογικές 
μέθοδοι, οι οποίες διαχωρίζονται με βάση το αν χρησιμοποιούν ταξινομικά πρότυπα 
ή αν επικεντρώνονται σε ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά-κριτήρια ενός 
οργανισμού ή μίας γενικότερης ομάδας οργανισμών. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν 
μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις σε κελύφη βενθονικών και πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων, ιζηματολογικές αναλύσεις όπως κοκκομετρικές μεταβολές και 
καταγραφή ιζηματογενών δομών, πετρογραφικές αναλύσεις, ραδιοχρονολογήσεις, 
παγετο-ευστατικές αναλύσεις με την αποτύπωση των γεωμορφών που σχηματίζονται 
με την εξέλιξη και την υποχώρηση των παγετώνων στη χέρσο, καθώς και την 
αποτύπωση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας και των λιμνών. Επομένως, 
η έρευνα βασίζεται σε χημικά και βιολογικά συστήματα τα οποία έχοντας αφήσει τα 
αποτυπώματά τους στις καταγραφές των ιζημάτων και των παγετωδών καλυμμάτων, 
αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία των παλαιοκλιματικών μεταβολών. Ειδικότερα η 
μελέτη των θαλασσίων ιζημάτων με σκοπό την εξαγωγή παλαιοκλιματολογικών 
συμπερασμάτων, που συνάμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης και της παρούσας 
διατριβής, βασίζεται στις λεγόμενες βιογεωχημικές μεθόδους, οι οποίες αποτελούν 
ένα συνδυασμό της πρώτης αλλά και της τρίτης κατηγορίας.  
 
1.2. ΤΑ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ ΩΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟ-
ΟΙΚΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Η γεωδυναμική εξέλιξη της Μεσογείου κατά το Τεταρτογενές και η επίδρασή της στις 
συγκεντρώσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων επέβαλαν την ανάπτυξη μίας βιο-
οικοστρωματογραφικής διάρθρωσης για την περιοχή αυτή, διαφορετική από αυτή 
των περιοχών χαμηλού γεωγραφικού πλάτους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι 
έντονες κλιματικές και ωκεανογραφικές μεταβολές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα τα 
τελευταία χιλιάδες χρόνια, με αποκορύφωμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τήξη 
των παγετωδών καλυμμάτων του Πλειστοκαίνου, των μεταβολών της στάθμης της 
θάλασσας, καθώς επίσης και της δράσης των Αφρικανικών μουσώνων (Rossignol-
Strick & Paterne, 1999; Kotthoff et al., 2008a,b). Τα παραπάνω κλιματικά-
ωκεανογραφικά γεγονότα, σύμφωνα με τις ιζηματολογικές καταγραφές του 
Ολοκαίνου και της παγετώδους περιόδου στη Μεσόγειο (Cacho et al., 1999, 2000, 
2001; Rohling et al., 2002; Sprovieri et al., 2003; Pérez-Folgado et al., 2003; Sbaffi et 
al., 2004; Geraga et al., 2005; Asioli et al., 2001; Ariztegui et al., 2000), επηρέασαν 
τις συγκεντρώσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων και συνέβαλαν στο διαχωρισμό 
της Μεσογείου σαν μία ξεχωριστή βιοεπαρχία. Σε αυτή τη διαπίστωση συνετέλεσε και 
η σύγκριση των παλαιοκλιματικών αρχείων, ιδίως από την περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, με τις κλιματικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στα υψηλότερα 
γεωγραφικά πλάτη (Bar-Matthews et al., 1999; de Rijk et al., 1999; Geraga et al., 
2005). Ειδικότερα για την εποχή του Ολοκαίνου, έχει διαπιστωθεί απευθείας 
ατμοσφαιρική σύνδεση μεταξύ των επιφανειακών θερμοκρασιών του Αιγαίου 
Πελάγους και του κλίματος που επικρατεί στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, με τις 
παρατηρούμενες ψυχρές περιόδους του Ολοκαίνου να ακολουθούν μία 
περιοδικότητα 2300 χρόνων (Rohling et al., 2002). Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι η 
ανάπτυξη της βιο-οικοστρωματογραφικής μελέτης της Μεσογείου οδήγησε στη 
δημιουργία ξεχωριστών μοντέλων βιο-οικοζώνωσης, με βάση τα πλαγκτονικά 
τρηματοφόρα για την περιοχή αυτή. 
 
Τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα έχουν αποδειχθεί πολύ καλοί δείκτες της επιφανειακής 
θερμοκρασίας και αλατότητας, των θρεπτικών συστατικών και των αλλαγών των 
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υδρογραφικών συστημάτων της υδάτινης στήλης (Pujol & Vergnaud Grazzini, 1995) 
και ως εκ τούτου έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μικρής και μεγάλης 
διάρκειας παλαιοκλιματικών και παλαιοωκεανογραφικών μεταβολών της Μεσογείου 
κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς (Sbaffi et al., 2001, 2004; Pérez-
Folgado et al., 2003; Geraga et al., 2005, 2008, 2010; Triantaphyllou et al., 2007, 
2009a,b, 2010a; Fhlaithearta et al., 2010). Η ποσοτική κατανομή των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων από την τελευταία παγετώδη περίοδο μέχρι σήμερα, παρουσιάζει μια 
ακολουθία από συναθροίσεις μικροπανίδας (βιοζώνες), η οποία χαρακτηρίζει τη 
σταδιακή αλλαγή του επιφανειακού υδάτινου περιβάλλοντος. Τα βιοσυμβάντα αυτά 
χαρακτηρίζονται από μέγιστα συχνότητας ή/και τοπικές εμφανίσεις ή προσωρινές 
εξαφανίσεις ορισμένων γενών, σε συνδυασμό με περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές 
διακυμάνσεις των ειδών τους. Επιπλέον, επειδή η πλειοψηφία των ειδών των 
τρηματοφόρων είναι ευαίσθητοι δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών, μπορούμε 
να θεωρήσουμε τις συγκεντρώσεις τους ως οικοζώνες. Ο καθορισμός των οικοζωνών 
αποτελεί μια σημαντική μέθοδο για την βιοχρονολογική υποδιαίρεση του Ανωτέρου 
Τεταρτογενούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Capotondi et al. (1999), που προτείνουν 
μια ακολουθία από 10 οικοζώνες που καλύπτουν τη διάρκεια των τελευταίων 23 
χιλιάδων χρόνων για την κεντρική Μεσόγειο και οι Triantaphyllou et al. (2007, 2009a) 
που προτείνουν 9 βιοζώνες καλύπτοντας τα τελευταία 14.000 χρόνια για την περιοχή 
του Αιγαίου Πελάγους. 
 
1.3. ΤΑ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ ΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΒΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 
Τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα εκτός από άριστοι βιοστρωματογραφικοί δείκτες για 
τον προσδιορισμό της σχετικής γεωλογικής ηλικίας, έχουν αποδειχθεί πολύ καλοί 
δείκτες για την ανασύσταση του παλαιοκλίματος, με βάση τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά τους, καθώς περικλείουν σημαντικές πληροφορίες για τις εποχικές 
μεταβολές του κλίματος τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Η μεγάλη 
γεωλογική τους ιστορία, η ευρεία κατανομή τους σε όλους τους ωκεανούς, η καλή 
διατήρησή τους στα ιζήματα και ο εύκολος τρόπος συλλογής τους, τα καθιστούν ως 
την πλέον ιδανική ομάδα βιοδεικτών των θαλασσίων ωκεανογραφικών και κλιματικών 
μεταβολών, μέσω της αποκρυπτογράφησης του ιζηματολογικού αρχείου όπου 
περιέχονται (Murray, 1897; Kucera, 2007). Συγκεκριμένα, επειδή τα τρηματοφόρα 
έχουν ένα σύντομο κύκλο ζωής, αντιδρούν γρήγορα σε οποιαδήποτε περιβαλλοντική 
μεταβολή και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες απεικόνισης 
περιβαλλοντικών μεταβολών μικρής κλίμακας. Ιδιαίτερα η κατανομή των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων σε ιζήματα πυρήνων χρησιμοποιείται ευρέως σαν 
δείκτης για τον προσδιορισμό της επιφανειακής θαλάσσιας θερμοκρασίας και 
αλμυρότητας και γενικά συνδέεται με τις διακυμάνσεις και μεταβολές των φυσικών και 
χημικών παραγόντων της ανώτερης στήλης του ύδατος, οι οποίες είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με τις κλιματικές μεταβολές. 
 
Η χρησιμότητά των πλαγκτονικών τρηματοφόρων ως βιοδείκτες βασίζεται κατά κύριο 
λόγο στη γνώση στοιχείων της οικολογίας τους (Rohling et al., 2004). Τόσο τα 
πειράματα στα εργαστήριο όσο οι πυρήνες και οι ιζηματοπαγίδες συνεισφέρουν σε 
ένα μεγάλο ποσοστό στην κατανόηση της οικολογίας τους, φανερώνοντας 
παράλληλα ότι τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα παρουσιάζουν μεγάλες εποχιακές 
διακυμάνσεις ως προς την αφθονία τους, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με την 
υδρογραφία της ανώτερης υδάτινης στήλης (Βé & Tolderlund, 1971; Thunell & 
Reynolds, 1984; Fraile et al., 2009). Για παράδειγμα, η κατακόρυφη διαβάθμιση της 
θερμοκρασίας και της αλατότητας με το βάθος της υδάτινης στήλης δημιουργεί 
επιφάνειες διαφορετικής πυκνότητας, όπως το πυκνοκλινές, το οποίο συσχετίζεται με 
το μέγιστα της αφθονίας πολλών πλαγκτονικών ειδών. Με βάση την παραπάνω 
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παρατήρηση, τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα που συλλέγονται από τα θαλάσσια 
ιζήματα αλλά και την υδάτινη στήλη χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες ως 
αρχείο των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των ωκεανών, οι οποίες είναι ενδεικτικές 
αφενός των παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών και αφετέρου των παραμέτρων από 
τις οποίες διέπονται, όπως η θερμοκρασία (Pflaumann et al., 1996), η 
στρωματοποίηση της υδάτινης στήλης (Mulitza et al., 1997), η συγκέντρωση 
ατμοσφαιρικής προέλευσης CO2 (Pearson & Palmer, 2000) και η βιολογική 
παραγωγικότητα (Kiefer, 1998). 
 
Σύμφωνα με τους Hemleben et al. (1989), η βιογεωγραφική και η εποχική κατανομή 
των πλαγκτονικών τρηματοφόρων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη 
θερμοκρασία των υδάτων όπου αυτά διαβιούν, ενώ άλλοι παράγοντες όπως η 
παροχή σε θρεπτικά συστατικά και η στρωμάτωση της υδάτινης στήλης είναι 
δευτερευούσης σημασίας. Η κατανομή τους σε «βιογεωγραφικές επαρχίες», κατά 
μήκος ζωνών που σχετίζονται με το γεωγραφικό πλάτος και που είναι συμμετρικές 
ως προς τον ισημερινό, αντανακλά την έντονη συσχέτιση μεταξύ της αφθονίας των 
ειδών και της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας (Murray, 1897; Bijma et al., 
1990b). Όπως έχει υπολογιστεί η θερμοκρασία επηρεάζει απευθείας τα 
τρηματοφόρα, διότι η φυσιολογία του κελύφους τους είναι τέτοια που επιταχύνεται με 
τη θερμοκρασία και αναλυτικότερα σχεδόν διπλασιάζεται όταν η θερμοκρασία 
αυξάνεται κατά 100C (Bijma et al., 1990b). Μάλιστα οι Fraile et al. (2008), στην 
προσπάθειά τους να ποσοτικοποιήσουν την ευαισθησία των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων με τη θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία και τη συσχέτιση που αυτή 
παρουσιάζει με τον ρυθμό ανάπτυξής τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
συγκέντρωση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων σε κάθε περιοχή παρουσιάζει μία 
κανονική κατανομή, με τη βέλτιστη θερμοκρασία να επιτυγχάνεται στα σημεία όπου 
παρατηρείται η μέγιστη σχετική αφθονία τους. Έξω από τα όρια αυτής της βέλτιστης 
θερμοκρασίας, η σχετική αφθονία των ειδών μειώνεται μέχρι το σημείο της «κρίσιμης 
θερμοκρασίας» πέρα από τα όρια της οποίας το είδος δεν απαντά. 
 
Επιπροσθέτως, μία καλά καθορισμένη χωρική κατανομή των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων εμφανίζει και ένα ξεκάθαρο χρονικά (εποχιακό) πρότυπο κατανομής, 
με τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισής τους να χαρακτηρίζουν τις πιο προνομιακές, από 
άποψη θερμικής και τροφικής επάρκειας, συνθήκες για κάθε είδος ξεχωριστά 
(Fairbanks & Wiebe, 1980; Field, 2004). Τέτοιες συνθήκες δύναται να υπάρξουν για 
ένα συγκεκριμένο υδρογραφικό καθεστώς μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα του 
έτους, γεγονός που δεικνύει ότι η παρουσία τους αντανακλά αποκλειστικά τις 
παλαιοωκεανογραφικές-υδρολογικές και παλαιοκλιματολογικές-βιολογικές μεταβολές 
κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών περιόδων. Άλλωστε η εποχικότητα αποτελεί 
έναν σημαντικό παράγοντα για τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα, ο οποίος πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε κάθε είδους παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματολογικές 
ερμηνείες, ακόμα και όταν αυτή δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται στο διάβα του 
γεωλογικού χρόνου, όπως ακριβώς και οι κλιματικές μεταβολές (Fraile et al., 2009). 
Επιπλέον, τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα, στο σύνολό τους, επιτρέπουν μία άμεση 
συσχέτιση με τις μεταβολές της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας και με τις 
μεταβολές των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων της ανώτερης υδάτινης στήλης που 
προκαλούνται από επεισόδια κλιματικής αστάθειας. 
 
Είναι συνεπώς εύκολα αντιληπτό ότι όλα τα παραπάνω σήματα που εμφανίζονται 
από τις αλλαγές στην αφθονία και στην κατανομή των πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
αντιπροσωπεύουν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην ανασύσταση του 
παλαιοπεριβάλλοντος και ταυτόχρονα παρέχουν τις πιο καλά προσδιορισμένες 
καταγραφές από παλαιοωκεανογραφικής-κλιματικής απόψεως, τόσο σε παγκόσμια 
όσο και σε τοπική κλίμακα (Principato et al., 2003; Geraga et al., 2005, 2010; 
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Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b, 2010a). Ειδικότερα η μελέτη τους εντός της 
Μεσογείου, η σπουδαιότητα της οποίας έγκειται στην ικανότητά της να καταγράφει 
στα ιζήματά της με ιδιαίτερη ισχύ ακόμα και τις πιο μικρές σε διάρκεια και ένταση 
κλιματικές μεταβολές (Malanotte-Rizzoli & Hecht, 1988), αντικατοπτρίζεται από τις 
βιοτικές κοινωνίες που εμπεριέχονται μέσα σε αυτά. 
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερη ικανότητά τους να περικλείουν όλες 
τις παλαιοωκεανογραφικές πληροφορίες στα κελύφη τους με τον πλέον αξιόπιστο 
τρόπο, γεγονός που αποτέλεσε το αρχικό έρεισμα για τους επιστήμονες για να 
ανακαλύψουν νέες μεθόδους αποκωδικοποίησης του σήματος που αυτά παράγουν. 
Η κύρια ώθηση στην έρευνα των πλαγκτονικών τρηματοφόρων δόθηκε από τις 
αναλύσεις ισοτόπων και ιχνοστοιχείων στα ασβεστολιθικής φύσεως κελύφη τους, τα 
αποτελέσματα των οποίων συνεπάγονταν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές 
ιδιότητες των ωκεανών (Langer, 2007). Ειδικότερα, τα ισότοπα οξυγόνου και ο λόγος 
Mg/Ca αποτελούν τους πιο αξιόπιστους τρόπους καταγραφής των 
παλαιοωκεανογραφικών και παλαιοκλιματικών μεταβολών, καθώς αποτυπώνονται 
στα κελύφη των τρηματοφόρων που έχουν αποτεθεί με πελαγική ιζηματογένεση σε 
θαλάσσιες λεκάνες μεγάλου βάθους. Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται στον 
προσδιορισμό του λόγου των ισοτόπων 18Ο και 16Ο (δ18Ο) ή των ιχνοστοιχείων Mg 
και Ca (Mg/Ca) στα ασβεστολιθικά κελύφη τους, επειδή οι θαλάσσιοι αυτοί 
οργανισμοί έχουν τη διττή ικανότητα αφενός να αποθηκεύουν ασβεστίτη σε ισοτοπική 
αναλογία με το θαλασσινό νερό στο οποίο διαβιούν και αφετέρου να ενσωματώνουν 
απευθείας τα ιχνοστοιχεία από το θαλασσινό νερό στο κέλυφός, τους κατά τη 
διάρκεια της καθίζησής του στον πυθμένα των ωκεανών.  
 
Η ισοτοπική σύσταση οξυγόνου του ασβεστίτη από τα κελύφη των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων χρησιμοποιούνται εκτενώς για την αναπαράσταση των 
παλαιοθερμοκρασιών της υδάτινης στήλης, με τις διακυμάνσεις των τιμών του δ18Ο 
να αντανακλούν την ανάπτυξη θερμών ή ψυχρών κλιματικών περιόδων. Επιπλέον, 
σαν μία ανεξάρτητη μέθοδος ο λόγος Mg/Ca παρέχει σημαντικές επιπρόσθετες 
πληροφορίες για την ισοτοπική σύσταση του οξυγόνου του ασβεστίτη των 
τρηματοφόρων (δ18Oc). Ο τελευταίος αντανακλά τόσο την θερμοκρασία των υδάτων 
όσο και την ισοτοπική σύσταση οξυγόνου της υδάτινης στήλης (δ18Ow), και 
χαρακτηρίζεται σαν δείκτης των μεταβολών των παγετωδών καλυμμάτων και της 
αλατότητας σε παγκόσμια κλίμακα (Mashiotta et al., 1999; Lear et al., 2000). Το 
γεγονός ότι ο λόγος Mg/Ca υπολογίζεται στην ίδια αναλυτική φάση (στα ίδια 
δείγματα-κελύφη) με τον υπολογισμό των σταθερών ισοτόπων οξυγόνου και ότι οι 
αναλύσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά επάνω στα κελύφη των τρηματοφόρων, 
τα οποία αποτελούν εξορισμού ζωτικά στοιχεία του παλαιοκλίματος αποτελούν τα 
σημαντικότερα εχέγγυα για την εγκυρότητα και την ακρίβεια των παλαιοκλιματικών 
συμπερασμάτων. Γι’ αυτό τον λόγο ο συνδυασμός των σταθερών ισοτόπων 
οξυγόνου και με άλλες μεθόδους υπολογισμού της παλαιοθερμοκρασίας, όπως ο 
λόγος Mg/Ca, εγγυάται μία κοινή πηγή προέλευσης της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες, 
τόσο χρονικές (εποχικότητα) όσο και χωρικές (βάθος της υδάτινης στήλης) όπου 
διαβιούν τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα. Ωστόσο, επειδή αρκετά προβλήματα αλλά 
και εξίσου σημαντικές προκλήσεις παραμένουν και επειδή καμία 
μικροπαλαιοντολογική ή βιογεωχημική μέθοδος δε λειτουργεί τέλεια, είναι σαφές ότι 
περισσότερη έρευνα χρειάζεται όχι μόνο στις μεθόδους προσδιορισμού του 
παλαιοκλίματος αλλά και προς μέσο (πλαγκτονικά τρηματοφόρα) με το οποίο αυτές 
επιτυγχάνονται.  
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  
Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη σπουδαιότητα της 
Μεσογειακής λεκάνης για τη μελέτη των κλιματικών και ωκεανογραφικών 
μηχανισμών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική της θέση και στις 
ιδιαίτερες συνθήκες διαμορφώσεώς της. Σύμφωνα με τον Krijgsman (2002), η 
Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί ένα από τα καλύτερα «φυσικά εργαστήρια» στον 
κόσμο για την μελέτη των κυρίαρχων γεωδυναμικών και παλαιοκλιματικών 
μηχανισμών της Γης.  
 
Η Μεσόγειος είναι μια βαθιά θάλασσα που καταλαμβάνει έκταση 2.965.000 km2. 
Αποτελεί μία μικρογραφία ωκεανού, που στη μεγαλύτερη έκτασή του έχει βάθος 
πάνω από 200 m. Το μέσο βάθος της είναι 1650 μέτρα, υπάρχουν όμως και αρκετές 
βαθιές λεκάνες (>3000 m) με το βαθύτερο σημείο της να εντοπίζεται νοτιοδυτικά της 
Πελοποννήσου (5093 m). Είναι ημίκλειστη και επικοινωνεί με τον Ατλαντικό ωκεανό 
μέσω των στενών (ελάχιστο πλάτος ~14 km) και ρηχών (βάθος ~250 -400 m) στενών 
του Γιβραλτάρ, ενώ τα στενά της Σικελίας, μέσου βάθους 330m και πλάτους 130 km, 
τη χωρίζουν σε δύο κύριες υποθαλάσσιες περιοχές: τη δυτική και την ανατολική. 
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της θάλασσας είναι ότι δεν αποτελεί ένα ενιαίο χώρο, 
αλλά ένα σύνολο υπολεκανών, οι οποίες διαφέρουν στη γεωλογική τους προέλευση 
και οι οποίες από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι οι λεκάνες Αλμπόρας, 
Βαλεαρική, Λιγούρια, Τυρρήνια, Αδριατική, Ιόνια, Λιβυκού, Αιγαίου και Λεβαντίνου 
(Εικ. 2.1). 
 

 
 
Εικ. 2.1: Η γεωγραφία και οι κύριες υποθαλάσσιες υπολεκάνες της Μεσογείου Θάλασσας. 
Fig. 2.1: The Mediterranean Sea geography and nomenclature of the major sub-basins. 
 
Η δυτική Μεσόγειος συνίσταται από τρεις κύριες υποθαλάσσιες λεκάνες: τη λεκάνη 
της Αλμπόρας που βρίσκεται ανατολικά του Γιβραλτάρ, μεταξύ των ακτών της 
Ισπανίας και του Μαρόκο, τη Βαλεαρική λεκάνη, η οποία τοποθετείται δυτικά της 
Σαρδηνίας και της Κορσικής και εκτείνεται από τις ακτές της Αλγερίας μέχρι τις ακτές 
της Γαλλίας και τέλος τη λεκάνη του Τυρρηνίου, γνωστή και ως Τυρρήνιο Πέλαγος, το 
οποίο βρίσκεται μεταξύ της Ιταλίας και των νήσων της Σαρδηνίας και της Κορσικής. Η 
ανατολική Μεσόγειος συνίσταται από δυτικά προς τα ανατολικά, από τις λεκάνες της 
Αδριατικής, του Ιονίου, του Αιγαίου και της Λεβαντίνης. Πιο αναλυτικά, η Ιόνια λεκάνη 
βρίσκεται μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας και σε αυτή έχει διαπιστωθεί το 
μεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου (4.900 m). Οι λεκάνες του Ιονίου και της 
Λεβαντίνης χωρίζονται μεταξύ τους από μία υποθαλάσσια ράχη που εκτείνεται από 
το δυτικό άκρο της Ελλάδας μέχρι την Λιβύη, ενώ το φυσικό όριο μεταξύ του Αιγαίου 
και του Λιβυκού Πελάγους αποτελεί η νήσος Κρήτη.  
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Το Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο είναι μία εκ των δύο περιοχών μελέτης της παρούσας 
διατριβής, είναι μία από τις μεγαλύτερες λεκάνες της ανατολικής Μεσογείου 
καλύπτοντας μία έκταση 240.000 km2 με μία χωρητικότητα υδάτων της τάξεως των 
8.1 x 1013 m3 και ένα μέσο βάθος 450 m (Velaoras & Lascaratos, 2005). Γεωγραφικά 
τοποθετείται στο βορειανατολικό τμήμα της ανατολικής Μεσογείου και οριοθετείται 
στα βόρεια και δυτικά από την ηπειρωτική Ελλάδα, στα ανατολικά από τις 
μικρασιατικές ακτές και στα νότια από τα νησιά του Κρητικού τόξου. Συνδέεται μέσω 
των στενών των ∆αρδανελίων (βάθος 50-60 μέτρα) με τη Θάλασσα του Μαρμαρά, η 
οποία επικοινωνεί με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Στενού του Βοσπόρου (βάθος 
30-45 μέτρα) (Poulos et al., 2009). Στα νότια, χωρίζεται από τις υπόλοιπες λεκάνες 
της Μεσογείου μέσω μιας σειράς έξι στενών (τα στενά του Κρητικού τόξου), τα οποία 
περιλαμβάνουν από ανατολικά προς δυτικά: το στενό της Ρόδου (πλάτος 17 km, 
βάθος 350 m), το στενό της Καρπάθου (πλάτος 43 km, βάθος 850 m), το στενό της 
Κάσου (πλάτος 67 km, βάθος 1.000 m), το στενό των Αντικυθήρων (πλάτος 32 km, 
βάθος 700 m), το στενό των Κυθήρων (πλάτος 33 km, βάθος 160 m) και το στενό της 
Ελαφονήσου (πλάτος 11 km, βάθος 180 m) (Poulos et al., 2009). Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από σύνθετη τοπογραφική δομή, ακανόνιστη βαθυμετρία, 
ποικιλομορφία ακτογραμμών και εκατοντάδες νησιά, χαρακτηριστικά που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη υδρογραφία και δυναμική της 
Μεσογείου (Poulos et al., 1997). 
 
Το Αιγαίο Πέλαγος, με βάση την βαθυμετρία και την τοπογραφία του πυθμένα, 
μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες επιμέρους περιοχές: το βόρειο-κεντρικό Αιγαίο, το 
οποίο εκτείνεται από την βορειότερη ακτή της Ελλάδας ως το ύβωμα  των Κυκλάδων 
και το νότιο Αιγαίο που εκτείνεται από το ύβωμα των Κυκλάδων έως τη νήσο Κρήτη. 
Το νησιωτικό τόξο των Κυκλάδων σχηματίζει το ομώνυμο πλατό και χωρίζει το Αιγαίο 
σε βόρειο και νότιο (Poulos et al., 2009). Η τοπογραφία του βυθού του βορείου 
Αιγαίου χαρακτηρίζεται από μια σειρά βαθέων τάφρων και λεκανών με κατεύθυνση 
από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, με βάθη που προσεγγίζουν τα 1500 m και οι 
οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους με ρηχά στηθαία (πλατό Λήμνου και Σαμοθράκης). 
Οι κυριότερες από αυτές είναι η λεκάνη των βορείων Σποράδων (1470 m βάθος) στα 
δυτικά, η λεκάνη του Άθους (1149 m βάθος) και η λεκάνη της Λήμνου (1590 m 
βάθος) που χωρίζονται από ένα στηθαίο βάθους 500 m, καθώς και η ρηχότερη 
λεκάνη του Σάρου (1061 m βάθος) στο ανατολικό τμήμα (Papanikolaou et al., 2002). 
Ένα ρηχό στηθαίο στα 350 m βάθος χωρίζει τις παραπάνω λεκάνες από τις βόρεια 
και νότια υπολεκάνες της Σκύρου με μέγιστο βάθος 1077 m (Papanikolaou et al., 
2002). Με κατεύθυνση προς το νότιο Αιγαίο διακρίνονται οι λεκάνες της Ικαρίας και 
της Χίου (κεντρικό Αιγαίο) με μέγιστα βάθη 1000 και 1219 m αντιστοίχως (Poulos et 
al., 2009). Το πλατό των Κυκλάδων με μέσο βάθος 200 m και ορισμένα στηθαία που 
δεν ξεπερνούν τα 350 m βάθος χωρίζουν το κεντρικό από το νότιο Αιγαίο 
ρυθμίζοντας την κυκλοφορία, αλλά κυρίως καθιστώντας την ανταλλαγή και την 
ανανέωση των υδάτων μεταξύ των δύο τμημάτων εξαιρετικά δύσκολη και πρακτικά 
αδύνατη για μεγαλύτερα βάθη (Lykousis et al., 2002). ∆υτικά του πλατό των 
Κυκλάδων και βορείως του ηφαιστειακού τόξου υπάρχει η λεκάνη του Μυρτώου 
Πελάγους (1314 m μέγιστο βάθος). Το νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει την περιοχή που 
τοποθετείται μεταξύ του ηφαιστειακού τόξου στα βόρεια, των νήσων Κρήτη, Ρόδου 
και Καρπάθου στα νότια, της Πελοποννήσου στα δυτικά και του αρχιπελάγους του 
∆ωδεκανήσου στα ανατολικά. Με εξαίρεση του εσωτερικού Αργολικού κόλπου (βάθη 
<600 m) το υπόλοιπο τμήμα της λεκάνης του νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύεται από 
τη μεγαλύτερη σε χωρητικότητα υδάτων και βαθύτερη Κρητική Θάλασσα (βάθη > 
1000 m), η οποία αποτελείται από τρεις διαφορετικές υπολεκάνες: τη λεκάνη των 
Αντικυθήρων (1265 m βάθος), του Καμιλονησίου (2509 m βάθος) και της Καρπάθου 
(2509 m βάθος) (Poulos et al., 2009). 
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2.2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Χαρακτηριζόμενη από το υποτροπικό ημίξηρο κλίμα της, η Μεσόγειος Θάλασσα είναι 
μία ημίκλειστη λεκάνη, η οποία διαχωρίζεται σε δύο κύριες λεκάνες (τη δυτική και την 
ανατολική) από τον πορθμό της Σικελίας (Robinson et al., 2001). Το έλλειμμα νερού 
είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που ελέγχει την υδροδυναμική των δύο λεκανών 
(Rohling & Bryden, 1994). Το στενό του Γιβραλτάρ αποτελεί το μοναδικό σημείο 
επικοινωνίας με τον ωκεανό, ελέγχοντας παράλληλα τις ανταλλαγές υδάτινων μαζών 
μεταξύ της Μεσογείου Θάλασσας και του Ατλαντικού ωκεανού. Στο άλλο άκρο της, η 
ανατολική Μεσόγειος συνδέεται μέσω του καναλιού του Σουέζ με τον ομώνυμο 
κόλπο και την Κόκκινη Θάλασσα, αλλά η υδραυλική επικοινωνία και συνεπώς οι 
ανταλλαγές υδατίνων μαζών μέσω του καναλιού θεωρούνται μηδαμινές. Ωστόσο, το 
κανάλι του Σουέζ διανοίχτηκε το 1869 (Infopedia UK, 1996) και συνεπώς δεν έχει 
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την παλαιοωκεανογραφική ιστορία της Μεσογείου. Η 
ανταλλαγή υδάτων μέσω του στενού του Γιβραλτάρ συνεπάγεται από την διαφορά 
μεταξύ του ρυθμού εξάτμισης και καθίζησης των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. 
Η παρατηρούμενη υπεροχή της εξάτμισης δημιουργεί ένα καθεστώς δύο υδάτινων 
μαζών στο στενό του Γιβραλτάρ, αποτελούμενο από την εισροή των επιφανειακών 
υδάτων του Ατλαντικού και την εκροή των υποεπιφανειακών υδατίνων μαζών της 
Μεσογείου (Lacombe et al., 1981).  
 
Συνολικά τρεις υδάτινες μάζες κυριαρχούν στην κυκλοφορία της Μεσογείου. Από 
δυτικά, μέσω του στενού του Γιβραλτάρ, εισέρχεται η υδάτινη μάζα του Ατλαντικού 
(ΜAW) η οποία κινούμενη παράκτια της Αφρικής περνά στην ανατολική Μεσόγειο 
μέσω των στενών της Σικελίας. Η παράκτια κίνησή της συνεχίζεται ως τα 
ανατολικότερα τμήματα της Μεσογείου, όπου η κατεύθυνση της αντιστρέφεται και 
εισέρχεται στο Αιγαίο Πέλαγος μέσω των στενών του Κρητικού τόξου. Εξαιτίας των 
μικρών τιμών της αλατότητας (36.5-38.5‰), η υδάτινη αυτή μάζα μπορεί να διέλθει 
από τα στενά της Σαρδηνίας και της Κορσικής και να περάσει στη λεκάνη της 
ανατολικής Μεσογείου δια μέσω του στενού της Σικελίας. Μετά το πέρασμά της από 
το στενό της Σικελίας ρέει μαιανδρικά στο Ιόνιο Πέλαγος, όπου και τροφοδοτεί τον 
μεσο-Μεσογειακό πίδακα (MMJ) στην κεντρική λεκάνη του Λεβαντίνου (Εικ. 2.2). 
Στην λεκάνη αυτή διακλαδίζεται αρκετές φορές σε κυκλωνικούς και αντικυκλωνικούς 
στροβίλους, συνδεόμενους μεταξύ τους με ρεύματα ταχυτήτων από 20 έως 30 cm/s 
(POEM-group, 1992). Οι τιμές της αλατότητας για την τροποποιημένη υδάτινη μάζα 
του Ατλαντικού αυξάνονται σταθερά προς τα ανατολικά λόγω της συνεχούς 
εβαποριτίωσης (Malanotte-Rizzoli & Hecht, 1988). 
 
Στην περιοχή της Λεβαντίνης, τα επιφανειακά νερά κάτω από την επίδραση ψυχρών 
και ξηρών αερίων μαζών βυθίζονται για να σχηματίσουν την ενδιάμεση υδάτινη μάζα 
της Λεβαντίνης (LIW). H υδάτινη αυτή μάζα, διαιρούμενη κατά διαστήματα, κινείται 
προς τα δυτικά εισρέοντας παράλληλα στις λεκάνες του Αιγαίου, της Αδριατικής και 
της Τυρρηνίας, ενώ τελικά εξέρχεται στο Γιβραλτάρ κάτω από τα τροποποιημένα 
ύδατα του Ατλαντικού. Τα παραπάνω ύδατα κινούνται σε ενδιάμεσα βάθη (200-600 
m) και παρουσιάζουν αλατότητα μεγαλύτερη από 38.5‰ (Garzoli & Mailard, 1979). Ο 
τρίτος υδάτινος τύπος αναφέρεται σε ομογενείς και βαθιές υδάτινες μάζες (MDW) οι 
οποίες στη δυτική Μεσόγειο σχηματίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα του Ιβηρικού 
Πελάγους (MEDOC-group, 1970), ενώ στην ανατολική Μεσόγειο παρόμοια ύδατα 
παράγονται στη βόρεια υφαλοκρηπίδα της Αδριατικής θάλασσας (POEM-group, 
1992), στο βόρειο Αιγαίο και στη Κρητική Θάλασσα (Roether et al., 1996; Zervakis et 
al., 2000; Lykousis, 2001). Βάθη, θερμοκρασίες και αλατότητες των ανωτέρω 
υδάτινων μαζών διαφοροποιούνται κατά τόπους λόγω της μεταξύ τους ανάμειξης. 
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Εικ. 2.1:Σχηματική αναπαράσταση της κυκλοφορίας των υδατίνων μαζών στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο (εικόνα από Karageorgis et al., 2008). 
Fig. 2.1: Schematic of the circulation and water mass pathways in the Central and Eastern Mediterranean Sea (figure from Karageorgis et al., 2008).  
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2.3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 
Καθοριστικός παράγοντας της περιβαλλοντικής κατάστασης του Αιγαίου είναι η 
κυκλοφορία και η ποιότητα των υδάτων. Ανάμεσα στους παράγοντες που καθορίζουν 
τις βιογεωχημικές διεργασίες, τον κύκλο του άνθρακα και την μεταφορά ενέργειας 
είναι η μεταβλητότητα της κυκλοφορίας, ο σχηματισμός βαθέων υδάτων, η εισροή 
υδάτων από τους ποταμούς ή τη Μαύρη Θάλασσα, η μορφολογία του βυθού και η 
επίδραση των ανέμων κυρίως με τη μορφή εισερχόμενης σκόνης από την Αφρική. Οι 
μηχανισμοί που διέπουν την κυκλοφορία των υδάτων εξαρτώνται από την ποσότητα 
των υδάτων και άλλους υδρολογικούς παράγοντες, όπως η ένταση των ανέμων, 
θερμικές ροές, ροές αλατότητας και ανοδικές κινήσεις λόγω των εκροών των 
ποταμών. Επιπλέον, η μορφολογία του Αιγαίου με τα πολλά νησιά, τη διαμόρφωση 
των ακτών, τις χερσονήσους και τις βαθιές λεκάνες καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 
κυκλοφορία και την ανταλλαγή υδάτων μεταξύ αβαθών και βαθέων περιοχών.  
 
Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές (Lykousis et al., 2002; Poulos et al., 2009), τα 
ανώτερα 50-100 μέτρα της υδάτινης στήλης του Αιγαίου Πελάγους αποτελούνται από 
τις ακόλουθες υδάτινες μάζες: α) τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας (BSW) που 
εισέρχονται στο Αιγαίο από τα στενά των ∆αρδανελλίων, β) τα επιφανειακά ύδατα 
του Λεβαντίνου (LSW) που δημιουργούνται στην ομώνυμη λεκάνη και εισέρχονται 
στο Αιγαίο μέσω των ανατολικών στενών του Κρητικού τόξου, γ) τα τροποποιημένα 
ύδατα του Ατλαντικού ωκεανού (MAW) που προέρχονται από το Ιόνιο Πέλαγος και 
εισέρχονται στο Αιγαίο από τα δυτικά στενά του Κρητικού τόξου, δ) τα επιφανειακά 
ύδατα του Κρητικού Πελάγους (CSW) τα οποία παρατηρούνται βορείως της Κρήτης 
(Εικ. 2.2). Τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας από την μία αποτελούν την κυρίαρχη 
πηγή υφάλμυρων υδάτων για το βόρειο Αιγαίο (Unluata et al., 1990) όπου κατά κύριο 
λόγο απαντούν, ενώ κινούνται προς τα νότια μέχρι το στενό των Κυθήρων. Τα 
επιφανειακά ύδατα του Λεβαντίνου από την άλλη απαντούν κυρίως στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο και κινούνται προς τα βόρεια κατά μήκος της Τουρκικής 
ακτογραμμής μέχρι το νοτιότερο άκρο της λεκάνης της Λήμνου. Κάτω από τα 
επιφανειακά ύδατα και σε ένα βάθος 250-300 μέτρων στο νότιο Αιγαίο και 350-400 
μέτρων στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αντίστοιχα απαντούν τα ενδιάμεσα ύδατα του 
Λεβαντίνου (LIW). Οι υδάτινες αυτές μάζες εμφανίζονται πιο οξυγονωμένες και με 
μεγαλύτερη αλατότητα συγκριτικά με την περιοχή σχηματισμού τους. Επιπλέον, στο 
νότιο Αιγαίο σε βάθος 300-700 μέτρα παρατηρείται μία υδάτινη μάζα από σχετικά 
ψυχρά και μεγαλύτερης πυκνότητας ύδατα που είναι διεθνώς γνωστά ως 
“Transitional Mediterranean Waters” (TMW). Τα τελευταία προέρχονται από τα μέσα 
βάθη της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου και αποτελούν ένα μείγμα των 
ενδιάμεσων υδάτων του Λεβαντίνου και των βαθέων υδάτων της ανατολικής 
Μεσογείου, ρέοντας στο Αιγαίο Πέλαγος δια μέσω των ανατολικών και δυτικών 
στενών του Κρητικού τόξου. Από το βάθος αυτό και μέχρι τον πυθμένα απαντούν τα 
βαθιά ύδατα του Κρητικού Πελάγους (CDW). Αντίστοιχα, στα βαθύτερα τμήματα των 
λεκανών του κεντρικού και βορείου Αιγαίου (βάθη >350-400 m) απαντούν τα βαθιά 
ύδατα του βορείου Αιγαίου (NAeDW).  
 
Η ωκεανογραφία του Αιγαίου Πελάγους ελέγχεται και καθορίζεται με βάση τις 
κλιματικές αντιθέσεις μεταξύ πιο υγρών συνθηκών στα βόρεια και πιο ξηρών 
συνθηκών στα νότια, καθώς και με τις ανταλλαγές των υδάτων μεταξύ του Αιγαίου 
και των γειτονικών λεκανών του Ιονίου, της Λεβαντίνης και της Μαύρης Θάλασσας. Η 
γενική κυκλοφορία των επιφανειακών υδάτων του Αιγαίου είναι δεξιόστροφα 
κυκλωνική (Lacombe & Tchernia, 1972), και ελέγχεται τόσο από τις τοπικές 
υδρολογικές αντιθέσεις όσο και από τα επικρατέστερα συστήματα ανέμων (Poulos et 
al., 1997). Τα πιο ενεργά από άποψη δυναμικής των υδάτων χαρακτηριστικά είναι τα 
μικρής κλίμακας κυκλωνικά και αντικυκλωνικά συστήματα που παρατηρούνται μόνιμα 
ή εποχιακά στις επιμέρους υπολεκάνες του Αιγαίου (Lykousis et al., 2002). Το 
επιφανειακό υδάτινο στρώμα της ανατολικής Μεσογείου ρέει παράλληλα με τις ακτές 
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τις βόρειας Αφρικής προς τα ανατολικά και στη συνέχεια στρέφεται προς τα βόρεια 
κατά μήκος των ακτών του Ισραήλ και της Συρίας ως τις νοτιότερες ακτές της 
Τουρκίας. Ένα τμήμα του εισέρχεται στο Αιγαίο δια μέσω των στενών του Ελληνικού 
τόξου. Πιο αναλυτικά, θερμά, μεγάλης αλμυρότητας και καλά οξυγονωμένα ύδατα 
από την λεκάνη του Λεβαντίνου εισέρχονται στο ανατολικό Αιγαίο μέσω των 
ανατολικών στενών του Κρητικού τόξου. Κύρια πηγή προέλευσής και διάδοσης των 
ενδιάμεσων αυτών υδάτων αποτελεί ο μόνιμος στρόβιλος της Ρόδου (Theocharis et 
al., 1999). Τα παραπάνω ύδατα απαντούν συνήθως σε ένα υποεπιφανειακό στρώμα, 
το βάθος του οποίου κυμαίνεται από τα 50 μέτρα στους κυκλώνες ως τα 600 μέτρα 
στα ισχυρά αντικυκλωνικά συστήματα και υπέρκεινται των πιο ψυχρών και λιγότερο 
αλμυρών βαθέων υδάτων. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι οι μέγιστες τιμές της 
αλατότητας τόσο στα επιφανειακά και υποεπιφανειακά υδάτινα στρώματα στις 
περιοχές και στις χρονικές περιόδους όπου σχηματίζονται (Georgopoulos et al., 
1989). Στην πορεία τους προς τα βόρεια, ρέουν κατά μήκος των δυτικών ακτών της 
Τουρκίας, λόγω της δράσης ισχυρών ψυχρών και ξηρών βόρειων ανέμων που 
πνέουν στο Αιγαίο. Αυτή η κατάσταση των ανέμων κυρίως κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού, οδηγεί σε ανοδική κίνηση των υδάτων κατά μήκος των δυτικών ακτών 
των ελληνικών νησιών στο βόρειο Αιγαίο, τα οποία έχουν κατεύθυνση από τη 
θάλασσα της Λεβαντίνης και είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά. 
 
Στο βόρειο Αιγαίο, νοτίως των ∆αρδανελλίων, το θερμό και υφάλμυρο επιφανειακό 
αυτό υδάτινο στρώμα αναμειγνύεται με τα ψυχρότερα (9-220C) και μικρότερης 
αλμυρότητας (22-33‰) ύδατα από την Μαύρη Θάλασσα (BSW) και τελικά εκτρέπεται 
προς τα δυτικά. Στη διάρκεια των θερμών περιόδων, υπό την επίδραση των ετησίων 
βόρειων μελτεμιών, ένα μεγάλο μέρος από τα νερά της Μαύρης Θάλασσας έξω από 
τα στενά των ∆αρδανελίων ρέουν προς νοτιοδυτικά και ο πυρήνας τους εμφανίζεται 
νότια από τη Λήμνο, ενώ ένα σημαντικό τμήμα ρέει βόρεια από τη Λήμνο. Ωστόσο, 
σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες (Zodiatis, 1994) τα προερχόμενα από τη Μαύρη 
Θάλασσα ύδατα φτάνουν και στις πιο δυτικές περιοχές της λεκάνης του βορείου 
Αιγαίου, όπως στον κόλπο του Θερμαϊκού, κατά τη διάρκεια του το καλοκαιριού και 
του φθινοπώρου. Στη διάρκεια του χειμώνα, τα νερά της Μαύρης Θάλασσας ρέουν 
προς τα δυτικά κυρίως κατά μήκος των βορείων ακτών της Λήμνου, όπου 
διακλαδίζεται σε ένα τμήμα προς Βορά (κύριο) και ένα προς Νοτιοδυτικά 
(περιστασιακά), (Karageorgis et al.., 2003). Η προερχόμενη από τη Μαύρη θάλασσα 
υδάτινη μάζα είναι εύκολα ανιχνεύσιμη, λόγω της μειωμένων τιμών αλατότητας που 
παρουσιάζει στα ανώτερα σημεία της υδάτινης στήλης και παρατηρείται στο βόρειο 
και δυτικό Αιγαίο, μέχρι ακόμα και το στενό των Κυθήρων στο νότιο Αιγαίο. 
 
Σποραδικά, ένα μέρος της χαμηλής αλατότητας ύδατος από τη Μαύρη Θάλασσα 
ανακόπτεται από τη δράση ενός μόνιμου αντικυκλωνικού συστήματος που ρέει στην 
υπολεκάνη της Σαμοθράκης (Pazi, 2008), σχηματίζοντας ένα θερμοάλινο μέτωπο 
στο πλατό της Σαμοθράκης με τις υψηλότερες τιμές αλατότητας των επιφανειακών 
υδάτων να καταγράφονται κατά μήκος του στενού μεταξύ των νήσων Άθως και 
Λήμνου. Η ανταλλαγή υδάτων κατά μήκος του μετώπου αυτού εμφανίζεται να έχει 
ένα ελαφρώς βαροτροπικό έως σχεδόν βαροκλινικό χαρακτήρα (Georgopoulos, 
2002). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το μέτωπο «σπάει» και ένας κυκλώνας 
σχηματίζεται στην λεκάνη της Άθου, μεταφέροντας ύδατα από το πλατό προς τα 
νότια, ενώ παράλληλα ύδατα μεγαλύτερης αλατότητας ρέουν προς τα βόρεια, δυτικά 
της νήσου της Λήμνου, συχνά δημιουργώντας δομές «τύπου μανιταριού». Πιο 
αναλυτικά, το επιφανειακό υδάτινο στρώμα ρέει προς τα δυτικά κατά μήκος της 
βόρειας ακτογραμμής της νήσου Λήμνου, όπου διακλαδίζεται με κατευθύνσεις προς 
τα βόρεια και προς τα δυτικά, σχηματίζοντας μικρής κλίμακας κυκλώνες και 
αντικυκλώνες. Ο σχηματισμός του παραπάνω μετώπου στο πλατό της Λήμνου από 
την ανάμειξη των υδάτων του Λεβαντίνου και των υδάτων της Μαύρης Θάλασσας, 
έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό πυκνότερων και πλουσιότερων σε οξυγόνο 
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υδάτων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των πλατό της Λήμνου και της Σαμοθράκης, 
τα οποία βυθίζονται και συνεισφέρουν στην οξυγόνωση και κυκλοφορία των βαθέων 
υδάτων στο βόρειο Αιγαίο (Theocharis & Georgopoulos, 1993). Το πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά, τροποποιημένο επιφανειακό υδάτινο στρώμα κινείται κυκλωνικά 
προς τα βορειοδυτικά, επηρεάζοντας τις βορειότερες και εν συνεχεία τις 
ανατολικότερες ακτές του βορείου Αιγαίου και στη συνέχεια προς τα νότια-
νοτιοδυτικά κατά μήκος των ακτών της Ελλάδας (Poulos et al., 1997; Lykousis, 2001; 
Karageorgis et al., 2003).  
 
Οι αντικυκλώνες των Σποράδων και της Άθου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τους 
Zervakis et al. (2000), έναν ημι-μόνιμο χαρακτήρα ο οποίος επηρεάζεται και 
διαμορφώνεται κυρίως από την τοπογραφία και το αιολικό δυναμικό της περιοχής 
(Korres & Lascaratos, 2003), σε αντιπαράθεση με τον μόνιμο χαρακτήρα του 
κυκλώνα που σχηματίζεται βορείως της νήσου Σκύρου τόσο στην επιφάνεια όσο και 
σε ενδιάμεσα βάθη (Kourafalou & Barbopoulos, 2003). Φτάνοντας στο βόρειο τμήμα 
του πλατό των Κυκλάδων, τα προερχόμενα από τη Μαύρη Θάλασσα ύδατα 
διακλαδίζονται σε δύο βραχίονες, ο ένας εκ των οποίων κινείται νοτίως προς το 
Κρητικό Πέλαγος και ο άλλος ακολουθώντας την κυριαρχούσα κυκλωνική 
κυκλοφορία κινείται προς τα ανατολικά σχηματίζοντας μαιάνδρους γύρω από τους 
δύο μόνιμους κυκλώνες της λεκάνης της Χίου (Georgopoulos, 2002). Η κυκλωνική 
κυκλοφορία των υδάτων στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο χαρακτηρίζεται από την προς 
βορρά ροή των ενδιάμεσων υδάτων του Λεβαντίνου, κατά μήκος του ανατολικού 
Αιγαίου, η οποία αποκορυφώνεται με ένα ισχυρό μόνιμο νοτιοανατολικό ρεύμα κατά 
μήκος των ανατολικών ακτών της Εύβοιας. Το ρεύμα αυτό συνεχίζεται ως τη βόρεια 
πλευρά του πλατό των Κυκλάδων και τροφοδοτεί μερικώς τον κυκλώνα της Χίου. 
Ένα μικρότερο τμήμα του ρέει νοτιοδυτικά και εισβάλλει στο Μυρτώο Πέλαγος, 
σχηματίζοντας έναν ακόμα μόνιμο κυκλώνα. 
 
Η κυκλωνική κυκλοφορία των υδάτων στο νότιο Αιγαίο καθορίζεται κυρίως από την 
εποχιακή δράση των ανέμων. Κατά τους χειμερινούς μήνες η κυκλοφορία των 
υδάτων συνίσταται από δύο μικρούς κυκλωνικούς στροβίλους, σε συνδυασμό με την 
εισροή υδάτων από την λεκάνη του Λεβαντίνου μέσω των στενών Κρήτης-
Καρπάθου-Ρόδου-Τουρκίας καθώς και με μια προς τα δυτικά κίνηση των υδάτων στα 
βόρεια της Κρήτης (Theocharis et al., 1993). Τους θερινούς μήνες, η κυκλοφορία των 
επιφανειακών υδάτων χαρακτηρίζεται από την κίνησή τους προς τα νότια λόγω της 
δράσης των Ετήσιων ανέμων και τη δημιουργία ενός κυκλωνικού συστήματος κατά 
μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης (Lacombe & Tchernia, 1972).  
 
Η λεκάνη του Κρητικού Πελάγους παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη κυκλοφορία του 
Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου, μια και αποτελεί σημείο, όπου σχηματίζονται 
ενδιάμεσα (Georgopoulos et. al. 1989) ή και βαθιά ύδατα (Roether et. al. 1996; 
Lykousis, 2001). Η κυκλοφορία των υδάτων στο Κρητικό Πέλαγος ρυθμίζεται κυρίως 
από την παρουσία δύο στροβίλων (του Πελοποννησιακού και αυτού της Ρόδου), 
ενός κυκλώνα που καταλαμβάνει την κεντρική και ανατολική λεκάνη και ενός 
αντικυκλώνα που αναπτύσσεται στην κεντρική δυτική λεκάνη (Εικ. 2.2). Οι δύο αυτοί 
στρόβιλοι έχουν μόνιμο χαρακτήρα, ενώ παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη έκταση 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η δράση τους εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 
400 μέτρων. Η συνδυασμένη δράση τους έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
ρεύμα εκροής νερών του Αιγαίου από τη νοτιοανατολική πλευρά της Κρήτης, ενώ 
παράλληλα σχηματίζουν ένα δίπολο, βαροτροπικού χαρακτήρα. Υπάρχει επίσης 
ένας μόνιμος κυκλώνας, ο κυκλώνας του Μυρτώου και δυτικού Κρητικού Πελάγους. 
Ο κυκλώνας αυτός, σε συνδυασμό με τον αντικυκλώνα που βρίσκεται νότια της 
Πελοποννήσου, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό ρεύμα εκροής από 
το Αιγαίο προς τη λεκάνη της Λεβαντίνης δια μέσω των στενών του Κρητικού τόξου.  
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3. ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
3.1. ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από 
πυρήνες βαρύτητας του Αιγαίου (βόρειο και νότιο) και του Λιβυκού Πελάγους, καθώς 
και δείγματα από επιφανειακά ιζήματα πυθμένα σε διεύθυνση Β-Ν κατά μήκος του 
Αιγαίου Πελάγους. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιλογή των περιοχών μελέτης της 
παρούσας διατριβής βασίστηκε σε προγενέστερες παλαιοωκεανογραφικές έρευνες 
που έχουν αναδείξει την ανατολική Μεσόγειο, και ιδιαίτερα τις θαλάσσιες λεκάνες του 
Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους, ως «φυσικό εργαστήριο» για τη διερεύνηση 
παλαιοκλιματικών και παλαιοωκεανογραφικών μεταβολών. 
 
3.1.1. Πυρήνες Βαρύτητας  
Προκειμένου να μελετηθεί η χωρική και χρονική κατανομή των βιοκοινωνιών των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 
δειγματοληπτήθηκαν και μελετήθηκαν διεξοδικά έξι πυρήνες, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τον πιο πρόσφατο σαπροπηλό S1. Οι πυρήνες NS-14, NS-40, NS-
18 και ΚΝ3 προέρχονται από το ΝΑ Αιγαίο και συγκεκριμένα από τη θαλάσσια δυτική 
λεκάνη της νήσου Κω. Οι πυρήνες ADE 3-23 και ADE 3-24 προέρχονται από το 
Λιβυκό πέλαγος, Ν∆ της νήσου Κρήτης. Συνολικά συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν 247 
δείγματα, εκ των οποίων, 40 δείγματα από τον πυρήνα NS-14, 56 δείγματα από τον 
πυρήνα NS-40, 56 δείγματα από τον πυρήνα NS-18, 40 δείγματα από τον πυρήνα 
ΚΝ-3, 35 δείγματα από τον ADE 3-23 και 20 δείγματα από τον ADE 3-24. Ο πυρήνας 
SK-1 στο βόρειο Αιγαίο περιέχει 55 δείγματα και έχει προγενέστερα μελετηθεί με 
βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα από τους Zachariasse et al. (1997). 
Χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής με σκοπό να επιτευχθεί μία 
ολοκληρωμένη καταγραφή των παλαιοκλιματικών και παλαιοωκεανογραφικών 
συνθηκών που επικρατούσαν σε ολόκληρη την έκταση του Αιγαίου Πελάγους. Τα 
γενικά χαρακτηριστικά και η λιθολογία των υπό εξέταση πυρήνων βαρύτητας 
καταγράφονται στον πίνακα 4.1 (κεφάλαιο 4). 
 
3.1.2. Επιφανειακά Ιζήματα Πυθμένα 
Προκειμένου να καθοριστεί ένα κοινά αποδεκτό μαθηματικό μοντέλο για τον 
υπολογισμό της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας σε υποτροπικά 
περιβάλλοντα, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις όλων των δευτερογενών 
παραγόντων που ενισχύουν ή επικαλύπτουν το πρωτογενές θερμοκρασιακό σήμα, 
πραγματοποιήθηκε συλλογή και επεξεργασία 25 δειγμάτων από επιφανειακά ιζήματα 
πυθμένα του Αιγαίου Πελάγους. Η επιλογή των υπό μελέτη επιφανειακών ιζημάτων 
πυθμένα από διάφορες υπολεκάνες του βορείου και νοτίου Αιγαίου, που 
παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφοροποιήσεις της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας (SST) και αλατότητας (SSS), έγινε με βάση την ιδιαίτερη φύση των 
λεκανών αυτών, όπως αυτή χαρακτηρίζεται από τη σύνθετη τοπογραφία του 
πυθμένα, τη σύνθετη κυκλοφορία των υδατίνων μαζών, την ύπαρξη πολλών νησιών 
και την εισροή γλυκών υδάτων από την Μαύρη Θάλασσα.  
 
 
3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Οι μέθοδοι ανάλυσης που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια της διδακτορικής αυτής 
διατριβής διακρίνονται σε μικροπαλαιοντολογικές και βιογεωχημικές, και αναφέρονται 
στο σύνολό τους σε πλαγκτονικά τρηματοφόρα. Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή 
τους, ενώ όπου κρίνεται σκόπιμο γίνεται παραπομπή στο αντίστοιχο κεφάλαιο για 
περισσότερες πληροφορίες.  
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3.2.1. Μικροπαλαιοντολογικές Αναλύσεις 
3.2.1.1. Προετοιμασία και Επεξεργασία ∆ειγμάτων  
Τα πρώτα στάδια της μικροπαλαιοντολογικής μεθόδου περιελάμβαναν τη 
φωτογράφησή και χρωματική ανάλυση των πυρήνων, τη λεπτομερή μακροσκοπική 
περιγραφή και το διαχωρισμό των ιζημάτων του κάθε πυρήνα βαρύτητας σε διακριτές 
λιθολογικές ενότητες. Η αναγνώριση και ταυτοποίηση των επιμέρους ιζηματολογικών 
ενοτήτων σε επίπεδο χρώματος των υπό μελέτη πυρήνων πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με τον διεθνώς χρωματικό πίνακα “Revised standard soil color charts, 
munsell notation and color names” (Oyama & Takehara, 1970). Η δειγματοληψία των 
επιμέρους δειγμάτων του κάθε πυρήνα ακολούθησε τη μακροσκοπική περιγραφή και 
έγινε με κριτήριο την υψηλότερη δυνατή δειγματοληπτική ανάλυση. Η πυκνότητα της 
δειγματοληψίας καθορίστηκε από το ενδιαφέρον που παρουσίαζε κάθε λιθοφάση 
ξεχωριστά και ποικίλει μεταξύ των πυρήνων. Ο μέσος όρος δειγματοληψίας 
κυμαίνεται από ένα εκατοστό στο διάστημα που αντιστοιχεί στην απόθεση του 
σαπροπηλού και από τρία έως πέντε εκατοστά στις υπόλοιπες ιζηματολογικές 
ενότητες των πυρήνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις δειγματοληψίες δόθηκε 
ιδιαίτερη μέριμνα στο να αποφευχθούν τυχόν επιμολύνσεις των δειγμάτων πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά τη λήξη της συλλογής τους. Συνολικά, τόσο η μακροσκοπική 
περιγραφή όσο και ο χρωματικός προσδιορισμός, αλλά και η δειγματοληψία όλων 
των πυρήνων πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια Ιζηματολογίας και Γεωτεχνικών 
του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. σε συνεργασία με τον Τομέα 
Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. 
 
Το υλικό που συλλέχθηκε από κάθε δείγμα, μαζί με την προσθήκη απιονισμένου 
νερού και μικρής ποσότητας perydrol (H2O2) τοποθετήθηκε σε ειδικά ποτήρια ζέσεως 
στη συσκευή των υπερήχων με σκοπό να διευκολυνθεί ο αποχωρισμός των 
μικροαπολιθωμάτων από το ίζημα. Ακολούθησε υγρό κοσκίνισμα του ιζήματος με τη 
χρήση κοσκίνων 150 και 63 μm και ξήρανση του υλικού σε χαμηλή θερμοκρασία. Το 
ολικό δείγμα που συγκρατήθηκε στο κόσκινο διαμέτρου 150 μm κατόπιν χωρίστηκε 
σε επιμέρους υποδείγματα για την πραγματοποίηση μικροπαλαιοντολογικών και 
βιογεωχημικών αναλύσεων. Για τις μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις τα δείγματα 
χωρίστηκαν με τη χρήση του μικροδιαχωριστή Otto microsplitter σε ισομερή τμήματα.  
 
3.2.1.2. Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση 
Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε κλάσματα δείγματος που 
περιείχε περίπου 200-400 άτομα πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Ο προσδιορισμός 
των ατόμων έγινε σε επίπεδο είδους, σύμφωνα με τους Hemleben et al. (1989). Όλα 
τα άτομα που αναγνωρίστηκαν, μετρήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε 
μικροπαλαιοντολογικά πλακίδια τύπου chapman slides. Με βάση τα αποτελέσματα 
δημιουργήθηκαν διαγράμματα κατανομής για κάθε πυρήνα, όπου παρουσιάζεται η 
σχετικά εμφάνιση σε ποσοστό επί τοις εκατό κάθε είδους  (κεφάλαιο 4). Η κατανομή 
της περιεχόμενης μικροπανίδας χρησιμοποιήθηκε για τη βιοχρονολόγηση των 
πυρήνων και την ανασύσταση των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών κατά τη 
διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς. Το σύνολο των επιμέρους σταδίων της 
μικροπαλαιοντολογικής ανάλυσης των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στο κατάλληλα 
εξοπλισμένο Παρασκευαστήριο του Εργαστηρίου Μικροπαλαιοντολογίας του Τομέα 
Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 
του ΕΚΠΑ. 
 
3.2.1.3. Χρονοστρωματογραφική ∆ιάρθρωση Πυρήνων 
Η χρονολόγηση των πυρήνων βασίστηκε σε μια πολυμεταβλητή συσχέτιση που 
πραγματοποιήθηκε με βάση: α) ραδιοχρονολογήσεις επιλεγμένων δειγμάτων από 
τους πυρήνες NS-14 (7 δείγματα), NS-18 (2 δείγματα) και ΚΝ-3 (1 δείγμα), β) 
χρονολογημένα βιοσυμβάντα που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με την κατανομή των 
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πλαγκτονικών τρηματοφόρων και γ) σημεία ελέγχου (control points). Στα τελευταία 
συμπεριλαμβάνονται τα όρια ευδιάκριτων λιθολογικών σχηματισμών (τέφρα της 
Σαντορίνης Ζ2, σαπροπηλός S1) και χρονοζωνών (Younger Dryas, Bolling-Allerod, 
Heinrich events) που απαντούν στους υπό εξέταση πυρήνες και έχουν επακριβώς 
προσδιοριστεί και χρονολογηθεί σε πληθώρα πυρήνων τόσο εντός όσο και εκτός της 
λεκάνης της Μεσογείου. Η ραδιοχρονολόγηση των δειγμάτων έγινε με τη μέθοδο του 
14C σε κελύφη πλαγκτονικών τρηματοφόρων με επιταχυντή μαζικής φασματογραφίας 
(AMS-Accelerator Spectometry). Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο 
Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory (Florida, USA).  
 
Στην παρούσα διατριβή, οι ηλικίες που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση του 
χρονικού πλαισίου των πυρήνων εμφανίζονται σε συμβατικές ηλικίες ραδιοάνθρακα 
(14C Conventional Radiocarbon Age) και όχι σε ημερολογιακά χρόνια (cal yrs). 
Εξαιτίας των διαφορετικών προγραμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
προγενέστερες εργασίες και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα κατά τη 
σύγκριση και τη χρήση σημείων αναφοράς (κλιματικά γεγονότα, βιοσυμβάντα), 
θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν ηλικίες ραδιοάνθρακα. 
 
3.2.1.4. Κλιματική Καμπύλη (SST) 
Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε μία νέα μέθοδος για την εξαγωγή 
παλαιοκλιματικών συμπερασμάτων που συνίσταται στον υπολογισμό της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας (SST) με βάση τους οικολογικούς χαρακτήρες των 
σύγχρονων πλαγκτονικών τρηματοφόρων και η οποία παρέχει συγκρίσιμα 
αποτελέσματα για τις περισσότερες στατιστικές καταγραφές που έχουν 
πραγματοποιηθεί στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Με τον δείκτη αυτό 
εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μεταβλήθηκε η επιφανειακή θαλάσσια 
θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς, χωρίς όμως την 
καταγραφή απόλυτων θερμοκρασιών.  
 
Ακολουθώντας την απλοποιημένη a priori μέθοδο των Rohling et al. (1997) και 
βασισμένοι στην ποιοτική και ημιποσοτική ανάλυση των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων των υπό μελέτη πυρήνων, επιχειρείται η σχηματική απεικόνιση των 
αφθονιών των θερμών (ολιγοτροφικών) ειδών σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες 
των ψυχρών (ευτροφικών) ειδών. 
 
Ο υπολογισμός του δείκτη θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας SST εκφράζεται 
ως το πηλίκο του συνόλου των θερμών ειδών προς το αλγεβρικό άθροισμα των  
θερμών και ψυχρών ειδών εκφρασμένα σε ποσοστά επί τοις εκατό: 
 
  SST= θερμά είδη (%)/[θερμά είδη (%) + ψυχρά είδη (%)] 
 
Τα είδη που χαρακτηρίζουν θερμά ύδατα κυριαρχούν στην πανίδα σε περιόδους 
υψηλών επιφανειακών θερμοκρασιών, ενώ τα είδη ψυχρών υδάτων επικρατούν σε 
περιόδους ψύχρανσης των υδάτων. Συνεπώς η καμπύλη, η οποία εξάγεται από το 
αλγεβρικό άθροισμα της σχετικής αφθονίας, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό, 
των ειδών-δεικτών θερμών (θεωρείται ως θετικό) και ψυχρών υδάτων (θεωρείται ως 
αρνητικό), απεικονίζει διακυμάνσεις της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας και 
εκφράζει τη γενικότερη τάση του κλίματος κατά το υπό μελέτη χρονικό διάστημα. 
 
3.2.1.5. Στατιστική Ανάλυση  
Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, σκοπό έχουν το διαχωρισμό των 
συγκεντρώσεων των πλαγκτονικών τρηματοφόρων σε ομάδες που χαρακτηρίζονται 
από συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία συνήθως αποτελούν 
παρόμοιες περιβαλλοντικές προτιμήσεις των ειδών που αποτελούν την ομάδα, ή 
ακόμα και παρόμοια οικολογικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνει την πολυπαραγοντική 
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ανάλυση που διεξήχθη με το πρόγραμμα PAST (Hammer et al., 2001) στα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων για τους πυρήνες SK-1, NS-14, NS-40 και NS-18 του 
Αιγαίου Πελάγους. 
 
Παραγοντική Ανάλυση Q-τύπου (Q-mode Cluster Analysis) 
Έχοντας ως στόχο τον βαθμό ομοιότητας των υπό μελέτη δειγμάτων, όπως αυτός 
εκφράζεται από τον έλεγχο μίας ομάδας μεταβλητών που επιδρούν σε μία πανιδική 
συγκέντρωση, επιλέχτηκε η Q-τύπου ανάλυση ομαδοποίησης, με βάση την 
συμπεριφορά της ζωοπλαγκτονικής βιοκοινωνίας. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, τα 
δείγματα συγκρίνονται μεταξύ τους και αυτά που είναι σχετικά όμοια, ομαδοποιούνται 
σε κοινότητες, έτσι ώστε ο μέσος όρος ομοιομορφίας των δειγμάτων, δηλαδή η 
ομοιογένεια, να είναι μεγαλύτερη μέσα σε κάθε κοινότητα παρά μεταξύ των 
κοινοτήτων. Η Q-τύπου πολυμεταβλητή ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε με βάση 
τα ποσοστά των προσδιορισθέντων ειδών πλαγκτονικών Τρηματοφόρων σε κάθε 
δείγμα των υπό μελέτη πυρήνων, στηριζόμενη στην ευκλείδεια μέθοδο (Euclidean), 
καθόρισε συναθροίσεις πλαγκτονικών Τρηματοφόρων, χαρακτηριστικές του 
Ανωτέρου Ολοκαίνου. Οι παραπάνω συναθροίσεις αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 
θανατοκοινωνίες, οι οποίες με την σειρά τους δύναται να καθορίσουν διαφορετικά 
παλαιοπεριβάλλοντα. Η σύγκριση των δειγμάτων στην Q-τύπου ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε κυρίως με βάση την ταξινομική σύνθεση και τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των ειδών. Ως αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής, το δενδρόγραμμα 
που κατασκευάστηκε αναδεικνύει την ομοιότητα μεταξύ των δειγμάτων, ο βαθμός της 
οποίας αποτελεί μία έκφραση της ομοιογένειας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ενώ 
η ομαδοποίηση που προκύπτει αντιπροσωπεύει βιοτόπους, όπου ελέγχονται από 
διαφορετικές οικολογικές παραμέτρους. 
 
Παραγοντική Ανάλυση R-τύπου (R-mode Cluster Analysis) 
Η ανάλυση αυτή εφαρμόστηκε με σκοπό την ερμηνεία της επίδρασης των διαφόρων 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ανάπτυξη της πλαγκτονικής πανίδας. Κατά την 
ανάλυση τα διάφορα είδη συγκρίνονται, όσον αφορά την κατανομή τους στα 
δείγματα. Συγκεκριμένα, τα είδη τα οποία συνυπάρχουν ομαδοποιούνται μαζί, ενώ τα 
είδη με αποκλειστικές κατανομές που δεν μπορούν να συσχετιστούν τοποθετούνται 
σε διαφορετικές κοινότητες. Το πλεονέκτημα της R-τύπου ανάλυσης ομαδοποίησης 
είναι ότι αυτή δίνει έμφαση στην συνύπαρξη μεταξύ των ειδών και έτσι φανερώνει 
δυνατές βιολογικές αλληλεπιδράσεις. Για τον υπολογισμό του βαθμού ομοιότητας 
μεταξύ των ειδών υπολογίστηκε ο δείκτης ομοιότητας Cosine, ο οποίος θεωρείται 
από τους πλέον διαδεδομένους δείκτες για οικολογικές παρατηρήσεις και ο 
υπολογισμός του βασίζεται κυρίως στη μέση συνάρτηση τιμών, λαμβάνοντας υπόψη 
και την αναλογική συσχέτιση μεταξύ των ειδών. Η γραφική απεικόνισή του αποτελεί 
το δενδρόγραμμα που αναδεικνύει τη συνύπαρξη των ειδών, ενώ η ομαδοποίηση 
που προκύπτει αντιπροσωπεύει συναθροίσεις όπου ελέγχονται από διαφορετικές 
οικολογικές παραμέτρους.  
 
Κύρια Παραγοντική Ανάλυση (Principal Component Analysis “PCA”) 
Η μέθοδος της κύριας παραγοντικής ανάλυσης εφαρμόστηκε προκειμένου να 
καθορίσουμε τον πιο σημαντικό παράγοντα που ελέγχει τη συνολική μεταβολή της 
πανίδας. Σύμφωνα με τον Davis (1973), η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες απλοποιεί 
το σύνολο των δεδομένων συσχετίζοντας δείγματα με παρόμοια σύνθεση όσον 
αφορά στην παρουσία των ειδών σε μικρό αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών ή 
παραγόντων. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η σύνδεση των μη παρατηρούμενων 
μεταβλητών (παράγοντες ή συνιστώσες), με μεταβλητές που παρατηρούμε και για τις 
οποίες έχουμε μετρήσεις, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο και μια ομαδοποίηση 
των παρατηρούμενων μεταβλητών σε κοινές συνιστώσες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 
μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη τη συνολική διακύμανση των μεταβλητών κατά 
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φθίνουσα ακολουθία. ∆ηλαδή, η πρώτη κύρια συνιστώσα είναι ο γραμμικός 
συνδυασμός των αρχικών μεταβλητών που εξηγεί στο μέγιστο την ολική διακύμανση 
τους. Η δεύτερη και η τρίτη  κύρια συνιστώσα, οι οποίες είναι ασυσχέτιστες με την 
πρώτη αλλά και μεταξύ τους, εξηγούν στο μέγιστο την υπόλοιπη διακύμανση. Κατά 
μέγιστο, μπορούν να εξαχθούν τόσες κύριες συνιστώσες όσες και οι αρχικές 
μεταβλητές, με το άθροισμα των διακυμάνσεων τους να ισοδυναμεί με το άθροισμα 
των διακυμάνσεων των αρχικών μεταβλητών. Επιπλέον, η ανεύρεση των στατιστικά 
σημαντικών συσχετίσεων, των παρατηρήσεων και η ομαδοποίηση αυτών με την 
παραπάνω διαδικασία στοχεύει στην ευκολότερη γραφική αναπαράσταση των 
δεδομένων, καθώς και στη συμπύκνωση της πληροφορίας σε όσο το δυνατόν 
λιγότερες διαστάσεις, αφού εξασφαλιστούν εκείνοι οι παράγοντες που ερμηνεύουν το 
μεγαλύτερο τμήμα της μεταβλητότητας των δεδομένων. 
 
3.2.2. Βιογεωχημικές Αναλύσεις 
Οι βιογεωχημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 
διατριβής αναφέρονται σε αναλύσεις σταθερών ισοτόπων οξυγόνου και άνθρακα, 
καθώς και σε μετρήσεις του λόγου Mg/Ca σε κελύφη πλαγκτονικών τρηματοφόρων. 
Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται ευρέως για την εξαγωγή παλαιοωκεανογραφικών 
και παλαιοκλιματικών συμπερασμάτων, αφού αποτελούν δύο από τις πλέον 
αξιόπιστες και ακριβείς μεθόδους παλαιοθερμοκρασίας. 
 
3.2.2.1. Σταθερά Ισότοπα Οξυγόνου και Άνθρακα (δ18O, δ13C) 
Ο προσδιορισμός των σταθερών ισοτόπων του οξυγόνου (δ18O) χρησιμοποιείται ως 
μέθοδος υπολογισμού της παλαιοθερμοκρασίας και παρέχει πληροφορίες για τη 
θερμοκρασία κατά τη χρονική στιγμή της ασβεστοποίησης του κελύφους των 
τρηματοφόρων. Οι μεταβολές του δ18O σε ιζηματογενή ανθρακικά υλικά αποτελεί τις 
πιο διαδεδομένες καταγραφές των παλιοκλιματικών αλλαγών. Αυτό βασίζεται στην 
ικανότητα που έχουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί να αποθηκεύουν ασβεστίτη σε 
ισοτοπική ισορροπία με το νερό των ωκεανών όπου διαβιούν. Ο προσδιορισμός των 
σταθερών ισοτόπων άνθρακα (δ13C) κατά παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό της ωκεάνιας πρωτογενούς παραγωγικότητας.  
 
Οι αναλύσεις έγιναν σε συνολικά 31 δείγματα του πυρήνα NS-14. Οι μετρήσεις έγιναν 
σε κελύφη του πλαγκτονικού τρηματοφόρου Globigerinoides ruber και 
πραγματοποιήθηκαν στην Ολλανδία. Οι σχετικές συγκεντρώσεις των ισοτόπων του 
οξυγόνου(18Ο/16Ο) και του άνθρακα (13C/12C) εκφράζονται ως λόγοι R, όπου ο 
παρανομαστής είναι το ισότοπο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Ο ισοτοπικός λόγος 
αυτών των στοιχείων δίνεται με μέτρηση του ισοτοπικού διαμερισμού των ισοτόπων 
ως προς τον ισοτοπικό διαμερισμό τους σε μία πρότυπη ουσία (επί τοις χιλίοις 
περιεκτικότητα ως προς το πρότυπο). Οι συγκεντρώσεις των δ18O και δ13C 
αποδίδονται σε κλίμακα V- PDB (Pee Dee Belemnite) που σημαίνει ότι ως πρότυπο 
χρησιμοποιήθηκε δείγμα από τον οργανισμό Belemnitella Americana από τη νότια 
Καρολίνα. Η σχετική διαφορά μεταξύ του στοιχείου και του προτύπου (standard) 
ονομάζεται δ τιμή και δίνεται από την εξίσωση: 
 
   δΧ= (Rδείγμα-Rπρότυπο)/Rπρότυπο)*1000 
 
Όταν δ=0‰, η ισοτοπική σύσταση του στοιχείου είναι ίση με αυτή του προτύπου. 
 
Όταν δ>0‰, το δείγμα είναι εμπλουτισμένο στο βαρύτερο ισότοπο. 
 
Όταν δ<0‰, παρατηρείται το φαινόμενο της ισοτοπικής αραίωσης που σημαίνει ότι 
το δείγμα είναι εμπλουτισμένο στο ελαφρύτερο ισότοπο. 
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3.2.2.2. Αναλύσεις ιχνοστοιχείων στα κελύφη των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων-Προσδιριοσμός του λόγου Mg/Ca 
Ο προσδιορισμός του λόγου Mg/Ca στα κελύφη των πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
αποτελεί μία από τις πλέον τεκμηριωμένες μεθόδους υπολογισμού της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας σε διάφορα ωκεανογραφικά περιβάλλοντα. Η 
παλαιοθερμομετρική αυτή μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία των 
υδάτων της θάλασσας είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που ελέγχει την 
ενσωμάτωση των ιόντων Mg+2 στον ασβεστίτη των τρηματοφόρων, με την τιμή του 
λόγου Mg/Ca να αντανακλά την θερμοκρασία των υδάτων τη στιγμή της 
ασβεστοποίησης του κελύφους των τρηματοφόρων. 
 
Για το σκοπό της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκαν αρχικά αναλύσεις των 
ιχνοστοιχείων (Mg, Ca, Sr, Ba, Li, Mn, Cd, Al, Fe) σε 41 δείγματα του πυρήνα NS-14 
(μέση απόσταση 4 εκατοστών που αντιστοιχεί σε χρονικό βήμα 250 ετών). Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ιχνοστοιχείων σε 25 επιφανειακά ιζήματα πυθμένα 
σε επιλεγμένες τοποθεσίες από διαφορετικές λεκάνες του Αιγαίου Πελάγους. Και στις 
δύο κατηγορίες δειγμάτων συλλέχθηκαν 20-35 άτομα από κάθε δείγμα του είδους 
Globigerinoides ruber από το κλάσμα μεγέθους >150 μm, με σκοπό να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη ποσότητα των 300 μg ασβεστίτη για την ανάλυση των ιχνοστοιχείων 
στα κελύφη τους. Επιλέχτηκε το είδος G. ruber διότι: 
 
 είναι είδος χαρακτηριστικό υποτροπικών θαλάσσιων επιφανειακών συνθηκών, 

καθότι αφθονεί στα ανώτερα 50 μέτρα της υδάτινης στήλης κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του (Hemleben et al., 1989). 

 παρουσιάζει τα μεγαλύτερα εύρη θερμοκρασίας (16-320C) και αλατότητας (22-
49‰) και έχει το υψηλότερο ανώτερο όριο της αλατότητας ανάμεσα στα είδη 
χαρακτηριστικά θερμών υδάτων που έχουν μελετηθεί στο Αιγαίο Πέλαγος. 

 κυριαρχεί στην πανίδα των σύγχρονων πλαγκτονικών τρηματοφόρων της 
Μεσογείου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995). 

 η γεωχημική σύσταση του κελύφους του αντανακλά ετήσιες θαλάσσιες 
επιφανειακές θερμοκρασίες, χωρίς την επίδραση βιολογικών παραγόντων στις 
βέλτιστες για το είδος αυτό περιβαλλοντικές συνθήκες (Dekens et al., 2002). 

 η συμβιωτική σχέση του είδους αυτού με τα φωτοσυνθετικά είδη των 
δινομαστιγωτών επιτρέπει την επιβίωσή του σε ολιγοτροφικά περιβάλλοντα, 
όπως αυτό της ανατολικής Μεσογείου (Hemleben et al., 1989). 

 το είδος αυτό δεν αποθέτει δευτερογενή ασβεστίτη σημαντικού πάχους κατά τις 
διαδικασίες γαμετογένεσης (Ni et al., 2007) και συνεπώς χρησιμοποιείται ευρέως 
στις παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματικές μελέτες, καθώς και στη 
βαθμονόμηση του λόγου Mg/Ca ως παλαιοθερμομετρική μέθοδος. 
 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τη συλλογή και καθαρισμό των 
δειγμάτων καθώς και τη μέτρηση των ιχνοστοιχείων στα κελύφη τους περιγράφεται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 8. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectometer (ICP-MS) στο αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 
(Institut de Ciència Ι Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)). 
 
3.2.2.3. Αναλύσεις Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (SEM) 
Τα άτομα του είδους G. ruber που χρησιμοποιήθηκαν για τις βιογεωχημικές 
αναλύσεις μελετήθηκαν αρχικά στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning 
Electron Microscope - SEM) τύπου Jeol JSM-5600 του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Η μελέτη περιελάμβανε α) τον προσδιορισμό 
διαφορετικών μορφοτύπων του υπό εξέταση είδους πλαγκτονικού τρηματοφόρου και 
β) την ύπαρξη δευτερογενούς στρώματος ανόργανου ασβεστίτη στο κέλυφός τους. 
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4. ΒΙΟ-ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βιοχρονολόγηση των πυρήνων του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους 
περιλαμβάνει ακριβείς συσχετισμούς γεγονότων πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
μεταξύ των υπό εξέταση και άλλων χρονολογημένων πυρήνων. Σύμφωνα με τον 
κλασσικό ορισμό των Whittaker et al. (1991) για την έννοια «βιοσυμβάν» στη 
βιοστρωματογραφία, πρόκειται για βραχείας διάρκειας εμφανίσεις οι οποίες έχουν 
αφήσει το ίχνος τους στις γεωλογικές καταγραφές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
ως βάσεις για χρονοστρωματογραφικούς συσχετισμούς. Ειδικότερα τα πλαγκτονικά 
τρηματοφόρα έχουν πολλά χαρακτηριστικά που μπορούν να θεωρηθούν ιδανικά για 
την χρησιμοποίησή τους ως βιοστρωματογραφικούς δείκτες (π.χ. μορφολογικά 
ευδιάκριτα, ταχέως εξελισσόμενα, μεγάλης αφθονίας και συχνά σε παγκόσμια 
κλίμακα κατανεμημένα στους ωκεανούς, καθώς και το δυνητικό της άριστης 
διατήρησής τους) και τα οποία εμφανίζονται λεπτομερέστερα στα μέσα γεωγραφικά 
πλάτη (τροπικές και υποτροπικές περιοχές) λόγω της μεγαλύτερης ποικιλότητας και 
αφθονίας που αυτά παρουσιάζουν εντός των παραπάνω γεωγραφικών ζωνών. 
Άλλωστε το σημείο αναφοράς για τη βιοστρωματογραφική διάθρωση ενός πυρήνα 
είναι η αναγνώριση των βιοστρωματογραφικών οριζόντων (βιο-ορίζοντες), οι οποίοι 
μπορεί να ερμηνευτούν ως ορίζοντες που μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ 
διαφόρων στρωματογραφικών επιπέδων, όπου το περιεχόμενο σε απολιθώματα 
μεταβάλλεται κατά κάποιον μετρήσιμο τρόπο. Η βιοστρωματογραφική ανάλυση 
στους παραπάνω ορίζοντες μέσω των βιοσυμβάντων, καθορίζεται από την εξελικτική 
πορεία των ειδών (μέγιστα συχνότητας, εμφανίσεις και εξαφανίσεις γενών σε 
συνδυασμό με περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές διακυμάνσεις των ειδών τους) και 
από μόνιμες μεταβολές, όπως στην αλλαγή της φοράς περιέλιξής τους. 
 
Με βάση την αλληλουχία των βιοσυμβάντων πλαγκτονικών τρηματοφόρων και των 
ραδιοχρονολογήσεων που διεξήχθησαν στους υπό μελέτη πυρήνες, καθώς και από 
ειδικά καθορισμένα και χρονολογημένα σημεία ελέγχου από άλλους πυρήνες εντός 
και εκτός της Μεσογείου παρουσιάζουμε ξεχωριστά το βιοχρονολογικό πλαίσιο του 
κάθε υπό μελέτη πυρήνα, ενώ περιγράφεται και το συνολικό βιοχρονολογικό μοντέλο 
των λεκανών του βορείου και του νοτίου Αιγαίου, καθώς  και του Λιβυκού Πελάγους.  
 
4.2. ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ 
Μελετήθηκαν 6 πυρήνες βαρύτητας, οι τέσσερις από τους οποίους βρίσκονται στο 
νότιο Αιγαίο και οι άλλοι δύο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κρητικού περιθωρίου στο 
Λιβυκό Πέλαγος. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ο πυρήνας SK-1 από το βόρειο Αιγαίο 
ως μέτρο σύγκρισης των συγκεντρώσεων πλαγκτονικών τρηματοφόρων και των 
συνεπαγόμενων παλαιοωκεανογραφικών και κλιματικών μεταβολών. Στο νότιο 
Αιγαίο οι πυρήνες NS-14, NS-18 και NS-40 προέρχονται από την δυτική λεκάνη της 
Νισύρου και συλλέχτηκαν σε βάθος 505, 780, και 1078 μέτρων αντιστοίχως, ενώ ο 
πυρήνας ΚΝ3 προέρχεται από την λεκάνη της Κω και συλλέχτηκε σε βάθος 607 
μέτρων. Η ανάσυρση και των τεσσάρων πυρήνων έλαβε χώρα το 1998 από το 
ερευνητικό σκάφος R/V “Αιγαίο” του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. Στο βόρειο Αιγαίο, ο πυρήνας SK-1 
ανασύρθηκε από το ερευνητικό σκάφος British R.V. Discovery το 1982 από τα 
βαθύτερα τμήματα (1000 m) της υπολεκάνης της Σκοπέλου, ακριβώς στο σημείο 
όπου σχηματίζεται ο κυκλωνικού χαρακτήρα στρόβιλος που ρυθμίζει την κυκλοφορία 
των υδάτων. Στο Λιβυκό Πέλαγος, οι δύο πυρήνες ADE-3-23 και ADE-3-24 
συλλέχτηκαν το 2001 από το ερευνητικό σκάφος R/V “Αιγαίο” του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ κατά τη 
διάρκεια της ερευνητικής αποστολής ADIOS3. Τα βάθη ανάσυρσής τους από την 
υδάτινη στήλη είναι σαφώς μεγαλύτερα από αυτά που χαρακτηρίζουν τους πυρήνες 
από το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς αυτοί απαντούν κατά μήκος της Μεσογειακής ράχης 
και ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα. Οι ακριβείς θέσεις δειγματοληψίας καθώς και τα 
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υπόλοιπα γενικά χαρακτηριστικά όλων των πυρηνοληψιών φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα (Πιν. 4.1). 
 
Πυρήνας Περιοχή Γεωγρ. πλάτος 

(0N) 
Γεωγρ. μήκος 

(0E) 
Ερευνητική 
αποστολή 

Βάθος 
(m) 

NS-14  Ν. Αιγαίο 36.380.550 27.000.280 R/V “Αιγαίο”/1998 505 

NS-18  Ν. Αιγαίο 38.954.833 24.753.333 R/V “Αιγαίο” /1998 780 

NS-40  Ν. Αιγαίο 37.010.130 26.190.040 R/V “Αιγαίο”/1998 1078 

KN3 Ν. Αιγαίο 36.400.636 27.120.040 R/V “Αιγαίο”/2009 607 

SK-1  Β. Αιγαίο 38.800.138 23.800.105 R/V Discavery/1982 1000 

ADE 3-23 Λιβυκό  34.750.000 21.880.000 R/V “Αιγαίο”/2001 2459 

ADE 3-24  Λιβυκό  33.550.440 27.440.444 R/V “Αιγαίο”/2001 >2500 

 
Πιν. 4.1: Γεωγραφικές συντεταγμένες, βάθος και χρονική περίοδος δειγματοληψίας των 
πυρήνων βαρύτητας που μελετώνται στην παρούσα διατριβή. 
Table 4.1: Locations, coordinates, seafloor water depths and sampling timing of the studied 
gravity cores. 
 
Πυρήνας NS-14 
Ο πυρήνας NS-14 έχει μήκος 4 μέτρα και αποτελείται από γκρι ομογενείς, 
ημιπελαγικές αποθέσεις ιλύος που διακόπτονται από έναν ηφαιστειακό ορίζοντα 
τέφρας (πάχους ενός εκατοστού) στα 17 cm (τέφρα της Σαντορίνης Ζ2) και από ένα 
σαπροπηλητικό ορίζοντα (ο πιο πρόσφατος σαπροπηλός S1), ο οποίος εντοπίζεται 
στο διάστημα από 55 έως 120 cm με χρώμα σκούρο φαιό ελαιώδες και με την μορφή 
διπλού ορίζοντα: ο κατώτερος ορίζοντας (S1a) πάχους 40 cm (120-80cm) και ο 
ανώτερος ορίζοντας (S1b) πάχους 21 cm (69-55 cm). Ο διαχωρισμός του 
σαπροπηλού σε δύο επιμέρους τμήματα υποδηλώνει τη μεταξύ τους διακοπή του 
σαπροπηλού (69-80 cm; S1i), η οποία χαρακτηρίζεται από ημιπελαγική απόθεση 
ανοιχτόχρωμου αργιλώδους ιζήματος πάχους 11 cm. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
μεταξύ των δύο προαναφερθέντων κύριων λιθολογικών σχηματισμών, και 
συγκεκριμένα από τα 25 έως τα 40 cm έχει περιγραφεί ένα ομοιογενές αργιλώδες 
σκουρόχρωμο ίζημα, ηλικίας Μέσου Ολοκαίνου (Triantaphyllou et al., 2009b). 
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (Triantaphyllou et al., 2010a), ο τελευταίος 
ορίζοντας εμφανίζει παρόμοια γεωχημικά χαρακτηριστικά με αυτά του πιο 
πρόσφατου σαπροπηλού και οι ίδιοι ερευνητές τον χαρακτηρίζουν ως «Σαπροπηλός 
του Μέσου Ολοκαίνου» (Sapropel Mid Holocene-SMH). Τα υποκείμενα του 
σαπροπηλού ιζήματα αποτελούνται από γκρι ιλυάργιλο έως τα 231 cm, όπου 
διακόπτονται από έναν τουρβιδιτικό ορίζοντα (Τ) ιλυαργίλου πάχους 10 εκατοστών 
(231-242 cm). Από τα 300 εκατοστά από την επιφάνεια του πυρήνα έως τη βάση του 
απαντούν σκουρόχρωμες πράσινες-γκρι ημιπελαγικές αποθέσεις που 
αντιπροσωπεύουν κατολισθήσεις λόγω βαρύτητας, νεότερες των 18.200 ετών και 
συνδέονται με σεισμικά και τεκτονικά φαινόμενα (Papanikolaou & Nomikou, 2001). 
Πρόκειται για συνεκτικά, αργιλώδη με διάσπαρτους χάλικες και κροκάλες ιζήματα, τα 
οποία οφείλονται σε φαινόμενα βαρυτικών ροών και κατολισθήσεων (Triantaphyllou 
et al., 2007, 2009a,b). Τα φαινόμενα αυτά πιθανόν να ενεργοποιούνται στα απότομα 
πρανή της λεκάνης κατά τη περίοδο χαμηλής στάθμης της θάλασσας, η οποία 
βρισκόταν στα 110 μέτρα περίπου κάτω από την σημερινή στάθμη κατά την 
τελευταία παγετώδη και μεταπαγετώδη περίοδο που ακολούθησε, κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι πηγές τροφοδοσίας (εκβολές ποταμών) βρίσκονταν πλησιέστερα στα 
πρανή των λεκανών. Σύμφωνα με τους Roussakis et al. (2004), τέτοιου είδους 
κατολισθητικά φαινόμενα είναι πιθανόν να δημιουργούν και να δικαιολογούν την 
ύπαρξη τουρβιδιτικών ροών ιζημάτων οδηγώντας αδρόκοκκα υλικά (άμμους, χάλικες, 
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κροκάλες) προς τις βαθύτερες λεκάνες υπό την επενέργεια της υψηλής σεισμικής 
δραστηριότητας της περιοχής. 
 
Πυρήνας NS-18 
Ο πυρήνας NS-18 έχει μήκος και αποτελείται κυρίως από γκρι-μπεζ έως πιο 
σκουρόχρωμες καφέ χρώματος ομογενείς, ημιπελαγικές αποθέσεις ιλύος. Το 
διάστημα των 49-64 cm βάθους αντιπροσωπεύει τον σαπροπηλό του Μέσου 
Ολοκαίνου (SMH). Οι υποκείμενες του σαπροπηλητικού αυτού ορίζοντα ημιπελαγικές 
αποθέσεις ιλύος διακόπτονται στα 82 cm και για ένα διάστημα συνολικού πάχους 46 
cm, το οποίο αντιστοιχεί στον πιο πρόσφατο σαπροπηλό S1. Ο τελευταίος, όπως και 
στους υπόλοιπους υπό μελέτη πυρήνες διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικά τμήματα, το 
κατώτερο τμήμα S1a πάχους 26 cm (102-128 cm) και στο ανώτερο τμήμα S1b 
πάχους 12 cm (82-94 cm). Η διακοπή του σαπροπηλού S1i χαρακτηρίζεται από 
ημιπελαγικές αποθέσεις συνολικού πάχους 8 cm (94-102 cm). Μετά τη βάση του 
σαπροπηλού ακολουθούν σκουρόχρωμες γκρι-πράσινες αποθέσεις ημιπελαγικής 
αργίλου μέχρι και τα τελευταία εκατοστά του πυρήνα, οι οποίες όμως μετά τα 225 cm 
αντιστοιχούν σε τουρβιδιτικούς σχηματισμούς. 
 
Πυρήνας NS-40 
Ο πυρήνας NS-40 έχει συνολικό μήκος 270 εκατοστά και αποτελείται από 
ημιπελαγικές αργίλους με ενδιαστρώσεις ιλυώδους ιζήματος, τέφρας και 
σαπροπηλητικών αποθέσεων. Στο ανώτερο τμήμα του πυρήνα και συγκεκριμένα 
από την οροφή του ως τα 42 cm, όπου αρχίζει η σαπροπηλητική ακολουθία, 
παρατηρούνται γκρι χρώματος ημιπελαγικές αποθέσεις ιλύος. Οι τελευταίες 
διακόπτονται στα 38 cm από έναν ηφαιστειακό ορίζοντα τέφρας, πάχους ενός 
εκατοστού, που αντιστοιχεί στην τέφρα της Σαντορίνης Ζ2. Από τα 42 έως τα 66 cm 
του πυρήνα εντοπίζονται σκουρόχρωμες ελαιώδες σαπροπηλητικές αποθέσεις, οι 
οποίες αντιστοιχούν στον σαπροπηλό S1. Ο σαπροπηλός εμφανίζεται σε δύο 
τμήματα: στο κατώτερο τμήμα S1a από τα 66-52 cm και στο ανώτερο τμήμα S1b από 
τα 49-42 cm του πυρήνα. Η διακοπή της ιζηματογένεσης του σαπροπηλού S1i στο 
μεταξύ των δύο αυτών διαστημάτων (52-49 cm) αντιπροσωπεύεται από ημιπελαγικές 
αποθέσεις ανοιχτόχρωμου αργιλώδους ιζήματος συνολικού πάχους 3 cm. Τα 
υποκείμενα του σαπροπηλού ιζήματα έως και την βάση του πυρήνα (270 cm) 
αποτελούνται από γκρι-μπεζ ημιπελαγικές αποθέσεις ιλυαργίλου. 
 
Πυρήνας KN-3 
Ο πυρήνας ΚΝ-3 έχει συνολικό μήκος 323 εκατοστά. Στο ανώτερο τμήμα του (0-9 
cm) αποτελείται από οξειδωμένα ανοιχτού καφέ έως υποκίτρινου χρώματος ιζήματα 
ιλύος. Στη συνέχεια παρατηρούνται ομογενείς ελαιώδες γκρι ημιπελαγικές αποθέσεις 
ιλύος που καλύπτουν το διάστημα από τα 10 έως τα 155 εκατοστά του πυρήνα. Τα 
επόμενα 45 εκατοστά (156-200 cm) του πυρήνα αντιστοιχούν σε σκουρόχρωμες 
ελαιώδεις αποθέσεις που αντανακλούν την απόθεση του πιο πρόσφατου 
σαπροπηλού S1. Τέλος, τα υποκείμενα του σαπροπηλού ιζήματα μέχρι και τη βάση 
του πυρήνα έχουν ένα γκρι έως ελαιώδες γκρι χρώμα και αντιστοιχούν σε 
ημιπελαγικές αποθέσεις ιλύος.  
 
Πυρήνας SK-1 
Ο πυρήνας SK-1 έχει συνολικό μήκος 820 cm και αποτελείται στο σύνολό του από 
ημιπελαγικές αποθέσεις ιλύος, οι οποίες διακόπτωνται από μικρούς τουρβιδιτικούς 
ορίζοντες. Οι τελευταίοι εμφανίζουν μία έντονη διαβάθμιση ως προς την 
ορυκτολογική σύσταση του περιεχόμενού τους (από ιλυώδες έως αμμώδες υλικό) και 
είναι χαρακτηριστικοί κυρίως για το διάστημα από τα 300 -510 cm του πυρήνα. Το 
τελευταίο χαρακτηρίζεται από ελαφρώς πιο σκουρόχρωμες αποθέσεις ιλύος (5Y4/4 
έναντι 10Y4/2 και 5GY4/1 που αντιστοιχούν στα υπερκείμενα και υποκείμενα ιζήματα 
αντίστοιχα, Zachariasse et al., 1997) που αντιστοιχούν στον σαπροπηλό S1. 
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Συγκεκριμένα, εντός του σαπροπηλητικού διαστήματος έχουν παρατηρηθεί 9 
διαφορετικοί τουρβιδιτικοί ορίζοντες, το πάχος των οποίων δεν υπερβαίνει σε καμία 
περίπτωση τα 8 εκατοστά (302-304 cm, 317-319 cm, 337-340 cm, 392-400 cm, 413-
414 cm, 422-424 cm, 436-444 cm, 470-471 cm, 503-505 cm). Τα υποκείμενα του 
σαπροπηλού ιζήματα αντιστοιχούν σε γκρι έως πράσινες ημιπελαγικές αποθέσεις 
ιλύαργίλου, στις οποίες παρεμβάλλονται 2 τουρβιδιτικές αποθέσεις ιλύος (745-747 
cm, 784-787 cm) στη βάση του πυρήνα. Οι κοκκομετρικές αναλύσεις που έγιναν από 
τους Zachariasse et al. (1997) έχουν δείξει ότι τα ανώτερα τμήματα του πυρήνα 
αυτού και συγκεκριμένα από την οροφή έως τα 505 εκατοστά βάθος, παρουσιάζουν 
υψηλότερο ποσοστό σε ιλύς, ενώ το κατώτερο τμήμα του εμφανίζει υψηλότερο 
περιεχόμενο σε αργιλικά. Επιπλέον, το περιεχόμενο σε ανθρακικά μειώνεται 
βαθμιαία από την κορυφή (42%) προς τη βάση (20%) του πυρήνα. 
 
Πυρήνας ADE 3-23 
Ο πυρήνας ADE 3-23 έχει συνολικό μήκος 349 εκατοστά και αποτελείται κυρίως από 
ημιπελαγικές αργίλων με ενδιαστρώσεις ιλυώδους ιζήματος, στις οποίες 
παρεμβάλλονται σαπροπηλητικές αποθέσεις. Συγκεκριμένα, με βάση ραδιοχημικές 
(238U, 234U, 232Th), γεωχημικές (αναλύσεις οργανικού άνθρακα και αναλύσεις Ba) 
(Gourgiotis, 2003, 2004) και μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις (Triantaphyllou et al., 
2010a) έχουν αναγνωριστεί οι σαπροπηλοί S1 (12-39 cm), S5 (225,5-236 cm) και S6 
(314-326 cm). Ωστόσο, η αύξηση του ποσοστού του οργανικού άνθρακα σε 
συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές του ολικού Ba από τα 188 έως τα 200 εκατοστά 
του πυρήνα είναι ενδεικτικές της αυξημένης πρωτογενούς παραγωγικότητας  και 
πιθανόν να αντιστοιχούν στο ίχνος του σαπροπηλού S3 ή S4 (Triantaphyllou et al., 
2010a). Αναφορικά με το ανώτερο κομμάτι του πυρήνα, που αποτελεί το αντικείμενο 
μελέτης της παρούσας διατριβής, ο σαπροπηλός S1 αντιστοιχεί στο διάστημα από 
24-39 cm, ενώ τα υπερκείμενά του ιζήματα (12-24 cm) αποτελούν το στρώμα 
οξείδωσης του σαπροπηλού (Triantaphyllou et al., 2010a). Τα υποκείμενα του 
σαπροπηλού ιζήματα που αναλύθηκαν (39-156,5 cm) αντιστοιχούν σε ημιπελαγικές 
αποθέσεις αργίλου. 
 
Πυρήνας ADE 3-24 
Ο 2,5 μέτρων πυρήνας ADE 3-24 αποτελείται κυρίως από ημιπελαγικές αργίλων με 
ενδιαστρώσεις ιλυώδους ιζήματος, στις οποίες παρεμβάλλονται σαπροπηλητικές 
αποθέσεις και ηφαιστειακοί ορίζοντες τέφρας. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το υπό 
εξέταση ανώτερο κομμάτι του πυρήνα, στην οροφή του (5-24 cm) παρατηρείται ένας 
τουρβιδιτικός ορίζοντας που ξεχωρίζει τα υπερκείμενά του, ανοιχτόχρωμα καφέ 
επιφανειακά ιζήματα του πυθμένα με τα υποκείμενά του ωχρό-κίτρινα ιζήματα. 
Μεταξύ 24-36 cm παρατηρείται ένας πιο σκουρόχρωμος ορίζοντας πορτοκαλί-καφέ 
χρώματος, ο οποίος αντιστοιχεί στο στρώμα οξείδωσης του σαπροπηλού. Ο 
σαπροπηλός S1 εμφανίζει ένα χαρακτηριστικό ελαιώδες γκρι χρώμα και αντιστοιχεί 
στο διάστημα των 36-41 εκατοστών. Τα υποκείμενα του σαπροπηλού ιζήματα είναι 
μπεζ χρώματος ημιπελαγικές αποθέσεις ιλύος, οι οποίες διακόπτονται από την 
απόθεση πιο αδρόκοκκου ηφαιστειογενούς υλικού στα 58 cm (πάχους 1 cm). 
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4.3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ 
ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
 
4.3.1. Κριτήρια Προσδιορισμού των Ειδών  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή μίας ποσοτικής ανάλυσης είναι να 
ακολουθείται μία καθορισμένη ταξινομική θεωρία. Η θεωρία αυτή θα πρέπει να είναι 
γενικώς αποδεκτή και να παραμένει σταθερή σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των 
δειγμάτων, ακόμη και κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης των 
απολιθωμάτων. Για το λόγο αυτό, αλλά και για να είναι τα αποτελέσματά μας 
συγκρίσιμα με αυτά που έχουν προκύψει από άλλους πυρήνες, εισαγάγαμε μερικές 
εξειδικευμένες ομάδες ειδών.  
 
Συγκεκριμένα, όλοι οι μορφότυποι του G. ruber (G. elongatus, G. pyramidalis, G. 
gomitulus και G. extremus) έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν (μορφολογικές) ποικιλίες 
του ίδιου εξελικτικού είδους και συνεπώς ταξινομήθηκαν μαζί στην ίδια κατηγορία. 
Όλοι αυτοί οι μορφότυποι συνυπάρχουν κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Ολοκαίνου 
στο Αιγαίο Πέλαγος, παρουσιάζοντας ξεκάθαρες μορφολογικές μεταβάσεις μεταξύ 
τους που συνιστούν ενδιάμεσους μορφολογικούς τύπους. ∆ιαχωρίστηκαν μεταξύ 
τους μόνο οι δύο χρωματικές ποικιλίες του παραπάνω είδους (G. ruber alba και G. 
ruber rosea) λόγω των διαφορετικών οικολογικών χαρακτηριστικών τους.  
 
Η ομάδα Globigerina buloides περιλαμβάνει και το είδος Globigerina falconensis 
καθώς και τα μικρού μεγέθους, όχι καλά διατηρημένα άτομα, τα οποία ήταν αδύνατον 
να διακριθούν και να προσδιοριστούν με βεβαιότητα ότι ανήκουν στο πρώτο ή στο 
δεύτερο είδος. Τα είδη αυτά παρουσιάζουν την ίδια βιοστρωματογραφία και 
οικολογική συμπεριφορά. 
 
Η ομάδα Globigerinoides trilobus περιλαμβάνει τα είδη Globigerinoides trilobus και 
Globigerinoides sacculifer και η ομάδα Globigerinella siphonifera τα είδη 
Globigerinella aequilateralis, Globigerina calida και Globigerina digitata. Ο λόγος που 
τα είδη αυτά για την κάθε ομάδα μετρήθηκαν μαζί είναι ότι τα οικολογικά τους 
χαρακτηριστικά είναι παρόμοια, με αποτέλεσμα η ένταξη και μέτρησή τους στην ίδια 
κατηγορία να μην μεταβάλλει την ποιοτική ανάλυση της περικλειόμενης 
μικροπανίδας.  
 
Κατά ανάλογο τρόπο, σύμφωνα με τους Capodonti et al. (1999), τα είδη 
Globoturborotalita rubescens και Globigerinoides tenellus ομαδοποιούνται λόγω των 
κοινών τους χαρακτηριστικών διαβίωσης (το G. rubescens απαντά σε ένα ευρύτερο 
θερμοκρασιακό εύρος από το G. tenellus, αλλά και τα δύο χαρακτηρίζουν θερμά και 
έντονα στρωματοποιημένα ύδατα) στην ομάδα Globoturborotalita rubescens. Η 
συμμετοχή αυτών των τρηματοφόρων είναι σχετικά μικρή στις σύγχρονες 
βιοκοινωνίες αλλά εμφανίζουν πολύ μικρότερη μορφολογική μεταβλητότητα σε σχέση 
με τους ισοδύναμους αντιπροσώπους τους προηγουμένων περιόδων. Επιπλέον, 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακριθεί αν υπάρχουν δευτερεύοντα στοματικά 
ανοίγματα στα άτομα αυτής της ομάδας ή εάν αυτά απουσιάζουν ή δεν είναι 
παρατηρήσιμα λόγω της έλλειψης βέλτιστης διατήρησης των τρηματοφόρων αυτών.  
 
Τα άτομα της ομάδας των neogloboquadrinids αποτελούν μία πιο ιδιόμορφη 
περίπτωση. Μεταξύ των σύγχρονων πληθυσμών, οι δεξιόστροφοι και οι 
αριστερόστροφοι αντιπρόσωποι των ειδών N. dutertrei και N. pachyderma συνήθως 
διαχωρίζονται και λαμβάνονται ξεχωριστά στις ποσοτικές αναλύσεις πυρήνων, λόγω 
των διαφορετικών τους ωκεανογραφικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, οι δεξιόστροφοι 
αντιπρόσωποι N. pachyderma (d) είναι ενδεικτικοί θερμότερων υδάτων ενώ οι 
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αριστερόστροφοι αντιπρόσωποι N. pachyderma (s) είναι ενδεικτικοί ψυχρότερων 
υδατίνων μαζών.  
 
Η ποικιλότητα που παρατηρήθηκε στις συγκεντρώσεις του είδους G. glutinata, αφορά 
κυρίως την ύπαρξη ή όχι της φυσαλίδας, καθώς και το ύψος της σπείρας. Τα 
περισσότερα άτομα που αναγνωρίστηκαν φέρουν φυσαλίδα, της οποίας το τοίχωμα 
διαφέρει ελαφρώς από αυτό του υπόλοιπου κελύφους. Αναγνωρίστηκαν επίσης 
άτομα χωρίς (ή με σπασμένη) φυσαλίδα με χαμηλώς αψιδωτό στοματικό άνοιγμα. 
Ωστόσο, αναγνωρίστηκαν και άτομα τα οποία εμφανίζουν πολύ υψηλή σπείρα και 
αντιστοιχούν στο είδος Globigerinita uvula, το οποίο έχει θεωρηθεί μορφότυπος του 
είδους Globigerinita glutinata (Dermitzakis, 1978). Επειδή τα γενικά διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά των δύο αυτών ειδών είναι παρόμοια, δεν αποτελούν χρήσιμους 
βιοστρωματογραφικούς δείκτες και ο περαιτέρω διαχωρισμός τους δεν παρουσιάζει 
ενδιαφέρον από ποιοτική και ποσοτική άποψη (μικρό ποσοστό εμφάνισης). 
Συνεπώς, τα άτομα των ειδών αυτών τοποθετήθηκαν σε μία ενοποιημένη ομάδα. 
 
Τα είδη Globigerinoides sacculifer, Globigerinoides trilobus, Hastigerina pelagica, 
Globoturborotalita rubescens, Orbulina universa, Globigerinella digitata, 
Globoturborotalita tenellus, Globigerinella siphonifera είναι είδη ενδεικτικά θερμών και 
καλά στρωματοποιημένων συνθηκών στην υδάτινη στήλη (Rohling et al., 1997) και 
αποτελούν την ομάδα SPRUDTS (Rohling et al., 1993b).  
 
Οι παραπάνω ομάδες καθορίστηκαν με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
ειδών που συμμετέχουν καθώς και την παρόμοια βιοστρωματογραφική εξάπλωση 
και παλαιοπεριβαλλοντική ερμηνεία των οικολογικών τους χαρακτηριστικών, 
προκειμένου να έχουμε μια αξιόπιστη ποσοτική ανάλυση, αλλά και τη δυνατότητα 
συσχετισμού με άλλους χρονολογημένους πυρήνες που καλύπτουν το ίδιο χρονικό 
διάστημα εντός και εκτός της Μεσογείου Θάλασσας. 
 
4.3.2. Κατανομή της Πανίδας των Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων  
Τα διαγράμματα κατανομής των πιο άφθονων, συχνών ή σημαντικών ειδών που 
χαρακτηρίζουν την πανίδα των πλαγκτονικών τρηματοφόρων των υπό μελέτη 
πυρήνων βαρύτητας απεικονίζονται στην εικόνα 4.1a-g. 
 
Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πλακτονικών τρηματοφόρων επέτρεψε την 
αναγνώριση 23 ειδών, τα οποία ενσωματώθηκαν σε 17 κατηγορίες, ενώ δεξιόστροφα 
και αριστερόστροφα άτομα των ειδών Neogloboquadrina pachyderma και 
Neogloboquadrina dutertrei μετρήθηκαν και απεικονίστηκαν ξεχωριστά για την 
καλύτερη βιοστρωματογραφική διάρθρωση των πυρήνων : 
 
Globigerinoides ruber alba, Globigerinoides ruber rosea, Globigerinoides 
conglobatus, Globigerinoides trilobus group, Globigerina  group, Globigerina 
siphonifera group, Hastigerina pelagica, Globorotalia scitula, Globorotalia 
crasssaformis, Globorotalia truncatulinoides, Globorotalia inflata, Orbulina universa, 
Turborotalita quinqueloba, Globigerinita glutinata, Globoturborotalita rubescens 
group, Neogloboquadrina pachyderma, Neogloboquadrina dutertrei. 
 
Ανάμεσα στα είδη που η παρουσία τους στα δείγματα είναι σχεδόν συνεχής, τα είδη 
G. ruber rosea, G. siphonifera, G. rubescens και G. bulloides δείχνουν μία συνολικά 
προς τα κάτω μείωση στη συχνότητα εμφάνισης, ενώ τα είδη T. quinqueloba, G. 
glutinata, G. scitula, καθώς και οι αντιπρόσωποι της οικογένειας των 
Neogloboquadrinids δείχνουν μία συνολικά προς τα πάνω μείωση των ποσοστών 
εμφάνισής τους. Τα υπόλοιπα είδη δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη τάση 
παρουσιάζοντας μικρής κλίμακας επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις, ενώ ορισμένα 
είδη εμφανίζονται μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τμηματικά στους πυρήνες.  
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c)  d)    
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e)  f)  

g)   
Εικ. 4.1: Κατανομή της πανίδας των πλαγκτονικών τρηματοφόρων για τους υπό μελέτη πυρήνες (a: NS-14, b: NS-18, c: NS-40, d: KN3, e: ADE 3-23, f: ADE 
3-24, g: SK-1) του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους. 
Fig. 4.1: Relative abundance of the most indicative planktonic foraminifera species of the studied cores (a: NS-14, b: NS-18, c: NS-40, d: KN3, e: ADE 3-23, 
f: ADE 3-24, g: SK-1) in Aegean and Libyan Seas.  
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4.4. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ  
4.4.1. 14C AMS χρονολογήσεις 
Το χρονικό πλαίσιο απόθεσης των υπό μελέτη πυρήνων βαρύτητας βασίζεται κατά 
κύριο λόγο σε ραδιοχρονολογήσεις σε 14C που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα 
σημεία του κάθε πυρήνα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 ραδιοχρονολογήσεις, 
εφτά για τον πυρήνα NS-14, δύο για τον πυρήνα NS-18 και μία για τον πυρήνα ΚΝ3 
(Πιν. 4.2). Η πλειοψηφία των παραπάνω ραδιοχρονολογήσεων (πυρήνας NS-14) 
έχουν πραγματοποιηθεί σε βενθονικά και πλαγκτονικά τρηματοφόρα (mixed) λόγω 
του ότι δεν ήταν δυνατό να συλλεχθεί η ικανοποιητική ποσότητα (βάρος 10 μgr) 
τρηματοφόρων από ένα μόνο είδος. Στον πυρήνα NS-18, οι ραδιοχρονολογήσεις 
πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στο είδος G. ruber (monospecific), ενώ στον 
πυρήνα ΚΝ-3 επί του συνόλου της πλαγκτονικής μικροπανίδας. Επιπλέον, 
λαμβάνονται υπόψη τέσσερις επιπλέον ραδιοχρονολογήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στον πυρήνα SK-1 από τους Zachariasse et al. (1997). Η 
ακολουθία των συμβατικών 14C ηλικιών παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα στο 
χρονικό διάστημα των τελευταίων 13.200 χρόνων. Τόσο στην μετάβαση από την 
τελευταία παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο όσο και κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
(πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόθεση του σαπροπηλού S1) η αλληλουχία 
των ηλικιών είναι ευδιάκριτη. Ωστόσο, οι ηλικίες ραδιοάνθρακα που προσδιορίστηκαν 
στους πυρήνες NS-14 και NS-18 και αντιστοιχούν στην παγετώδη περίοδο 
εμφανίζουν σχετικές ανωμαλίες, οι οποίες ερμηνεύονται από την ύπαρξη 
τουρβιδιτικών φαινομένων (παράγραφος 4.5) και συνεπώς δε λαμβάνονται υπόψη 
ούτε στον καθορισμό του χρονοστρωματογραφικού πλαισίου των πυρήνων αλλά 
ούτε και στον υπολογισμό του μέσου ρυθμού ιζηματογένεσής τους.  
 

Πυρήνας Βάθος 
(cm) 

Ηλικία 
(14Cnc BP) 

Ηλικία  
(14Ccal BP) 

Βιοδείκτες Βιβλιογραφική 
Αναφορά 

NS-14 48 5,49 ± 40 5,587-5,853 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά 

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 80 8,28 ± 50 8,430-8,843 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά 

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 86 8,39 ± 40 8,596-8,959 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά 

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 114 8,64 ± 40 8,968-9,299 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά 

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 252 11,77 ± 60 12,956-13,240 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά 

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 344 18,22 ± 90 20,733-21,186 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά 

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-14 393 18,15 ± 90 20,640-21,084 Βενθονικά+ 
Πλαγκτονικά  

Triantaphyllou et al., 2009a,b 

NS-18 57 4,69 ± 40 4,570-4,850 G. ruber Παρούσα διατριβή 

NS-18 255 18,3 ± 80 21,110-21,410 G. ruber  Παρούσα διατριβή 

KN-3 121 4,98 ± 40 4,950-5,280 Πλαγκτονικά Παρούσα διατριβή 

 
Πιν. 4.2: Προσδιορισμός ηλικίας με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης σε επιλεγμένα 
δείγματα από τους πυρήνες NS-14, NS-18 και KN3 του Αιγαίου Πελάγους. 
Table 4.2: 14C AMS datings in selected samples of the Aegean cores NS-14, NS-18 and KN3. 
 
4.4.2. Βιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων και η 
παλαιοωκεανογραφική τους σημασία 
Ο καθορισμός του χρονοστρωματογραφικού καθεστώτος του Αιγαίου και του 
Λιβυκού Πελάγους περιλαμβάνει ακριβείς συσχετισμούς γεγονότων πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων μεταξύ των υπό εξέταση και άλλων χρονολογημένων πυρήνων (π.χ. 
πυρήνας LC 21 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, πυρήνας C40 στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, 
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πυρήνας C69 στο νότιο Αιγαίο, πυρήνας MNB3 στο κεντρικό Αιγαίο, πυρήνες MD95-
2043 και ODP 977 στη θάλασσα της Αλμπόρας, πυρήνας C08 στο στενό της 
Σαρδηνίας, πυρήνες IN68-5, IN-68-9, IN-68-21 από την Αδριατική Θάλασσα, 
πυρήνας BC15 από τον κόλπο της Λυών, πυρήνας BS78-12 από την Τυρρήνια 
Θάλασσα, πυρήνας Ζ1 από το Ιόνιο Πέλαγος). Η υψηλή δειγματοληπτική ανάλυση 
των πυρήνων, ειδικότερα για το ανώτερο τμήμα τους που αντιστοιχεί στην περίοδο 
του Ολοκαίνου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα οι 
συναθροίσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων παρουσιάζουν σαφώς μεγαλύτερη 
ποικιλότητα συγκριτικά με τα υποκείμενα τμήματα που αντιστοιχούν στην παγετώδη 
περίοδο, μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε 73 βιοσυμβάντα πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων και επιπλέον να καθορίσουμε και να χρονολογήσουμε 31 από αυτά. 
Μερικά από αυτά έχουν προγενέστερα προσδιοριστεί και χρονολογηθεί σε 
παρόμοιου βιοστρωματογραφικού χαρακτήρα μελέτες (Jorissen et al., 1993; Rohling 
et al., 1993b, 1997; Zachariasse et al., 1997; Hayes et al., 1999; Capotondi et al., 
1999; Geraga et al., 2000, 2005, 2008; Casford et al., 2007; Pujol & Vergnaud-
Grazzini, 1989; Pérez-Folgado et al., 2003), ενώ ορισμένα άλλα καθορίζονται και 
χρονολογούνται για πρώτη φορά στην παρούσα διατριβή. Η ηλικία των τελευταίων 
προκύπτει από το πιο πρόσφατα δημοσιευμένο (σε συμβατικές ηλικίες ραδιοάνθρακα 
- kyrnc BP) χρονικό καθεστώς του πυρήνα ΝS-14 (Katsouras et al., 2010) (ισοδύναμο 
των Triantaphyllou et al., 2009a,b σε kyrcal BP), το οποίο λειτουργεί ως βάση για τη 
χρονολόγηση των παρακείμενων πυρήνων λόγω της έλλειψης ικανού αριθμού 
ραδιοχρονολογήσεων σε αυτούς.  
 
Τα βιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων στο σύνολό τους (χρονολογημένα σε 
διάφορες λεκάνες της Μεσογείου και χρονολογημένα στην παρούσα διατριβή) 
συμβολίζονται με το γράμμα «f» και προσδιορίζονται με την προϋπόθεση ότι 
ακολουθούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: α) παρουσιάζουν έντονες 
διακυμάνσεις στα ποσοστά εμφάνισης των ειδών (ποσοστά μεγαλύτερα ή μικρότερα 
από το 1/3 του μέσου όρου τους), β) είναι κοινά σε όλους τους πυρήνες, γ) έχουν 
παλαιοωκεανογραφική σημασία και δ) έχουν προσδιοριστεί σε πυρήνες εκτός της 
παρούσας διατριβής. Λόγω της ύπαρξης τουρβιδιτών και της αδυναμίας 
χρονολόγησης για τους υποκείμενους του σαπροπηλού S1 ιζηματολογικούς 
ορίζοντες του πυρήνα αναφοράς NS-14, τα βιοσυμβάντα που αντιστοιχούν στο 
παραπάνω χρονικό διάστημα καθορίζονται ως επί τω πλείστον στους υπόλοιπους 
πυρήνες (NS-18, NS-40, KN3, SK-1 στο Αιγαίο και ADE 3-23, ADE 3-24 στο Λιβυκό 
Πέλαγος) σε αντιστοίχιση με άλλους πυρήνες εντός και εκτός του Αιγαίου Πελάγους. 
Στην περίπτωση αυτή, ακολουθήσαμε την ονοματολογία που πρώτοι εισήγαγαν οι 
Pujol & Vergnaud-Grazzini (1989) και επέκτειναν οι Pérez-Folgado et al. (2003), 
καθορίζοντας «χρονικές ζώνες» κατά τις οποίες συγκεκριμένα είδη παρουσιάζουν 
ποσοστά εμφάνισης μεγαλύτερα ή μικρότερα από το 1/3 του μέσου όρου τους. Το 
ανώτερο καθώς και το κατώτερο όριο κάθε μίας από τις παραπάνω ζώνες 
σημειώνεται από απότομες μεταβολές στην αφθονία των ειδών και όταν αυτά έχουν 
χρονολογηθεί αναφέρεται η ηλικία τους και η ισοδυναμία τους με άλλα βιοσυμβάντα. 
Η κατανομή όλων των προαναφερθέντων βιοσυμβάντων αναφέρεται διεξοδικά 
παρακάτω και ο προσδιορισμός τους σε κάθε έναν από τους πυρήνες μελέτης και 
περιγράφεται αναλυτικά στα διαγράμματα σχετικής αφθονίας των ειδών (Εικ. 5.1 -
5.7, κεφάλαιο 5). 
 
Ολόκαινο 
Το πιο σύγχρονο βιοσυμβάν που χαρακτηρίζει τις πανίδες μας είναι η απότομη 
μείωση του παρουσιάζει το είδος G. trilobus (βιοσυμβάν f1) στο ανώτερο Ολόκαινο 
που έχει χρονολογηθεί από τη Μυλωνά (2005) στα 2.80 kyrnc BP. Το δεύτερο 
βιοσυμβάν σχετίζεται με την έξαρση που παρουσιάζει το είδος G. falconensis (έχει 
κατηγοριοποιηθεί στην ομάδα G. bulloides) (βιοσυμβάν f2) και χρονολογείται μετά 
την απόθεση της τέφρας της Σαντορίνης Ζ2 στα 2.99-3.32 kyrnc BP. Το γεγονός αυτό 
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πιθανά να σχετίζεται με απότομη αύξηση της επιφανειακής αλατότητας στα σημερινά 
επίπεδα όπως ακριβώς έχει επίσης παρατηρηθεί από την μελέτη πυρήνων στο Ιόνιο 
Πέλαγος (Rasmussen, 1991; Μυλωνά, 2005; Geraga et al., 2008). Τα δύο μικρά 
μέγιστα του είδους G. rubescens (3,32 και 2,99 kyrnc BP-βιοσυμβάντα f3 και f5 
αντίστοιχα) που ακολουθούν, με μία μικρή μείωση ανάμεσά τους (3,16 kyrnc BP-
βιοσυμβάν f4), αντανακλούν τη διατήρηση της ενστρωμένης και ολιγοτροφικού 
χαρακτήρα υδάτινης στήλης. Ωστόσο, η στρωματοποίηση δεν ήταν τόσο έντονη ή 
δεν διατηρήθηκε, γεγονός που αντανακλάται από την παρουσία του G. inflata 
αμέσως μετά το πέρας της σαπροπηλητικής ακολουθίας (SMH) (3,92 kyrnc BP-
βιοσυμβάν f7) και την τελική εξαφάνισή του στα 3,32 kyrnc BP (βιοσυμβάν f6). 
 
Κατά τη διάρκεια της απόθεσης του σαπροπηλητικού στρώματος του Μέσου 
Ολοκαίνου (SMH; 4.0-5.0 kyrnc BP – Triantaphyllou et al., 2009a,b) παρατηρούνται 
υψηλές συγκεντρώσεις του είδους G. ruber rosea (βιοσυμβάν R1c των Pérez-
Folgado et al., 2003). Στα 4.30 kyrnc BP, σημειώνεται το μέγιστο ποσοστό του O. 
universa (βιοσυμβάν f8), ενώ λίγο νωρίτερα στα 4.69 kyrnc BP η σημαντική παρουσία 
των ειδών G. trilobus και G. bulloides (παρότι καταγράφει μικρή μείωση πριν το 
μέγιστό της - βιοσυμβάν f9) φανερώνει την εισροή υδάτων χαμηλής αλατότητας. Στο 
διάστημα που παρεμβάλεται μεταξύ των δύο σαπροπηλητικών αποθέσεων (S1 και 
SMH) τα είδη G. ruber alba και G. ruber rosea συμμετέχουν σε σημαντικά ποσοστά 
(βιοσυμβάντα R0 και R1b των Pérez-Folgado et al., 2003) και παράλληλα στα 5.60 
kyrnc BP παρατηρείται η αντικατάσταση του εύκρατου είδους G. glutinata από το 
είδος G. bulloides (βιοσυμβάν f12, βάση του Β0 - Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989) 
που σε συνδυασμό με τα μηδενικά ποσοστά του είδους O. universa (βιοσυμβάν f11; 
ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 5 των Casford et al., 2007) χαρακτηρίζουν λιγότερο 
θερμές υδάτινες μάζες. Ακριβώς μετά την απόθεση του S1 καταγράφεται το μέγιστο 
στα ποσοστά εμφάνισης του είδους O. universa (6,00 kyrnc BP - βιοσυμβάν f13). 
 
Το ανώτερο τμήμα του σαπροπηλού S1b χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμμετοχή 
του είδους G. trilobus σε σχέση με το κατώτερο. Το μέγιστο της αφθονίας του 
χρονολογείται στα 6.53 kyrnc BP (βιοσυμβάν f16) και υποδηλώνει την ανάπτυξη 
ευτροφικών συνθηκών στα ανώτερα επίπεδα της υδάτινης στήλης, οι οποίες 
συντελούνται από την άνοδο του πυκνοκλινούς στην ευφωτική ζώνη και την πιθανή 
ανάπτυξη ενός στρώματος μέγιστης χλωροφύλλης. Η ταυτόχρονη σημαντική 
παρουσία του είδους G. bulloides (βιοσυμβάν f17; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν b των 
Casford et al., 2007), ακριβώς πάνω από το σημείο όπου παρατηρείται μία μείωση 
στη συγκέντρωσή του στη βάση του S1b (βιοσυμβάν f18; ισοδυναμεί με το 
βιοσυμβάν c των Casford et al., 2007), αντανακλά την περαιτέρω ενίσχυση των 
υδάτων με θρεπτικά συστατικά λόγω της δράσης των γειτνιαζουσών ποτάμιων 
συστημάτων. Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να προσαρμοστεί το είδος G. 
ruber alba, όπως επιβεβαιώνεται από την μείωση των συγκεντρώσεών του 
(βιοσυμβάν f15). Στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα τοποθετείται η επανεμφάνιση 
του είδους G. inflata στην κορυφή του σαπροπηλού (βιοσυμβάν f14; ισοδυναμεί με το 
βιοσυμβάν 6 των Casford et al., 2007), το οποίο εμφανίζει μία μικρή άνθιση αμέσως 
μετά την λήξη της σαπροπηλητικής ακολουθίας και εξαφανίζεται στα 5.00 kyrnc BP 
(βιοσυμβάν f10; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 4 των Casford et al., 2007).  
 
Η διακοπή της ιζηματογένεσης του S1 χαρακτηρίζεται από την επανεμφάνιση σε 
μικρά ποσοστά των ειδών N. pachyderma (d) και G. inflata (βιοσυμβάντα Pm και Ι-
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989). Στον πυρήνα NS-14 καταγράφεται μόνο το πρώτο 
από αυτά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πυρήνες που η ταυτόχρονη εμφάνισή 
τους μεταξύ των δύο τμημάτων του σαπροπηλού έχει χρονολογηθεί στα 7.8 kyrnc BP 
(Jorissen et al., 1993). Την ίδια χρονική στιγμή καταγράφεται και μία αύξηση των 
θερμών ειδών που ανήκουν στην ομάδα SPRUDTS (βιοσυμβάν f19), η οποία 
σύμφωνα με τους Jorissen et al. (1993) δεν είναι ενδεικτική τόσο της ανόδου της 
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θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας όσο των εποχιακών αντιθέσεων για το 
σύντομο αυτό χρονικό διάστημα.  
 
Στο κατώτερο τμήμα του σαπροπηλού S1a και συγκεκριμένα κοντά στη βάση του 
αναγνωρίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις του είδους G. glutinata (είναι πιο 
αντιπροσωπευτικές στους μικρότερου βάθους πυρήνες), γεγονός που συνεπάγεται 
την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας στην υδάτινη στήλη. Η άνθιση του 
είδους αυτού έχει χρονολογηθεί από τους Jorissen et al (1993) στα 8,60 kyrnc BP 
(βιοσυμβάν f22), λίγο πριν την έναρξη του μεγίστου που εμφανίζει το είδος O. 
universa στα 8,89 kyrnc BP (βιοσυμβάν f23). Αυτό σημαίνει ότι η έντονη 
στρωματοποίηση των υδάτων που αντανακλάται από το τελευταίο βιοσυμβάν, ήταν 
σχεδόν σύγχρονη (με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να πούμε ότι προηγήθηκε 
ελαφρώς χρονικά) με την παροχή θρεπτικών συστατικών στην υδάτινη στήλη. 
Επίσης, τα συνεχόμενα υψηλά ποσοστά συμμετοχής και των δύο αντιπροσώπων του 
είδους G. ruber (βιοσυμβάν R1a των Pérez-Folgado et al., 2003 ή βιοσυμβάν Rr των 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 και βιοσυμβάν Ra των Pujol & Vergnaud-Grazzini, 
1989) δηλώνουν την ύπαρξη θερμών υδάτων για ολόκληρο το τμήμα του 
σαπροπηλού S1a. Σύμφωνα με την λεπτομερέστατη καταγραφή του πυρήνα NS-14, 
η κατανομή της O. universa εμφανίζει τρία μέγιστα, ένα στη βάση (8.69 kyrnc BP - 
βιοσυμβάν f21c) ένα στη μέση (8.51 kyrnc BP - βιοσυμβάν f21b) και ένα στην οροφή 
(8.35 kyrnc BP - βιοσυμβάν f21a) του ορίζοντα S1a. Το τελευταίο από αυτά, έχει 
επίσης αναγνωριστεί και σε πυρήνες της νότιας Αδριατικής λεκάνης (~8.4 kyrnc BP– 
Siani et al., 2010) και αν συνδυαστεί με το μέγιστο της παρουσίας του είδους G. 
siphonifera (8.35 kyrnc BP - βιοσυμβάν f20) μας δείχνει ότι η μέγιστη 
στρωματοποίηση σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη επιτεύχθηκε στο νότιο Αιγαίο κατά 
τη διάρκεια της απόθεσης του ανώτερου τμήματος του S1a.  
 
Το μέγιστο που παρουσιάζει το είδος T. quinqueloba στα 9.0-9.5 kyrnc BP (βιοσυμβάν 
Q1 - Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989), σε συνδυασμό με την αφθονία των ειδών G. 
glutinata και G. bulloides (Rohling et al., 1997) υποδηλώνουν την ασθενή μείξη της 
υδάτινης στήλης και την ανάπτυξη ενός πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, 
επιφανειακού στρώματος χαμηλής αλατότητας λίγο πριν την έναρξη του 
σαπροπηλού S1. Επιπλέον, η μείωση που παρατηρείται στην καμπύλη των ειδών 
θερμών/ψυχρών υδάτων (warm/cold plot), ακριβώς πριν την έναρξη του 
σαπροπηλού έχει χρονολογηθεί στα 9.0 kyrnc BP (βιοσυμβάν f25; ισοδυναμεί με το 
βιοσυμβάν f των Casford et al., 2007) και ταυτίζεται χρονικά με τη μείωση στην 
αφθονία (εξαφάνιση) του G. ruber rosea (βιοσυμβάν f26; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 
j των Casford et al., 2007) κάτω από τον σαπροπηλό. Το τελευταίο βιοσυμβάν 
συμπίπτει χρονικά με το ελάχιστο (έξοδος) του είδους Orbulina universa από την 
μικροπανίδα που χαρακτηρίζει τα ιζήματα που υπόκεινται της σαπροπηλητικής 
ακολουθίας (βιοσυμβάν f24; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 7 των Casford et al., 2007) 
αλλά και τη δραστική μείωση (σχεδόν εξαφάνιση) των ειδών που ανήκουν στην 
οικογένεια των Neoqloboquadrinids (Geraga et al., 2000). Η μη λεπτομερής 
δειγματοληψία για το παραπάνω χρονικό διάστημα στους υπό εξέταση πυρήνες σε 
συνδυασμό με το μικρό βάθος τους δεν μας επιτρέπουν την αναγνώριση σε όλη την 
έκταση του βιοσυμβάντος που σχετίζεται με το μέγιστο του G. inflata (βιοσυμβάν Ι1), 
το οποίο έχει παρατηρηθεί σε πληθώρα πυρήνων στην λεκάνη της ανατολικής 
Μεσογείου και έχει χρονολογηθεί στα 9.60 kyrnc BP (Rohling et al., 1997). Μικρές 
ενδείξεις μόνο έχουμε από το κατώτερο υπό εξέταση κομμάτι του πυρήνα ΚΝ3, οι 
οποίες συμπίπτουν με την απότομη αύξηση του G. ruber καθώς και της ομάδας των 
θερμών ειδών (βιοσυμβάν Ra).  
 
Περίοδος της τελευταίας αποπαγοποίησης 
Το τέλος της θερμής αυτής περιόδου συνεπάγεται από τη σημαντική μείωση των 
ειδών που διαβιούν σε θερμά επιφανειακά ύδατα (G. ruber alba, G. ruber rosea, G. 
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rubescens) (βάση βιοσυμβάντων Ra και R1a) και την αντικατάστασή τους από 
αντιπροσώπους της οικογένειας των Neogloboquadrinids και τα είδη G. glutinata, G. 
inflata. Η αντικατάσταση αυτή λαμβάνει χώρα στα 10.0 kyrnc BP και ουσιαστικά 
σηματοδοτεί το όριο μεταξύ των δύο πρώτων ισοτοπικών σταδίων (MIS1 και MIS2) 
που αντιστοιχεί στην οροφή του ψυχρού και ξηρού διαστήματος Younger Dryas 
(Casford et al., 2007). Η τελευταία έξοδος του G. siphonifera από την πανίδα 
(βιοσυμβάν f27; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν e των Casford et al., 2007) σημειώνεται 
στα ανώτερα τμήματα αυτού του διαστήματος και χρονολογείται στα 10.7 kyrnc BP. 
Στο ίδιο σημείο, όπως προκύπτει από όλους τους υπό εξέταση πυρήνες, 
τερματίζονται τα μέγιστα της αφθονίας των ειδών N. pachyderma (d), G. bulloides και 
G. inflata, τα οποία αντιστοιχούν στις οροφές των βιοσυμβάντων P2, B1 και I2 (Pujol 
& Vergnaud-Grazzini, 1989). Το πρώτο από αυτά παρουσιάζει σύντομη διάρκεια, 
αφού η βάση του πιστοποιείται στις καταγραφές από το Αιγαίο Πέλαγος στον ίδιο 
ακριβώς ορίζοντα όπου παρατηρείται η μείωση των ποσοστών εμφάνισης του είδους 
G. bulloides (βιοσυμβάν f28; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν h των Casford et al., 2007). 
Το βιοσυμβάν αυτό έχει παρατηρηθεί και από τους Casford et al. (2007) στη λεκάνη 
του Αιγαίου Πελάγους, ενώ έχει χρονολογηθεί από τους Pujol & Vergnaud-Grazzini 
(1989) στα 11.0 kyrnc BP.  
 
Παράλληλα με τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης των G. bulloides και G. inflata, 
παρατηρείται μία σημαντική αύξηση των ποσοστών εμφάνισης των θερμών ειδών 
(G. ruber, G. rubescens, O. universa). Κυρίως η απότομη αύξηση των ποσοστών 
εμφάνισης του πρώτου από αυτά (οροφή βιοσυμβάντος Ra2 των Pujol & Vergnaud-
Grazzini, 1989) χαρακτηρίζει μία σημαντική μεταβολή στις συναθροίσεις των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων, η οποία έχει συνδεθεί με τη μετάβαση από τη 
χρονοζώνη Younger Dryas στην Bølling-Allerød (Pérez-Folgado et al., 2003). Η βάση 
της χρονοζώνης αυτής που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το όριο μεσοπαγετώδους-
παγετώδους περιόδου (Jorissen et al., 1993; Capotondi et al., 1999) οριοθετείται από 
τη δραστική μείωση του είδους G. scitula (βιοσυμβάν f37), το οποίο έχει 
χρονολογηθεί στον πυρήνα SK-1 του βορείου Αιγαίου στα 13.2 kyrnc BP (Zachariasse 
et al., 1997). Η χρονολόγηση του παραπάνω βιοσυμβάντος λειτουργεί βοηθητικά 
στην χρονολόγηση του αντίστοιχου βιοσυμβάντος που αναφέρεται στα ελάχιστα 
ποσοστά του G. ruber alba (βιοσυμβάν f36; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 9 των 
Casford et al., 2007) που σημειώνεται στο ίδιο σημείο και σύμφωνα με τους Casford 
et al. (2007) αντιστοιχεί στο γεγονός Τ1Α. Πρόκειται για ένα επεισόδιο τροφοδοσίας 
της λεκάνης με φρέσκο νερό (εμπλουτισμένο στο ελαφρύτερο ισότοπο οξυγόνου 
16Ο), πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά λόγω της τήξης των παγετώνων. 
 
Μια σειρά από βιοσυμβάντα πιστοποιούν την επικράτηση μίας μεταβατικής πανίδας 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων, η συνύπαρξη των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τη 
λεπτομερή χρονολόγηση των επιμέρους οριζόντων αυτής της ενότητας. Στο 
κατώτερο τμήμα της παρατηρούνται η βάση της αύξησης της αφθονίας του είδους G. 
bulloides (βάση βιοσυμβάντος Β1) και η οροφή της ζώνης μέγιστης διακύμανσης του 
είδους N. pachyderma (d) (βιοσυμβάν P3). Τα βιοσυμβάντα αυτά έχουν 
χρονολογηθεί στα 13.0 kyrnc BP από τους Pujol & Vergnaud-Grazzini (1989). Η 
έναρξη της αύξησης που παρατηρείται στο είδος G. inflata (βάση βιοσυμβάντος Ι2) 
έχει χρονολογηθεί στα 12.8 kyrnc BP (Geraga et al., 2000) και συμπίπτει χρονικά με 
την πρώτη εμφάνιση του G. ruber rosea (βιοσυμβάν f34; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 
k των Casford et al., 2007) και την ελαχιστοποίηση των ποσοστών εμφάνισης του 
είδους T. quinqueloba (βιοσυμβάν f35; ισοδυναμεί με το βιοσυμβάν 8 των Casford et 
al., 2007). Στο ίδιο σημείο αναγνωρίστηκε η απότομη αλλά ταυτόχρονα σημαντική 
αύξηση της αφθονίας του G. ruber alba και των υπολοίπων ειδών χαρακτηριστικών 
θερμών υδάτων (SPRUDTS group) (βιοσυμβάν f33) που σύμφωνα με τους Geraga 
et al. (2000) έχουν χρονολογηθεί στα 12.8 kyrnc BP στο Αιγαίο Πέλαγος. Ακολουθεί η 
επανεμφάνιση του G. truncatulinoides (βιοσυμβάν f31) που σύμφωνα με τους 
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Geraga et al. (2000) έχει χρονολογηθεί στα 12.5 kyrnc BP, λίγο πριν το μέγιστο 
ποσοστό εμφάνισής του (βιοσυμβάν f30) σε αυτή την ενότητα. Το τελευταίο 
βιοσυμβάν είναι χρονολογημένο από τους Capodonti et al. (1999) στα 12.1 kyrnc BP 
και αποτελεί τη βάση στις καταγραφές μας για τη χρονολόγηση του βιοσυμβάντος f32 
(μέγιστο στην αφθονία του είδους G. glutinata) που αναγνωρίστηκε στο ίδιο σημείο. 
Στους ανώτερους ορίζοντες αυτής της περιόδου σημειώνεται η αλλαγή της φοράς 
περιέλιξης (από δεξιόστροφα σε αριστερόστροφα άτομα) του είδους G. 
truncatulinoides (βιοσυμβάν f29), η οποία σύμφωνα με τους Jorissen et al. (1993) 
έχει χρονολογηθεί στα 11.7 kyrnc BP. Το βιοσυμβάν αυτό συμπίπτει χρονικά με την 
απότομη αύξηση στο ποσοστό εμφάνισης του είδους G. inflata (2η αιχμή του 
βιοσυμβάντος Ι2 των Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989). 
 

 
 
Εικ. 4.2: Bιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου 
Τεταρτογενούς και η συσχέτισή τους D-O κύκλους. Τα γκρι πλαίσια στη στήλη της 
στρωματογραφίας αντιστοιχούν με τα ψυχρά διαστήματα και τα λευκά με τις μεσοπαγετώδη 
διαστήματα της παγετώδης περιόδου (Εικόνα από Pérez-Folgado et al., 2003). 
Fig. 4.2: Planktonic foraminifera bioevents during the Late Quaternary and their relation with 
D-O stadials and interstadials. Light grey bands in the stratigraphy correspond with cold 
stadials, and white ones with warm interstadials (Figure from Pérez-Folgado et al., 2003). 
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Παγετώδης περίοδος 
Η παγετώδης περίοδος χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τη συνεχή παρουσία 
του είδους G. scitula, αλλά και των υπολοίπων ψυχρών υποπολικών ειδών (T. 
quinqueloba, N. pachyderma, N. dutertrei, G. glutinata) που αποτελούν ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 70% της πανίδας. Επομένως, τα βιοσυμβάντα που 
αναγνωρίστηκαν για αυτή την περίοδο αναφέρονται πρωτίστως στα παραπάνω είδη 
και η αλληλουχία τους μας βοηθάει να καθορίσουμε ευδιάκριτες ενότητες, όπως τα 
Heinrich (He) γεγονότα. Προγενέστερες βιοστρωματογραφικές μελέτες στη Μεσόγειο 
που διαπραγματεύονται τον προσδιορισμό αυτών των γεγονότων με τα βιοσυμβάντα 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989; Pérez-Folgado et 
al., 2003) έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια των He γεγονότων σημειώνονται αυξήσεις 
στα ποσοστά εμφάνισης των ειδών G. bulloides, T. quinqueloba και G. scitula, ενώ 
παράλληλα μειώνεται η αφθονία των ειδών Ν. pachyderma (d) (με εξαίρεση το He1), 
G. inflata και G. ruber alba. Πιστοποιώντας τα παραπάνω βιοσυμβάντα στις 
καταγραφές του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους, σε συνδυασμό με το γεγονός 
των αποκλειστικών εμφανίσεων στην πλαγκτονική πανίδα των αριστερόστροφων 
αντιπροσώπων της οικογένειας των Neogloboquadrinids κατά τη διάρκεια αυτών των 
γεγονότων προσδιορίσαμε τα 5 πρώτα He γεγονότα της τελευταίας παγετώδους 
περιόδου.  
 
Οι δεξιόστροφοι αντιπρόσωποι του Ν. pachyderma (d), παρά το γεγονός ότι 
παρουσιάζουν εξαιρετική αφθονία σε όλη τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου, 
μειώνονται αισθητά (μικρά ποσοστά εμφάνισής τους–βιοσυμβάντα Pm2, Pm3) κατά 
τη διάρκεια των He γεγονότων. Εξαίρεση αποτελεί το ψυχρό γεγονός He1, κατά τη 
διάρκεια του οποίου αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό εμφάνισης του παραπάνω 
είδους (βιοσυμβάν P3). Σε αντιστοιχία με τον πυρήνα KS8230 στη δυτική Μεσόγειο 
(Pujol & Vergnaud-Grazzini et al., 1989), το βιοσυμβάν αυτό στον πυρήνα NS-40 
χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση δύο μέγιστων και μίας ενδιάμεσης μείωσης στα 
ποσοστά εμφάνισής του μεταξύ αυτών. Η λεπτομερής αυτή καταγραφή του 
παραπάνω βιοσυμβάντος έχει χρονολογηθεί από τα 13.0 έως τα 15.0 kyrnc BP, με τα 
δύο μέγιστα να απαντούν στα 14.5 και 13.7 kyrnc BP αντίστοιχα, ενώ η μείωση 
ανάμεσά τους να απαντά στα 14.0 kyrnc BP (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989). Η 
αύξηση που παρατηρείται στα 13.7 kyrnc BP καθορίζει την οροφή του He1 ψυχρού 
γεγονότος και συμπίπτει απόλυτα με τις αναφορές των Geraga et al. (2000) για το 
Αιγαίο Πέλαγος. Η μείωση της αφθονίας του N. pachyderma (d) που παρατηρείται 
στα 14.5-14.0 kyrnc BP συνδυάζεται με την μικρή αλλά αξιοσημείωτη αύξηση του G. 
ruber και των υπολοίπων ειδών χαρακτηριστικών θερμών υδάτων (στους πυρήνες 
NS18 και NS-40 η αύξηση αυτή αναφέρεται κυρίως για τα είδη G. rubescens και G. 
ruber), καθώς και τα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης των ειδών G. bulloides και G. 
glutinata. Η αλληλουχία των παραπάνω βιοσυμβάντων και η διάρθρωσή τους κατά 
τη διάρκεια του He1 έχει επίσης αναφερθεί από τους Geraga et al. (2000) στο νότιο 
Αιγαίο. Το κατώτερο όριο του He1 ψυχρού γεγονότος εκτός από τη βάση του P3 
χαρακτηρίζεται και από την αύξηση της αφθονίας του είδους T. quinqueloba που 
χαρακτηρίζει το μέσο του βιοσυμβάντος Q2 (χρονολογημένο από τους Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1989 στα 14.0-16.0 kyrnc BP).  
 
Η βάση του δεύτερου ισοτοπικού σταδίου (MIS2) οριοθετείται από το He2 ψυχρό 
γεγονός (Pérez-Folgado et al., 2003). Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των He1 και He2, το 
κύριο βιοσυμβάν που εντοπίστηκε στους υπό εξέταση πυρήνες είναι η αύξηση των 
ποσοστών εμφάνισης των αντιπροσώπων της οικογένειας των Neogloboquadrinids 
(βιοσυμβάν P4). Το βιοσυμβάν αυτό είναι ενδεικτικό του τελευταίου μεγίστου της 
παγετώδους περιόδου (Last Glacial Maximum) και έχει χρονολογηθεί στα 16.0-18.0 
kyrnc BP (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989). Παρότι τυπικά χαρακτηρίζεται ως P4 στη 
διεθνή βιβλιογραφία, ουσιαστικά αναφέρεται στην αύξηση των ποσοστών εμφάνισης 
(>40%) των δεξιόστροφων ατόμων και των δύο αντιπροσώπων της οικογένειας (N. 
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pachyderma και N. dutertrei), λόγω της ενοποίησης τους στην ίδια κατηγορία από 
τους ίδιους ερευνητές. Οι καταγραφές από το Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος 
δεικνύουν την επικράτηση των αντιπροσώπων που ανήκουν στο είδος N. dutertrei 
έναντι αυτών του είδους N. pachyderma κατά τη διάρκεια του παραπάνω 
βιοσυμβάντος, γεγονός που δεν είναι δυνατόν να διακριθεί στα υπόλοιπα 
βιοσυμβάντα που σχετίζονται με το ίδιο είδος (P1-P5) εντός της παγετώδους 
περιόδου λόγω των ταυτόσημων ποσοστών εμφάνισής τους στην πανίδα. 
 
Στο τρίτο ισοτοπικό στάδιο (MIS3) έχουν αναγνωρισθεί τα βιοσυμβάντα που 
σχετίζονται με τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισης των ειδών G. scitula (Sc3, Sc2), T. 
quinqueloba (Q4, Q3), G. bulloides (B3, B2) και τις μειωμένες συγκεντρώσεις του 
είδους N. pachyderma (d) (Pm3, Pm2) που διέπουν την πλαγκτονική μικροπανίδα 
του Αιγαίου και Λιβυκού Πελάγους. Σε αντιστοιχία με τους Pérez-Folgado et al. 
(2003) (Εικ. 4.2), η συνύπαρξη των βιοσυμβάντων Pm2, Ps2, καθώς και ενός 
τμήματος των Q3, Sc2 και του Β2 είναι ενδεικτική του He2, ενώ αυτή των Pm3, Ps3, 
Q4, Sc3 και Β3 χαρακτηρίζει το He3 ψυχρό και ξηρό γεγονός και καταγράφεται 
αναλυτικά στις εικόνες 5.3. και 5.6 (κεφάλαιο 5). Παρόλα αυτά οι δικές μας 
καταγραφές επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις διαπιστώσεις των Geraga et al. (2005) 
από το νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τις οποίες τα ψυχρά υποπολικά είδη T. 
quinqueloba και G. scitula επικρατούν στην πλαγκτονική μικροπανίδα κατά την 
διάρκεια των Ηe1 έως Ηe3, χωρίς όμως να εμφανίζουν πολύ έντονα μέγιστα στα 
ποσοστά εμφάνισής τους σαν αυτά που έχουν καταγραφεί για τα αντίστοιχα χρονικά 
διαστήματα στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου.  
 
Η φθίνουσα πορεία που παρουσιάζει το είδος N. pachyderma (d) κατά τη διάρκεια 
αυτών των γεγονότων (βιοσυμβάντα Pm2 και Pm3) υποδηλώνει την μερική 
αντικατάστασή του από τα υπόλοιπα ψυχρά είδη (T. quinqueloba, G. scitula, G. 
glutinata, G. bulloides, N. pachyderma (s)). Κατά τη διάρκεια των ψυχρών αυτών 
επεισοδίων του ισοτοπικού σταδίου MIS3 (He2, He3), η παρουσία των 
αριστερόστροφων αντιπροσώπων του είδους N. pachyderma (βιοσυμβάντα Ps2, 
Ps3) πιστοποιεί ότι η θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία κατά τους χειμερινούς 
μήνες ήταν χαμηλότερη από 70C, τέτοια ώστε παρόλο που είχε αναπτυχθεί ένα 
επιφανειακό νουτροκλινές, η εισροή υποπολικών υδάτων από τον Ατλαντικό ωκεανό 
στη λεκάνη της Μεσογείου αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
των δεξιόστροφων ατόμων του ίδιου είδους, ευνοώντας παράλληλα την παρουσία 
άλλων ειδών όπως τα N. pachyderma (s), T. quinqueloba και G. scitula. Σύμφωνα με 
τους Cacho et al. (1999), το είδος N. pachyderma (s) αποτελεί τον πιο αξιόπιστο 
βιοστρωματογραφικό δείκτη για τον προσδιορισμό των He γεγονότων. Ωστόσο, στο 
Αιγαίο και στο Λιβυκό Πέλαγος αναφερόμαστε στην σποραδική παρουσία τους 
(βιοσυμβάντα Ps1, Ps2, Ps3) και όχι στα μέγιστα ποσοστά εμφάνισής τους, όπως 
συμβαίνει στη δυτική Μεσόγειο. Η διαπίστωση αυτή είναι σε συμφωνία με τις 
παρατηρήσεις των Hayes et al. (1999), Geraga et al. (2005) και Di Donato et al. 
(2008), σύμφωνα με τις οποίες το είδος N. pachyderma (s) είναι σχεδόν απών από 
την λεκάνη της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η 
ψύχρανση των υδάτων στην υπό μελέτη περιοχή και κατ’επέκταση στην ανατολική 
Μεσόγειο κατά τη διάρκεια των Heinrich γεγονότων δεν ήταν τόσο έντονη όσο στη 
δυτική Μεσόγειο. Με τον τερματισμό των ψυχρών αυτών επεισοδίων, όταν δηλαδή οι 
συνθήκες έγιναν πιο ήπιες, οι δεξιόστροφοι αντιπρόσωποι του είδους N. pachyderma 
επικράτησαν ξανά στο σύνολο της μικροπανίδας (βιοσυμβάντα P4, P5). 
 
Κατά τη διάρκεια του He4 μέχρι το τέλος του He5 ψυχρών επεισοδίων παρατηρείται 
μία ζώνη όπου επικρατούν μικρού μεγέθους τρηματοφόρα. Σύμφωνα με τους Pérez-
Folgado et al. (2003), πρόκειται για μία χρονική ζώνη περίπου 10.000 χρόνων στο 
MIS3 (Small Foraminifera Dominance Zone-SFDZ), η οποία κυριαρχείται από τα είδη 
T. quinqueloba, G. glutinata, N. pachyderma (d) καθώς και το είδος G. scitula. Σε 
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αντιστοιχία με τους παραπάνω ερευνητές, χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζώνης 
αυτής εκτός από τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης των παραπάνω ειδών είναι και οι 
συνεχόμενες έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν ως προς την αφθονία τους. 
Συγκεκριμένα το είδος N. pachyderma (d) παρουσιάζει μία μείωση από τη βάση προς 
την οροφή της ζώνης, ενώ η αντίθετη ακριβώς τάση σημειώνεται για το είδος G. 
scitula. Μεταξύ των ψυχρών γεγονότων He4 και He5, δηλαδή στο κυρίως διάστημα 
της παραπάνω ζώνης κυριαρχεί το είδος G. inflata (βιοσυμβάν Ι5), το οποίο 
ουσιαστικά καθορίζει την έναρξη και λήξη των ψυχρών αυτών επεισοδίων, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζονται τα βιοσυμβάντα Sc6 και Β5. Η σημαντική εμφάνιση των 
ατόμων των ειδών N. pachyderma (s) (βιοσυμβάν Ps5) και T. quinqueloba πιθανώς 
να δεικνύει την ύπαρξη του ψυχρού επεισοδίου He5a (Paterne et al., 1999; Rashid et 
al., 2003), ενώ η άνθιση που παρουσιάζουν τα είδη G. ruber alba (βιοσυμβάν Ra3) 
και G. bulloides (βιοσυμβάν Β6) χαρακτηρίζουν το κατώτερο τμήμα του ΜΙS3. Το 
κατώτερο επίπεδο της παγετώδης περιόδου που αντιστοιχεί στο τέλος του τέταρτου 
ισοτοπικού σταδίου (MIS 4) καταγράφεται μόνο στον πυρήνα ADE 3-23 από το 
Λιβυκό Πέλαγος. Το όριο αυτό καθορίζεται με βάση την αφθονία του είδους N. 
pachyderma (βιοσυμβάν P6) (Pérez-Folgado et al., 2003), η αναγνώριση του οποίου 
μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε επακριβώς την λήξη του MIS4.  
 
4.4.3. Σημεία ελέγχου  
Ο καθορισμός του χρονοστρωματογραφικού καθεστώτος του Αιγαίου και του 
Λιβυκού Πελάγους περιλαμβάνει επίσης 23 χρονολογημένα σημεία ελέγχου (Πιν. 
4.3). Στα σημεία αυτά, τα οποία λογίζονται ως επιπρόσθετοι χρονοστρωματογραφικοί 
δείκτες, συμπεριλαμβάνεται το επιφανειακό ίζημα πυθμένα, ο ορίζοντας της τέφρας 
της Σαντορίνης Ζ2, τα όρια των σαπροπηλών S1 και SMH, καθώς και τα όρια των 
χρονοζωνών που απαντούν στους υπό εξέταση πυρήνες και έχουν επακριβώς 
προσδιοριστεί και χρονολογηθεί σε άλλους πυρήνες.  
 
Το νεώτερο από τα σημεία αυτά αναφέρεται μόνο στον πυρήνα NS-14 και βασίζεται 
στην ηλικία του επιφανειακού ιζήματος πυθμένα, όπως αυτή έχει υπολογιστεί με την 
μέθοδο της γραμμικής συσχέτισης (Kontakiotis et al., 2011, Katsouras et al., 2010). H 
τέφρα της Σαντορίνης (Ζ2) (3.356±18 14C–Friedrich et al., 1990), η οποία 
καταγράφεται στο ανώτερο τμήμα των πυρήνων του Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί 
έναν ακόμα εξαιρετικής ακρίβειας χρονοστρωματογραφικό δείκτη. Τα υπόλοιπα 
σημεία ελέγχου βασίζονται στις μελέτες των Geraga et al. (2000, 2005, 2008, 2010), 
Jorissen et al. (1993), Capotondi (1995), Capotondi et al. (1999), Sbaffi et al. (2001) 
και Paterne et al. (1999) και αντιστοιχούν στα χρονικά όρια των χρονοζωνών όπως 
αυτά έχουν προσδιοριστεί εντός της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, όπως φαίνονται στον 
πίνακα 4.3, αναφέρονται τα όρια των Younger Dryas, Bølling-Allerød και Heinrich 
γεγονότων. Ειδικότερα για την χρονοζώνη του Younger Dryas, παρά το γεγονός ότι 
είναι παγκοσμίως χρονολογημένη από τα 11.0 έως τα 10.0 kyrnc BP, υπάρχουν 
σαφείς αναφορές ότι ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς στην ανατολική Μεσόγειο με τη μέση 
τιμή της βάσης της να χρονολογείται περίπου στα 11.5 kyrnc BP (Rossignol-Strick et 
al., 1982). ∆εχόμαστε τα ακριβή όρια αυτής της χρονοζώνης ως αυτά που έχουν 
καθοριστεί από τους Capotondi et al. (1999) για την Αδριατική Θάλασσα (Πιν. 4.3). 
Επιπλέον, όσον αφορά τα χρονικά όρια των Heinrich γεγονότων έχουν επιλεγεί τα 
αντίστοιχα όρια από πυρήνες εντός της Μεσογείου (π.χ. Τυρρήνια Θάλασσα - 
Paterne et al., 1999; Κόλπος του Κάντιθ - Llave et al., 2006; Toucanne et al., 2012), 
τα οποία συμφωνούν απόλυτα με τα αντίστοιχα όρια που έχουν προσδιοριστεί στον 
Ατλαντικό ωκεανό (π.χ. Heinrich, 1988; Bond et al., 1992, 1993; Andrews et al., 
1994; Van Kreveld et al., 1996; Cortijo et al., 1997; Elliot et al., 1998; Rashid et al., 
2003). Το όριο παγετώδους-μεσοπαγετώδους περιόδου καθορίστηκε από τη 
δραστική μείωση στις συγκεντρώσεις του είδους G. scitula, η οποία χρονολογείται 
στα 13.2 kyrnc BP σύμφωνα με καταγραφές τόσο από το Αιγαίο Πέλαγος 
(Zachariasse et al., 1997) όσο και από τον Ατλαντικό ωκεανό (Duplessy et al., 1981).  
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Σημεία ελέγχου 
Ηλικία  

(14Cnc BP) 
Βιβλιογραφική Αναφορά 

Επιφανειακό ίζημα πυθμένα 2.48  Kontakiotis et al., 2011/ 
Katsouras et al., 2010 

Τέφρα Σαντορίνης Ζ2 3.36 Friedrich et al., 1990 

Σαπροπηλός Μέσου Ολοκαίνου - Οροφή 4.00 Triantaphyllou et al., 2009a,b 

Σαπροπηλός Μέσου Ολοκαίνου - Βάση 5.00 Triantaphyllou et al., 2009a,b 

Υounger Dryas - Οροφή 10.00 Capotondi et al., 1999 

Βάση Υounger Dryas - Οροφή Bølling/Allerød 11.40 Capotondi et al., 1999 

Bølling/Allerød - Βάση 13.20 Jorissen et al., 1993 

Όριο παγετώδους/μεσοπαγετώδους περιόδου 13.20 Zachariasse et al., 1997 

Heinrich 1 - Οροφή 13.70 Geraga et al., 2000 

Heinrich 1 - Βάση 15.00 Paterne et al., 1999 

Last Glacial Maximum - Οροφή 16.00 Capotondi, 1995 

Last Glacial Maximum - Βάση 18.00 Capotondi, 1995 

Heinrich 2 - Οροφή 19.40 Paterne et al., 1999 

Heinrich 2 - Βάση 22.40 Paterne et al., 1999 

Heinrich 3 - Οροφή 26.70 Paterne et al., 1999 

Heinrich 3 - Βάση 30.20 Paterne et al., 1999 

Heinrich 4 - Οροφή 32.87 Paterne et al., 1999 

Heinrich 4 - Βάση 35.30 Paterne et al., 1999 

Heinrich 5 - Οροφή 42.80 Cortijo et al., 1997 

Heinrich 5 - Βάση 44.60 Cortijo et al., 1997 

Heinrich 5a- Οροφή 52.00 Rashid et al., 2003 

Heinrich 5a - Βάση 53.00 Rashid et al., 2003 

Όριο ισοτοπικών σταδίων MIS3/MIS4 58.96 Martinson et al., 1987 

 
Πιν. 4.3: Σημεία ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό του χρονο-
στρωματογραφικού πλαισίου των πυρήνων του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους. 
Table 4.3: Control points used in the present study in order to define the chronostratigraphic 
framework of the Aegean and Libyan Seas. 
 
 
4.5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ 
 
Πυρήνας NS-14 
Οι ραδιοχρονολογήσεις σε 14C του πυρήνα NS-14 βασίστηκαν σε μετρήσεις που 
διεξήχθησαν σε κελύφη πλαγκτονικών και βενθονικών τρηματοφόρων με τη χρήση 
του φασματογράφου ατομικής απορρόφησης (ΑMS). Η ακρίβεια της μεθόδου αυτής 
χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως υψηλή αφού παρουσιάζει μία σχετική απόκλιση της τάξεως 
±40 έως ±90 σε χρόνια. Συνολικά πραγματοποιήθηκε ραδιοχρονολόγηση σε επτά 
επιλεγμένα δείγματα (Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b). Τα αποτελέσματα των 
ραδιοχρονολογήσεων παρουσιάζονται σε συμβατικές ηλικίες ραδιοάνθρακα (14C 
Conventional Radiocarbon Age ή year before present-kyr BP) (Πιν. 4.4). Από τις 7 
συνολικά ραδιοχρονολογήσεις που διεξήχθησαν στον συγκεκριμένο πυρήνα 
επιλέχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 5. Οι δύο AMS ραδιοχρονολογήσεις που 
αντιστοιχούν στα 344 (18.220±90 yrnc B.P.) και 393 (18.150±90 yrnc B.P.) εκατοστά 
του πυρήνα αντίστοιχα δεν ελήφθησαν υπόψη στο παραπάνω μοντέλο, επειδή στο 
παλαιότερο ίζημα βρέθηκε νεότερη ηλικία. Το διάστημα που βρίσκεται κάτω από 300 
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εκατοστά βάθος αποτελείται από αδρόκκοκους άμμους, οι οποίοι πιθανά 
αντανακλούν ένα γεγονός κατολίσθησης περίπου στα 18.0 14C kyr BP. 
Αναγνωρίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν επίσης 4 βιοσυμβάντα πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων και 8 σημεία ελέγχου, όπως αυτά περιγράφηκαν διεξοδικά στην 
προηγούμενη παράγραφο. Η κατανομή τους στον πυρήνα αναφέρεται στον πίνακα 
4.4 ενώ η γραφική απεικόνησή τους φαίνεται στην εικόνα 4.3. 
 

Συμβάν 
Βάθος 
(cm) 

Ηλικία 
(kyrnc BP) 

Βιβλιογραφική Αναφορά Σημεία 
ελέγχου 

Βιοσυμβάν 14C AMS 

Επιφανειακό 
ίζημα πυθμένα 

 0 2,48 Kontakiotis et al., 2011/ 
Katsouras et al., 2010 

 f1 3,5 2,80 Μυλωνά, 2005 

Τέφρα Z2  17 3,356 ± 18 Friedrich et al., 1990 

Οροφή SMH  25 4,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b 

Βάση SMH  40 5,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b 

  14C AMS 48 5,49 ± 40 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

 B0 (βάση) 50 5,60 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Οροφή S1b  55 6,10 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

Βάση S1b  69 7,30 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

Οροφή S1a  14C AMS 80 8,28 ± 50 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

  14C AMS 86 8,39 ± 40 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

  14C AMS 114 8,64 ± 40 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

Βάση S1a  120 8,78 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

 Q1 (Οροφή) 130 9,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 f29 248 11,70 Jorissen et al., 1993 

  14C AMS 252 11,77 ± 60 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

  14C AMS 344 18,22 ± 90 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

  14C AMS 393 18,15 ± 90 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

 
Πιν. 4.4: Σημεία ελέγχου, βιοσυμβάντα και ραδιοχρονολογήσεις του πυρήνα NS-14. 
Table 4.4: Control points, bioevents and AMS datings of core NS-14. 
 
Με βάση το σύνολο των παραπάνω δεδομένων (ραδιοχρονολογήσεις, σημεία 
ελέγχου και βιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων) το υπό εξέταση διάστημα 
για τον πυρήνα NS-14 αφορά τα τελευταία 12.0 kyrnc BP περίπου. Ειδικότερα για τον 
σαπροπηλό S1, η έναρξή του τοποθετείται περίπου στα 8.78 kyr BP και το πέρας του 
στα 6.10 kyrnc BP. Πιο αναλυτικά το κατώτερο τμήμα του σαπροπηλού (S1a) 
αποτέθηκε από 8.78-8.28 kyrnc BP, ενώ το ανώτερο τμήμα του (S1b) από 7.30-6.10 
kyrnc BP. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο προαναφερθέντων ιζηματολογικών 
ενοτήτων αντιστοιχεί στη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού (S1i). 
 
Χρησιμοποιώντας τις ραδιοχρονολογήσεις αλλά και τις ηλικίες απόθεσης του 
σαπροπηλού S1 και της τέφρας Ζ2 της Σαντορίνης υπολογίστηκαν οι μέσες 
ταχύτητες ιζηματογένεσης στις επιμέρους ενότητες ιζημάτων του πυρήνα NS-14 (Πιν. 
4.5, Εικ. 4.3). ∆ιαπιστώνεται ότι κατά την απόθεση ιζήματος που αντιστοιχεί στο 
Κατώτερο Ολόκαινο και την αρχή απόθεσης του κατώτερου σαπροπηλητικού 
ορίζοντα S1a οι ταχύτητες ιζηματογένεσης είναι ιδιαιτέρως υψηλές (44,64 και 44,12 
cm kyr-1 αντίστοιχα). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην εκφόρτιση και παροχή μεγάλων 
ποσοτήτων χερσογενούς υλικού από τα ποτάμια συστήματα της περιοχής. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της απόθεσης του S1a η ταχύτητα ιζηματογένεσης αυξάνεται ακόμα 
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περισσότερο λαμβάνοντας τιμές 112 cm kyr-1. Ενδεικτικό πάντως του τερματισμού 
της απόθεσης αυτού του σαπροπηλητικού τμήματος αποτελούν οι τιμές της 
ταχύτητας ιζηματογένεσης (54,55 cm kyr-1) που πέφτουν στα επίπεδα που 
αντιστοιχούσαν στην βάση του ίδιου ορίζοντα (44,12 cm kyr-1). Οι ιδιαίτερα υψηλές 
τιμές του ρυθμού ιζηματογένεσης για το διάστημα αυτό μπορούν να αποδοθούν στην 
πολύ μεγάλη παροχή χερσαίου υλικού και πιθανόν οφείλονται σε αυξημένες ποτάμιες 
εισροές αλλά και βροχοπτώσεις στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου 
(Triantaphyllou et al., 2009a,b).  
 

 
 
Εικ. 4.3: Χρονικό πλαίσιο απόθεσης και ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα NS-14. 
Fig. 4.3: Age model and sedimentation rate of core NS-14. 
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Στη συνέχεια οι μέσες ταχύτητες ιζηματογένεσης μειώνονται αισθητά τόσο κατά την 
διάρκεια της διακοπής της απόθεσης του σαπροπηλού (S1i, 11,22 cm kyr-1) όσο και 
κατά τη διάρκεια της απόθεσης του ανώτερου σαπροπηλητικού ορίζοντα (S1b, 11,67 
cm kyr-1) λαμβάνοντας ταυτόσημες τιμές. Στο Μέσο Ολόκαινο καταγράφεται μία μικρή 
αλλά σταδιακή αύξηση του ρυθμού ιζηματογένεσης(12,42-15,00 cm kyr-1), με 
αποκορύφωμα τη χρονική διάρκεια της απόθεσης του σαπροπηλού του Μέσου 
Ολοκαίνου (SMH, 15 cm kyr-1). Τέλος, στο Ανώτερο Ολόκαινο επικρατούν μέσες 
τιμές (19,06 cm kyr-1), οι οποίες θεωρούνται τυπικές για την περιοχή του Αιγαίου 
Πελάγους (≈10-20 cm kyr-1, Roussakis et al., 2004). 
 

Στρωματογραφικό  
επίπεδο 

Βάθος 
πυρήνα  

(cm) 

Χρονική 
περίοδος 
(kyr BP) 

Μέση ταχύτητα 
ιζηματογένεση
ς (cm/kyr) 

Ανώτερο Ολόκαινο 0-17 2,48-3,36 19,06 

Μέσο Ολόκαινο 

17-25 3,36-4,00 12,42 

25-40 4,00-5,00 15,00 

40-55 5,00-6,10 13,64 
Απόθεση ανώτερου ορίζοντα 
σαπροπηλού S1b 

55-69 6,10-7,30 11,67 

∆ιακοπή απόθεσης σαπροπηλού S1i 69-80 7,30-8,28 11,22 
Απόθεση κατώτερου ορίζοντα 
σαπροπηλού S1a 

80-120 8,28-8,78 54,55 

Κατώτερο Ολόκαινο 120-130 8,78-9,00 44,64 
Ανώτερο τμήμα του Bølling-Allerød 248-252 11,70-11,77 57,14 

 
Πιν. 4.5: Μέσες τιμές ταχύτητας ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του 
πυρήνα NS-14. 
Table 4.5: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core NS-14. 
 
 
Πυρήνας NS-18 
Το χρονικό πλαίσιο του πυρήνα NS-18 βασίζεται κατά κύριο λόγο στα 10 σημεία 
ελέγχου και στα 32 βιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων που αναγνωρίστηκαν 
κατά μήκος του πυρήνα. ∆ιεξήχθησαν επίσης ραδιοχρονολογήσεις 14C AMS που 
πραγματοποιήθηκαν σε δύο επιλεγμένα δείγματα, με σκοπό τον καθορισμό του 
σαπροπηλού του Μέσου Ολοκαίνου (στα 57 cm) και στον βιοστρωματογραφικό 
προσδιορισμό της τελευταίας παγετώδους περιόδου (στα 255 cm). Τα αποτελέσματα 
των παραπάνω ραδιοχρονολογήσεων (συμβατικές ηλικίες ραδιοάνθρακα) καθώς και 
η ακρίβεια της μεθόδου (απόκλιση ±40 έως ±180 χρόνια) απεικονίζονται στον πίνακα 
4.6. Ωστόσο, στο χρονικό πλαίσιο του εν λόγω πυρήνα, το οποίο προέκυψε από τη 
γραμμική συσχέτιση των παραπάνω ηλικιών με το βάθος (Εικ. 4.4), χρησιμοποιήθηκε 
μόνο η πρώτη από αυτές τις μετρήσεις, λόγω της ύπαρξης τουρβιδιτών στο 
υποκείμενο των 225 εκατοστών του πυρήνα τμήμα. Τα σημεία ελέγχου που 
χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχούν στην οροφή και τη βάση των σημαντικότερων 
ιζηματολογικών ενοτήτων που προσδιορίστηκαν (σαπροπηλοί S1 και SMH), αλλά και 
στα όρια των χρονοζωνών Younger Dryas, Bølling-Allerød της τελευταίας 
αποπαγοποίησης και Heinrich 1 ψυχρού επεισοδίου στο ανώτερο τμήμα της 
παγετώδους περιόδου (Πιν. 4.6).  
 
Για τον καθορισμό του ρυθμού ιζηματογένεσης του πυρήνα NS-18 κατασκευάστηκε 
το χρονικό μοντέλο του πυρήνα (Εικ. 4.4). Για το Ολόκαινο, το μοντέλο αυτό 
βασίστηκε στη γραμμική συσχέτιση των ραδιοχρονολογήσεων και των χρονικών 
ορίων των σαπροπηλητικών τμημάτων όπως αυτά καθορίστηκαν και 
χρονολογήθηκαν από τον παρακείμενο πυρήνα NS-14, ενώ για την παγετώδη 
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περίοδο και τη μετάβαση προς το Ολόκαινο χρησιμοποιήθηκαν τα χρονικά όρια των 
προαναφερθέντων χρονοζωνών. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, ο πυρήνας 
NS-18 αντιπροσωπεύει τα τελευταία 15.0 kyr BP.  
 
 

 
 
Εικ. 4.4: Χρονικό πλαίσιο απόθεσης και ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα NS-18. 
Fig. 4.4: Age model and sedimentation rate of core NS-18. 
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Συμβάν Βάθος 
(cm) 

Ηλικία  
(kyrnc BP) 

Βιβλιογραφική 
Αναφορά Σημεία ελέγχου Βιοσυμβάν 14C AMS 

 f1 3 2,80 Μυλωνά, 2005 

 f3 23 2,99 Παρούσα διατριβή 

 f4 28 3,16 Παρούσα διατριβή 

 f5 33 3,32 Παρούσα διατριβή 

Οροφή SMH  B0 49 4,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b/ 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 
1989 

 f8 54 4,30 Παρούσα διατριβή 

  14C AMS 57 4,69 ± 40 

Βάση SMH  f10 64 5,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b/ 
Παρούσα διατριβή 

 f11-f12 69 5,60 Παρούσα διατριβή 

 f13 79 6,00 Παρούσα διατριβή 

Οροφή S1b  82 6,10 Triantaphyllou et al., 2007 

 f14-f17 86 6,53 Παρούσα διατριβή 

Βάση S1b  94 7,30 Triantaphyllou et al., 2007 

 f19 98 7,80 Jorissen et al., 1993 

Οροφή S1a  102 8,28 Triantaphyllou et al., 2007, 
2009a,b / Katsouras et al., 2010 

 f20 110 8,35 Παρούσα διατριβή 

 f21b 114 8,51 Παρούσα διατριβή 

 f22 118 8,63 Παρούσα διατριβή 

 f21c 122 8,69 Παρούσα διατριβή 

Βάση S1a  128 8,78 Triantaphyllou et al., 2007/  
Katsouras et al., 2010 

 f23 133 8,89 Παρούσα διατριβή 

 f24 138 9,00 Παρούσα διατριβή 

Οροφή YD  143 10,00 Capotondi et al., 1999 

 f27 150 10,70 Παρούσα διατριβή 

Βάση YD/Οροφή ΒΑ  160 11,40 Capotondi et al., 1999 

 f29 165 11,70 Jorissen et al., 1993 

 f30 170 12,10 Capotondi et al., 1999 

 f31 175 12,50 Geraga et al., 2000 

 f33 180 12,80 Geraga et al., 2000 

 P3 (οροφή) 185 13,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 
1989 

Βάση BΑ f37 200 13,20 Mix & Ruddiman, 1984/ 
Zachariasse et al., 1997 

 P3 (2η αιχμή) 205 13,70 Παρούσα διατριβή 

 Ps1 215 14,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 
1989 

 P3 (1η αιχμή) 220 14,50 Παρούσα διατριβή 

Βάση He 1  P3 (Βάση) 225 15,00 Paterne et al., 1999 / Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1989 

  14C AMS 255 18,3 ± 80 

 
Πιν. 4.6: Σημεία ελέγχου, βιοσυμβάντα και ραδιοχρονολογήσεις του πυρήνα NS‐18. 
Table 4.6: Control points, bioevents and AMS datings of core NS‐18. 
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Οι μέσες ταχύτητες ιζηματογένεσης του πυρήνα NS-18 υπολογίστηκαν με βάση τα 
σημεία ελέγχου, τα οποία διαχωρίζουν τα 15.0 kyrnc BP σε επιμέρους χρονικά 
διαστήματα (Πιν. 4.7). Κατά τη διάρκεια του ψυχρού επεισοδίου He1 (13.7-15.0 kyrnc 
BP), υπολογίστηκαν τιμές 15,38 cm kyr-1 οι οποίες μειώνονται ακόμα περισσότερο 
στα 10,0 cm kyr-1 κατά το ανώτατο διάστημα της παγετώδους περιόδου. Το χρονικό 
διάστημα που αντιστοιχεί στη μετάβαση από την παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο 
χαρακτηρίζεται από μία φθίνουσα πορεία του ρυθμού ιζηματογένεσης. Συγκεκριμένα, 
η σημαντική αύξηση των μέσων ταχυτήτων ιζηματογένεσης (22,22 cm kyr-1) που 
καταγράφεται στη βάση του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι ενδεικτική για τη 
θερμή περίοδο που αντιστοιχεί στο Bølling-Allerød, σε αντίθεση με τη μείωση των 
αντίστοιχων τιμών (12,14 cm kyr-1) που παρατηρείται στο ψυχρό και ξηρό συμβάν 
Younger Dryas. Ο ίδιος ρυθμός ιζηματογένεσης φαίνεται να συνεχίζεται και στο 
κατώτερο Ολόκαινο (12,25 cm kyr-1) μέχρι την έναρξη της απόθεσης του 
σαπροπηλού S1. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης του κατώτερου τμήματος του 
σαπροπηλού S1a παρατηρείται μία έξαρση του ρυθμού ιζηματογένεσης, με τον 
τελευταίο να καταγράφει μέσες τιμές πάνω από 50 cm kyr-1 (52,42 cm kyr-1).  
 

Στρωματογραφικό 
επίπεδο 

Βάθος πυρήνα 
(cm) 

Χρονική περίοδος 
(kyr BP) 

Μέση ταχύτητα 
ιζηματογένεσης 

(cm/kyr) 

Ανώτερο Ολόκαινο 3-49 2,80-4,00 38,33 
Απόθεση σαπροπηλού Μέσου 
Ολοκαίνου (SMH) 

49-64 4,00-5,00 15,00 

Μέσο Ολόκαινο 64-82 5,00-6,10 16,36 
Απόθεση ανώτερου ορίζοντα 
σαπροπηλού S1b 

82-94 6,10-7,30 10,00 

∆ιακοπή απόθεσης 
σαπροπηλού S1i 

94-102 7,30-8,28 8,16 

Απόθεση κατώτερου ορίζοντα 
σαπροπηλού S1a 

102-128 8,28-8,78 52,42 

Κατώτερο Ολόκαινο 128-143 8,78-10,00 12,25 

Younger Dryas 143-160 10,00-11,40 12,14 

Bolling-Allerod 160-200 11,40-13,20 22,22 
Ανώτατο τμήμα παγετώδους 
περιόδου  

200-205 13,20-13,70 10,00 

Heinrich 1 205-225 13,70-15,00 15,38 

 
Πιν. 4.7: Μέσες τιμές ταχύτητας ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του 
πυρήνα NS-18. 
Table 4.7: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core NS-18. 
 
Η πιο λεπτομερής απεικόνιση του ρυθμού ιζηματογένεσης (Εικ. 4.4) κατέδειξε την 
παρουσία δύο μεγίστων στην οροφή και τη βάση αυτού του ορίζοντα (8,63-8,78 και 
8,28-8,35 kyrnc BP με τιμές 68,18 και 109,59 cm kyr-1 αντίστοιχα), εξαιτίας της 
μεγάλης προσφοράς ιζημάτων από της πηγές τροφοδοσίας της περιοχής 
(ποταμοχειμμάρους) αλλά και τα αυξημένα ατμοσφαιρικά κατακρημνήσματα. Η 
διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού χαρακτηρίζει τη μείωση του ρυθμού 
ιζηματογένεσης στα επίπεδα του 8,16 cm kyr-1. Χαμηλοί σχετικά ρυθμοί 
ιζηματογένεσης παρατηρούνται και στο ανώτερο τμήμα της σαπροπηλητικής 
ακολουθίας S1b, το οποίο εμφανίζει μία σημαντική σταθερότητα μέσων τιμών 
ταχυτήτων ιζηματογένεσης της τάξεως του 10 cm kyr-1. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί 
ένδειξη ότι την περίοδο αυτή υπάρχει ύφεση της προσφοράς ιζήματος από τα 
ποτάμια καθώς και των ατμοσφαιρικών εισροών. Στο Μέσο Ολόκαινο διακρίνονται 
σημαντικές αυξομειώσεις του ρυθμού ιζηματογένεσης, οι τιμές του οποίου 
κυμαίνονται από 16,36 έως 38,33 cm kyr-1. Αναλυτικότερα, στο μεσοδιάστημα μεταξύ 
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των δύο σαπροπηλητικών αποθέσεων (S1 και SMH) ο μέσος ρυθμός 
ιζηματογένεσης είναι 19,16 cm kyr-1, και κατά τη διάρκεια της απόθεσης του 
σαπροπηλού του Μέσου Ολοκαίνου είναι 15 cm kyr-1. Τέλος, στο Ανώτερο Ολόκαινο 
σημειώνεται μία σημαντική αύξηση των ταχυτήτων ιζηματογένεσης με αποκορύφωμα 
το χρονικό διάστημα από 2,80 έως 2,99 kyrnc BP. Η μέση τιμή αντίστοιχα για το 
Ανώτερο Ολόκαινο ανέρχεται στο 38,33 cm kyr-1. 
 
Πυρήνας NS-40 
Το χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο του πυρήνα NS-40 βασίζεται αποκλειστικά στα 
σημεία ελέγχου (16), καθώς και στα βιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων (29) 
που αναγνωρίστηκαν κατά μήκος του πυρήνα. Η αντιστοιχία τόσο των πρώτων όσο 
και των δεύτερων σε συνάρτηση με το βάθος του πυρήνα αλλά και των αντίστοιχων 
μη βαθμονομημένων ηλικιών που αυτά συνεπάγονται απεικονίζεται στον πίνακα 4.8. 
 

 
 

Εικ. 4.5: Χρονικό πλαίσιο απόθεσης και ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα NS-40. 
Fig. 4.5: Age model and sedimentation rate of core NS-40. 



Chapter 4: Bio-chronostratigraphy 

44 

 

 
Συμβάν Βάθος 

(cm) 
Ηλικία  

(kyrnc BP) 
Βιβλιογραφική 

Αναφορά Σημεία ελέγχου Βιοσυμβάν 

 f1 5 2,80 Μυλωνά 2005 

 f2 23 2,99 Παρούσα διατριβή 

 f4 28 3,16 Παρούσα διατριβή 

 f5 37,5 3,31 Παρούσα διατριβή 

Τέφρα Σαντορίνης Z2  38 3,36 Friedrich et al., 1990 

 f7 40 3,92 Παρούσα διατριβή 

 f13 41,5 6,00 Παρούσα διατριβή 

Οροφή S1b  42 6,10 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b  

 f14-f17 47 6,53 Παρούσα διατριβή 

Βάση S1b  49 7,30 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b  

 f19 50 7,80 Jorissen et al., 1993 

Οροφή S1a  52 8,28 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b  

 f20, f21a 58 8,35 Παρούσα διατριβή 

 f22 63 8,69 Παρούσα διατριβή 

Βάση S1a  66 8,78 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b  

 f24, f25, B0 72 9,00 Παρούσα διατριβή 

Οροφή YD  74 10,00 Capotondi et al., 1999 

 f27 77 10,70 Παρούσα διατριβή 

 f28 82 11,00 Παρούσα διατριβή 

Βάση YD/Οροφή ΒΑ  87 11,40 Capotondi et al., 1999 

 f29 92 11,70 Jorissen et al., 1993 

 f30, f32 97 12,10 Capotondi et al., 1999 

 f33 102 12,80 Geraga et al., 2000 

 P3 (οροφή) 107 13,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Βάση BΑ f37 112 13,20 Mix & Ruddiman, 1984/ 
Zachariasse et al., 1997 

Οροφή Heinrich 1  P3 (2η αιχμή) 117 13,70 Geraga et al., 2000/Παρούσα διατριβή 

 Ps1 122 14,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 P3 (1η αιχμή) 127 14,50 Παρούσα διατριβή 

Βάση Heinrich 1  P3 (Βάση) 132 15,00 Paterne et al., 1999/ 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Οροφή LGM  147 16,00 Duplessy et al., 1981; Capotondi, 1995 

Βάση LGM  170 18,00 Duplessy et al., 1981; Capotondi, 1995 

Οροφή Heinrich 2   180 19,40 Paterne et al., 1999  

Βάση Heinrich 2   195 22,40 Paterne et al., 1999  

Οροφή Heinrich 3   220 26,70 Paterne et al., 1999  

Βάση Heinrich 3   240 30,20 Paterne et al., 1999  

 
Πιν. 4.8: Σημεία ελέγχου και βιοσυμβάντα του πυρήνα NS-40. 
Table 4.8: Control points and bioevents of core NS-40. 
 
Το χρονικό πλαίσιο του πυρήνα NS-40 καθορίστηκε από τον συνδυασμό όλων των 
προαναφερθέντων σημείων και απεικονίζεται στην εικόνα 4.5. Τα βιοσυμβάντα που 
προσδιορίστηκαν αφενός βελτιστοποιούν τις συσχετίσεις των ιζηματολογικών 
καταγραφών μεταξύ των σημείων ελέγχου και αφετέρου προσφέρουν την δυνατότητα 
για ένα αρκετά λεπτομερή υπολογισμό του ρυθμού ιζηματογένεσης για όλους τους 
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επιμέρους ορίζοντες κάθε ιζηματολογικής ενότητας. Οι μέσες ταχύτητες 
ιζηματογένεσης, αν και μικρότερες κατά απόλυτη τιμή, συμφωνούν με τις αντίστοιχες 
τιμές που προέκυψαν για τους πυρήνες NS-14 και NS-18, δεικνύοντας παρόμοιες 
τάσεις. Πιο αναλυτικά, για την περίοδο του Ολοκαίνου είναι ενδεικτικές οι υψηλές 
τιμές για το κατώτερο τμήμα του σαπροπηλού S1a, μέσα στο οποίο παρατηρούνται 
και πάλι δύο μέγιστα που αντιστοιχούν στην οροφή και στη βάση του (33,33 και 
85,71 cm kyr-1 αντίστοιχα, μέση τιμή 28,0 cm kyr-1). Ο ρυθμός ιζηματογένεσης 
μειώνεται αρκετά κατά τη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού και στο ανώτερο 
τμήμα του S1b λαμβάνοντας τιμές 3,06 και 5,83 cm kyr-1 αντίστοιχα. Η αύξηση που 
παρατηρείται στο Ανώτερο Ολόκαινο είναι της ίδιας κλίμακας με τον ενδιαμέσου 
βάθους πυρήνα NS-18, με την μέση τιμή της ταχύτητας ιζηματογένεσης να φτάνει 
στα 59,35 cm kyr-1. Στο μεταβατικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ Ολοκαίνου 
και παγετώδους περιόδου διακρίνονται σταθερές σχετικά τιμές, με μοναδική εξαίρεση 
τους ορίζοντες που αντιστοιχούν στην έναρξη αυτής της περιόδου (27,27 cm kyr-1). 
Οι μέσες ταχύτητες ιζηματογένεσης όπως φαίνονται και στον πίνακα 4.9 είναι 9,29 
cm kyr-1 για το Younger Dryas και 13,89 cm kyr-1 για το Bølling-Allerød. Κατά τη 
διάρκεια της παγετώδους περιόδου παρατηρείται μία αυξητική πορεία από το He3 
(5,71 cm kyr-1) μέχρι το He1 (11,54 cm kyr-1) ψυχρό γεγονός, με τις μέγιστες τιμές να 
παρατηρούνται στο τελευταίο μέγιστο της παγετώδους περιόδου LGM (11,5 cm kyr-1) 
και στο υπερκείμενό της διάστημα (15 cm kyr-1),  που αντιστοιχεί στο μεσοδιάστημα 
μεταξύ του He1 και του LGM. 
 

Στρωματογραφικό  
επίπεδο 

Βάθος πυρήνα  
(cm) 

Χρονική 
περίοδος  
(kyr BP) 

Μέση ταχύτητα 
ιζηματογένεσης 

(cm/kyr) 

Ανώτερο Ολόκαινο 5-38 2,80-3,36 59,35 

Μέσο Ολόκαινο 38-42 3,36-6,10 1,46 
Απόθεση ανώτερου ορίζοντα 
σαπροπηλού S1b 

42-49 6,10-7,32 5,83 

∆ιακοπή απόθεσης σαπροπηλού S1i 49-52 7,32-8,28 3,06 
Απόθεση κατώτερου ορίζοντα 
σαπροπηλού S1a 

52-66 8,28-8,78 28,00 

Κατώτερο Ολόκαινο 66-74 8,78-10,00 6,56 

Younger Dryas 74-87 10,00-11,40 9,29 

Bolling-Allerod 87-112 11,40-13,20 13,89 

Ανώτατο τμήμα παγετώδους περιόδου  112-117 13,20-13,70 10 

Heinrich 1 117-132 13,70-15,00 11,54 

GS-2c 132-147 15,00-16,00 15 
Τελευταίο μέγιστο παγετώδους 
περιόδου (LGM) 

147-170 16,00-18,00 11,5 

GS-2a 170-180 18,00-19,40 7,14 

Heinrich 2 180-195 19,40-22,40 5 

∆ιάστημα μεταξύ He2 και He3 195-220 22,40-26,70 5,81 

Heinrich 3 220-240 30,20-30,20 5,71 

 
Πιν. 4.9: Μέση ταχύτητα ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του πυρήνα NS-
40. 
Table 4.9: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core NS-40. 
 
Πυρήνας KN-3 
Το χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο του πυρήνα ΚΝ-3 αποτελεί ένα συνδυαστικό 
χρονικό μοντέλο που βασίζεται σε 6 καθορισμένα σημεία ελέγχου, 11 βιοσυμβάντα 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων, καθώς και στη τιμή μίας ραδιοχρονολόγησης. Η 
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αντιστοιχία όλων των παραπάνω σε συνάρτηση με το βάθος του πυρήνα αλλά και 
των αντίστοιχων μη βαθμονομημένων ηλικιών που προέκυψαν καταγράφεται στον 
πίνακα 4.10. Ως σημεία έλεγχου για το ανώτερο τμήμα του πυρήνα ΚΝ-3 που 
μελετήθηκε ελήφθησαν τα όρια των σαπροπηλών S1 και SMH. Ειδικότερα η βάση 
του σαπροπηλητικού ορίζοντα SMH πιστοποιείται με την ραδιοχρονολόγηση (14C 
AMS) που πραγματοποιήθηκε στα 121 cm του πυρήνα. Εντός αυτών των 
αποθέσεων αναγνωρίστηκαν και προσδιορίστηκαν επίσης διάφορα βιοσυμβάντα 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων που χαρακτηρίζουν το Μέσο-Κατώτερο Ολόκαινο.  
 

 
 
Εικ. 4.6: Χρονικό πλαίσιο απόθεσης και ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα ΚΝ-3. 
Fig. 4.6: Age model and sedimentation rate of core KN-3. 
 
Οι μέσες ταχύτητες ιζηματογένεσης του πυρήνα ΚΝ-3 υπολογίστηκαν για τα 
επιμέρους χρονικά διαστήματα του Ολοκαίνου (Πιν. 4.11, Εικ. 4.6). Κατά τη διάρκεια 
του Κατωτέρου Ολοκαίνου υπολογίστηκαν οι μέγιστες τιμές του ρυθμού 
ιζηματογένεσης (40,66 cm kyr-1). Εξίσου υψηλές διατηρούνται κατά τη διάρκεια της 
απόθεσης του σαπροπηλού (29,23 cm kyr-1 και 21,25 cm kyr-1 αντίστοιχα), ενώ 
αντιθέτως μειώνονται αισθητά (4,08 cm kyr-1) κατά τη διακοπή της απόθεσής του. Στο 
Μέσο Ολόκαινο, παρά το γεγονός ότι διατηρούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα 
παρατηρείται μία φθίνουσα πορεία της ταχύτητας ιζηματογένεσης.  
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Συμβάν Βάθος 
(cm) 

Ηλικία  
(kyrnc BP) 

Βιβλιογραφική Αναφορά 
Σημεία ελέγχου Βιοσυμβάν 14C AMS 

Οροφή σαπροπηλού Μέσου Ολοκαίνου SMH B0 (Οροφή) 112 4,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b/Παρούσα διατριβή 

f9 119 4,63 Παρούσα διατριβή 
14C AMS 121 4,98 ± 40 Παρούσα διατριβή 

Βάση σαπροπηλού Μέσου Ολοκαίνου SMH f10 124,5 5,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b/Παρούσα διατριβή 

f11 140 5,60 Παρούσα διατριβή 

Οροφή σαπροπηλού S1b 156 6,10 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

f14, f16, f17 171,5 6,54 Παρούσα διατριβή 

f18 172,5 6,93 Παρούσα διατριβή 

Βάση σαπροπηλού S1b 181,5 7,30 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

f19 183,5 7,80 Jorissen et al., 1993 

Οροφή σαπροπηλού S1a 185,5 8,28 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

Βάση σαπροπηλού S1a 200 8,78 Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b 

I1, Ra 233,5 9,60 Rohling et al., 1997 

 
Πιν. 4.10: Σημεία ελέγχου, βιοσυμβάντα και ραδιοχρονολογήσεις του πυρήνα ΚΝ-3. 

Table 4.10: Control points, bioevents and AMS datings of core ΚΝ-3. 
 

Στρωματογραφικό επίπεδο Βάθος πυρήνα (cm) Χρονική περίοδος (kyr BP) Μέση ταχύτητα ιζηματογένεσης (cm/kyr) 

Μέσο Ολόκαινο 
112-124,5 4,00-5,00 12,50 

124,5-156 5,00-6,10 28,64 

Απόθεση ανώτερου ορίζοντα σαπροπηλού S1b 156-181,5 6,10-7,30 21,25 

∆ιακοπή απόθεσης σαπροπηλού S1i 181,5-185,5 7,30-8,28 4,08 

Απόθεση κατώτερου ορίζοντα σαπροπηλού S1a 185,5-200 8,28-8,78 29,23 

Κατώτερο Ολόκαινο 200-233,5 8,78-9,60 40,66 

 
Πιν. 4.11: Μέσες τιμές ταχύτητας ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του πυρήνα ΚΝ3. 

Table 4.11: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core ΚΝ-3.
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Πυρήνας SΚ-1 
Το χρονικό πλαίσιο του πυρήνα SΚ-1 βασίζεται στο συνδυασμό 4 
ραδιοχρονολογήσεων, 9 σημείων ελέγχου και 24 βιοσυμβάντων πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων που αναγνωρίστηκαν κατά μήκος του πυρήνα. Οι  
ραδιοχρονολογήσεις 14C AMS πραγματοποιήθηκαν από τους Zachariasse et al. 
(1997) σε τέσσερα επιλεγμένα δείγματα, με σκοπό τη βιοστρωματογραφική 
διάρθρωση ολόκληρου του πυρήνα. Τα αποτελέσματα των παραπάνω 
ραδιοχρονολογήσεων (συμβατικές ηλικίες ραδιοάνθρακα σε συνδυασμό με τις 
αποκλίσεις για το κάθε δείγμα) απεικονίζονται στον Πίνακα 4.12.  
 

Συμβάν 
Βάθος 
(cm) 

Ηλικία  
(kyrnc BP) 

Βιβλιογραφική 
Αναφορά Σημεία ελέγχου Βιοσυμβάν 

14C 
AMS 

 f1 31 2,80 Παρούσα διατριβή 

 f3 63 2,99 Παρούσα διατριβή 

 f4 81 3,16 Παρούσα διατριβή 

 f5,f6 97 3,32 Παρούσα διατριβή 

  14C AMS 143,5 3,81±100 Zachariasse et al., 1997 

Οροφή SMH  157 4,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b 

 f9 186 4,63 Παρούσα διατριβή 

Βάση SMH  226 5,00 Triantaphyllou et al., 2009a,b 

 f12 271 5,60 Παρούσα διατριβή 

  14C AMS 284 6,58±70 Zachariasse et al., 1997 

 N-spike  286 6,60 Zachariasse et al., 1997 

Οροφή S1  300 6,70 Zachariasse et al., 1997 

 f21c 481 8,69 Παρούσα διατριβή 

Βάση S1  510 9,40 Zachariasse et al., 1997 

  14C AMS 524 9,64±80 Zachariasse et al., 1997 

Οροφή YD  541 10,00 Capotondi et al., 1999 

 B1 (Οροφή), 
P2 (Οροφή) 

560 10,70 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 f28, P2 (Μέσο) 583 11,00 Παρούσα διατριβή 

Βάση YD/Οροφή ΒΑ P2 (Βάση) 595 11,40 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 f33, f35 673 12,80 Geraga et al., 2000 

Βάση BA f37 688 13,20 Zachariasse et al., 1997 

  14C AMS 690 13,43±130 Zachariasse et al., 1997 

Οροφή Heinrich 1 P3 (1η αιχμή) 711 13,70 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 Q2 (Οροφή), 
P3 (ελάχιστο) 

732 14,00 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 P3 (1η αιχμή) 746 14,50 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Βάση Heinrich 1 P3 (Βάση),  
Q2 (Μέσο) 

767 15,00 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 Q2 (Βάση) 814 16,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 
Πιν. 4.12: Σημεία ελέγχου, βιοσυμβάντα και ραδιοχρονολογήσεις του πυρήνα SK-1. 
Table 4.12: Control points, bioevents and AMS datings of core SK-1. 
 
Το χρονικό πλαίσιο του πυρήνα, προέκυψε από τη γραμμική συσχέτιση των 
παραπάνω ηλικιών με το βάθος (Εικ. 4.7). Για το διάστημα που αντιστοιχεί στην 
απόθεση του σαπροπηλού S1, οι τουρβιδιτικοί ορίζοντες αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα στον προσδιορισμό βιοσυμβάντων εντός αυτού, με αποτέλεσμα τα 
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βιοσυμβάντα να καλύπτουν κυρίως το χρονικό διάστημα πριν ή μετά την απόθεση 
του σαπροπηλού. Οι τουρβιδιτικοί ορίζοντες στο σύνολό τους, τόσο κατά τη διάρκεια 
της απόθεσης του σαπροπηλού, όσο και κατά την παγετώδη περίοδο στη βάση του 
πυρήνα δεν ελήφθησαν υπόψη στο καθορισμό του χρονικού πλαισίου του πυρήνα 
και στην εξαγωγή των μέσων τιμών ταχυτήτων ιζηματογένεσης. Σύμφωνα με το 
χρονικό μοντέλο (Εικ. 4.7), ο πυρήνας SK-1 αντιπροσωπεύει τα τελευταία 16.0 kyrnc 
BP. Ο σαπροπηλός S1, ύστερα από τη γραμμική συσχέτιση των παραπάνω σημείων 
χρονολογείται από τα 9.4 έως τα 6.7 kyr BP. Ωστόσο, ο ακριβής διαχωρισμός του 
σαπροπηλού στο ανώτερο (S1a) και στο κατώτερο (S1b) τμήμα του αλλά και η 
διακοπή της απόθεσής του (S1i) δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν με ακρίβεια, 
εξαιτίας της μικρής πυκνότητας δειγματοληψίας και της παρουσίας των τουρβιδιτικών 
οριζόντων. 
 

 
 
Εικ. 4.7:  Χρονικό πλαίσιο απόθεσης και ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα SK-1. 
Fig. 4.7: Age model and sedimentation rate of core SK-1. 
 
Οι μέσες ταχύτητες ιζηματογένεσης του πυρήνα SK-1 υπολογίστηκαν με βάση τα 
σημεία ελέγχου, τα οποία διαχωρίζουν τα 16.0 kyrnc BP σε επιμέρους χρονικά 
διαστήματα (Πιν. 4.13). Συγκριτικά με τους πυρήνες του νοτίου Αιγαίου, 
παρατηρούνται υψηλότεροι ρυθμοί ιζηματογένεσης τόσο κατά τη διάρκεια του 
Ολοκαίνου και την παγετώδη περίοδο όσο και για το μεταβατικό διάστημα 
αποπαγοποίησης που μεσολαβεί. Ειδικότερα για την παγετώδη και την 
μεσοπαγετώδη περίοδο το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στην αύξηση του 
χερσογενούς υλικού από τις ποτάμιες εισροές του Βορείου Αιγαίου. Στο συμπέρασμα 
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αυτό φαίνεται επίσης να συνηγορεί η ραγδαία ανύψωση της στάθμης της θάλασσας 
από -120 σε -50 μέτρα περίπου κατά τη διάρκεια των παραπάνω χρονικών περιόδων 
(Perissoratis & Conispoliatis, 2003; Lykousis et al., 2005). Συγκεκριμένα, στη βάση 
του πυρήνα κατά την παγετώδη περίοδο καταγράφονται μέσες τιμές από 43-47 cm 
kyr-1. Ωστόσο, η πιο λεπτομερής απεικόνιση του ρυθμού ιζηματογένεσης σε 
συνάρτηση με τον χρόνο (Εικ. 4.7) φανερώνει ότι δεν επικρατούσαν σταθεροί ρυθμοί 
ιζηματογένεσης σε όλη τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου, με τις αντίστοιχες 
τιμές να κυμαίνονται από 38-77 cm kyr-1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
He1 ψυχρό γεγονός, το οποίο φαίνεται να χωρίζεται σε δύο διαστήματα με υψηλές 
τιμές μέσων ταχυτήτων ιζηματογένεσης (70 και 42 cm kyr-1) και ενός ορίζοντα που 
παρεμβάλλεται μεταξύ τους και χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρές ταχύτητες 
ιζηματογένεσης (28 cm kyr-1). Στο ανώτατο τμήμα της παγετώδους περιόδου (13,20-
13,43 kyrnc BP) σημειώνονται επίσης χαμηλοί ρυθμοί ιζηματογένεσης (8,70 cm kyr-1), 
πολύ μικρότεροι από τον μέσο όρο που αντιστοιχεί στην παγετώδη περίοδο. 
 

Στρωματογραφικό 
επίπεδο 

Βάθος 
(cm) 

Χρονική περίοδος 
(kyr BP) 

Μέση ταχύτητα 
ιζηματογένεσης 

(cm/kyr) 
Ανώτερο Ολόκαινο 31-157 2,80-4,00 105,00 
Απόθεση σαπροπηλού Μέσου 
Ολοκαίνου (SMH) 

157-226 4,00-5,00 69,00 

Μέσο Ολόκαινο 226-300 5,00-6,70 43,53 
Απόθεση σαπροπηλού S1 300-510 6,70-9,40 77,78 
Κατώτερο Ολόκαινο 510-541 9,40-10,00 51,67 

Younger Dryas 541-595 10,00-11,40 38,57 
Bolling-Allerod 595-688 11,40-13,20 51,67 
Ανώτερο τμήμα παγετώδους 
περιόδου 

688-711 13,20-13,70 46,00 

Heinrich 1 711-767 13,70-15,00 43,08 
∆ιάστημα μεταξύ He1 και LGM 767-814 15,00-16,00 47,00 

 
Πιν. 4.13: Μέσες τιμές ταχύτητας ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του 
πυρήνα SΚ-1. 
Table 4.13: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core SK-1. 
 
Μετά το πέρας της παγετώδους περιόδου παρατηρείται μία μικρή αύξηση του 
ρυθμού ιζηματογένεσης (37,50 cm kyr-1), η οποία κορυφώνεται κατά το πέρας του 
θερμού διαστήματος που αντιστοιχεί στην χρονοζώνη Bølling-Allerød (55,71 cm kyr-

1). Οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν στην επόμενη χρονοζώνη (Younger Dryas) 
μειώνονται αισθητά (από 51,67 cm kyr-1 στο BA σε 38,57 cm kyr-1 στο YD), με 
αξιοσημείωτη την αύξηση που καταγράφεται στο μέσο του Younger Dryas (77,78 cm 
kyr-1). Η αυξητική τάση που ακολουθεί στο κατώτερο Ολόκαινο (μέσες τιμές 51,67 cm 
kyr-1) συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της απόθεσης του σαπροπηλού S1, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι μέσες ταχύτητες ιζηματογένεσης φτάνουν το 77,78 cm kyr-1. 
Οι μέγιστες τιμές καταγράφονται αμέσως μετά το πέρας της σαπροπηλητικής 
ακολουθίας (140 cm kyr-1) και στην κορυφή του πυρήνα (168 cm kyr-1) και οι 
ελάχιστες (13,27 cm kyr-1) στο μέσο Ολόκαινο και συγκεκριμένα από 5,60-6,58 
χιλιάδες χρόνια. Οι υψηλοί ρυθμοί ιζηματογένεσης συνεχίζονται και στο ανώτερο 
κομμάτι του μέσου Ολοκαίνου, κατά τη διάρκεια του σαπροπηλητικού στρώματος 
SMH, όπου οι μέσες τιμές φτάνουν το 69 cm kyr-1. Τέλος, στο ανώτερο Ολόκαινο 
παρατηρούνται ιδιαιτέρως υψηλοί ρυθμοί ιζηματογένεσης (από 71,05 έως 168,42 cm 
kyr-1), με τη μέση τιμή τους να ξεπερνά το 100 cm kyr-1 (105 cm kyr-1). 
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Πυρήνας ADE 3-23 
Το χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο του πυρήνα ADE 3-23 (Εικ. 4.8) βασίζεται 
αποκλειστικά στα σημεία ελέγχου, καθώς και στα βιοσυμβάντα πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων που αναγνωρίστηκαν κατά μήκος του πυρήνα. Η αντιστοιχία τους σε 
συνάρτηση με το βάθος του πυρήνα αλλά και των αντίστοιχων μη βαθμονομημένων 
ηλικιών που αυτά συνεπάγονται απεικονίζεται στον πίνακα 4.14.  
 

Συμβάν Βάθος 
(cm) 

Ηλικία  
(kyrnc BP) 

Βιβλιογραφική 
Αναφορά Σημεία ελέγχου Βιοσυμβάντα 

Οροφή στρώματος 
οξείδωσης 

12 5,50 Triantaphyllou et al., 2010a 

 B0 (Βάση), f11 18,5 5,60 Παρούσα διατριβή 

 f13 24,5 6,00 Παρούσα διατριβή 

 f14, f16, f17 27,5 6,53 Παρούσα διατριβή 

 f18, f20 29,5 8,35 Παρούσα διατριβή 

S1 (μεσοδιάστημα) 31,5 8,50 Lourens, 2004 

Βάση S1 39 9,80 Triantaphyllou et al., 2010a 

Οροφή YD 41,5 10,00 Capotondi et al., 1999 

Βάση YD/Οροφή ΒΑ P2 (Βάση) 45,5 11,40 Capotondi et al., 1999/  
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 f32 49,5 12,10 Capotondi et al., 1999 

 f33-f35 53,5 12,80 Παρούσα διατριβή/ 
Geraga et al., 2000 

Βάση BΑ f37 56 13,20 Zachariasse et al., 1997 

Οροφή Heinrich 1  57,5 13,70 Geraga et al., 2000  

 Q2 (Οροφή) 60 14,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Βάση Heinrich 1  P3 (Βάση), Q2 (Μέση) 62,5 15,00 Paterne et al., 1999/ 
Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

 Q2 (Βάση), P4 (Βάση) 67,5 16,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Οροφή Heinrich 2  72,5 19,40 Paterne et al., 1999  

Βάση Heinrich 2  76,5 22,40 Paterne et al., 1999  

Οροφή Heinrich 3  80,5 26,70 Paterne et al., 1999  

Βάση Heinrich 3  85,5 30,20 Paterne et al., 1999  

Οροφή Heinrich 4  94 32,87 Paterne et al., 1999  

Βάση Heinrich 4  100,5 35,30 Paterne et al., 1999  

Οροφή Heinrich 5  115,5 42,80 Cortijo et al., 1997 

Βάση Heinrich 5  119,5 44,60 Cortijo et al., 1997 

 Οροφή της ζώνης ακμής 
G. muellerae  

125,5 45,70 Incarbona, 2007 

 Βάση της ζώνης ακμής 
E. huxleyi MN21b 

130,5 52,00 Lourens, 2004 

Οροφή Heinrich 5a  139,5 52,00 Rashid et al., 2003 

Βάση Heinrich 5a  143,5 53,00 Rashid et al., 2003 

Όριο των MIS3/MIS4 147,5 58,96 Martinson et al., 1987 

 
Πιν. 4.14: Σημεία ελέγχου και βιοσυμβάντα του πυρήνα ADE 3-23. 
Table 4.14: Control points and bioevents of core ADE 3-23. 
 
Ο συνδυασμός των καθορισμένων χρονοστρωματογραφικών δεικτών και των 
παραπάνω βιοσυμβάντων βοηθούν στον υπολογισμό των ταχυτήτων 
ιζηματογένεσης, οι μέσες τιμές των οποίων σημειώνονται στον πίνακα 4.15 και 
φαίνονται στην εικόνα 4.8. Με εξαίρεση το σύντομο χρονικό διάστημα από 5.5 έως 
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5.6 kyrnc BP, όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες τιμές (65 cm kyr-1), οι μέσες 
ταχύτητες ιζηματογένεσης είναι ιδιαίτερα χαμηλές (0,93 έως 15,0 cm kyr-1). Η 
αντιπαραβολή των τιμών που προκύπτουν για τη λεκάνη νοτίως της Κρήτης  με τις 
αντίστοιχες τιμές που καταγράφονται στο Αιγαίο Πέλαγος δείχνει ότι οι μέγιστες τιμές 
της πρώτης είναι περίπου ισοδύναμες με τις ελάχιστες τιμές της δεύτερης. Ωστόσο, οι 
τιμές του Λιβυκού Πελάγους συμφωνούν με αυτές που έχουν καταγραφεί στην 
ευρύτερη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου (2-3 cm kyr-1-Emeis et al., 1996; 2,5-3,9 
cm kyr-1-Κατσούρας, 2009) και δείχνουν ότι στην περιοχή αυτή αποτίθενται μικρή 
ποσότητα χερσογενών ιζημάτων.  
 

Στρωματογραφικό 
επίπεδο 

Βάθος 
πυρήνα (cm) 

Χρονική περίοδος 
(kyr BP) 

Μέση ταχύτητα 
ιζηματογένεσης 

(cm/kyr) 
Απόθεση σαπροπηλού S1 12-39 5,50-9,80 6,28 
Κατώτερο Ολόκαινο 39-41,5 9,80-10,00 12,50 
Younger Dryas 41,5-45,5 10,00-11,40 2,86 
Bolling-Allerod 45,5-56 11,40-13,20 5,83 
Ανώτατο τμήμα παγετώδους περιόδου  56-57,5 13,20-13,70 3,00 
Heinrich 1 57.5-62,5 13,70-15,00 3,85 
∆ιάστημα μεταξύ He1 και He2 (GS-2) 62,5-72,5 15,00-19,40 2,27 
Heinrich 2 72,5-76,5 19,40-22,40 1,33 
∆ιάστημα μεταξύ He2 και He3 76,5-80,5 22,40-26,70 0,93 
Heinrich 3 80,5-85,5 26,70-30,20 1,43 
∆ιάστημα μεταξύ He3 και He4 85,5-94 30,20-32,87 3,18 
Heinrich 4 94-100,5 32,87-35,30 2,67 
∆ιάστημα μεταξύ He4 και He5 100,5-115,5 35,30-42,80 2,00 
Heinrich 5 115,5-119,5 42,80-44,60 2,22 
Κατώτερο τμήμα του MIS 3 119,5-147,5 44,60-58,96 1,95 

 
Πιν. 4.15: Μέσες τιμές ταχύτητας ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του 
πυρήνα ADE 3-23. 
Table 4.15: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core ADE 3-23. 
 
Οι χαμηλότερες μέσες τιμές (0,93-8,33 cm kyr-1) καταγράφονται κατά τη διάρκεια της 
παγετώδους περιόδου, με μικρές μόνο διακυμάνσεις να σημειώνονται μεταξύ των 
παγετωδών και μεσοπαγετωδών διαστημάτων της. Μετά το πέρας της παγετώδους 
περιόδου καταγράφεται μία μικρή αύξηση του ρυθμού ιζηματογένεσης (6,25 cm kyr-1) 
που ανεβάζει την αντίστοιχη μέση τιμή για το διάστημα Bølling-Allerød στα 5,83 cm 
kyr-1. Ακολουθεί μία μείωση στα ιζήματα που αντιστοιχούν στην χρονοζώνη Younger 
Dryas, με τη μέση τιμή της ταχύτητας ιζηματογένεσης για το διάστημα αυτό να μην 
ξεπερνά το 2,86 cm kyr-1. Η αναπάντεχη αύξηση του κατωτέρου Ολοκαίνου (12,50 
cm kyr-1) δεν φαίνεται να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της απόθεσης του 
σαπροπηλού, όπου οι αντίστοιχες μέσες τιμές (3,82 cm kyr-1) παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα. Ωστόσο, ο μέσος ρυθμός ιζηματογένεσης για το στρώμα οξείδωσης που 
υπέρκεινται του σαπροπηλού S1 είναι αισθητά μεγαλύτερος και πλησιάζει το 25 cm 
kyr-1. Στο ανώτερο τμήμα του στρώματος οξείδωσης σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλές 
τιμές του ρυθμού ιζηματογένεσης (65 cm kyr-1), παρόμοιες με αυτές που επικρατούν 
στο Ανώτερο Ολόκαινο εντός του Αιγαίου Πελάγους. 
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Εικ. 4.8: Χρονικό πλαίσιο απόθεσης και ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα ADE 3-23. 
Fig. 4.8: Age model and sedimentation rate of core ADE 3-23. 
 
Πυρήνας ADE 3-24 
Σε αντιστοιχία με τον παρακείμενο πυρήνα ADE 3-23, το χρονοστρωματογραφικό 
πλαίσιο του πυρήνα ADE 3-24 βασίζεται στα ίδια σημεία ελέγχου, καθώς και στα 15 
βιοσυμβάντα πλαγκτονικών τρηματοφόρων που αναγνωρίστηκαν κατά μήκος του 
πυρήνα και αναφέρονται στον πίνακα 4.16. Σύμφωνα με το μοντέλο που 
απεικονίζεται στην εικόνα 4.9, τα πρώτα 55,5 εκατοστά του πυρήνα 
αντιπροσωπεύουν τα τελευταία 13.2 kyrnc BP. 
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Εικ. 4.9: Χρονικό πλαίσιο απόθεσης του πυρήνα ADE 3-24. 
Fig. 4.9: Age model and sedimentation rate of core ADE 3-24. 
 
Οι μέσες τιμές των ταχυτήτων ιζηματογένεσης που υπολογίστηκαν για τις επιμέρους 
ενότητες ιζημάτων του πυρήνα είναι ιδιαιτέρως χαμηλές, γεγονός που καθιστά τον 
πυρήνα ADE 3-24 ως έναν χαμηλής ιζηματογένεσης πυρήνα (Πιν. 4.17). Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής προς το Ολόκαινο περιόδου, οι μέσοι ρυθμοί 
ιζηματογένεσης για τις χρονοζώνες Bølling-Allerod και Younger Dryas είναι 
αντίστοιχα 3,89 και 3,57 cm kyr-1. Ωστόσο κατ’αντιστοιχία με τους υπόλοιπους υπό 
μελέτη πυρήνες τόσο στο Λιβυκό όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος, παρατηρείται μία 
φθίνουσα πορεία από τη βάση (Bølling - 6,00 cm kyr-1) προς την οροφή (Allerød - 
2,73 cm kyr-1) της πρώτης, και μία σημαντική αύξηση των ταχυτήτων ιζηματογένεσης 
(6,67 cm kyr-1) στο μεσοδιάστημα της δεύτερης χρονωζώνης.  
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Συμβάν Βάθος 
(cm) 

Ηλικία 
(uncal) 

Βιβλιογραφική 
Αναφορά Σημεία ελέγχου Βιοσυμβάν 

Οροφή στρώματος οξείδωσης 24,5 5,50 Triantaphyllou et al., 2010a 

f11 27,5 5,60 Παρούσα διατριβή 

f13 32,5 6,00 Παρούσα διατριβή 

f14, f15 36,5 6,53 Παρούσα διατριβή 

I 38,5 8,28 Παρούσα διατριβή 

Βάση σαπροπηλού S1 39 9,80 Triantaphyllou et al., 2010a 

Οροφή YD 43,5 10,00 Capotondi et al., 1999 

Β1 (Οροφή), P2 (Οροφή) 45,5 10,70 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

f28 47,5 11,00 Παρούσα διατριβή 

Βάση YD/Οροφή ΒΑ 
P2 (Βάση) 48,5 11,40 

Capotondi et al., 1999 / Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1989 

Ι2 (2η αιχμή) 51,5 12,50 Παρούσα διατριβή 

Β1 (Βάση), P3 (Οροφή) 54,5 13,00 Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989 

Βάση BΑ f35-f37 55,5 13,20 Zachariasse et al., 1997 

 
Πιν. 4.16: Σημεία ελέγχου και βιοσυμβάντα του πυρήνα ADE 3-24. 
Table 4.16: Control points and bioevents of core ADE 3-24. 
 
Το σημαντικότερο όμως σημείο, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση 
αντιστοιχεί στο κατώτερο Ολόκαινο. Συγκεκριμένα, από το τέλος του Younger Dryas 
μέχρι την έναρξη του σαπροπηλού (10,00-9,80 kyrnc BP), η ταχύτητα ιζηματογένεσης 
του σαπροπηλού S1, αυξάνεται στα 22,5 cm kyr-1. Αν αναλογιστεί κανείς τις 
μειωμένες ποτάμιες απορροές στην λεκάνη του Λιβυκού Πελάγους, η παραπάνω 
αύξηση του ρυθμού ιζηματογένεσης πιθανόν να οφείλεται στη μεγαλύτερη ένταση 
των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχοπτώσεις ή/και αιολική μεταφορά), τα 
οποία προκαλούν αυξημένη διάβρωση και συνεπώς μεγαλύτερη προσφορά 
ιζημάτων στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης καταγράφονται μέσες τιμές 
(3,37 cm kyr-1), που είναι τυπικές του χαμηλού ρυθμού ιζηματογένεσης του πυρήνα. 
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτη μία έντονα αυξητική τάση που παρουσιάζει ο ρυθμός 
ιζηματογένεσης στο υπερκείμενο στρώμα οξείδωσης του σαπροπηλού, με τις τιμές 
του να φτάνουν έως και το 18,75 cm kyr-1. 
 

Στρωματογραφικό 
επίπεδο 

Βάθος πυρήνα 
(cm) 

Χρονική περίοδος 
(kyr BP) 

Μέση ταχύτητα 
ιζηματογένεσης 

(cm/kyr) 
Απόθεση σαπροπηλού S1 24,5-39 5,50-9,80 3,37 
Κατώτερο Ολόκαινο 39-43,5 9,80-10,00 22,5 
Younger Dryas 43,5-48,5 10,00-11,40 3,57 
Bølling-Allerød 48,5-55,5 11,40-13,20 3,89 

 
Πιν. 4.17: Μέση ταχύτητα ιζηματογένεσης για τις επιμέρους ενότητες ιζήματος του πυρήνα 
ADE 3-24. 
Table 4.17: Mean accumulation rates of the sedimentary units of core ADE 3-24. 
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4.6. ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 
Το σύνολο των προαναφερθέντων σημείων (ραδιοχρονολογήσεις, βιοσυμβάντα και 
σημεία ελέγχου), συνετέλεσαν στη δημιουργία του χρονικού πλαισίου όλων των υπό 
μελέτη πυρήνων από τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Όπως προκύπτει από το 
διάγραμμα συσχέτισης των χρονικών πλαισίων των πυρήνων (Εικ. 4.10.), ο πυρήνας 
SK-1 από το βόρειο Αιγαίο και οι πυρήνες NS-14, NS-18 καταλήγουν στο δεύτερο 
ισοτοπικό στάδιο (MIS2), ενώ βαθύτεροι πυρήνες NS-40 από το Αιγαίο και ADE 3-23 
από το Λιβυκό Πέλαγος φτάνουν ως την οροφή και τη βάση του τρίτου ισοτοπικού 
σταδίου (MIS3) αντίστοιχα. Από τους πυρήνες ΚΝ3 και ADE 3-24 έχουμε 
επεξεργαστεί το ανώτερο τμήμα τους, το οποίο αντιστοιχεί έως το τέλος του πρώτου 
(MIS1) και το πρώτο μισό του δεύτερου ισοτοπικού σταδίου (MIS2) αντίστοιχα.  
 

 
 
Εικ. 4.10: Χρονικό πλαίσιο των υπό μελέτη πυρήνων. Οι διακεκομμένες οριζόντιες γραμμές 
αντιστοιχούν στα όρια των ισοτοπικών σταδίων (MIS1-MIS4). 
Fig. 4.10: Time stratigraphic framework of studied cores. The dashed lines represent the 
boundaries of the marine isotopic stages (MIS1-MIS4). 
 
Είναι εύκολα αντιληπτό επίσης ότι οι πυρήνες από το Λιβυκό Πέλαγος είναι χαμηλού 
ρυθμού ιζηματογένεσης πυρήνες, σε αντίθεση με τους πυρήνες από το Αιγαίο 
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Πέλαγος που αναφέρονται ως υψηλού ρυθμού ιζηματογένεσης πυρήνες. Η υψηλή 
απόθεση ιζημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα που παρατηρείται στους 
τελευταίους παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση των βιοσυμβάντων 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων και στην τελική διαμόρφωση του 
χρονοστρωματογραφικού πλαισίου των παραπάνω πυρήνων. 
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5. ΒΙΟ-ΟΙΚΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  
 
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η βιο-οικοστρωματογραφική διάρθρωση της 
ανατολικής Μεσογείου με βάση το βιο-οικοστρωματογραφικό πρότυπο κατανομής 
των συγκεντρώσεων των πλαγκτονικών τρηματοφόρων για τις περιοχές του Αιγαίου 
(Εικ. 5.1-5.5) και του Λιβυκού (Εικ. 5.6-5.7) Πελάγους. Το μοντέλο αυτό αναλύεται 
λεπτομερώς και επιπλέον συγκρίνεται διεξοδικά με προγενέστερα μοντέλα που 
αφορούν τόσο τις προαναφερθείσες περιοχές όσο και άλλες περιοχές εντός της 
Μεσογειακής λεκάνης.  
 
Οι οικοζώνες καθορίζονται σε αντιστοιχία με τις διακυμάνσεις στην αφθονία, τα 
μέγιστα ποσοστά εμφάνισης, τις τοπικές εμφανίσεις ή χρονικές εξαφανίσεις 
επιλεγμένων ειδών πλαγκτονικών τρηματοφόρων, τα οποία επιλέχτηκαν με βάση την 
οικολογική τους σημασία και τις προτιμήσεις ενδιαιτήματός τους στην υδάτινη στήλη. 
Ο ορισμός τους, σύμφωνα με τους Iaccarino & Salvatorini (1982), έχει το 
πλεονέκτημα ότι το ανώτερο όριο ορίζεται από ένα συμβάν το οποίο έχει πολύ καλά 
τεκμηριωθεί σε ιζηματολογικές καταγραφές εντός και εκτός της Μεσογείου και 
χρησιμοποιείται ευρέως για βιοχρονολογικούς και οικοστρωματογραφικούς 
συσχετισμούς. Ο συσχετισμός με τα υπόλοιπα μοντέλα βιοζωνών, αντιπροσωπεύεται 
στη σύνθεση της μικροπανίδας που αναγνωρίσθηκε στην παρούσα διατριβή, εξαιτίας 
της όμοιας ποικιλότητας των ειδών τρηματοφόρων που παρουσιάζεται στα δείγματα 
που μελετήθηκαν. Τα βιοσυμβάντα που αναγνωρίστηκαν είτε στα όρια είτε στα 
μεσοδιαστήματα των παραπάνω οικοζωνών προσδίδουν τον επιπρόσθετο 
βιοχρονολογικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για βιο-οικοζώνες. 
 
5.2. ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 
Globigerinoides ruber alba  
Το είδος αυτό, το οποίο θεωρείται ενδεικτικό θερμών και ολιγοτροφικών υδάτων 
(Thunell, 1978; Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995) παρουσιάζει συνεχή κατανομή σε 
όλο το μήκος των υπό εξέταση πυρήνων καλύπτοντας το 0-67,97% της συνολικής 
μικροπανίδας. Κατά τη διάρκεια της παγετώδης περιόδου, η αφθονία του είναι 
μικρότερη, αλλά σχετικά υψηλή σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη της πανίδας και 
κυμαίνεται από 0 έως 58% (NS-18: 19,89-30,28%, NS-40: 9,73-42,11%, ADE 3-23: 
0,33-58,33%, ADE 3-24: 42,71-53,97%), με τα ελάχιστα ποσοστά του να 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των ψυχρών Heinrich γεγονότων. Τα μέγιστα 
ποσοστά εμφάνισής του (44,92-58,33%) κατά τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου 
παρατηρούνται στο Λιβυκό Πέλαγος με την έναρξη του τρίτου ισοτοπικού σταδίου 
(MIS 3) και πιθανώς αντανακλούν την απόθεση του σαπροπηλού S2. Η διαπίστωση 
αυτή αφενός βασίζεται στη στρωματογραφική ακολουθία του πυρήνα ADE 3-23 
(Triantaphyllou et al., 2010a) και αφετέρου σε βιβλιογραφικές αναφορές που 
συνδέουν τον σαπροπηλό αυτό με την έναρξη του ισοτοπικού αυτού σταδίου (Cita et 
al., 1977; Vergnaud-Grazzini et al., 1986).  
 
Ωστόσο, είναι αξιοπρόσεκτα τα σημαντικά ποσοστά εμφάνισής του (30,84-42,11% 
στο Αιγαίο και 8,91-15,69% στο Λιβυκό Πέλαγος) που παρατηρούνται στο τελευταίο 
μέγιστο της παγετώδους περιόδου (LGM) σε αντιστοιχία με τις πρόσφατες μελέτες 
των Di Donato et al. (2008), Rouis-Zargouni et al. (2010) και Geraga et al. (2005) 
στον κόλπο του Σαλέρνο, στη Σικελία και στο Νότιο Αιγαίο αντίστοιχα, αλλά και τις 
παλαιότερες (Buckley et al., 1982; Hayes et al., 1999) που καλύπτουν ολόκληρη την 
έκταση της Μεσογείου. Τα ποσοστά αυτά, ιδίως για το Αιγαίο Πέλαγος, μπορεί να 
ερμηνευτούν με βάση το μέγεθος του κόσκινου (>150 μm) που υιοθετήθηκε και στο 
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οποίο βασίστηκε η ανάλυση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων στην παρούσα 
διατριβή και συνεπώς δεν είναι ενδεικτικά κατά αποκλειστικότητα ηπιότερων 
κλιματικών και ωκεανογραφικών συνθηκών. Συγκρίσεις με αντίστοιχα πανιδικά 
δεδομένα που λαμβάνονται από προγενέστερες μελέτες (Buccheri et al., 2002 - >106 
μm; Capotondi et al., 1999 - >63 μm; Geraga et al., 2000 - >125 μm) δείχνουν ότι η 
απώλεια των μικρού μεγέθους τρηματοφόρων όπως το είδος T. quinqueloba είναι 
μεγαλύτερη κυρίως στα δείγματα που αντιστοιχούν στην παγετώδη περίοδο όπου 
απαντούν σε μεγαλύτερη αναλογία. Αυτό προκαλεί μία αύξηση στα μεγαλύτερου 
μεγέθους τρηματοφόρα, όπως G. ruber alba το οποίο ενδέχεται να πλησιάσει τα 
ποσοστά που είναι τυπικά για το Ολόκαινο κατά τη διάρκεια της παγετώδης 
περιόδου. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στη κεντρική Μεσόγειο τα ποσοστά του 
παραπάνω είδους ξεπερνούν το 20% (Sbaffi et al., 2001), καθώς και το γεγονός ότι 
στην Ανατολική Μεσόγειο το είδος αυτό απαντά σε μεγαλύτερη αναλογία και 
χαρακτηρίζεται ως το πιο άφθονο είδος της πανίδας (Pyjol & Vergnaud-Grazzini, 
1995) μπορεί να δικαιολογήσει τα ποσοστά της τάξεως του 15-42% περίπου που 
εμφανίζονται στους υπό μελέτη πυρήνες του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους.  
 
Η μετάβαση από την παγετώδη περίοδο στη χρονοζώνη Bølling/Allerød σημαδεύεται 
από την απότομη αύξηση της αφθονίας του G. ruber alba. Ιδιαιτέρως στα θερμά 
διαστήματα αυτής της περιόδου τα ποσοστά του παραπάνω είδους ανέρχονται στο 
56% (NS-14: 57,45%, NS-18: 54,13%, NS-40: 57,19%, ADE 3-23: 36,83%, ADE 3-
24: 58,55%), ενώ οι μέσες τιμές που χαρακτηρίζουν το παραπάνω χρονικό διάστημα 
είναι στα όρια του 35% για το Αιγαίο (NS-14: 41,63%, NS-18: 37,01%, NS-40: 
33,86%) και 36% για το Λιβυκό Πέλαγος (ADE 3-23: 26,11%, ADE 3-24: 46,58%). 
Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια του Younger Dryas σημειώνεται σημαντική μείωση των 
ποσοστών εμφάνισής του, τα οποία κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 35% για το Αιγαίο 
(NS-40: 34%, NS-18: 36%) και στο 32% για το Λιβυκό Πέλαγος (ADE 3-23: 28%, 
ADE 3-24: 36%). 
 
Κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου είναι το πιο άφθονο είδος της πανίδας, με τις 
συγκεντρώσεις του  να πλησιάζουν ακόμα και το 70% στο Κατώτερο Ολόκαινο και να 
διατηρούνται μεταξύ 24-56% κατά το Μέσο–Ανώτερο Ολόκαινο. Τα μέγιστα ποσοστά 
εμφάνισής του στην πλαγκτονική μικροπανίδα αντιστοιχούν στην έναρξη της 
απόθεσης του σαπροπηλού S1 (120-100 cm στον πυρήνα NS-14, 118-128 cm στον 
πυρήνα NS-18, 63-66 cm στον πυρήνα NS-40, 30-38 cm στον πυρήνα ADE 3-23 και 
37,5-41 cm στον πυρήνα ADE 3-24) με τιμές που ανέρχονται έως το 67,97% (60% 
στον πυρήνα NS-14, 67,97% στον πυρήνα NS-18 και 57,19% στον πυρήνα NS-40, 
29,77% στον πυρήνα ΚΝ3, 38,41% στον πυρήνα ADE 3-23 και 56,57% στον πυρήνα 
ADE 3-24). Τα σημεία όπου παρατηρείται μείωση στη ποσοστιαία αναλογία του, 
κυρίως εντός του σαπροπηλού S1, καταδεικνύουν τόσο την μείωση της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας όσο την ανάπτυξη ενός επιφανειακού στρώματος 
χαμηλής αλατότητας, αφού η σχετική αφθονία του παραπάνω είδους συσχετίζεται 
θετικά με τον παράγοντα της θερμοκρασίας και αρνητικά με αυτόν της αλατότητας 
(Loubère, 1981). Αξιοσημείωτες πάντως είναι οι απότομες μειώσεις στη διακύμανσή 
του α) πριν την έναρξη, β) κατά τη διακοπή (S1i) και γ) στο τέλος της απόθεσης του 
σαπροπηλού. Η πρώτη συμπίπτει με τον εμπλουτισμό των τιμών δ18O και 
χαρακτηρίζει το πρώτο παγετώδες τμήμα του Ολοκαίνου (Geraga et al., 2005), ενώ 
τα δύο επόμενα συνδέονται με τα ψυχρά και ξηρά κλιματικά γεγονότα (8.2 kyrnc B.P. 
και 6.1 kyrnc BP) (Fhlaithearta et al., 2010). 
 
Globigerinoides ruber rosea 
Η ροζ ποικιλία του είδους G. ruber είναι λιγότερο άφθονη συγκριτικά με την λευκή και 
χαρακτηρίζει θερμότερες υδάτινες μάζες (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989). 
Συμμετέχει στην πανίδα μόνο κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου με μέτρια ποσοστά 
(NS-14: 0-38,81%, NS-18: 0-20,90%, NS-40: 0-25,39%, ΚΝ3: 0-17,21%, ADE 3-23: 
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0-6,00%, ADE 3-24: 2,48-7,03%), ενώ εμφανίζει τα μέγιστα ποσοστά του κατά τη 
διάρκεια της απόθεσης του S1 (54-60, 96-104 cm του πυρήνα NS-14, 44-47, 58-63 
cm του πυρήνα NS-18 και 86-94, 102-118 cm του πυρήνα NS-40, 162,5-182,5 cm 
του πυρήνα ΚΝ3, 24-25 cm του πυρήνα ADE 3-23, 35-36 cm του πυρήνα ADE 3-24) 
(Κατώτερο Ολόκαινο - βιοσυμβάντα R1a, R1b) αλλά και του SMH (Μέσο-Ανώτερο 
Ολόκαινο - βιοσυμβάν R1c) αντίστοιχα. Τόσο κατά τη διάρκεια της διακοπής της 
ιζηματογένεσης του S1, όσο και μετά το πέρας των σαπροπηλητικών ακολουθιών η 
παρουσία του μειώνεται αισθητά, λαμβάνοντας τιμές περίπου 15% (NS-14: 14,88%, 
NS-18: 14,61%, NS-40: 14,83%, ΚΝ3:7,35%) στο Αιγαίο και 2% στο Λιβυκό (ADE 3-
23: 0,99%, ADE 3-24: 1,98%). Τέλος η σύγχρονη κατανομή του είδους δεν 
υπερβαίνει το 5% στο Αιγαίο και το 4% στο Λιβυκό Πέλαγος.  
 
SPRUDTS group 
Τα είδη που απαρτίζουν την συγκεκριμένη ομάδα είναι ενδεικτικά θερμών και καλά 
στρωματοποιημένων συνθηκών στην υδάτινη στήλη (Rohling et al., 1997) και 
συνεπώς αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο κομμάτι της πανίδας του Ολοκαίνου. 
Επιπλέον, παρατηρούνται μικρές σχετικά εμφανίσεις τους, είτε σποραδικές κατά τη 
μετάβαση από την παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο (π.χ. O. universa), είτε συνεχείς 
κατά την παγετώδη περίοδο (π.χ. G. siphonifera, G. rubescens), οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δε ξεπερνούν το 5-10% της συνολικής πανίδας. Οι παραπάνω 
διακυμάνσεις των ειδών αυτών βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τη μικρή 
συμμετοχή τους που έχει παρατηρηθεί σε πυρήνες κατά μήκος της Μεσογείου από 
16 έως 11 14C kyrnc BP (Jorissen et al., 1993; Hayes et al., 1999).  
 
Πιο αναλυτικά, τα είδη G. trilobus και G. sacculifer συμμετέχουν στην πανίδα τα 
τελευταία 9,5-10 kyrnc BP καθώς εμφανίζονται μετά το τέλος του Younger Dryas και 
λίγο πριν από την έναρξη της απόθεσης του σαπροπηλού (στα 130 cm του πυρήνα 
NS-14, 138 cm για τον πυρήνα NS-18 και 67 cm για τον πυρήνα NS-40, στα 41 cm 
του πυρήνα ADE 3-23, στα 42,5 cm του πυρήνα ADE 3-24), από όπου και 
επανεμφανίζονται με συνεχή κατανομή έως την κορυφή των πυρήνων. Φθάνουν στη 
μέγιστη αφθονία τους στη βάση είτε του σαπροπηλητικού τμήματος S1a (116 cm του 
πυρήνα NS-14 σε ποσοστό 19,49%) είτε στο τμήμα S1b (86 cm του πυρήνα NS-18, 
47 cm του πυρήνα NS-40, 175,5 cm του πυρήνα KN3 σε ποσοστά 31,37%, 21,16% 
και 47,52% αντίστοιχα), καθώς και στο διάστημα που αντιστοιχεί στο σαπροπηλιτικό 
στρώμα SMH (29-41 cm του πυρήνα NS-14 σε ποσοστό 23,72%, 112-113 cm του 
πυρήνα KN3 σε ποσοστό 28,71%, 14,5 cm του πυρήνα ADE 3-23 σε ποσοστό 
9,93%). Το μοντέλο κατανομής του είδους O. universa χαρακτηρίζεται από διάφορα 
μικρότερης κλίμακας μέγιστα που δεν ξεπερνούν ποτέ το 10% της συνολικής πανίδας 
κατά τη διάρκεια της απόθεσης του σαπροπηλού (NS-14: 4,49-5,93%, NS-18: 6,47-
9,60%, NS-40: 5,32-6,48%, KN3: 0-10,56%, ADE 3-23: 0,63-2,67%, ADE 3-24: 2,39-
7,67%), ακολουθώντας το μοντέλο κατανομής των ειδών της ομάδας G. trilobus, ενώ  
απουσιάζει εντελώς κατά τη διάρκεια του Younger Dryas και επανεμφανίζεται σε 
μικρά ποσοστά έως 4% στο Bølling/Allerød κλιματικό γεγονός (NS-14: 0-0,32%, NS-
18: 0-1,58%, NS-40: 0-3,15%, ADE 3-23: 0%, ADE 3-24: 0-2,03%). Αντιθέτως, οι 
ποσοστιαίες καμπύλες των ειδών G. rubescens και G. siphonifera δεικνύουν ότι τα 
είδη αυτά έχουν παρόμοια κατανομή, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή 
παρουσία τους σε όλο το μήκος των πυρήνων. Εντός της παγετώδης περιόδου αλλά 
και της μετάβασης προς το Ολόκαινο τα ποσοστά συμμετοχής τους στην πανίδα δεν 
ξεπερνούν το 10% και 3% αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτελεί το διάστημα που 
χαρακτηρίζει την έναρξη του MIS3 και πιθανώς συνδέεται με την απόθεση του 
σαπροπηλού S2, όπου εμφανίζουν ποσοστά της τάξης του 10,29-16,45% και 1,31-
10,29% αντίστοιχα. Εντός του S1, παρουσιάζουν μικρά ποσοστά λόγω και της 
κυριαρχίας των G. ruber alba και G. ruber rosea, ενώ μετά το τέλος του σαπροπηλού 
εμφανίζουν μέγιστα που χαρακτηριστικά ξεπερνούν τις μέσες τιμές τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ρηχού πυρήνα NS-14 όπου 
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σημειώνονται τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισής τους (33,33% για το κάθε είδος). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τα πανιδικά δεδομένα των πυρήνων από το Λιβυκό Πέλαγος 
(24,52% για το είδος G. rubescens και 10,32% για το είδος G. siphonifera), το 
φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι δεν περιορίζεται μόνο στην μικρότερου βάθους λεκάνη 
του Αιγαίου Πελάγους αλλά και στις βαθύτερες λεκάνες της ανατολικής Μεσογείου. 
Το αποκορύφωμα της μεγάλης τους αφθονίας στο Μέσο-Ανώτερο Ολόκαινο είναι η 
σύγχρονη κατανομή τους, κατά την οποία σημειώνονται υψηλά ποσοστά, ιδίως για το 
είδος G. rubescens (NS-14: 30,94%, NS-18: 6,33%, NS-40: 12,00%, ADE 3-23: 
32,78%, ADE 3-24: 7,98%). 
 
Globigernia bulloides group 
Οι αντιπρόσωποι της ομάδας G. bulloides υπάρχουν σε σημαντικά ποσοστά, καθ’ 
όλο το μήκος των πυρήνων, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις τόσο κατά το 
Ολόκαινο, όσο και κατά τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου. Εντός του Ολοκαίνου, 
εμφανίζει υψηλά ποσοστά εντός του σαπροπηλού S1 (NS-14: 9,34-22,17%, NS-18: 
9,69-25,09%, NS-40: 13,93-24,23%, KN3: 9,92-38,32%, ADE 3-23: 12,58-19,00%, 
ADE 3-24: 15,97-17,73%), αλλά και απότομη μείωση στη συμμετοχή τους αμέσως 
μετά το πέρας της σαπροπηλητικής ακολουθίας (50 cm του πυρήνα NS-14 (0%), 82 
cm του πυρήνα NS-18 (5,98%), 42,5 cm του πυρήνα NS-40 (2,09%), 21,5 cm του 
πυρήνα ADE 3-23 (11,61%), 33,5 cm του πυρήνα ADE 3-23(1,32%)). Και τα δύο 
αυτά γεγονότα, σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες (Zachariasse et al., 1997; 
Rohling et al., 1997; Geraga et al., 2000, 2005, 2010; Triantaphyllou et al., 2007, 
2009a), είναι ενδεικτικά του σχηματισμού και της απουσίας αντίστοιχα ενός χαμηλής 
αλατότητας και πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία υδάτινου στρώματος που εκείνη την 
περίοδο είχε αναπτυχθεί κατά μήκος του Αιγαίου Πελάγους. Οι υψηλές 
συγκεντρώσεις του παραπάνω είδους κατά τη διάρκεια της απόθεσης του 
σαπροπηλού μπορούν να συνδυαστούν με το μειωμένο περιεχόμενο σε οξυγόνο 
εντός της ευφωτικής ζώνης, λόγω του ότι το είδος αυτό είναι ανεκτικό σε συνθήκες 
μειωμένης οξυγόνωσης (Principato et al., 2003), δηλαδή στο τέλος των περιόδων 
άνθισης του ζωοπλαγκτόν και του φυτοπλαγκτόν όπου το οξυγόνο της υδάτινης 
στήλης είχε γρήγορα καταναλωθεί από τους οργανισμούς αυτούς. Μία παρόμοια 
άνθιση παρουσιάζει το παραπάνω είδος από τα 5.6 έως τα 4.0 kyrnc BP (βιοσυμβάν 
Β0), η οποία τερματίζεται ακριβώς με την λήξη της σαπροπηλητικής ακολουθίας του 
Μέσου Ολοκαίνου όπως ακριβώς και με τον σαπροπηλό S1. Ο παραλληλισμός της 
αφθονίας του G. bulloides μέσα στα δύο παραπάνω στρώματα πιθανώς δεικνύει την 
επικράτηση παρόμοιων συνθηκών στις δύο αυτές περιόδους στην υδάτινη στήλη του 
Αιγαίου Πελάγους. Επιπλέον, το γεγονός ότι περίπου στα 3-3.5 kyrnc BP το είδος 
αυτό παρουσιάζει τα ίδια περίπου ποσοστά (23,40% για τον NS-14, 29,86% για τον 
NS-18, 36,53% για τον NS-40) με αυτά που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πανίδα 
(20,63% για τον NS-14, 45,18% για τον NS-18, 29,43% για τον NS-40) συνεπάγεται 
μία εποχικότητα και ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών στην υδάτινη στήλη 
παρόμοια με τη σημερινή. Η τελευταία επιτυγχάνεται λόγω των ανοδικών ρευμάτων ή 
και της παροχής τροφικών στοιχείων με τη δράση των ποταμών στο Αιγαίο Πέλαγος. 
  
Ωστόσο, σημαντική αύξηση παρουσιάζει το είδος αυτό και στο κατώτερο τμήμα των 
πυρήνων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά μέγιστα στα ποσοστά εμφάνισής του. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η μεταβατική περίοδος από την παγετώδη περίοδο στο 
Ολόκαινο, όπου το είδος αυτό επικρατεί στο Younger Dryas (NS-18: 8,39-29,94%, 
NS-40: 10,40-23,16%, ADE 3-23: 8,49-10,09%, ADE 3-24: 11,18-32,73%), ενώ είναι 
σημαντική επίσης η παρουσία του στη μεταβατικού χαρακτήρα πανίδα του 
διαστήματος Bølling/Allerød (NS-14: 7,59-21,48%, NS-18: 11,36-35,14%, NS-40: 
10,40-18,89%, ADE 3-23: 9,52-12,90%, ADE 3-24: 7,54-10,42%). Η άνθιση του G. 
bulloides σε αυτές τις περιόδους είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως βιοσυμβάν 
Β1 (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989; Pérez-Folgado et al., 2003), στο οποίο 
εμφανίζονται τρεις αιχμές στα 10.7, 11.7 και 13.0 kyrnc BP. Στη παγετώδη περίοδο, 
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μέγιστες συγκεντρώσεις εμφανίζει λίγο πριν και κατά τη διάρκεια των ψυχρών 
Heinrich γεγονότων, κυρίως στα He2, He3, He4 και He5a, όπου αναγνωρίστηκαν τα 
βιοσυμβάντα Β2 (NS-40: 9,26-25,66%, ADE 3-23: 11,55-14,33%) και Β3 (NS-40: 
13,83-25,34%, ADE 3-23: 12,39-25,17%), Β4 (ADE 3-23: 15,13-15,72%) και Β6 
(ADE 3-23: 19,02-24,12%) αντίστοιχα ενώ από την έναρξη της τελευταίου μεγίστου 
της παγετώδης περιόδου ως το τέλος της εμφανίζει σταθερή παρουσία με ποσοστά 
περίπου 10-15%. 
 
Globigerinita glutinata 
Το είδος G. glutinata εμφανίζει μία σταθερή, συνεχής κατανομή κατά μήκος των 
πυρήνων με την μέση τιμή των ποσοστών συμμετοχής του στην πλαγκτονική πανίδα 
της τάξεως του 8-10%. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κατανομής του είναι η 
βαθμιαία μείωσή του από το Κατώτερο Ολόκαινο έως την κορυφή των πυρήνων. Στα 
9.6-9.0 kyrnc BP, παρατηρείται ένα μικρό μέγιστο στην κατανομή του (ΚΝ3: 22,02%, 
NS-14: 16,67%, NS-18: 5,73%, NS-40: 10,38%), το οποίο είναι ενδεικτικό της 
αυξημένης παραγωγικότητας της υδάτινης στήλης του Αιγαίου λίγο πριν την έναρξη 
του σαπροπηλού. Από το σημείο αυτό μειώνεται δραστικά η παρουσία του τόσο στη 
λεκάνη του Αιγαίου (ποσοστά μικρότερα από 6% για τους NS-18, NS-40, 10% για τον 
NS-14 και 15% για τον ΚΝ3) όσο και σε αυτή του Λιβυκού (ποσοστά μικρότερα από 
16% για τους πυρήνες ADE 3-23 και ADE 3-24), γεγονός που είναι εμφανές τόσο 
εντός του σαπροπηλού S1 όσο και μετά το πέρας του στη μετάβαση προς το 
σήμερα. Τα ελάχιστα ποσοστά εμφάνισής του εντός των σαπροπηλητικών τμημάτων 
S1a και S1b έχουν καταγραφεί και από άλλους ερευνητές σε πυρήνες από το βόρειο 
και νότιο Αιγαίο (Rohling et al., 1997; Casford et al., 2002, 2007; Geraga et al., 2000, 
2005, 2010; Triantaphyllou et al., 2007, 2009a,b). Η αξιοσημείωτη αυτή μεταβολή στο 
μοντέλο κατανομής του είδους G. glutinata, παρότι είναι αναγνωρίσιμη είναι πολύ 
δύσκολο να ερμηνευτεί λόγω του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα του (Rohling et al., 
1997). Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, το γεγονός αυτό αντανακλά την μετέπειτα 
φάση από την ύφεση της διαθεσιμότητας τροφικών συστατικών στην υδάτινη στήλη, 
σε ένα σύστημα που εμφανίζει μόνο περιστασιακές εισροές από τα βαθύτερα ύδατα. 
Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, το είδος αυτό στα πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα 
όπου επικρατούσαν ευτροφικές συνθήκες θα έπρεπε να είχε έναν αυξανόμενο ρυθμό 
αναπαραγωγής, ο οποίος θα το καθιστούσε ικανό να υπερέχει αριθμητικά έναντι των 
άλλων ειδών που συμμετείχαν στην πανίδα. Το φαινόμενο αυτό εξηγεί εν μέρει και 
τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που εμφανίζει το παραπάνω είδος. 
 
Αντιθέτως, το κοσμοπολίτικο αυτό είδος είναι άφθονο κατά τη διάρκεια της 
παγετώδους περιόδου, εμφανίζοντας ποσοστά από 5 έως 16% και φανερώνοντας 
παράλληλα τον ευτροφικό χαρακτήρα των υδάτων της ανατολικής Μεσογείου την 
παραπάνω χρονική περίοδο. Κατά αντιστοιχία με τους Geraga et al. (2000, 2005), τα 
μέγιστα ποσοστά εμφάνισής του (της τάξης του 15%) τα εμφανίζει μεταξύ των δύο 
αυτών περιόδων, αφού αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της μεταβατικής, 
εύκρατης πανίδας που αναπτύχθηκε στην υδάτινη στήλη του Αιγαίου από 13.2 έως 
10.0 kyrnc BP. 
 
Turborotalita quinqueloba 
Το είδος T. quinqueloba φανερώνει ένα σποραδικό πρότυπο κατανομής, με την 
παρουσία του να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στο κατώτερο τμήμα των πυρήνων. Το 
γεγονός αυτό πιθανά να οφείλεται και στην παρουσία των τουρβιδιτών όσον αφορά 
το Αιγαίο Πέλαγος. Αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της πανίδας στην 
παγετώδη περίοδο, με τα ποσοστά εμφάνισής του να ανέρχονται έως το 44% της 
συνολικής πανίδας (NS-40: 0,56-21,28%, NS-18: 1,46-9,47%, ΚΝ3: 0-12,50%, ADE 
3-23: 2,63-44,38%). Τα υψηλά ποσοστά του αντανακλούν την παρουσία ιδιαιτέρως 
ψυχρών, ευτροφικών (Thunell, 1978; Lourens et al., 1994), αλλά και μειωμένης 
αλατότητας (Rohling et al., 1997) συνθηκών στις υδάτινες στήλες του Αιγαίου και του 
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Λιβυκού Πελάγους. Επιπλέον, σε συμφωνία με τα πανιδικά δεδομένα για το είδος 
αυτό από τους Geraga et al. (2005), συμπεραίνουμε ότι τα ποσοστά εμφάνισής του 
είναι υψηλότερα στο νότιο Αιγαίο συγκριτικά με την κεντρική Μεσόγειο (Capotondi et 
al., 1999; Sbaffi et al., 2001), γεγονός που δείχνει ότι το αυτό είδος αντικαθιστά άλλα 
είδη χαρακτηριστικά ψυχρών υδάτων όπως τα είδη N. scitula και G. pachyderma (s). 
Συνολικά έχουν αναγνωριστεί 7 βιοσυμβάντα που χαρακτηρίζουν το παραπάνω 
είδος, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ενδεικτικά των Heinrich ψυχρών 
περιόδων (Pérez-Folgado et al., 2003). Ωστόσο, μεταξύ των τριών πρώτων 
βιοσυμβάντων που έχουν αναγνωριστεί και περιγραφεί εντός της παγετώδους 
περιόδου για το είδος αυτό (βιοσυμβάντα Q4, Q3 και Q2 - Pujol & Vergnaud-
Grazzini, 1989 αντίστοιχα) παρατηρείται μία σημαντική μείωση στα ποσοστά 
εμφάνισής του κατά τη διάρκεια της παγετώδης περιόδου από το 21% στο 3%. Η 
παραπάνω διαφοροποίηση είναι ενδεικτική της ψύχρανσης που επικρατούσε στην 
υδάτινη στήλη κατά τη διάρκεια των γεγονότων He3 και He2 (συμπίπτουν με τα 
βιοσυμβάντα Q4, Q3 αντίστοιχα) και της σταδιακής βελτίωσης των ωκεανογραφικών 
συνθηκών στα παρεμβαλλόμενα χρονικά διαστήματα. Η μείωση αυτή έχει επίσης 
αναφερθεί από τους Geraga et al. (2005) σε μία γειτονική υπολεκάνη του νοτίου 
Αιγαίου με μεγαλύτερα απόλυτα ποσοστά (μείωση από 65 στο 10% για το ισοδύναμο 
χρονικό διάστημα), πιθανώς λόγω της μικρότερης διαμέτρου του κοσκίνου στο οποίο 
βασίστηκε η μελέτη των πλαγκτονικών τρηματοφόρων.  
 
Μετά το τέλος της παγετώδους περιόδου, η αφθονία του παραπάνω είδους 
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (0-4%), εκτός από το διάστημα που αντιστοιχεί πριν 
την έναρξη του σαπροπηλού (130 cm του πυρήνα NS-14 (1,56%), 138 cm του 
πυρήνα NS-18 (4,27%), 72 cm του πυρήνα NS-40 (19,49%)) καθώς και κατά τη 
διάρκεια της διακοπής απόθεσής του (S1i), όπου συμμετέχει στην πανίδα με 
ποσοστό 2,02% για τον πυρήνα ΚΝ3. Σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις των κατανομών 
των υπολοίπων ειδών, το πρώτο αντανακλά την αύξηση της πρωτογενούς 
παραγωγικότητας και το δεύτερο την τοπική ψύχρανση των υδάτων. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι το είδος αυτό παρουσιάζει δραστική μείωση στα 
ποσοστά εμφάνισής του (0-1,5%) ή εξαφανίζεται εντελώς από την πανίδα που 
χαρακτηρίζει τον σαπροπηλό S1, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα αυξημένα 
ποσοστά του (έως 43%) που παρατηρούνται στο βόρειο-κεντρικό Αιγαίο ή σε άλλες 
περιοχές της ανατολικής Μεσογείου (Rohling et al., 1997; Zachariasse et al., 1997; 
de Rijk et al., 1999; Geraga et al., 2005, 2008, 2010). Ωστόσο, εξαίρεση για τη 
λεκάνη του νοτίου Αιγαίου φαίνεται να αποτελεί ο πυρήνας ΚΝ3, όπου 
καταγράφονται αντίστοιχα ποσοστά έως και 12,50% (μέσες τιμές περίπου 5%). Η 
διαφοροποίηση αυτή απασχόλησε αρκετούς ερευνητές (π.χ. Casford et al., 2002; 
Geraga et al., 2010) την τελευταία δεκαετία και αποδόθηκε από τους τελευταίους 
στην έντονη δράση μεγάλων ποτάμιων συστημάτων που δρουν στην λεκάνη του 
βορείου και κεντρικού Αιγαίου, η οποία σε συνδυασμό με την εισροή γλυκών υδάτων 
από την Μαύρη Θάλασσα δημιουργούν ένα επιφανειακό υδάτινο στρώμα χαμηλής 
αλατότητας, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο δεν είναι τόσο εμφανές στις 
υπολεκάνες του νοτίου Αιγαίου. Το τελευταίο φαίνεται να οφείλεται στον (ημι)μόνιμο 
χαρακτήρα του θερμοκλινούς, το οποίο αναπτύσσεται κατά τη σαπροπηλητική 
ακολουθία και λειτουργεί ως εμπόδιο για τα ανοδικά ρεύματα, γεγονός που οδηγεί 
στην πενία της επιφανειακής υδάτινης στήλης σε θρεπτικά συστατικά κατά τη 
διάρκεια των ψυχρών περιόδων και αντανακλάται από τα ιδιαιτέρως χαμηλά 
ποσοστά του είδους T. quinqueloba εντός του σαπροπηλού S1.   
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Εικ. 5.1: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα NS-14. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (ΑPFE1-10) (τροποποιημένο από Triantaphyllou 
et al., 2007 and Triantaphyllou et al., 2009a). 
Fig. 5.1: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core NS-14. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-10) (modified 
after Triantaphyllou et al., 2007 and Triantaphyllou et al., 2009a). 



Chapter 5: Bio-ecostratigraphy of Eastern Mediterranean Sea 

65 

 

 
 
 

0 4080

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0 1530 0 25 50 0 10 20 0 2040 0 5 10 0 1.5 3 0 1020 0 5 10

D
e

p
th

 (
cm

)

0 1 2 0 2 4 0 8 16 0 0.5 1 0 15 30 0 1 2 0 2040 0 30600 10 20 0 50100

S1b

S1a

S1i

SMH

APFE-1

APFE-2

APFE-3

APFE-4

APFE-5

APFE-6

APFE-7

APFE-8

APFE-10e
APFE-10d

APFE-10c

APFE-9c
APFE-9b
APFE-9a

APFE-10b
APFE-10a

APFE-11

Turbidites

B1

Q1

I2

P2
P2

P3Ps1
Q2

Ra2

Ra

R0

R1a=Rr

R1b

R1c

B0

I

Pm

f1

f2
f3

f4
f5

f8
f9

f15

f33

f36

f26

f34

f17
f18

f28

f16

f35

f29

f30
f31

f10

f14

f11

f13

f21

f23
f24

f20

f27

f12

f22

f32

f37

f19

f33

f25

(%)

Bio-ecozones
  (this study)G. ruber rosea SPRUDTS groupG. rubescens G. siphoniferaT. quinqueloba G. inflata G. scitula N. pachyderma (s) N. dutertrei (s)

G. trilobus G. truncatulinoides G. crassaformis G. glutinata N. pachyderma (d) N. dutertrei (d)G. ruber   alba G. bulloides O. universa Warm/Cold

 
 
Εικ. 5.2: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα NS-18. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (ΑPFE1-11). 
Fig. 5.2: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core NS-18. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-11). 
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Εικ. 5.3: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα NS-40. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (ΑPFE1-15) (τροποποιημένο από Triantaphyllou 
et al., 2007 and Triantaphyllou et al., 2009a). 
Fig. 5.3: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core NS-40. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-15) (modified 
after Triantaphyllou et al., 2007 and Triantaphyllou et al., 2009a). 
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Εικ. 5.4: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα SK-1. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (ΑPFE1-11). 
Fig. 5.4: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core SK-1. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-11). 
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Εικ. 5.5: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα ΚΝ-3. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (ΑPFE1-8). 
Fig. 5.5: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core ΚΝ-3. To the right are the established bio-ecozones (ΑPFE1-8). 
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Εικ. 5.6: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα ADE 3-23. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (LPFE1-21) και τα ισοτοπικά στάδια (MIS1-4). 
Fig. 5.6: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core ADE 3-23. To the right are the established bio-ecozones (LPFE1-10) and the 
marine isotope stages (MIS1-4). 
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Εικ. 5.7: ∆ιάκριση βιο-οικοζωνών για τον πυρήνα ADE 3-24. ∆εξιά εικονίζονται οι καθορισμένες βιο-οικοζώνες (LPFE1-10) και τα ισοτοπικά στάδια (MIS1-2). 
Fig. 5.7: Frequency curves of the most indicative foraminifera species in core ADE 3-24. To the right are the established bio-ecozones (LPFE1-10) and the 
marine isotope stages (MIS1-2). 
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Globorotalia inflata 
Το είδος αυτό, εντός της Μεσογείου, συνδέεται με σχετικά εύκρατες-ψυχρές και καλά 
αναμειγνυόμενες, ομογενείς υδάτινες μάζες (Thunell, 1978; Pujol & Vergnaud-
Grazzini, 1995) και παρουσιάζει μία σποραδική κατανομή. Ειδικότερα, όπως 
διαφαίνεται από τα μοντέλα κατανομής του συγκεκριμένου είδους σε όλους τους υπό 
εξέταση πυρήνες τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Λιβυκό Πέλαγος, συμμετέχει στην 
πανίδα κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων ισοτοπικών σταδίων. Με εξαίρεση τον 
πυρήνα ADE 3-23, όπου το είδος αυτό απουσιάζει εντελώς κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου ισοτοπικού σταδίου, είναι φανερό ότι οι καταλληλότερες προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη του είδους αυτού στην υδάτινη στήλη υπήρχαν κατά τη διάρκεια 
τμημάτων του δεύτερου και κυρίως του τρίτου ισοτοπικού σταδίου.  
 
Κατά τη διάρκεια του MIS 3 παρουσιάζει συνεχή κατανομή, με τα μέγιστα ποσοστά 
του να καταγράφονται στα ιζήματα που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που 
παρεμβάλλεται μεταξύ των Ηe4 και Ηe5  γεγονότων. Η άνθιση του είδους αυτού κατά 
τη προαναφερθείσα χρονική περίοδο, φτάνει στα ποσοστά του 20% της συνολικής 
πανίδας και καταδεικνύει την επικράτηση εύκρατων, μεσοτροφικών και καλά 
αναμειγνυόμενων υδάτινων μαζών εντός του Λιβυκού Πελάγους. Στην έναρξη του 
δεύτερου ισοτοπικού σταδίου ως τον τερματισμό της τελευταίας παγετώδης περιόδου 
(20.0-15.0 kyrnc BP), παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξή του σε 
μικρά συνήθως ποσοστά (2-8%) εντός του Αιγαίου Πελάγους (Geraga et al., 2005), 
το μοντέλο κατανομής του πυρήνα NS-40 δεν επιβεβαιώνει τη μικρή αυτή εμφάνισή 
του. Ωστόσο, το αντίστοιχο μοντέλο του πυρήνα NS-18 για το παραπάνω είδος 
δεικνύει την εξασθενημένη παρουσία του (ποσοστά περίπου 1%) στα ανώτερα 
στάδια της παγετώδους περιόδου (έναρξη του MIS2), γεγονός που έχει επίσης 
καταγραφεί και σε πυρήνες από διαφορετικές λεκάνες της Μεσογείου (Jorissen et al., 
1993; Capotondi et al., 1999; Asioli et al., 2001; Ariztegui et al., 2001).  
 
Αντιθέτως, στο δεύτερο μισό του MIS 2 (από 13.0 έως τα 10.0 kyrnc BP), το είδος 
αυτό αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό των συναθροίσεων των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων για την περίοδο που καλύπτει το χρονικό διάστημα της μεταβατικής 
προς το Ολόκαινο περιόδου στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Αναλυτικότερα,  
στα 12.8 kyrnc BP σημειώνεται σημαντική αύξηση στην αφθονία του, με διαδοχικά 
μέγιστα των ποσοστών εμφάνισής του (NS-18: 13,13% και NS-40: 12,59%) στα 12.5 
και 11.7 kyrnc BP αντίστοιχα (βιοσυμβάν I2). Ακολούθως, εντός του Younger Dryas το 
παραπάνω είδος εμφανίζει μία φθίνουσα πορεία και τελικά αντικαθίσταται από το 
είδος G. glutinata (Casford et al., 2007). Στο Ολόκαινο, η G. inflata εντοπίζεται σε 
μικρά ποσοστά (0-5,78%) πριν  την απόθεση του σαπροπηλού (Βιοσυμβάν Ι1), ενώ 
αξιοπρόσεκτα είναι και τα ποσοστά εμφάνισής του  κατά τη διακοπή της 
ιζηματογένεσής του σαπροπηλού (S1i) (NS-18: 2,29% NS-40: 5,58% και KN3: 
5,71%)  και μετά το πέρας της απόθεσής του (NS-14: 28,57%, NS-18: 19,46%, NS-
40: 25,66%, KN3: 11,57%, ADE 3-24: 2,90%, ADE 3-24: 6,80%). Στη δεύτερη 
περίπτωση, η σημαντική παρουσία του ουσιαστικά δηλώνει την επικράτηση έναντι 
του είδους N. pachyderma (d), γεγονός που έχει χαρακτηριστεί από τους Pujol & 
Vergnaud-Grazzini (1989) ως βιοσυμβάν I (7.7-7.8 kyrnc BP). Η σύγχρονη εξαφάνιση 
της G. inflata από το Αιγαίο Πέλαγος και την ανατολική Μεσόγειο γενικότερα πιθανά 
να ταυτίζεται με την έλλειψη μίξης της υδάτινης στήλης, εξαιτίας της αυξανόμενης 
εκφόρτωσης που συντελείται από τα ποτάμια λόγω των υγρών κλιματικών συνθηκών 
που επικρατούν στην περιοχή. 
 
Globorotalia scitula 
Η G. scitula εμφανίζει συνεχή κατανομή, με μικρά ποσοστά εμφάνισης που δεν 
υπερβαίνουν το 7%, μόνο στο κατώτερο τμήμα των πυρήνων που αντιστοιχεί στην 
παγετώδη περίοδο. Στα 13.2 kyrnc BP καταγράφεται η απότομη μείωση στη 
διακύμανση του παραπάνω είδους, η οποία αποτελεί το βιοσυμβάν εκείνο που 
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οριοθετεί το τέλος της παγετώδης περιόδου και την απαρχή της μεταβατικής 
περιόδου προς το Ολόκαινο (ειδικότερα την χρονοζώνη Bølling, Zachariasse et al., 
1997). Οι μέγιστες συγκεντρώσεις του είδους αυτού (7% στο Αιγαίο και 10% στο 
Λιβυκό Πέλαγος) παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των ψυχρών γεγονότων He1-Ηe5 
(βιοσυμβάντα Sc2-Sc6 και SFDZ αντίστοιχα) και καταδεικνύουν κατά κύριο λόγο την 
μείωση της θερμοκρασίας αλλά και την ευτροφικότητα της υδάτινης στήλης του 
Αιγαίου και Λιβυκού Πελάγους τις παραπάνω χρονικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια 
του Ολοκαίνου, έχουν αναφερθεί σπάνιες εμφανίσεις του είδους αυτού τόσο στη 
δυτική (στα 9.5 και 8.4 kyrnc BP –πυρήνες MD 952043 και ODP 977 αντίστοιχα - 
Pérez-Folgado et al., 2003) όσο και στην ανατολική Μεσόγειο (6.1 kyrnc BP –
πυρήνας C40–Geraga et al., 2000), γεγονός που επιβεβαιώνεται από το μοντέλο 
κατανομής του συγκεκριμένου είδους στον πυρήνα NS-14, όπου παρατηρείται μία 
σποραδική επανεμφάνισή του (σε ποσοστό 0,45%) στο ανώτερο τμήμα του 
σαπροπηλού S1a (92 cm ή 8.4 χιλιάδες χρόνια), όσο και σε αυτό του πυρήνα ADE 3-
23, όπου αμέσως μετά το τέλος του Younger Dryas (περίπου στα 9.5-10.0 kyrnc BP) 
σημειώνει τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισής του (της τάξεως του 13%) εντός του 
Ολοκαίνου.  
 
Globorotalia truncatulinoides 
Το είδος G. truncatulinoides απομονώνεται κυρίως στο ενδιάμεσο τμήμα του πυρήνα, 
χαρακτηρίζοντας τις αποθέσεις που αντιστοιχούν στις χρονοζώνες Bølling/Allerød και 
Younger Dryas (εντός του MIS2), με τα ποσοστά του να μην υπερβαίνουν ποτέ το 
6% της συνολικής πανίδας στο Αιγαίο (στους μικρότερου βάθους NS-14 και NS-18 το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο από 3%) και το 10% (ADE 323: 4%, ADE 324: 
10%) στο Λιβυκό Πέλαγος. Εμφανίζεται στα 13.0 kyrnc BP, και με εξαίρεση τα 12.8 
kyrnc BP όπου και παροδικά εξαφανίζεται, παρουσιάζει  μία συνεχή κατανομή μέχρι 
τη βάση του Ολοκαίνου και συγκεκριμένα την έναρξη του σαπροπηλού. Μία 
σημαντική αύξηση στα ποσοστά του (NS-18: 2,29%, NS-40: 4,53%) παρατηρείται 
στα 12.1 kyrnc BP, κατά αντιστοιχία με την γειτονική υπολεκάνη του Μυρτώου 
Πελάγους (Geraga et al., 2000), και κατά τη διάρκεια του Younger Dryas (NS-40: 
5,60%, ADE 3-23: 10,27%)  ελέγχεται κυρίως από την κατακόρυφη ανάμειξη και 
επικοινωνία των υδάτων κατά τους χειμερινούς μήνες (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 
1995). Χαρακτηριστική είναι επίσης η αλλαγή της φοράς περιέλιξης των ατόμων του 
παραπάνω είδους, από δεξιόστροφα σε αριστερόστροφα, που συμβαίνει στα 11.7 
kyrnc BP στο Αιγαίο Πέλαγος, ταυτόχρονα δηλαδή με την λεκάνη της Αδριατικής και 
της Τυρρήνιας Θάλασσας στην κεντρική Μεσόγειο (Jorissen et al., 1993). Η τελική 
επανεμφάνισή του πριν από τη σύγχρονη παρουσία του στην υδάτινη στήλη της 
ανατολικής Μεσογείου σημειώνεται στο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη 
διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού. Ωστόσο, η τελευταία αντανακλάται μόνο 
στους πυρήνες από το Λιβυκό Πέλαγος, γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στην 
ημίκλειστη φύση αλλά και στην μικρού βάθους λεκάνη του Αιγαίου Πελάγους. 
 
Neogloboquadrinids 
Τα είδη N. pachyderma και N. dutertrei εμφανίζονται μόνο στο μεσαίο και κατώτερο 
τμήμα των πυρήνων σημειώνοντας όμοιες τάσεις στην κατακόρυφη κατανομή τους 
στους πυρήνες με μικρές μόνο διακυμάνσεις ως προς την μεταξύ τους αναλογία. 
Υπερτερούν τα δεξιόστροφα περιελιγμένα άτομα, με τους αριστερόστροφους τύπους 
των παραπάνω ειδών να έχουν παρατηρηθεί σε μεμονωμένα μόνο διαστήματα  που 
συνδέονται με τις χαμηλότερες τιμές θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας, κυρίως 
στα Heinrich γεγονότα εντός της παγετώδης περιόδου (βιοσυμβάντα Ps1, PS2, Ps3) 
και στους ψυχρούς ορίζοντες GI-1d, GI-1b και GS-1 σε όλους τους υπό εξέταση 
πυρήνες.  
 
Η παρουσία του N. dutertrei κυμαίνεται από 0-26%, ενώ αντίστοιχα του N. 
pachyderma ποικίλει από 0-36%, με το αποκορύφωμα τους να σημειώνεται κατά τη 
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διάρκεια του τελευταίου μέγιστου της παγετώδης περιόδου (LGM), όπου συνολικά και 
τα δύο είδη μαζί συγκεντρώνουν ποσοστά μεγαλύτερα από 50% (βιοσυμβάν P4). 
Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια των ψυχρών Heinrich γεγονότων τα ποσοστά εμφάνισής 
τους μειώνονται αισθητά παρουσιάζοντας μέσες τιμές περίπου στο 15% και 20% 
αντίστοιχα (βιοσυμβάντα Pm2 και Pm3). Εξαίρεση στην παραπάνω διαπίστωση 
αποτελεί το He1 ψυχρό συμβάν, όπου τα ποσοστά εμφάνισης του είδους N. 
pachyderma πλησιάζουν το 40% στο Αιγαίο (NS-40:40%,  NS-18: 25%) και το 28% 
στο Λιβυκό (ADE 3-23: 20,00%, ADE 324: 27,60%), με εξίσου σημαντικά να είναι τα 
ποσοστά που εμφανίζει και το είδος N. dutertrei (NS-18: 25,00%, ADE 3-23: 3,55%, 
ADE 3-24: 2,34%) κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου (βιοσυμβάν P3 κατά Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1989). Η ίδια ακριβώς κατανομή των δύο αυτών αντιπροσώπων 
(σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις η κατανομή τους δεν διαχωρίζεται αφού έχουν 
ενοποιηθεί σε μία ενιαία κατηγορία – π.χ. Perez-Folgado et al., 1989) έχει 
παρατηρηθεί σε όλες τις επιμέρους υπολεκάνες της Μεσογείου (π.χ. Θάλασσα της 
Αλμπόρας και Κόλπος του Κάντιθ-Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989; Cacho et al., 
1999, 2001, 2002; Pérez-Folgado et al., 2003, Τυρρήνια Θάλασσα-Di Donato et al., 
2008; Buccheri et al., 2002, Αδριατική Θάλασσα-Rohling et al., 1997; Capotondi et 
al., 1999; Asioli et al., 2001; Ariztegui et al., 2001, Σικελία-Spriovieri et al., 2003; 
Rouis-Zargouni et al., 2010, Ιόνιο Πέλαγος- Μυλωνά, 2005; Geraga et al., 2008, 
Αιγαίο Πέλαγος-Zachariasse et al., 1997; Casford et al., 2002; Geraga et al., 2000, 
2005, 2010). Ο χαρακτήρας του υδάτινου αυτού ορίζοντα για το Αιγαίο και Λιβυκό 
Πέλαγος κρίνεται με βάση τα ποσοστά αφθονίας των παραπάνω ειδών ως μόνιμος ή 
(ημι)μόνιμος, με τον τελευταίο χαρακτηρισμό να αντιστοιχεί στα Heinrich γεγονότα. 
 
Μετά το μικρότερης κλίμακας (10-15%) μέγιστο που παρουσιάζει το είδος N. 
pachyderma εντός της χρονοζώνης Younger Dryas (βιοσυμβάν P2) και συγκεκριμένα 
στα 9.0 kyrnc BP, αρχίζει η σταδιακή μείωση της αφθονίας του που αντανακλά την 
αύξηση του βάθους του πυκνοκλινούς (Rohling & Bryden, 1994). Αναλυτικότερα, 
σύμφωνα με τις κατανομές των δύο ειδών προκύπτει ότι το είδος N. dutertrei 
εξαφανίζεται από την πανίδα μετά το πέρας της ψυχρής περιόδου Younger Dryas, 
ενώ το είδος N. pachyderma συνεχίζει να συμμετέχει στην πανίδα της ανατολικής 
Μεσογείου ακόμα και κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου με σποραδικές εμφανίσεις και 
σε μικρότερα ποσοστά (0-10%). Τα σημεία επανεμφάνισής του είναι τα σύντομα 
χρονικά διαστήματα που αντιστοιχούν στην διακοπή και αμέσως μετά το τέλος της 
απόθεσης του σαπροπηλού και συνδέονται με την πλούσια οξυγονωμένη και 
λιγότερο στρωματοποιημένη υδάτινη στήλη.  
 
Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η απουσία των Neogloboquadrinids από τα διαστήματα 
που αντιστοιχούν στην απόθεση του σαπροπηλού S1. Η τελευταία έχει αποδοθεί 
στον ανταγωνιστικό τρόπο διαβίωσης των αντιπροσώπων της οικογένειας αυτής σε 
σχέση με το είδος G. ruber, το οποίο και αποτελεί τον κυρίαρχο είδος κατά τη 
διάρκεια της απόθεσης του πιο πρόσφατου σαπροπηλού S1 (Negri et al., 1999). 
Φαίνεται σαν το είδος G. ruber να αντικαθιστά το είδος N. dutertrei. Η πιο λεπτομερής 
δειγματοληψία που διεξήχθη στον ορίζοντα του σαπροπηλού έδειξε ότι η αύξηση στα 
ποσοστά εμφάνισης του πρώτου είδους δρα ως περιοριστικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη του δεύτερου. Μόνο πριν ή μετά ακριβώς από την άνθιση που παρουσιάζει 
το είδος G. ruber, πιθανά συνδεόμενο με λιγότερα θρεπτικά στην υδάτινη στήλη, την 
ανάμειξη των υδάτων και σε μικρότερο βαθμό λόγω της θερμοκρασίας, οι 
αντιπρόσωποι της οικογένειας των Neogloboquadrinids είναι ικανοί να διαβιούν στην 
υδάτινη στήλη. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι τέτοιου είδους μικροπανιδικές μεταβολές 
αντανακλούν κάτι περισσότερο από μία μόνο ιζηματολογική φάση κατά τη διάρκεια 
της απόθεσης των σαπροπηλών. 
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5.3. ΒΙΟ-ΟΙΚΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ 
Στην παρούσα διατριβή αναγνωρίστηκαν και ορίστηκαν συνολικά 15 βιο-οικοζώνες 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων χαρακτηριστικές για το Αιγαίο Πέλαγος (APFE-1 έως 
APFE-15; Εικ. 5.1-5.5) και 21 βιο-οικοζώνες για το Λιβυκό Πέλαγος (LPFE-1 έως 
LPFE-21; Εικ. 5.6-5.7). Ειδικότερα για τις πρώτες, αυτές αντιστοιχούν στις οικοζώνες 
που προσδιορίστηκαν πρόσφατα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο (πυρήνες NS-14 και NS-
40 - Triantaphyllou et al., 2007, 2009a), με την επιπρόσθετη, αναλυτικότερη 
καταγραφή τους στους υπόλοιπους υπό μελέτη πυρήνες (NS-18, KN-3, SK-1) και την 
περαιτέρω επέκτασή τους στα παλαιότερα ιζήματα της μεσοπαγετώδους και 
τελευταίας παγετώδους περιόδου. Όλες τους είναι συγκρίσιμες με τις οικοζώνες και 
τις βιοζώνες που έχουν τεκμηριωθεί για την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο 
(Jorissen et al., 1993; Capotondi et al., 1999; Sbaffi et al., 2001; Principato et al., 
2003; Geraga et al., 2008; Triantaphyllou et al., 2007, 2009a). Τα όρια μεταξύ των 
βιο-οικοζωνών καθορίζονται είτε άμεσα από 14C χρονολογήσεις και βιοσυμβάντα 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων (αναφέρονται εντός παρένθεσης), είτε έμμεσα με τη 
γραμμική συσχέτιση μεταξύ των προαναφερθέντων σημείων θεωρώντας σταθερούς 
τους ρυθμούς ιζηματογένεσης μεταξύ των σημείων αυτών. Παρακάτω συνοψίζονται 
οι κυρίαρχοι χαρακτήρες για κάθε μία από τις παραπάνω βιο-οικοζώνες, με σκοπό να 
καθοριστεί ένα υψηλής ευκρίνειας βιο-οικο-στρωματογραφικό σχήμα για την 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
–LPFE-21 (60.0-53.0 kyrnc BP):  
Κορυφή: Αύξηση των ειδών G. bulloides (βάση βιοσυμβάντος Β6) και G. ruber alba 
(βιοσυμβάν Ra3), εμφάνιση του G. truncatulinoides και σημαντική μείωση των 
ποσοστών εμφάνισης των αντιπροσώπων της οικογένειας των Νeogloboquadrinids. 
Ενδιάμεσο διάστημα: Μέγιστα ποσοστά εμφάνισης των ειδών N. pachyderma και N. 
dutertrei (βιοσυμβάν P6), σημαντική παρουσία των G. truncatulinoides, G. glutinata, 
G. bulloides και και G. ruber alba. 
 
–LPFE-20 (53.0-52.0 kyrnc BP): Χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των ειδών N. 
pachyderma (s), T. quinqueloba (βιοσυμβάν Q7) και G. bulloides (βιοσυμβάν B6).  
Ενδιάμεσο διάστημα: Σημαντική παρουσία των ειδών N. pachyderma (d), G. inflata 
και G. ruber alba (μεσοδιάστημα του βιοσυμβάντος Ra3). 
 
–LPFE-19 (52.0-44.6 kyrnc BP): 
Κορυφή: Αύξηση των ειδών G. inflata, T. quinqueloba, G. scitula και N. pachyderma 
(s) και μείωση των ειδών G. glutinata, G. bulloides και G. ruber alba. 
Ενδιάμεσο διάστημα: Μέγιστα ποσοστά εμφάνισης του είδους G. bulloides 
(βιοσυμβάν B5), σημαντική παρουσία των ειδών G. inflata, N. pachyderma, G. 
crassaformis. Στη βάση παρατηρείται σημαντική αύξηση των ειδών G. ruber alba 
(οροφή του βιοσυμβάντος Ra3), T. quinqueloba (οροφή του βιοσυμβάντος Q7) και G. 
scitula (βιοσυμβάν Sc6). 
 
–LPFE-18 (44.6-42.8 kyrnc BP): Χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των ειδών N. 
pachyderma (s) (βιοσυμβάν Ps5) και των ειδών (T. quinqueloba, G. glutinata, G. 
scitula και N. pachyderma (d)) που ανήκουν στην ζώνη μικρών τρηματοφόρων 
(βιοσυμβάν SFDZ – Small Foraminifera Dominance Zone).  
Eνδιάμεσο διάστημα: σημαντική παρουσία των ειδών G. bulloides, G. inflata και G. 
ruber alba. 
 
–LPFE-17 (42.8-35.3 kyrnc BP):  
Κορυφή: Αύξηση των ειδών G. inflata (οροφή του βιοσυμβάντος Ι5), T. quinqueloba, 
G. glutinata, G. scitula και N. pachyderma (d) (βιοσυμβάν SFDZ–Small Foraminifera 
Dominance Zone). 



Chapter 5: Bio-ecostratigraphy of Eastern Mediterranean Sea 

75 

 

Ενδιάμεσο διάστημα: Μέγιστα ποσοστά εμφάνισης του είδους G. inflata (βιοσυμβάν 
Ι5), σημαντική παρουσία των ειδών G. glutinata, N. dutertrei, G. bulloides, O. 
universa, G. ruber alba, G. crassaformis και G. ruber rosea. 
 
–LPFE-16 (35.3-32.87 kyrnc BP): Χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των ειδών T. 
quinqueloba, G. glutinata, G. scitula και N. pachyderma (d) (βιοσυμβάν SFDZ – 
Small Foraminifera Dominance Zone), καθώς και των ειδών G. bulloides (βιοσυμβάν 
B4), N. pachyderma (s) (βιοσυμβάν Ps4). Το είδος G. ruber alba καθώς και τα είδη 
που χαρακτηρίζουν θερμές υδάτινες μάζες εμφανίζονται σε μικρά σχετικά ποσοστά 
(<10%) ή απουσιάζουν εντελώς από την περιεχόμενη μικροπανίδα. 
 
–LPFE-15 (32.87-30.4 kyrnc BP):  
Κορυφή: Αύξηση των ειδών G. bulloides (βάση του βιοσυμβάντος Β3), T. 
quinqueloba (βάση του βιοσυμβάντος Q4), N. pachyderma (s)(βάση του 
βιοσυμβάντος Ps3), μείωση των ειδών G. ruber alba, G. ruber rosea, O. universa και 
G. glutinata.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Αύξηση του T. quinqueloba (βιοσυμβάν Q5-6), G. inflata 
(βιοσυμβάν Q5, G. scitula (βιοσυμβάν Sc4-5). Σημαντική παρουσία των ειδών G. 
glutinata, N. dutertrei, G. ruber alba, G. ruber rosea. 
Ισοδυναμία: Η βιοζώνη 9 των Sbaffi et al. (2001). 
 
–APFE-15 (30.4-26.7 kyrnc BP) / LPFE-14 (30.4-26.7 kyrnc BP): Χαρακτηρίζεται από 
τα μέγιστα στην αφθονία των ειδών T. quinqueloba (βιοσυμβάν Q4), G. scitula 
(βιοσυμβάν Sc3), G. bulloides (βιοσυμβάν B3), N. pachyderma (s) (βιοσυμβάν Ps3), 
καθώς και τα ελάχιστα ποσοστά εμφάνισης των δεξιόστροφων ατόμων του είδους N. 
pachyderma (βιοσυμβάν Pm3). Το είδος G. ruber alba είναι συχνό αλλά όχι άφθονο 
καθώς εμφανίζει μικρά ποσοστά (<15% στο Αιγαίο Πέλαγος και <5% στο Λιβυκό 
Πέλαγος). 
Ισοδυναμία: Ένα τμήμα της βιοζώνης 8b των Sbaffi et al. (2001) και το κατώτερο 
τμήμα της οικοζώνης 2 των Tamburini et al. (1998). 
 
–APFE-14 (26.7-22.4 kyrnc BP) / LPFE-13 (26.7-22.4 kyrnc BP):  
Κορυφή: Αύξηση των ειδών G. bulloides (βάση του βιοσυμβάντος Β2), N. dutertrei 
και G. ruber alba.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Αύξηση του N. pachyderma (d)(βιοσυμβάν P5). Σημαντική 
παρουσία των ειδών G. glutinata, T. quinqueloba, G. scitula. 
Ισοδυναμία: Το κατώτερο τμήμα της βιοζώνης 8a και η βιοζώνη 8b των Sbaffi et al. 
(2001), το κατώτερο τμήμα της οικοζώνης 10 των Capotondi et al. (1999), αλλά και 
της οικοζώνης 2 των Tamburini et al. (1998). 
 
–APFE-13 (22.4-19.4 kyrnc BP) / LPFE-12 (22.4-19.4 kyrnc BP): Χαρακτηρίζεται από 
τα μέγιστα στην αφθονία των ειδών T. quinqueloba (βιοσυμβάν Q3), G. scitula 
(βιοσυμβάν Sc2), G. bulloides (βιοσυμβάν B2), N. pachyderma (s) (βιοσυμβάν Ps2), 
καθώς και τα ελάχιστα ποσοστά εμφάνισης των δεξιόστροφων ατόμων του είδους N. 
pachyderma (βιοσυμβάν Pm2). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα παραπάνω βιοσυμβάντα 
διέπουν ολόκληρη την βιο-οικοζώνη, χωρίς σημαντικές μεταβολές από την βάση 
προς την οροφή της. Η μόνη διαφοροποίηση παρατηρείται στο είδος G. ruber alba, 
το οποίο εμφανίζει μία αυξητική τάση από την βάση προς την οροφή της οικοζώνης 
με μικρά όμως ποσοστά. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του είδους N. dutertei. 
Ισοδυναμία: Το ανώτερο και μεσαίο τμήμα της βιοζώνης 8a των Sbaffi et al. (2001), 
το ανώτερο και μεσαίο τμήμα της οικοζώνης 10 των Capotondi et al. (1999), η βάση 
της οικοζώνης 9F των Sprovieri et al. (2003), το κατώτερο τμήμα της οικοζώνης 2 
των Tamburini et al. (1998). 
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–APFE-12 (19.4-15.0 kyrnc BP) / LPFE-11 (19.4-15.0 kyrnc BP): Τα μόνιμα υψηλά 
ποσοστά εμφάνισης των ψυχρών υποπολικών ειδών (κυμαίνονται σταθερά από 50-
70%) επιτρέπουν τον συσχετισμό της βιο-οικοζώνης αυτής με την GRIP GS-2 
περίοδο, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της τελευταίας παγετώδης περιόδου 
κατά το δεύτερο ισοτοπκό στάδιο (MIS 2). ∆ιαχωρίζεται σε τρεις υπο-βιο-οικοζώνες 
(APFE-12a, APFE-12b, APFE-12c), ανάλογα με το ποιος αντιπρόσωπος της 
οικογένειας των Neogloboquadrinids υπερτερεί. Στη μεσαία από αυτές που 
αντιστοιχεί στο τελευταίο μέγιστο της παγετώδης περιόδου (LGM/GS2b) υπερτερεί το 
είδος N. dutertrei, ενώ στις άλλες δύο (GS-2a και GS2c) κυριαρχεί το είδος N. 
pachyderma. Η αφθονία του είδους G. ruber alba είναι στα ίδια επίπεδα (Λιβυκό 
Πέλαγος) ή αισθητά μεγαλύτερη τόσο από την προηγούμενη όσο και από την 
επόμενη βιο-οικοζώνη (He2 και He1 ψυχρά γεγονότα αντίστοιχα). Αναλυτικότερα, η 
κατανομή των κυριότερων ειδών έχει ως ακολούθως: 
APFE-12a/LPFE-11a:  Αύξηση των ειδών G. scitula, N. pachyderma και μείωση των 
N. dutertrei και G. bulloides. Σημαντική παρουσία των ειδών T. quinqueloba και G. 
glutinata. 
APFE-12b/LPFE-11b: Αύξηση των ειδών N. dutertrei, G. glutinata και μείωση του N. 
pachyderma. Σημαντική παρουσία των ειδών G. scitula, G. bulloides και T. 
quinqueloba.  
APFE-12c/LPFE-11c: Αύξηση των ειδών N. pachyderma (d), T. quinqueloba (βάση 
του βιοσυμβάντος Q2) και σημαντική παρουσία των ειδών G. bulloides, G. glutinata, 
G. scitula και N. dutertrei. 
Ισοδυναμία: Η βιοζώνη 7 και η κορυφή της βιοζώνης 8a των Sbaffi et al. (2001), η 
οικοζώνη 9 και η κορυφή της οικοζώνης 10 των Capotondi et al. (1999), το μεσαίο και 
κατώτερο τμήμα της οικοζώνης 8F των Sprovieri et al. (2003) και της βιοζώνης Α των 
Geraga et al. (2008), η βιοζώνη 10a-b των Siani et al. (2010), τμήμα της οικοζώνης 2 
των Tamburini et al. (1998). 
 
–APFE-11 (15.0-13.2 kyrnc BP) / LPFE-10 (15.0-13.2 kyrnc BP): Τα κυρίαρχα, από 
πανιδικής απόψεως, χαρακτηριστικά αυτής της βιο-οικοζώνης είναι η σημαντική 
μείωση που εμφανίζει το είδος G. ruber alba και η σποραδική επανεμφάνιση των 
αριστερόστροφων ατόμων των ειδών N. pachyderma και N. dutertrei (βιοσυμβάν 
Ps1).  
Κορυφή: Μείωση του G. ruber alba, αύξηση των ειδών G. glutinata και N. dutertrei.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Σταθερά μικρά σχετικά ποσοστά του G. ruber alba, σημαντική 
παρουσία των T. quinqueloba, G. scitula και G. glutinata, άνθιση των αντιπροσώπων 
της οικογένειας των Neogloboquadrinids με τη σποραδική εμφάνιση των 
αριστερόστροφων ατόμων για τα είδη N. pachyderma και N. dutertrei. H βάση της 
σηματοδοτείται από τη μικρή αύξηση στην αφθονία του T. quinqueloba (μεσαίο τμήμα 
του βιοσυμβάντος Q2), καθώς και την έναρξη του μεγίστου που παρουσιάζουν τα 
δεξιόστροφα άτομα του είδους N. pachyderma (βάση του βιοσυμβάντος P3) εντός 
της συγκεκριμένης ζώνης. 
Ισοδυναμία: Το κατώτατο τμήμα της οικοζώνης PF6 των Principato et al. (2003), η 
βιοζώνη 6a-b των Sbaffi et al. (2001), η οικοζώνη 8 των Capotondi et al. (1999), η 
οικοζώνη VIΙ των Asioli et al. (1999, 2001), το ανώτερο τμήμα της οικοζώνης 8F των 
Sprovieri et al. (2003), η βιοζώνη 9 των Siani et al. (2010), το ανώτερο τμήμα της 
βιοζώνης Α των Geraga et al. (2008), η βάση της οικοζώνης ΙΙΙ των Jorissen et al. 
(1993) και τμήμα της οικοζώνης 2 των Tamburini et al. (1998). 
 
–APFE-10 (13.2-11.4 kyrnc BP) / LPFE-9 (13.2-11.4 kyrnc BP): Με βάση τις βραχείες 
και απότομες μεταβολές στη σύνθεση της πανίδας και ακολουθώντας προγενέστερες 
βιοχρονολογικές και οικοστρωματογραφικές μελέτες (Asioli et al., 1999, 2001; 
Sprovieri et al., 2003; Geraga et al., 2005; Siani et al., 2010) καθορίσαμε 5 υπο-βιο-
οικοζώνες (APFE-10a έως APFE-10e), οι οποίες αντιστοιχούν στα κλιματικά 
γεγονότα Bølling/GI-1e, Older Dryas/GI-1d, Allerød/GI-1c,a και Intra Allerød Cold 
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Period (IACP)/GI-1b αντίστοιχα. Οι τρεις υπο-βιο-οικοζώνες στην οροφή, στη μέση 
και στη βάση της βιο-οικοζώνης αυτής (APFE-10a,c,e αντίστοιχα) χαρακτηρίζονται 
κυρίως από τα αυξημένα ποσοστά του είδους G. ruber alba, αλλά και των 
υπολοίπων ειδών που χαρακτηρίζουν θερμές υδάτινες μάζες (G. rubescens, O. 
universa), ενώ μεταξύ αυτών οι υπο-βιο-οικοζώνες APFE-10b και APFE-10d 
χαρακτηρίζονται από την μείωση των παραπάνω ειδών αλλά και την αύξηση των 
ψυχρών ειδών T. quinqueloba, G. bulloides, G.scitula και G. truncatulinoides. Σε 
αντίθεση με τους πυρήνες του Αιγαίου Πελάγους, τα 5 επιμέρους προαναφερθέντα 
διαστήματα δεν ήταν εφικτό να αναγνωριστούν στους πυρήνες του Λιβυκού 
Πελάγους λόγω της χαμηλής δειγματοληπτικής ανάλυσης που καλύπτει το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
Πιο αναλυτικά, η βάση της APFE-10, και συγκεκριμένα η APFE-10e, χαρακτηρίζεται 
από την απότομη αύξηση του G. ruber alba και την ταυτόχρονη μείωση των ειδών T. 
quinqueloba και G. scitula. Η μείωση της αφθονίας των G. ruber alba και G. 
rubescens που ακολουθεί, σε συνδυασμό με την αύξηση του G. bulloides αλλά και 
την σύγχρονη παρουσία G. truncatulinoides και G. scitula φανερώνουν μία 
διαφορετική υπο-βιο-οικοζώνη (APFE-10d). Η αύξηση στην αφθονία της G. bulloides 
(βάση βιοσυμβάντος Β1 στα 13.0 χιλιάδες χρόνια) οριοθετεί το όριο των APFE-
10d/APFE-10c. Η τελευταία (APFE-10c) διέπεται από τη σημαντική αύξηση των G. 
ruber alba, G. inflata και G. rubescens, την παρουσία της  O. universa, την μείωση 
των N. pachyderma και T. quinqueloba και την σχεδόν εξαφάνιση της G. scitula. 
Ακολουθεί μία ακόμα σημαντική μεταβολή στην πανίδα για το σύντομο χρονικό 
διάστημα από 12.1 έως 11.7 χιλιάδες χρόνια (υπο-βιο-οικοζώνη APFE-10b). Τα 
ποσοστά εμφάνισης του G. ruber alba μειώνονται αισθητά, ενώ αυξάνονται τα 
αντίστοιχα ποσοστά των G. bulloides (μεσαίο τμήμα του βιοσυμβάντος Β1), G. 
truncatulinoides, G. scitula, N. pachyderma και T. quinqueloba. Το μικρότερης 
κλίμακας μέγιστο που παρουσιάζει η G. inflata, καθώς και η αλλαγή περιέλιξης των 
ατόμων του είδους G. truncatulinoides (τα βιοσυμβάντα αυτά συμπίπτουν χρονικά 
στα 11.7 kyrnc BP) οριοθετούν το όριο μεταξύ των APFE-10b και APFE-10a. Στην 
ανώτερη υπο-βιο-οικοζώνη (APFE-10a) που κλείνει την θερμή αυτή περίοδο κατά την 
μετάβαση από την τελευταία παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο παρατηρείται αύξηση 
των G. ruber, G. rubescens, O. universa και μείωση των N. pachyderma, T. 
quinqueloba, G. bulloides. Τα είδη G. inflata και G. truncatulinoides διατηρούν 
σχεδόν σταθερά ποσοστά. 
Ισοδυναμία: Το μεγαλύτερο τμήμα της PF5 και η οροφή της PF6 των Principato et al. 
(2003), η βάση της οικοζώνης 6 και η οικοζώνη 7 των Capotondi et al. (1999), η βάση 
της βιοζώνης 4 και η βιοζώνη 5 των Sbaffi et al. (2001), η βάση της οικοζώνης V  και 
η οικοζώνη VI των Asioli et al. (1999, 2001), η βάση της οικοζώνης 6F και η 7F των 
Sprovieri et al. (2003), το κατώτερο τμήμα της βιοζώνης 7 και η βιοζώνη 8 των Siani 
et al. (2010), το κατώτερο μισό της βιοζώνης C και η βιοζώνη Β των Geraga et al. 
(2008), το κατώτερο τμήμα των οικοζωνών APFE-8 και APFE-9 και οι οικοζώνες 
APFE-9 και APFE-10 των Triantaphyllou et al. (2009a) και Triantaphyllou et al. 
(2007) αντίστοιχα. Εντός της βιο-οικοζώνης αυτής παρατηρείται η μετάβαση από την 
οικοζώνη ΙΙ στην ΙΙΙ των Jorissen et al. (1993), ενώ αποτελεί τμήμα της οικοζώνης 2 
των Tamburini et al. (1998). 
 
–APFE-9 (11.4-10.0 kyrnc BP) / LPFE-8 (11.4-10.0 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στο Younger Dryas, κατά το οποίο επικρατούν τα είδη που χαρακτηρίζουν 
ψυχρά, ευτροφικά ύδατα (G. glutinata, G. bulloides, N. pachyderma, N. dutertrei), 
ενώ από τα αντίστοιχα είδη που είναι ενδεικτικά θερμών συνθηκών συμμετέχουν 
στην πανίδα μόνο τα είδη G. rubescens, G. siphonifera και G. ruber. Στο τελευταίο 
μάλιστα παρατηρείται σημαντική μείωση των ποσοστών εμφάνισής του καθ’όλη τη 
χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης βιο-οικοζώνης, ενώ τα δύο άλλα είδη 
συμμετέχουν στην πανίδα ανάλογα με τις ωκεανογραφικές συνθήκες της κάθε 
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περιοχής. Αναλυτικότερα, στη πιο ρηχή λεκάνη του Αιγαίου Πελάγους παρατηρείται 
το είδος G. rubescens, ενώ στη μεγαλύτερη βάθους λεκάνη όπου τα ενδιάμεσα ύδατα 
παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο διαπιστώνεται η παρουσία του είδους G. siphonifera. 
Επιπλέον, τα είδη G. truncatulinoides, G. inflata συμμετέχουν σε μικρά σχετικά 
ποσοστά. Έχουν αναγνωριστεί διάφορα βιοσυμβάντα, τα οποία διαχωρίζουν την 
ζώνη αυτή σε επιμέρους υπο-βιο-οικοζώνες (APFE-9a, APFE-9b, APFE-9c). 
APFE-9a/LPFE-8a: Κορυφή: Μέγιστο στην αφθονία των Neogloboquadrinids (βάση 
του βιοσυμβάντος P2) και του είδους G. inflata (οροφή του βιοσυμβάντος Ι2).  
Ενδιάμεσο διάστημα: Μείωση των ειδών G. bulloides και G. ruber alba, παρουσία 
των T. quinqueloba, G. truncatulinoides. 
APFE-9b/LPFE-8b: Κορυφή: Μέγιστα ποσοστά εμφάνισης του είδους G. bulloides 
(οροφή του βιοσυμβάντος Β1 στα 10.7 χιλιάδες χρόνια) και N. pachyderma (d) 
(οροφή του βιοσυμβάντος P2).  
Ενδιάμεσο διάστημα: Αύξηση των G. bulloides και G. rubescens, ενώ αντίστοιχα 
μείωση των ειδών G. inflata, N. dutertrei.  
APFE-9c/LPFE-8c: Κορυφή: Τέλος της αφθονίας του G. glutinata και μείωση έως 
σχεδόν εξαφάνιση του N. pachyderma.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Αύξηση των G. ruber alba και T. quinqueloba, σημαντική 
παρουσία του G. bulloides και μείωση των ειδών N. pachyderma, G. inflata, 
G.truncatulinoides και G. rubescens. 
Ισοδυναμία: Το ανώτερο μισό (εκτός της κορυφής) της PF5 των Principato et al. 
(2003), το μεγαλύτερο τμήμα της οικοζώνης 6 των Capotondi et al. (1999), της 
βιοζώνης 4 των Sbaffi et al. (2001), της οικοζώνης 6F των Sprovieri et al. (2003), της 
οικοζώνης V των Asioli et al. (1999, 2001), της βιοζώνης 7 των Siani et al. (2010), 
της βιοζώνης C των Geraga et al. (2008), το μεσαίο τμήμα των οικοζωνών APFE-8 
και APFE-9 των Triantaphyllou et al. (2009a) και Triantaphyllou et al. (2007) 
αντίστοιχα. Συμπίπτει επίσης με τη βάση της οικοζώνης 1 των Tamburini et al. (1998) 
και το ανώτερο τμήμα της οικοζώνης ΙΙ των Jorissen et al. (1993). 
 
–APFE-8 (10.0-8.79 kyrnc BP) / LPFE-7 (10.0-9.8 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στο κατώτερο τμήμα του Ολοκαίνου και συγκεκριμένα στο διάστημα που 
έπεται της ψυχρής περιόδου Younger Dryas και προηγείται της απόθεσης του 
σαπροπηλού S1.  
Κορυφή: Μεγάλη αφθονία του είδους G. ruber alba, εμφάνιση του G. ruber rosea, 
προσωρινή εξαφάνιση του G. trilobus και παρουσία του O. universa.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Αύξηση του G. ruber alba, παρουσία των ειδών N. 
pachyderma, G. truncatulinoides και G. inflata. Εντός του μεσοδιαστήματος που 
ανήκει στην οικοζώνη αυτή παρατηρήθηκαν τα βιοσυμβάντα που σχετίζονται με τα 
μέγιστα των G. glutinata και T. quinqueloba. Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των 
αριστερόστρωφων ατόμων και των δύο αντιπροσώπων της οικογένειας των 
Neogloboquadrinids στην κορυφή της συγκεκριμένης βιο-οικοζώνης. 
Ισοδυναμία: Ολόκληρη η οικοζώνη PF4a και η κορυφή της PF5 των Principato et al. 
(2003), η οικοζώνη 5 των Capotondi et al. (1999), η βιοζώνη 3 των Sbaffi et al. 
(2001), το κατώτερο τμήμα της οικοζώνης 4F καθώς και η 5F των Sprovieri et al. 
(2003), το μεγαλύτερο τμήμα της οικοζώνης IV των Asioli et al. (1999, 2001), η 
βιοζώνη 6 των Siani et al. (2010), το κατώτερο τμήμα της βιοζώνης Ε και η κορυφή 
της D των Geraga et al. (2008), η οικοζώνη APFE-8 και το ανώτερο τμήμα της APFE-
9 των Triantaphyllou et al. (2007), το κατώτερο μισό της οικοζώνης APFE-7 και το 
ανώτερο τμήμα της APFE-8 των Triantaphyllou et al. (2009a). Συσχετίζεται επίσης με 
τη βάση της οικοζώνης Ι και την οροφή της οικοζώνης ΙΙ των Jorisssen et al. (1993). 
 
–APFE-7 (8.79-8.52 kyrnc BP) / LPFE-6 (9.8-8.35 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στο κατώτερο μισό του σαπροπηλού S1a για το Αιγαίο Πέλαγος, ενώ για 
το Λιβυκό Πέλαγος αντικατροπτίζει ολόκληρο τον κατώτερο ορίζοντα του 
σαπροπηλού S1a. 
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Κορυφή: Μείωση του G. ruber alba, μεγάλη αφθονία του G. ruber rosea, αύξηση του  
O. universa και των υπολοίπων ειδών χαρακτηριστικών θερμών υδάτων (Sprudts 
group) και απότομη μείωση (σχεδόν εξαφάνιση) του G. trilobus.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Μεγάλη αφθονία των G. ruber alba και O. universa, βαθμιαία 
αύξηση του G. ruber rosea και μείωση του G. bulloides.  
Ισοδυναμία: Η βάση της οικοζώνης PF3a των Principato et al. (2003), της οικοζώνης 
4 των Capotondi et al. (1999), της οικοζώνης 4F των Sprovieri et al. (2003), της 
βιοζώνης 2 των Sbaffi et al. (2001), της οικοζώνης ΙΙΙ των Asioli et al. (1999, 2001), 
της βιοζώνης 5 των Siani et al. (2010), το κατώτερο τμήμα της βιοζώνης Ε των 
Geraga et al. (2008), οικοζώνη APFE-7 των Triantaphyllou et al. (2007) και ανώτερο 
μισό της οικοζώνης APFE-7 των Triantaphyllou et al. (2009a). 
 
– APFE-6 (8.52-8.28 kyrnc BP) / LPFE-6 (9.8-8.35 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στο ανώτερο μισό του σαπροπηλού S1a για το Αιγαίο Πέλαγος, ενώ για 
το Λιβυκό Πέλαγος δεν υπάρχουν αρκετά πανιδικά στοιχεία για να διαφοροποιηθεί 
από την προηγούμενη. 
Κορυφή: Αύξηση του G. sacculifer, επανεμφάνιση των G. inflata και N. pachyderma. 
Ενδιάμεσο διάστημα: σημαντική αύξηση των G. ruber rosea και O. universa, μεγάλη 
αφθονία των ειδών χαρακτηριστικών θερμών υδάτων όπως τα G. rubescens και G. 
siphonifera, υψηλά ποσοστά εμφάνισης του G. ruber alba που ακολουθούνται από 
μία βραχεία μείωση, σημαντική παρουσία του G. bulloides.  
Ισοδυναμία: Μεσαίο τμήμα της οικοζώνης PF3a των Principato et al. (2003), της 
οικοζώνης 4 των Capotondi et al. (1999) και της βιοζώνης Ε των Geraga et al. 
(2008), κατώτερο τμήμα της βιοζώνης 2 των Sbaffi et al. (2001), το κατώτερο τμήμα 
της οικοζώνης ΙΙΙ των Asioli et al. (1999, 2001), της οικοζώνης 4F των Sprovieri et al. 
(2003), της βιοζώνης 5 των Siani et al. (2010), οικοζώνη APFE-6 των Triantaphyllou 
et al. (2007, 2009a). 
 
–APFE-5 (7.32-8.28 kyrnc BP) / LPFE-5 (8.35-6.54 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού (S1i) που διαχωρίζει το 
ανώτερο (S1b) και κατώτερο (S1a) τμήμα της σαπροπηλητικής ακολουθίας. 
Κορυφή: εξαφάνιση των ειδών G. inflata και N. pachyderma.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Παρουσία των ειδών G. ruber rosea, G. ruber alba, μείωση της 
O. universa, μέγιστο στην αφθονία των αριστερόστροφων ατόμων N. pachyderma (s) 
και του είδους G. inflata).  
Ισοδυναμία: Ανώτερο μισό της οικοζώνης PF3a των Principato et al. (2003), της 
οικοζώνης 3 των Capotondi et al. (1999), της οικοζώνης 4F των Sprovieri et al. 
(2003) και της βιοζώνης Ε των Geraga et al. (2008), μεσαίο του κατώτερου τμήματος 
της βιοζώνης 2 των Sbaffi et al. (2001), το μεγαλύτερο μέρος της οικοζώνης ΙΙΙ των 
Asioli et al. (1999, 2001), βιοζώνη 4 και το ανώτερο μισό της βιοζώνης 5 των Siani et 
al. (2010), οικοζώνη APFE-5 των Triantaphyllou et al. (2007, 2009a). 
 
–APFE-4 (7.32-6.10 kyrnc BP) / LPFE-4 (6,54-6.10 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στο ανώτερο τμήμα του σαπροπηλού S1b. 
Κορυφή: Προσωρινή εξαφάνιση του G. sacculifer και επανεμφάνιση της G. inflata, 
μείωση του G. glutinata.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Μείωση του G. ruber alba, μεγάλη αφθονία των ειδών G. ruber 
rosea και G. sacculifer.  
Ισοδυναμία: Κατώτερο μισό της οικοζώνης PF3a των Principato et al. (2003) και της 
οικοζώνης 3 των Capotondi et al. (1999), μεσαίο τμήμα της βιοζώνης 2 των Sbaffi et 
al. (2001), κατώτερο τμήμα της βιοζώνης 2 και η βιοζώνη 3 των Siani et al. (2010), 
κατώτερο τμήμα της οικοζώνης 3F των Sprovieri et al. (2003) και της βιοζώνης F των 
Geraga et al. (2008), οικοζώνη APFE-4 των Triantaphyllou et al. (2007, 2009a).   
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–APFE-3 (6.10-5.00 kyrnc B.P.) / LPFE-3 (6.10-5.00 kyrnc B.P.): Η βιο-οικοζώνη 
αυτή αντιστοιχεί στο μεσοδιάστημα μεταξύ του σαπροπηλού S1 και του 
σαπροπηλητικού στρώματος του Μέσου Ολοκαίνου SMH. 
Κορυφή: Εξαφάνιση της G. inflata.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Επανεμφάνιση και μέγιστη αφθονία του G. inflata, μείωση του 
G. ruber rosea, παρουσία των G. sacculifer και N. pachyderma, σημαντική παρουσία 
των ειδών G. ruber alba, G. rubescens και G. siphonifera στο κατώτερο τμήμα, η 
οποία ακολουθείται αμέσως από μία σημαντική μείωση.  
Ισοδυναμία: Ανώτερο μισό της οικοζώνης PF2 των Principato et al. (2003), μεσαίο 
τμήμα της βιοζώνης 2 των Sbaffi et al. (2001), και της οικοζώνης 3 των Capotondi et 
al. (1999), της βιοζώνης F των Geraga et al. (2008), της βιοζώνης 2 των Siani et al. 
(2010), και της οικοζώνης 3F των Sprovieri et al. (2003), οικοζώνη APFE-3 των 
Triantaphyllou et al. (2007, 2009a). 
 
–APFE-2 (5.00-4.04 kyrnc BP) / LPFE-2 (5.00-4.04 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στην απόθεση του σαπροπηλητικού στρώματος του Μέσου Ολοκαίνου 
SMH. 
Κορυφή: Αύξηση του G. ruber alba, μείωση των G. ruber rosea και O. universa, 
εξαφάνιση της T. quinqueloba.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Μείωση του G. ruber alba, μεγάλη αφθονία των ειδών G. ruber 
rosea, G. sacculifer  και O. universa, σημαντική παρουσία των G. bulloides, G. 
glutinata και T. quinqueloba.  
Ισοδυναμία: Κατώτερο τμήμα της οικοζώνης PF1a των Principato et al. (2003), 
ανώτερα τμήματα της βιοζώνης 2 των Sbaffi et al. (2001), της οικοζώνης 3 των 
Capotondi et al. (1999) της βιοζώνης F των Geraga et al. (2008), της βιοζώνης 2 των 
Siani et al. (2010), και της οικοζώνης 3F των Sprovieri et al. (2003), οικοζώνη APFE-
2 των Triantaphyllou et al. (2007, 2009a).   
 
–APFE-1 (4.04-2.4 kyrnc BP) / LPFE-1 (4.04-2.0 kyrnc BP): Η βιο-οικοζώνη αυτή 
αντιστοιχεί στο ανώτερο τμήμα των πυρήνων και καταδεικνύει την επικράτηση 
συνθηκών παρόμοιων με αυτές που επικρατούν σήμερα στο Αιγαίο και στο Λιβυκό 
Πέλαγος.  
Ενδιάμεσο διάστημα: Μεγάλη αφθονία των ειδών G. ruber alba (23–54%), G. 
bulloides και G. rubescens, παρουσία των G. sacculifer, G. ruber rosea, O. universa 
και G. glutinata, μικρό αποκορύφωμα της G. inflata.  
Ισοδυναμία: Ανώτερο τμήμα της οικοζώνης PF1a των Principato et al. (2003), 
βιοζώνη 1a-b των Sbaffi et al. (2001), οικοζώνες 1-2 των Capotondi et al. (1999), 
βιοζώνες H-G των Geraga et al. (2008), βιοζώνη 1 των Siani et al. (2010), οικοζώνη 
APFE-1 των Triantaphyllou et al. (2007, 2009a), οικοζώνες 1F-2F των Sprovieri et al. 
(2003). Οι βιο-οικοζώνες APFE 1–7 μπορεί να συσχετιστούν με την ζώνη I των 
Jorissen et al. (1993), ενώ οι APFE 1–9 με την ζώνη 1 των Tambourini et al., 1998. 
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5.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΒΙΟ-ΟΙΚΟ-ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤOYΣ  
Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων μας, λαμβάνονται υπόψη και 
συγκρίνονται τα ισοδύναμα χρονικά διαστήματα από προϋπάρχοντα 
οικοστρωματογραφικά μοντέλα της Τυρρηνίου (Tamburini et al., 1998; Asioli et al., 
1999, 2001; Sbaffi et al., 2001; Capotondi et al., 1999), της Αδριατικής (Jorissen et 
al., 1993; Capotondi et al., 1999; Asioli et al., 1999, 2001; Siani et al., 2010), της 
Σικελίας (Sprovieri et al., 2003), της Μεσογειακής ράχης (Principato et al., 2003), του 
Ιονίου (Geraga et al., 2008) και του Αιγαίου Πελάγους (Triantaphyllou et al., 2007, 
2009a). Η έλλειψη βιο-οικοζώνωσης με βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα για το 
χρονικό διάστημα πέραν των 35.0 kyrnc BP δεν μας επιτρέπει τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων μας που αφορούν το παραπάνω χρονικό διάστημα για το Λιβυκό 
Πέλαγος, με αποτέλεσμα την παράθεση στο συγκριτικό σχήμα μόνο των αντίστοιχων 
βιο-οικοζωνών (LPFE-1 έως LPFE-14) που καλύπτουν το προαναφερθέν χρονικό 
διάστημα (Εικ. 5.8, Πιν. 5.1). Πρωταρχικός σκοπός της σύγκρισης αυτής είναι να 
διαπιστώσουμε και να επαληθεύσουμε αν τα μικροπανιδικά πρότυπα κατανομής των 
ειδών περιορίζονται σε μεμονωμένες υπολεκάνες, δεικνύοντας καταυτόν τον τρόπο 
τοπική σημασία, ή αν επεκτείνονται σε άλλες υπολεκάνες εντός της Μεσογείου και 
συνεπώς αντανακλούν την επίδραση μεγαλύτερης κλίμακας κλιματικών και 
παλαιοωκεανογραφικών-υδρολογικών μεταβολών. 
 
Η σύγκριση με τις προϋπάρχοντες προτεινόμενες οικοζώνες/βιοζώνες βασίζεται στις 
μετρήσεις ατόμων μεγέθους >150 μm, με μοναδική εξαίρεση αυτών που προτάθηκαν 
από τους Capotondi et al. (1999) και Sprovieri et al. (2003), οι οποίοι 
χρησιμοποίησαν τις τάξεις μεγέθους >63 μm και >125 μm αντίστοιχα. Η διαφορά 
αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υπό- ή υπέρ-υπολογισμό του ποσοστού εμφάνισης των 
μικρών σε μέγεθος ατόμων, όπως η T. quinqueloba και η G. glutinata και 
μεγαλύτερων ατόμων όπως το G. trilobus, G. ruber αντίστοιχα (Capotondi et al. 
2004; Geraga et al. 2008). Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, τέτοιου είδους 
ανακολουθίες λογίζονται ως αμελητέες, επειδή το οικοστρωματογραφικό πρότυπο 
που προτείνουμε για το Αιγαίο ταιριάζει απολύτως με αυτά της Principato et al. 
(2003) και Geraga et al. (2008) για την ανατολική Μεσόγειο και εμφανίζει πολλές 
ομοιότητες με τα υπόλοιπα για τις λεκάνες της Κεντρικής και ∆υτικής Μεσογείου 
(Jorissen et al., 1993; Capotondi et al., 1999; Sbaffi et al., 2001). Επιπροσθέτως, οι 
Capotondi et al. (2006) έχουν δείξει ότι η στρωματογραφική τοποθέτηση των 
γεγονότων που σχετίζονται με πανιδικές συγκεντρώσεις δε μεταβάλλεται ουσιαστικά 
όταν συγκρίνονται διαφορετικής τάξης μεγέθους τρηματοφόρα, λόγω της ύπαρξης 
διαστημάτων όμοιων περιβαλλοντικών συνθηκών. Απεναντίας, μικρότερου βαθμού 
αντιθέσεις μεταξύ ισοδύναμων από άποψη ηλικίας διαστημάτων αποδίδονται κυρίως 
στις διαφορές που παρατηρούνται στον υπολογισμό του μοντέλου ηλικίας των 
ιζημάτων. 
 
Η λεπτομερής δειγματοληπτική ανάλυση σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό αριθμό 
των υπό εξέταση πυρήνων μας παρέχει τη δυνατότητα μίας πιο ακριβής 
βιοχρονολόγησης των πυρήνων σε σχέση με τις αρχικές προσπάθειες των Jorissen 
et al. (1993) και Tamburini et al. (1998) που πραγματοποιήθηκαν στη Μεσογειακή 
λεκάνη. Η οικοζώνωση που προτάθηκε από τους πρώτους βασιζόταν στις πανιδικές 
καταγραφές των πλαγκτονικών και βενθονικών τρηματοφόρων σε διάφορους 
πυρήνες από την Αδριατική και Τυρρήνια Θάλασσα και περιελάμβανε τρεις ζώνες 
που αντανακλούσαν αντίστοιχα την παγετώδη (οικοζώνη ΙΙΙ), μεσοπαγετώδη 
(οικοζώνη ΙΙ) και μεταπαγετώδη (οικοζώνη Ι) περίοδο. Η απευθείας σύγκριση 
ανάμεσα στη ζώνωση των Jorissen et al. (1993) και στις δικές μας δείχνουν μία 
ομοιότητα μεταξύ και των δύο συναθροίσεων πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Τα όρια 
των ζωνών ΙΙ/ΙΙΙ και Ι/ΙΙ του Jorissen et al. (1993) προσεγγίζουν τα όρια των βιο-
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οικοζωνών APFE-10/APFE-11 (LPFE-9/LPFE-10) και APFE-8/APFE-9 (LPFE-
7/LPFE-8) αντίστοιχα, αλλά δεν συμπίπτουν επακριβώς. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στη διαχρονικότητα που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα βιοσυμβάντα 
που τα χαρακτηρίζουν (εξαφάνιση της G. scitula και απότομη μείωση της 
συγκέντρωσης των Neogloboquadrinids αντίστοιχα) εντός των διαφόρων 
υπολεκανών της Μεσογείου (Hayes et al., 1999).  
 
Ειδικότερα για το όριο παγετώδους-μεσοπαγετώδους περιόδου, σε αντιστοιχία με 
τους Capotondi et al. (1999), χρησιμοποιούμε την πρώτη απότομη αύξηση του G. 
ruber alba (η οποία συμπίπτει με την απότομη μείωση και όχι τη εξαφάνιση της 
παρουσίας του G. scitula) ως το όριο των οικοζωνών, επειδή αποτελεί το πρώτο 
ενδεικτικό βιοσυμβάν μιας έντονης μεταβολής στις συναθροίσεις των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση του αντίστοιχου ορίου αντί 
των 12.7 στα 13.2 kyrnc BP, γεγονός που συμφωνεί απόλυτα με τις μελέτες των 
Zachariasse et al. (1997) στο Αιγαίο και Capotondi et al. (1999) στην Αδριατική και 
Τυρρήνια Θάλασσα. Αντίστοιχα το όριο Ι/ΙΙ (χρονολογημένο στα 9.6 kyrnc BP) των 
Jorissen et al. (1993) ανταποκρινόταν στην μεταβατική φάση μεταξύ του τέλους του 
Younger Dryas και της έναρξης της απόθεσης του σαπροπηλού S1 που 
συσχετιζόταν με το γεγονός Τ1Β (Duplessy et al., 1981). Στην πραγματικότητα, η 
ηλικία του συγκεκριμένου ορίου από τους Jorissen et al. (1993) υπολογίστηκε με 
βάση τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ 14C χρονολογήσεων από διάφορους πυρήνες. 
Τελικά, επιλέχτηκε από τους ίδιους ερευνητές η αντίστοιχη ηλικία από τον πυρήνα IN-
68-9. Στην παρούσα μελέτη λόγω της αραιής δειγματοληψίας που καλύπτει το 
παραπάνω χρονικό διάστημα το όριο αυτό είναι ελαφρώς νεότερο και συμπίπτει με 
το τέλος του κλιματικού γεγονότος Younger Dryas στα 10.0 kyrnc BP χαρακτηρίζοντας 
ένα ομογενές μικροπαλαιοντολογικό διάστημα. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η 
ηλικία αυτή συμφωνεί με την αντίστοιχη ηλικία για τον πυρήνα IN-68-5 (10.18 kyrnc 
BP κατά τους Jorissen et al., 1993 και 10.10 kyrnc BP κατά τους Capotondi et al., 
1999). Οι Tamburini et al. (1998) εφάρμοσαν αντίστοιχα ένα διπλό διαχωρισμό της 
τελευταίας παγετώδους-μετάβασης προς τη μεταπαγετώδη περίοδο σε δύο πυρήνες 
(MC 82-12, ML 83-21) από την ανατολική Τυρρήνια Θάλασσα, με το όριό τους να 
τοποθετείται στην έναρξη της B/A περιόδου. Το τελευταίο συμπίπτει με το όριο των 
βιο-οικοζώνων APFE-10/APFE-11 και LPFE-9/LPFE-10 στο Αιγαίο και Λιβυκό 
Πέλαγος αντίστοιχα. 
 
Οι Asioli et al.(1999, 2001) πρότειναν μία πολύ λεπτομερής βιοζώνωση με βάση τα 
βιοσυμβάντα των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή 
εμφανίζει ένα τοπικό χαρακτήρα αφού περιορίζεται μόνο στις υπολεκάνες της 
κεντρικής Αδριατικής (πυρήνες 92-43, IN 68-5) και της βόρειας Τυρρήνιας (πυρήνας 
ΕΤ 91-18) και επιπλέον καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα της μετάβασης από την 
παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος, οι ίδιοι ερευνητές αναγνώρισαν πέντε κύριες βιοζώνες (VII έως III) και 
επτά γεγονότα που συνδέονται με το στρωματογραφικό σχήμα του GRIP (Björk et al., 
1998). Οι υψηλής ανάλυσης αυτές μελέτες, λόγω της πληθώρας 14C χρονολογήσεων 
δείχνουν μία καλή συσχέτιση με το βιο-χρονο-οικοστρωματογραφικό πλαίσιο τόσο 
του Αιγαίου Πελάγους (συγκεκριμένα με τις βιο-οικοζώνες APFE-5 έως APFE-11) 
όσο και του Λιβυκού Πελάγους (με τις βιο-οικοζώνες LPFE-5 έως LPFE-9). Ωστόσο, 
η παραπάνω σύγκριση επεκτείνεται και σε επίπεδο υπο-βιο-οικοζωνών (γεγονότα 
GI-1e έως GI-1a), γεγονός που μαρτυρά την λεπτομερής αντιστοίχηση μεταξύ 
κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βιο-
οικοζώνη APFE-10, η οποία διαχωρίζεται σε 5 βραχείας διάρκειας υποδιαστήματα 
(APFE-10a έως APFE-10e), σε αντιστοιχία με τις υπο-βιοζώνες VIa έως VΙe που 
έχουν καταγραφεί στην Αδριατική και χαρακτηρίζουν τις κλιματικές μεταβολές που 
απαντούν κατά τη διάρκεια του Bølling/Allerød ή GI-1 μεσοπαγετώδους διαστήματος. 
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Εικ. 5.8:  Σύγκριση του βιο-οικοστρωματογραφικών σχημάτων του Αιγαίου και του Λιβυκού 
Πελάγους με παρόμοια βιοστρωματογραφικά ή οικοστρωματογραφικά σχήματα από διάφορες 
λεκάνες της Μεσογείου (π.χ. Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Μεσογειακή ράχη, Αδριατική 
Θάλασσα, Τυρρήνια Θάλασσα και Σικελία). 
Fig. 5.8: Correlation scheme between the bio-ecozones defined in Aegean and Libyan Seas 
and the correspondent biozones or ecozones identified in different basins of the 
Mediterranean Sea (e.g. Aegean Sea, Ionian Sea, Mediterranean ridge, Adriatic Sea, 
Tyrrhenian Sea and Sicily). 
 



Κεφάλαιο 5: Βιο-οικοστρωματογραφία της Ανατολικής Μεσογείου 

84 

 

Σε αντιστοιχία με τους Asioli et al. (1999, 2001), οι Capotondi et al. (1999) 
δημιούργησαν ένα οικοστρωματογραφικό σχήμα για την Αδριατική Θάλασσα, το 
οποίο βασίζεται σε μία ακολουθία δέκα διαφορετικών οικοζωνών που καλύπτουν το 
χρονικό διάστημα των τελευταίων 23.0 kyrnc BP. Η τελευταία μελέτη λογίζεται από 
πολλούς ερευνητές ως η πλέον αντιπροσωπευτική για την περιοχή της κεντρικής 
Μεσογείου εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πυρήνων (περίπου 60) που αναλύθηκαν 
τόσο στη λεκάνη της Αδριατικής όσο και σε αυτήν της Τυρρήνιας Θάλασσας. Όλες οι 
προτεινόμενες τους οικοζώνες έχουν αναγνωριστεί και στην παρούσα διατριβή, με 
μικρές μόνο διαφορές που αποδίδονται στην διαφορετικής τάξης μεγέθους ανάλυση 
των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Ειδικότερα, οι οικοζώνες 1 και 2 των Capotondi et 
al. (1999) στο Ανώτερο Ολόκαινο αντιστοιχούν στην βιο-οικοζώνη APFE-1, οι 3, 4 
των Capotondi et al. (1999) στο Μέσο-Κατώτερο Ολόκαινο στις APFE-2 έως APFE-7 
και η 10 των Capotondi et al. (1999) για την παγετώδη περίοδο στις APFE-13 και 
APFE-14 (το ανώτερο τμήμα της) αντίστοιχα. Όλες οι υπόλοιπες εμφανίζουν 
αξιοσημείωτη αντιστοιχία μεταξύ των δύο μελετών.  
 
Οι Sbaffi et al. (2001) και Sprovieri et al. (2003) πρότειναν μία αναθεωρημένη 
βιοζώνωση για την ίδια περιοχή ενοποιώντας τις παρατηρήσεις όλων των 
προγενέστερων μελετών, ενσωματώνοντας παράλληλα τα κύρια στρωματογραφικά 
γεγονότα που καθόρισε η ομάδα INTIMATE (Björck et al., 1998) για το παγετώδες 
κάλυμμα της Γροιλανδίας (GRIP Greenland ice core). Όπως ισχύει με τις οικοζώνες 
των Capotondi et al. (1999) και οι βιοζώνες των Sbaffi et al. (2001) παρουσιάζουν 
ουσιαστική διαφοροποίηση με τις βιο-οικοζώνες της ανατολικής Μεσογείου μόνο για 
την περίοδο του Ολοκαίνου. Η παραπάνω διαφοροποίηση οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στη πιο λεπτομερή καταγραφή των κύριων και δευτερευόντων βιοσυμβάντων κατά 
την απόθεση του σαπροπηλού στο Αιγαίο και στο Λιβυκό σε σχέση με την Τυρρήνια 
Θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου, όπως επίσης και στη 
μετάβαση προς το Ολόκαινο, παρατηρείται σημαντική αντιστοιχία μεταξύ των βιο-
οικοζωνών APFE-14 έως APFE-8/ LPFE-13 έως LPFE-7 με τις βιοζώνες 8-5 (Sbaffi 
et al., 2001), ακόμα και για τα όρια μεταξύ τους. Τα αντίστοιχα όρια των οικοζώνών 
κατά τους Sprovieri et al. (2003) ταιριάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό με αυτά που 
προκύπτουν από τη ζώνωση του Αιγαίου-Λιβυκού Πελάγους, ακόμα και κατά τη 
διάρκεια του Ολοκαίνου, με τη μόνη διαφορά να συνίσταται στα ποσοστά εμφάνισης 
των ειδών (π.χ. στο στενό της Σικελίας τα είδη G. inflata και T. quinqueloba 
συμμετέχει σε μεγαλύτερα ποσοστά συγκριτικά με το Αιγαίο Πέλαγος). Στην 
πραγματικότητα η μεταβολή στην αφθονία των παραπάνω ειδών είναι ενδεικτική της 
σύγκρισης και άλλων μελετών (Capotondi et al., 1999; Pérez-Folgado et al., 2003; 
Budillon et al., 2009; Geraga et al., 2008; Triantaphyllou et al., 2007, 2009a), με μία 
φθίνουσα πορεία να καταγράφεται από δυτικά προς ανατολικά (Θάλασσα της 
Αλμπόρας-Τυρρήνια-Σαρδηνία-Σικελία-Ιόνιο-Αιγαίο). Ωστόσο, η μέγιστη δυνατή 
αντιστοιχία μεταξύ ανατολικής και κεντρικής Μεσογείου, τόσο από άποψη βιο-
οικοζώνωσης όσο και από άποψη ανασύστασης του παλαιοκλίματος, διαπιστώνεται 
από τη σύγκριση με τις βιοζώνες που προτάθηκαν πρόσφατα από τους Siani et al. 
(2010) για τη νότια Αδριατική. Η μοναδική ασυμφωνία μεταξύ των δύο 
προαναφερθέντων μελετών καταγράφεται κατά τη διάρκεια της απόθεσης του 
σαπροπηλού και αποδίδεται στη διαφορετική ηλικία του S1 μεταξύ των επιμέρους 
λεκανών (de Rijk et al., 1999). 
 
Στην ανατολική Μεσόγειο τα πρότυπα κατανομής των πλαγκτονικών ειδών δείχνουν 
όμοιες τάσεις με τα αντίστοιχα της κεντρικής Μεσογείου, με αποτέλεσμα τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οικοζωνών να είναι όμοια. Τα όρια διάκρισης των 
οικοζωνών σε γενικές γραμμές συμπίπτουν ή προσεγγίζει το ένα το άλλο, με τις 
μικρές μετατοπίσεις τους, όποτε αυτές παρατηρούνται, να οφείλονται στις τοπικές 
υδρογραφικές συνθήκες (μικρό βάθος υδάτινης στήλης, μεταβολές στην θαλάσσια 
επιφανειακή θερμοκρασία και αλατότητα, εισροές ποταμών κτλ) της κάθε περιοχής.  
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Ειδικότερα για το Αιγαίο Πέλαγος, ακριβείς βιο-χρονο-οικοστρωματογραφικού 
χαρακτήρα αναπαραστάσεις που να καλύπτουν τόσο την τελευταία παγετώδη, όσο 
και τη μεταβατική μεσοπαγετώδη περίοδο δεν υπάρχουν. Ωστόσο, έχουν 
αναγνωριστεί χαρακτηριστικές συναθροίσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων που 
χαρακτηρίζουν επιμέρους χρονικά διαστήματα και συνδέονται με σύντομα ή 
μεγαλύτερης διάρκειας ωκεανογραφικά και κλιματικά γεγονότα για το κεντρικό 
(Casford et al., 2002), βόρειο (Geraga et al., 2010) και νότιο (Geraga et al., 2005; 
Triantaphyllou et al., 2007, 2009a) Αιγαίο Πέλαγος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δύο 
τελευταίες μελέτες επειδή αποτελούν την πρώτη προσπάθεια οικοζώνωσης του 
Αιγαίου Πελάγους. Συγκεκριμένα η λεπτομερής οικοζώνωση που περιγράφηκε 
αρχικά από τους Triantaphyllou et al. (2007) περιελάμβανε τον μικρού βάθους 
πυρήνα NS-14, ενώ η τροποποιημένη έκδοσή της δύο χρόνια αργότερα επεκτάθηκε 
και στον μεγάλου βάθους πυρήνα NS-40. Ωστόσο, παρά την λεπτομερέστατη 
οικοζώνωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόθεση του σαπροπηλού, και οι 
δύο παραπάνω προσπάθειες δεν επεκτείνονται στη παγετώδη περίοδο και την 
μετάβαση προς το Ολόκαινο. Ο ενδιαμέσου βάθους πυρήνας NS-18 που 
επιπροσθέτως χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή παρουσιάζει με μεγάλη 
ακρίβεια τα βραχείας διάρκειας κλιματικά συμβάντα της μεσοπαγετώδης περιόδου 
(Younger Dryas, Bølling/Αllerød), γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω 
υποδιαίρεση των αντίστοιχων οικοζωνών. Η επιπλέον αναγνώριση χαρακτηριστικών 
βιοσυμβάντων με βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα συνεπάγεται την επέκταση των 
βιοζωνών εντός της τελευταίας παγετώδους περιόδου για την περιοχή του Αιγαίου 
και έως την έναρξη του τέταρτου ισοτοπικού σταδίου (MIS 4) για το Λιβυκό Πέλαγος. 
Ταυτόχρονα φανερώνει τον επιπρόσθετο του οιστρωματογραφικού, βιοχρονολογικό 
χαρακτήρα της ζώνωσης των υπό μελέτη περιοχών της ανατολικής Μεσογείου. 
Συνεπώς, οι προτεινόμενες οικοζώνες από τους Triantaphyllou et al. (2007, 2009a) 
παραμένουν αμετάβλητες μέχρι το σημείο που χαρακτηρίζεται από την έναρξη της 
απόθεσης του σαπροπηλού, έχουν τροποποιηθεί στο μεταβατικό στάδιο ως το τέλος 
της μεσοπαγετώδους περιόδου και έχουν επεκταθεί με μεγάλη ακρίβεια στο 
κατώτερο τμήμα των πυρήνων που αντιστοιχεί στην παγετώδη περίοδο.  
 
Η υψηλής ανάλυσης βιοχρονολογική και οικοστρωματογραφική αυτή διάρθρωση των 
πυρήνων του Αιγαίου διευκολύνει τοπικούς και ευρύτερους μικροπανιδικούς και 
κλιματικούς συσχετισμούς κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές (π.χ. παγετώδη και 
μεσοπαγετώδη διαστήματα των Geraga et al., 2005) και επιπλέον προσφέρει μία 
καλύτερη κατανόηση της παλαιοωκεανογραφικής ιστορίας του Αιγαίου αλλά και των 
υπολοίπων υπολεκανών της ανατολικής Μεσογείου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η 
επιβεβαίωση των ήδη καθορισμένων βιο-οικοζωνών του Αιγαίου στους πυρήνες από 
το Λιβυκό Πέλαγος (ADE-3-23, ADE-3-24) και η σύγκρισή τους με τις βιοζώνες του 
Ιονίου Πελάγους (Geraga et al., 2008; Μυλωνά, 2005) αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο στην προσπάθειά μας να καθορίσουμε ένα ολοκληρωμένο βιο-
οικοστρωματογραφικό πλαίσιο για την ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.  
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Βιο-
οικο-
ζώνες 

Ηλικία 
(kyr nc 
B.P.) 

Βιο-Οικοζώνες πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
Α
ιγ
α
ίο

 

Λ
ιβ
υ
κό

 

Α
ιγ
α
ίο

 

Λ
ιβ
υ
κό

 

Αιγαίο Πέλαγος Λιβυκό Πέλαγος Ιόνιο Πέλαγος Αδριατική Θάλασσα Τυρρήνια Θάλασσα Σικελία 

A
P

F
E

-1
 

LP
F

E
-1

 

2,
4-

4,
04

 

0-
4.

04
 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. 
rubescens, G. trilobus, 
G. ruber rosea, O. 
universa, G. glutinata, 
G. inflata 

G. ruber alba, G. 
rubescens, G. trilobus, 
G. ruber rosea, O. 
universa, G. glutinata, 
G. bulloides, G. 
siphonifera, N. 
pachyderma (s) 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. glutinata, 
Globigerinella spp., G. 
trilobus, O. universa, G. 
inflata 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. calida, 
G. trilobus, O. 
universa, G. ruber 
rosea, G. glutinata,  
T. quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
trilobus, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, G. inflata, 
G. glutinata, O. 
universa, G. 
truncatulinoides, N. 
pachyderma 

G. bulloides, G. inflata, 
G. quadrilobatus, G. 
ruber alba, G. 
truncatulinoides, N. 
pachyderma, O. 
universa, T. quinqueloba 

A
P

F
E

-2
 

LP
F

E
-2

 

4,
04

-5
,0

0 

4,
04

-5
,0

0 

G. ruber alba, G. 
ruber rosea, G. 
rubescens, G. 
trilobus, O. universa, 
G. bulloides, G. 
glutinata, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
trilobus, G. ruber 
rosea, G. rubescens, 
O. universa, G. 
bulloides, G. glutinata, 
G. inflata 

G. ruber alba, G. ruber 
rosea, G. bulloides, G. 
glutinata, Globigerinella 
spp., G. trilobus, O. 
universa, G. inflata, N. 
pachyderma, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. ruber 
rosea, G. glutinata, 
G. calida, G. trilobus, 
O. universa, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
tenellus, G. 
trilobus, G. 
bulloides, N. 
pachyderma  

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. inflata, O. 
universa, T. quinqueloba, 
N. pachyderma, G. 
quadrilobatus, G. 
siphonifera 

A
P

F
E

-3
 

LP
F

E
-3

 

5,
00

-6
,1

0 

5,
00

-6
,1

0 

G. inflata,  G. ruber 
alba, N. pachyderma, 
G. rubescens, G. 
siphonifera, G. 
bulloides 

G. inflata, G. ruber 
alba, G. glutinata,  G. 
bulloides, G. rubescens, 
G. siphonifera, G. 
trilobus, G. ruber rosea, 
O. universa, N. 
pachyderma 

N. pachyderma, G. 
inflata, G. bulloides, 
Globigerinella spp., G. 
glutinata, G. ruber alba, 
G. trilobus, O. universa 

N. pacyderma, G. 
iflata, G. bulloides, 
G. ruber alba, O. 
universa, G. calida   

G. ruber alba, T. 
quinqueloba, G. 
inflata, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. trilobus 

G. inflata, G. ruber 
alba, G. bulloides,  N. 
pachyderma, T. 
quinqueloba, O. 
universa, G. 
quadrilobatus, G. 
siphonifera 

A
P

F
E

-4
 

LP
F

E
-4

 

6,
10

-7
,3

2 

6,
10

-6
,5

4 

G. ruber rosea, G. 
ruber alba, G. 
trilobus, G. 
rubescens, G. 
bulloides, O. universa, 
G. siphonifera 

G. ruber rosea, G. 
ruber alba, G. 
rubescens, G. 
glutinata, O. universa, 
G. siphonifera, G. 
bulloides, G. trilobus    

G. ruber alba, G. ruber 
rosea, Globigerinella 
spp., G. trilobus, O. 
universa, G. bulloides, 
G. glutinata 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. ruber 
rosea, O. universa, 
G. trilobus  

G. ruber alba, G. 
ruber rosea, G. 
trilobus, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata, G. 
bulloides, G. 
tenellus, G. calida 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. inflata,  N. 
pachyderma, T. 
quinqueloba, G. tenellus, 
G. quadrilobatus 

A
P

F
E

-5
 

LP
F

E
-5

 

7,
32

-8
,2

8 

6,
54

-8
,3

5 

G. inflata,  N. 
pachyderma, G. ruber 
alba, G. glutinata, G. 
rubescens, G. 
siphonifera, G. 
bulloides 

G. inflata,  N. 
pachyderma, G. 
glutinata, G. ruber alba,  
G. truncatulinoides, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, G. rubescens, 
G. trilobus 

G. inflata, N. 
pachyderma, G. ruber 
alba, G. glutinata, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, Globigerinella 
spp., N. dutertrei, O. 
universa, G. trilobus 

N. pachyderma, G. 
bulloides, G. inflata, 
G. ruber alba, G. 
truncatulinoides, G. 
siphonifera, G. 
trilobus, O. universa 

N. pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
inflata, G. ruber alba, 
G. glutinata 

N. pachyderma, G. 
bulloides, G. inflata, G. 
ruber alba, T. 
quinqueloba, G. 
quadrilobatus, G. 
tenellus, G. siphonifera 
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A
P

F
E

-6
 

LP
F

E
-6

 8,
28

-8
,5

2 

8,
35

-9
,8

 

G. ruber alba, G. 
ruber rosea, G. 
rubescens, G. 
siphonifera, O. 
universa, G. bulloides, 
G. glutinata  

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. ruber 
rosea, G. rubescens, 
G. siphonifera, O. 
universa,  G. glutinata, 
N. pachyderma, T. 
quinqueloba, G. scitula 

G. ruber alba, G. 
bulloides, 
Globigerinella spp., G. 
ruber rosea, O. 
universa, G. glutinata, 
G. trilobus, N. 
pachyderma 

G. ruber alba, G. 
ruber rosea, G. 
bulloides, G. 
trilobus, O. universa 

G. ruber rosea, G. 
ruber alba, G. 
tenellus, O. 
universa, G. calida, 
G. digitata, G. 
trilobus, G. 
siphonifera 

G. bulloides, G. ruber 
alba, G. inflata, G. 
tenellus, N. pachyderma, 
T. quinqueloba 

A
P

F
E

-7
 

8,
52

-8
,7

9 

G. ruber rosea, G. 
ruber alba,  O. 
universa, G. 
rubescens, G. 
siphonifera,  G. 
bulloides  

G. ruber alba, G. 
bulloides, 
Globigerinella spp., G. 
ruber rosea, O. 
universa, G. glutinata, 
G. trilobus 

G. ruber alba, G. 
ruber rosea, G. 
bulloides, G. 
trilobus, O. universa 

G. ruber rosea, G. 
ruber alba, O. 
universa, G. calida, 
G. digitata, G. 
tenellus, G. trilobus, 
G. siphonifera, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. inflata, G. 
tenellus, G. siphonifera, 
O. universa, N. 
pachyderma 

A
P

F
E

-8
 

LP
F

E
-7

 

8,
79

-1
0,

0 

9,
8-

10
,0

 

G. ruber alba, G. 
glutinata, T. 
quinqueloba, G. 
rubescens, G. ruber 
rosea, N. pachyderma, 
G. bulloides, G. inflata, 
G. truncatulinoides 

G. ruber alba, G. ruber 
rosea, G. glutinata, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. inflata, G. 
rubescens, G. scitula, G. 
siphonifera, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba,  G. 
glutinata, G. bulloides, 
N. pachyderma, G. 
inflata, N. dutertrei, T. 
quinqueloba, G. 
truncatulinoides, G. 
scitula 

G. ruber alba, G. 
inflata, G. bulloides, 
G. glutinata, G. 
truncatulinoides, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma 

G. ruber alba, G. 
inflata, G. glutinata, 
G. bulloides, G. 
truncatulinoides, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma, O. 
universa 

G. inflata, G. ruber 
alba, G. bulloides, G. 
truncatulinoides (s), T. 
quinqueloba, G. 
tenellus, G. 
quatrilobatus, G. 
glutinata 

A
P

F
E

-9
c 

LP
F

E
-8

c 

10
,0

-1
0,

7 

10
,0

-1
1,

4 

G. glutinata, G. 
bulloides, G. 
rubescens, G. 
truncatulinoides, G. 
inflata, N. 
pachyderma, G. ruber 
alba, T. quinqueloba  

G. bulloides, G. 
glutinata, G. scitula, N. 
pachyderma, G. inflata, 
G. rubescens, G. ruber 
alba, T. quinqueloba, G. 
truncatulinoides   

N. pachyderma, G. 
glutinata, G. bulloides,  
G. inflata, T. 
quinqueloba, G. ruber 
alba 

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
inflata, G. glutinata, 
G. bulloides, G. ruber 
alba 

 G. bulloides. G. 
inflata, G. 
truncatulinoides, G. 
ruber alba, O. 
universa, N. 
pachyderma, G. 
scitula, T. 
quinqueloba  

T. quinqueloba, G. 
bulloides, N. 
pachyderma, G. inflata, 
G. glutinata, G. ruber 
alba 

A
P

F
E

-9
b 

LP
F

E
-8

b 

10
,7

-1
1,

0 

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
inflata, G. glutinata, 
G. rubescens, G. 
ruber alba, G. 
truncatulinoides, T. 
quinqueloba  

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
glutinata, G. inflata, G. 
scitula, G. 
truncatulinoides, G. 
rubescens, G. ruber 
alba, T. quinqueloba  

G. bulloides, N. 
pachyderma, N. 
dutertrei, G. glutinata, G. 
ruber alba, T. 
quinqueloba 

G. bulloides, G. 
glutinata, N. 
pachyderma, G. 
inflata, T. 
quinqueloba, G. 
ruber alba, G. 
trilobus 

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
inflata, G. ruber alba, 
G. glutinata, T. 
quinqueloba 

G. bulloides, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma, G. inflata, 
G. glutinata, G. ruber 
alba, N. dutertrei 

A
P

F
E

-9
a 

LP
F

E
-8

a 

11
,0

-1
1,

4 

G. inflata, N. 
pachyderma, G. 
glutinata, G. 
bulloides, G. ruber 
alba, G. rubescens, G. 
truncatulinoides, T. 
quinqueloba  

G. inflata, G. glutinata, 
N. pachyderma, T. 
quinqueloba, G. 
truncatulinoides, G. 
ruber alba, G. 
rubescens, G. bulloides  

N. pachyderma, G. 
glutinata, G. inflata, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, N. dutertrei, 
G. ruber alba, G. 
truncatulinoides  

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
glutinata, G. 
bulloides, G. ruber 
alba 

N. pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
inflata, G. ruber alba 

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. inflata, G. 
glutinata, G. ruber alba 
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A
P

F
E

-1
0e

 

LP
F

E
-9

 

11
,4

-1
1,

7 

11
,4

-1
3,

2 

G. ruber alba, G. 
inflata, G. rubescens, 
G. bulloides, G. 
glutinata, O. universa, 
G. truncatulinoides, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma 

G. ruber alba, G. 
glutinata, G. inflata, N. 

pachyderma, G. 
bulloides, G. 

truncatulinoides, N. 
dutertrei, G. rubescens, 

G. ruber rosea, G. 
siphonifera, O. universa, 

T. quinqueloba, G. 
scitula. 

G. ruber alba, G. 
inflata, G. glutinata, G. 
truncatulinoides, G. 
bulloides, N. 
pachyderma, 
Globigerinella spp., O. 
universa, N. dutertrei 

G. ruber alba, G. 
inflata, G. glutinata, 
G. bulloides, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
truncatulinoides, G. 
inflata, G. glutinata, 
G. bulloides, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
inflata, N. pachyderma, 
G. bulloides, G. glutinata, 
G. truncatulinoides,  O. 
universa, N. dutertrei, G. 
tenellus 

A
P

F
E

-1
0d

 

11
,7

-1
2,

1 

N. pachyderma, G. 
inflata, G. bulloides, 
G. truncatulinoides, 
G. ruber alba, G. 
glutinata, T. 
quinqueloba, G. 
scitula 

N. pachyderma, G. 
inflata, G. bulloides, G. 
truncatulinoides, G. 
glutinata, G. ruber alba,  
T. quinqueloba, N. 
dutertrei, G. scitula 

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
inflata, G. ruber alba, 
G. bulloides 

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
inflata, G. glutinata, 
G. bulloides, G. ruber 
alba, G. 
truncatulinoides 

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. inflata, 
G. bulloides, G. ruber 
alba, G. truncatulinoides, 
G. glutinata, N. dutertrei 

A
P

F
E

-1
0c

 

12
,1

-1
3,

0 

G. ruber alba, G. 
rubescens, G. inflata, 
O. universa, G. 
bulloides, G. glutinata, 
N. pachyderma, N. 
dutertrei 

G. ruber alba, G. 
inflata,  G. glutinata, G. 
bulloides, N. dutertrei, 
N. pachyderma, G. 
truncatulinoides, G. 
trilobus 

G. ruber alba, G. 
inflata,  N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. 
truncatulinoides,O. 
universa 

G. ruber alba, G. 
inflata, G. 
truncatulinoides, G. 
glutinata, N. 
pachyderma, O. 
universa, G. 
bulloides 

G. inflata, G. ruber 
alba, N. pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, O. 
universa, G. tenellus, G. 
truncatulinoides, G. 
glutinata 

A
P

F
E

-1
0b

 

13
,0

 

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
ruber alba, N. 
dutertrei, G. scitula, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata, G. 
truncatulinoides 

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
scitula, T. 
quinqueloba, G. 
inflata, G. glutinata, G. 
ruber alba, N. dutertrei, 
G. truncatulinoides 

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
ruber alba, G. scitula 

G. bulloides, N. 
pachyderma, G. 
inflata, G. ruber 
alba, G. scitula, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata 

N. pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. ruber 
alba, G. inflata, O. 
universa, G. glutinata, G. 
tenellus 

A
P

F
E

-1
0a

 

13
,0

-1
3,

2 

G. ruber alba, G. 
rubescens, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata, N. dutertrei, 
G. scitula 

G. ruber alba, G. 
inflata, N. 
pachyderma,G. 
bulloides, G. glutinata, 
N. dutertrei, G. scitula, 
O. universa 

G. ruber alba, G. 
truncatulinoides, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba 

G. ruber alba, G. 
bulloides, G. 
glutinata, G. 
truncatulinoides, G. 
inflata, N. dutertrei, 
G. tenellus 

G. ruber alba, G. 
inflata, N. pachyderma, 
G. bulloides, G. glutinata, 
G. truncatulinoides,  O. 
universa, N. dutertrei, G. 
tenellus 

A
P

F
E

-1
1 

LP
F

E
-1

0 

13
,2

-1
5,

0 

13
,2

-1
5,

0 

N. pachyderma 
(d+s), T. 
quinqueloba, N. 
dutertrei, G. scitula, G. 
bulloides, G. glutinata, 
G. ruber alba 

N. pachyderma (d+s), 
T. quinqueloba, G. 
scitula, N. dutertrei, G. 
bulloides, G. glutinata, 
G. ruber alba 

N. pachyderma, G. 
scitula, G. bulloides, 
G. glutinata, G. ruber 
alba, T. quinqueloba, N. 
dutertrei 

N. pachyderma, T. 
quinqueloba, G. 
scitula, G. bulloides, 
G. glutinata, G. 
inflata, G. ruber alba 

G. bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
scitula, G. glutinata, 
G. inflata, G. ruber 
alba 

N. pachyderma, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, G. inflata, G. 
ruber alba, N. dutertrei, 
G. glutinata, G. scitula 
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A
P

F
E

-1
2c

 

LP
F

E
-1

1c
 

15
,0

-1
6,

0 

15
,0

-1
6,

0 

N. pachyderma, G. 
ruber alba, N. 
dutertrei, G. glutinata, 
G. scitula, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides  

N. pachyderma, T. 
quinqueloba,  N. 
dutertrei, G. glutinata,  
G. bulloides, G. scitula, 
G. ruber alba, G. 
sipnonifera, G. ruber 
rosea 

N. pachyderma, G. 
scitula, G. glutinata, G. 
ruber alba, N. dutertrei, 
G. bulloides, T. 
quinqueloba 

G. scitula, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. inflata, 
T. quinqueloba, G. 
glutinata, G. ruber 
alba  

N. pachyderma, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata, G. scitula, 
G. bulloides, G. ruber 
alba 

G. bulloides, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma, N. 
dutertrei, G. ruber alba, 
G. glutinata, G. scitula, 
G. inflata   

A
P

F
E

-1
2b

 

A
P

F
E

-1
1b

 

16
,0

-1
8,

0 

16
,0

-1
8,

0 
N. dutertrei,  G. ruber 
alba,  N. 
pachyderma, G. 
glutinata, G. scitula, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, G. 
rubescens  

N. dutertrei, G. 
glutinata, T. 
quinqueloba,    G. 
bulloides, N. 
pachyderma, G. scitula, 
G. ruber alba, G. 
sipnonifera, G. ruber 
rosea 

N. pachyderma, N. 
dutertrei, G. bulloides, 
G. glutinata, G. ruber 
alba, G. scitula, T. 
quinqueloba  

G. scitula, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata, G. ruber 
alba  

N. pachyderma, G. 
glutinata, G. 
bulloides, G. ruber 
alba, T. quinqueloba, 
G. scitula 

N. pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. ruber 
alba, N. dutertrei, G. 
glutinata, G. scitula, G. 
quadrilobatus, G. inflata  

A
P

F
E

-1
2a

 

A
P

F
E

-1
1a

 

18
,0

-1
9,

4 

18
,0

-1
9,

4 

N. pachyderma, G. 
ruber alba, G. 
scitula, N. dutertrei, 
G. glutinata, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides 

N. pachyderma, G. 
scitula,  G. glutinata, T. 
quinqueloba,  N. 
dutertrei, G. bulloides, 
G. ruber alba, G. 
sipnonifera, G. ruber 
rosea 

N. pachyderma, G. 
ruber alba, G. scitula, 
T. quinqueloba, N. 
dutertrei, G. bulloides, 
G. inflata, G. glutinata 

N. pachyderma, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
glutinata, G. scitula, 
G. ruber alba 

N. pachyderma, G. 
glutinata, G. scitula, 
G. bulloides, T. 
quinqueloba, G. 
ruber alba 

T. quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. ruber alba, 
G. scitula, N. dutertrei, 
G. glutinata, G. 
quadrilobatus  
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3 
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2,

4 

19
,4

-2
2,

4 

N. pachyderma (s), 
G. scitula, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, N. 
pachyderma (d), G. 
ruber alba 

N. pachyderma (s), G. 
scitula, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, G. glutinata, 
N. dutertrei, N. 
pachyderma (d), G. 
ruber alba 

  T. quinqueloba, G. 
scitula, N. 
pachyderma (d+s), 
G. bulloides, G. 
glutinata, G. ruber 
alba, N. dutertrei, G. 
oscitans 

T. quinqueloba, G. 
bulloides, N. 
pachyderma, N. 
dutertrei, G. ruber alba, 
G. scitula, G. glutinata 

A
P

F
E

-1
4 

LP
F

E
-1

3 

22
,4

-2
6,

7 

22
,4

-2
6,

7 

N. pachyderma, N. 
dutertrei, G. 
bulloides, G. glutinata, 
G. ruber alba, G. 
rubescens, T. 
quinqueloba, G. 
scitula 

N. pachyderma, N. 
dutertrei, G. inflata, G. 
glutinata, T. 
quinqueloba, G. 
scitula, G. bulloides, G. 
ruber alba, G. 
rubescens   

  T. quinqueloba, G. 
scitula, N. 
pachyderma (d), G. 
bulloides, G. 
glutinata, G. ruber 
alba 

 

A
P

F
E

-1
5 

LP
F

E
-1

4 

26
,7

-3
0,

4 

26
,7

-3
0,

4 

T. quinqueloba, G. 
bulloides, N. 
pachyderma (s), G. 
scitula,  N. 
pachyderma (d), N. 
dutertrei, G. glutinata, 
G. ruber alba 

T. quinqueloba, G. 
scitula, N. pachyderma 
(s), G. bulloides, G. 
glutinata, N. dutertrei, N. 
pachyderma (d), G. 
inflata 

  G. glutinata, N. 
pacgyderma, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, G. scitula, 
G. ruber alba 
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LP
F

E
-1

5 

 

30
,4

-3
2,

87
 

 G. inflata, G. scitula, T. 
quinqueloba, G. 
bulloides, N. 
pachyderma, G. 
glutinata, N. dutertrei, G. 
rubescens, G. ruber 
alba, G. ruber rosea 

   
 

LP
F

E
-1

6 

 

32
,8

7-
35

,3
  T. quinqueloba, G. 

scitula, N. pachyderma 
(d+s), G. bulloides, N. 
dutertrei, G. glutinata,  
G. inflata, G. ruber alba, 
O. universa 

   

 

LP
F

E
-1

7 

 

35
,3

-4
2,

8 

 G. inflata, G. scitula, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma, G. 
bulloides, G. glutinata, 
N. dutertrei, O. universa, 
G. crassaformis, G. 
ruber alba 

   

 

LP
F

E
-1

8 

 

42
,8

-4
4,

6  T. quinqueloba, G. 
scitula, N. pachyderma 
(d+s), G. bulloides, G. 
glutinata,  G. inflata, N. 
dutertrei, G. ruber alba 

  

 

LP
F

E
-1

9 

 

44
,6

-5
2,

0 

 T. quinqueloba, G. 
ruber alba, G. inflata, 
G. scitula, G. 
bulloides, N. 
pachyderma, G. 
glutinata, G. ruber rosea 

   

 

LP
F

E
-2

0 

5 

52
,0

-5
3,

0  G. ruber alba, G. 
bulloides, T. 
quinqueloba, N. 
pachyderma, G. inflata, 
G. glutinata 

   

 

LP
F

E
-2

1 

 

53
,0

-6
0.

0 

 N. pachyderma, N. 
dutertrei, G. ruber 
alba, G. 
truncatulinoides, G. 
bulloides, G. glutinata,G. 
inflata, T. quinqueloba 

   

Πιν. 5.1: Λεπτομερής βιο-οικοζώνωση με βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα του Αιγαίου και Λιβυκού Πελάγους και συσχέτιση των περιεχόμενων πανίδων τους με την 
Τυρρήνια, την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. 
Table 5.1: Detailed bio-ecozonation based on Aegean and Libyan planktonic foraminifera and the correspondence of their fauna with Tyrrhenian, Adriatic and Ionian basins. 
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6. ΠΑΛΑΙΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα αποτελέσματα των μικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων εφαρμόστηκε 
πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση για να εντοπίσουμε τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις συναθροίσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων του Αιγαίου Πελάγους 
και επιπλέον να καθορίσουμε τις παλαιοοικολογικές και παλαιοωκεανογραφικές 
μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τη χρονική περίοδο απόθεσης των ιζημάτων. Η 
πολυπαραγοντική αυτή ανάλυση αποτελείται από την ιεραρχική ανάλυση κατά 
συστάδες “Q- και R-τύπου” και από την κύρια παραγοντική ανάλυση, οι οποίες 
διεξήχθησαν τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο Αιγαίο. Για τη λεκάνη του βορείου 
Αιγαίου χρησιμοποιήθηκε ο πυρήνας SK-1, ενώ για τη λεκάνη του νοτίου Αιγαίου 
χρησιμοποιήθηκε ο πυρήνας NS-40. Επιλέχτηκε ο πυρήνας αυτός για το νότιο Αιγαίο 
επειδή παρουσιάζει μία πιο αντιπροσωπευτική κατανομή των δειγμάτων σε βάθος 
χρόνου, καλύπτοντας τα τελευταία 30.0 kyrnc BP περίπου. Επιπλέον, ο μεγαλύτερος 
βάθους πυρήνας αυτός προσφέρει τη δυνατότητα της ανάλυσης όλων των ειδών που 
συμμετέχουν στην πανίδα, ακόμα και αυτών που διαβιούν σε βαθύτερα ύδατα (π.χ. 
G. truncatulinoides) και δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν στους μικρότερου βάθους 
πυρήνες (π.χ. NS-14, KN3). 
 
6.2. ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
6.2.1. Ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “Q-τύπου”  
Στους επιλεγμένους πυρήνες πραγματοποιήθηκε Q-mode ανάλυση ομαδοποίησης 
λαμβάνοντας υπόψη την κατακόρυφη κατανομή των πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
και τον οικολογικό χαρακτήρα των σύγχρονων αντιπροσώπων τους. 
Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της Ευκλίδειας κατανομής, σύμφωνα με τον οποίο τα 
δείγματα διαχωρίστηκαν σε τρεις κύριες ομάδες (Εικ. 6.1) για την περιοχή του νοτίου 
και σε τέσσερις κύριες ομάδες για την περιοχή του βορείου Αιγαίου (Εικ. 6.2). Κάθε 
μία από αυτές τις ομάδες περιλαμβάνει δείγματα που περιέχουν όμοιες συναθροίσεις 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων και η οποία καθορίζει ένα βιότοπο, αντιπροσωπευτικό 
μίας ευδιάκριτης συνάθροισης κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς. Οι 
βιότοποι που προσδιορίστηκαν χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη σχέση των 
πλαγκτονικών Τρηματοφόρων, που αντανακλά κυρίως τις επιδράσεις των διαφόρων 
οικολογικών παραγόντων στο περιβάλλον απόθεσης των ιζημάτων. Η συσχέτιση των 
συναθροίσεων πλαγκτονικών τρηματοφόρων του Αιγαίου με τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά του κάθε βιοτόπου παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 6.1.  
 
6.2.1.1. Νότιο Αιγαίο  
Βιότοπος Ι (Συνάθροιση Neogloboquadrinids): Περιέχει 29 δείγματα OS27-OS56 
και αντιπροσωπεύει το κατώτερο τμήμα (107-255 cm) του πυρήνα NS-40 που 
χαρακτηρίζει την παγετώδη περίοδο. Ο βιότοπος αυτός αντιστοιχεί στις βιο-
οικοζώνες APFE11-APFE15. Αυτή η ομάδα κυριαρχείται από τα άτομα της 
οικογένειας των Neogloboquadrinids (N. pachyderma και N. dutertrei) (26,33-51,08%, 
μέσος όρος 38,71%) και διαχωρίζεται σε δύο υποσυναθροίσεις ανάλογα με αν ο 
κύριος εκπρόσωπός τους είναι το είδος N. dutertrei (συνάθροιση Ia) ή το είδος N. 
pachyderma (συνάθροιση Ib). Το επόμενο σε αφθονία είδος είναι το G. ruber (9,73-
42,24%, μέσος όρος 25,98%), με τα υψηλά ποσοστά εμφάνισής του να είναι 
ενδεικτικά κυρίως των μεσοπαγετωδών διαστημάτων (GIs). Το τρίτο σε αφθονία 
είδος είναι το G. glutinata (5,37-18,88%, μέσος όρος 12,13%), ενώ το είδος T. 
quinqueloba έχει επίσης σημαντική παρουσία σε αυτή την συνάθροιση (1,00-21,28%, 
μέσος όρος 11,14%). Σε μικρότερα ποσοστά συμμετέχουν τα είδη G. scitula (0,34-
6,65%, μέσος όρος 3,45%) και G. rubescens (0,62-6,48%, μέσος όρος 3,55%). 
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μεταβλητότητα που εμφανίζει το είδος G. bulloides, το 
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ποσοστό εμφάνισης του οποίου κυμαίνεται από 7,16 έως 25,59% (μέσος όρος 
16,37%). Τα διαστήματα όπου παρατηρείται αύξηση του τελευταίου σε συνδυασμό 
με την ταυτόχρονη άνθιση των ειδών T. quinqueloba και G. scitula στην υδάτινη 
στήλη αντιστοιχούν στα ψυχρά και ξηρά Heinrich γεγονότα. 
 
Η υποσυνάθροιση IA χαρακτηρίζεται κυρίως από το είδος N. dutertrei το οποίο 
φθάνει στα μέγιστα ποσοστά αφθονίας του (17,08-26,58%) κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου μεγίστου της παγετώδης περιόδου (LGM). Οι βέλτιστες συνθήκες 
ανάπτυξής του κυμαίνονται από 16 έως 240C (Bé & Tolderlund, 1971). Παρότι έχει 
παρατηρηθεί σε υδάτινες μάζες με απόλυτες τιμές θερμοκρασίας μεγαλύτερες από 
200C (Bé, 1977), τα άτομα του παραπάνω είδους δεν δύναται να ασβεστοποιήσουν 
το κέλυφός τους σε θερμότερα ύδατα (Chaisson & Ravelo, 1997). Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρουσία των ειδών T. quinqueloba και G. scitula 
πιστοποιούν το ψυχρό σχετικά, αλλά και ευτροφικό χαρακτήρα των υδατίνων μαζών 
που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο βιότοπο. Συνήθως τα μέγιστα ποσοστά 
εμφάνισής του συμπίπτουν με περιόδους που ακολουθούν τη δράση ανοδικών 
ρευμάτων, όπου το θερμοκλινές είναι καλά ανεπτυγμένο (Thunell & Sautter, 1992) 
και αντανακλούν περιβάλλοντα χαμηλής αλατότητας και αυξημένης 
παραγωγικότητας. Η παρουσία του συνδέεται άμεσα με το νουτροκλινές, το οποίο 
τοποθετείται στους ανώτερους ορίζοντες του θερμοκλινούς κοντά στο βαθύ 
χλωροφυλλικό μέγιστο (Fairbanks et al., 1982; Thunell & Reynolds, 1984). Η 
απότομη μεταβολή της πυκνότητας των υδάτων επιβραδύνει τον ρυθμό βύθισης του 
φυτοπλαγκτόν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μέγιστες συγκεντρώσεις στον 
υδάτινο αυτό ορίζοντα (Fairbanks & Wiebe, 1980).  
 
Η υποσυνάθροιση IB χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τις αυξημένες 
συγκεντρώσεις του είδους N. pachyderma έναντι του N. dutertrei, αλλά και τη 
σημαντική παρουσία των άλλων ψυχρών-υποπολικών ειδών. ∆ιαχωρίζεται σε δύο 
επιμέρους κλάδους, ανάλογα με το ποια από τα είδη της συνοδούς πανίδας 
υπερτερούν. Ο πρώτος κλάδος που περιέχει τα δείγματα OS28-OS31 και OS53-
OS56 χαρακτηρίζεται από την υπεροχή της G. glutinata έναντι των G. scitula και T. 
quinqueloba, ενώ ο δεύτερος κλάδος που απαρτίζεται από τα δείγματα OS44-OS52 
χαρακτηρίζεται από τις αυξημένες συγκεντρώσεις κυρίως του είδους G. bulloides 
αλλά και των ειδών G. scitula, T. quinqueloba, γεγονός που αντανακλά ένα ακόμα 
ψυχρότερο περιβάλλον. Συνεπώς, ο πρώτος κλάδος μπορεί να συσχετιστεί με το 
He1 ψυχρό συμβάν και ο δεύτερος κλάδος με τα He2 και He3 ψυχρά συμβάντα αλλά 
και με τα ενδιάμεσα τμήματα των μεσοπαγετωδών περιόδων όπου παρατηρούνται οι 
αυξημένες συγκεντρώσεις των παραπάνω συνοδών ειδών. 
 
Όπως η N. dutertrei έτσι και το είδος  N. pachyderma ανήκει στην ίδια βιογεωγραφική 
εξελικτική σειρά (Srinivasan & Kennett, 1976) και τρέφεται αποκλειστικά από το 
φυτοπλαγκτόν, κυρίως με χρυσοφύκη και διάτομα (Hemleben et al., 1989). Το 
φυτοπλαγκτόν στις (υπο)τροπικές ωκεάνιες περιοχές είναι πολύ άφθονο στην 
επιφάνεια που είναι γνωστή ως «Βαθύ Χλωροφυλλικό Μέγιστο» (DCM) και κατά 
συνέπεια οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του είδους αυτού παρατηρούνται στα 
επίπεδα αυτά (Fairbanks et al., 1982; Ravelo et al., 1990). Οι αντιπρόσωποί του 
πολλαπλασιάζονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονη στρωμάτωση των 
επιφανειακών υδάτων και παρουσιάζουν τις μέγιστες τιμές των συγκεντρώσεών τους 
όταν το επίπεδο μέγιστης συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών και το πυκνοκλινές 
τοποθετούνται πάνω από τη βάση της ευφωτικής ζώνης (Fairbanks et al., 1982; 
Hemleben et al., 1989; Rohling & Gieskes, 1989; Rohling et al., 1993a,b; Rohling, 
1994). Στη Μεσόγειο Θάλασσα, το είδος αυτό βρίσκει τα τροφικά στοιχεία που 
χρειάζεται για να επιβιώσει μέσα στο πυκνοκλινές, ανάμεσα στις υδάτινες μάζες του 
Ατλαντικού (NAW) και τα ενδιάμεσα ύδατα της Μεσογείου (MIW) (Pujol & Vergnad-
Grazzini, 1989). Επιπλέον, τα σημαντικά ποσοστά συμμετοχής του είδους G. ruber 
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στην πανίδα αντικατοπτρίζουν αφενός την ύπαρξη των μεσοπαγετωδών 
διαστημάτων εντός της παγετώδους περιόδου και αφετέρου δεικνύουν την εποχιακή 
ανάπτυξη της στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης.  
 

 
 
Εικ. 6.1: ∆ενδρόγραμμα που προκύπτει από την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “Q-
τύπου”, η οποία διεξήχθη στον πυρήνα NS-40 με βάση τις συναθροίσεις πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. 
Fig. 6.1: Dendrogram resulting from Q-mode cluster analysis and the biotopes indentified in 
core NS-40. 
 
Συμπερασματικά ο βιότοπος Ι χαρακτηρίζεται στο σύνολό του από την εποχιακή 
θερμική στρωμάτωση των επιφανειακών υδάτων (παγετώδεις (GS) – 
μεσοπαγετώδεις (GI) περίοδοι). Η τελευταία συνίσταται από την ανάπτυξη ενός 
θερμού στρώματος ανάμειξης που συνοδεύεται από την επέκταση του θερμοκλινούς 
κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους, σε αντιδιαστολή με την απότομη ανατροπή της 
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υδάτινης στήλης στα ψυχρότερα παγετώδη διαστήματα. ∆ιακρίνονται δύο 
συναθροίσεις ανάλογα με το ποιος αντιπρόσωπος της ομάδας των 
Neogloboquadrinids επικρατεί, αντανακλώντας παράλληλα διαφορετικές συνθήκες 
της υδάτινης στήλης. Στην συνάθροιση όπου επικρατεί το είδος N. dutertrei 
συμπεραίνονται πιο θερμές σχετικά συνθήκες, λόγω ότι το είδος αυτό διαβιεί σε πιο 
θερμές υδάτινες μάζες (>16 0C, Bé, 1977) από το είδος N. pachyderma (<13,5 0C, 
Fairbanks et al., 1982; Sierro et al., 2003) που χαρακτηρίζει την δεύτερη συνάθροιση. 
Οι πιο ψυχρές και πλούσιες σε τροφικά στοιχεία υδάτινες μάζες της τελευταίας 
συνεπάγονται και από την μεγαλύτερη συμμετοχή των ψυχρών, υποπολικών ειδών 
(T. quinqueloba, G. scitula, G. glutinata) στη σύσταση της πλαγκτονικής πανίδας. 
 
Βιότοπος ΙΙ (Συνάθροιση G. ruber alba – G. inflata - G. bulloides): Περιέχει 26 
δείγματα OS1-OS10, OS16, OS19-OS26 και αντιπροσωπεύει σποραδικά τμήματα 
του πυρήνα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους που αντανακλούν όμως στο σύνολό 
τους μεταβατικού τύπου συναθροίσεις. Αντιστοιχεί στις βιο-οικοζώνες APFE1-APFE2 
και APFE8-APFE10. Ο πρώτος και ο τρίτος κλάδος που περιέχουν τα δείγματα OS1-
OS10, OS16, OS19 αντιστοιχούν στις υποσυναθροίσεις ΙΙΑ και ΙΙΓ αντανακλώντας τη 
σύγχρονη υδάτινη στήλη του νοτίου Αιγαίου, ενώ ο δεύτερος κλάδος που περιέχει τα 
δείγματα OS21-OS25 αντιστοιχεί στη υποσυνάθροιση ΙΙΒ που είναι ενδεικτική των 
χρονοζωνών Bølling/Allerød και Younger Dryas. Ο βιότοπος αυτός κυριαρχείται από 
τα είδη G. ruber alba (11,60 έως 57,19%, μέσος όρος 34,4%) και G. bulloides (10,40 
έως 29,86%, μέσος όρος 20,13%), και περιέχει αντιπροσώπους τόσο ψυχρών όσο 
και θερμών υδάτων. Στη παρούσα συνάθροιση σημαντική είναι επίσης και η 
παρουσία εύκρατων ειδών (G. inflata, N. pachyderma, G. truncatulinoides), η 
παρουσία ή η απουσία των οποίων διαχωρίζει τις επιμέρους συναθροίσεις αυτού του 
βιοτόπου.  
 
Η υποσυνάθροιση ΙΙΑ κυριαρχείται από τα είδη G. ruber alba (28,79-39,65%, μέσος 
όρος 34,22%) και G. inflata (18,85-25,66%, μέσος όρος 22,26%). Επιπλέον, 
σημαντικές θεωρούνται και οι συγκεντρώσεις των ειδών G. bulloides (15,16-17,54%, 
μέσος όρος 16,35%) και N. pachyderma (0-16,06%, μέσος όρος 8,03%). Η αφθονία 
πρωτίστως στο είδος G. ruber alba και δευτερευόντως στο είδος N. pachyderma 
προϋποθέτει έντονα στρωματοποιημένα επιφανειακά και υποεπιφανειακά ύδατα. 
Αντιθέτως, τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης του είδους G. inflata καθώς και η 
σημαντική παρουσία του είδους G. bulloides δεικνύουν μία θερμικά και τροφικά 
ομοιογενής υδάτινη στήλη (Coulbourn et al., 1980), ως συνέπεια των ρευμάτων 
ανάμειξης. H συνύπαρξή τους πιστοποιεί τις έντονες εποχιακές αντιθέσεις που 
διέπουν την συνάθροιση αυτή.  
 
Πιο αναλυτικά η παρουσία του είδους G. inflata είναι ενδεικτική εποχιακών, βαθιών 
ρευμάτων ανάμειξης (Hemleben et al., 1989; Rohling et al., 1997), ασθενώς 
στρωματοποιημένων επιφανειακών υδάτινων μαζών με μειωμένες τιμές θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας και πλούσιων σε τροφικά στοιχεία (Van Leeuwen, 1989). 
Σύμφωνα με τους Pujol & Vergnaud-Grazzini, (1995), οι πρωταρχικοί παράγοντες 
που ελέγχουν την κατανομή του είδους G. inflata στη Μεσόγειο είναι η κατακόρυφη 
ανάμειξη των υδάτων και η υδραυλική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το 
σπάσιμο του θερμοκλινούς σε συνδυασμό με τα ισχυρά ρεύματα ανάμειξης που 
επικρατούν στην λεκάνη της Μεσογείου κατά τους χειμερινούς μήνες έχουν σαν 
αποτέλεσμα την τις υψηλές και ομοιόμορφα κατανεμημένες συγκεντρώσεις της 
χλωροφύλλης, συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη και αναπαραγωγή 
ειδών, όπως το G. inflata. Στο ολιγοτροφικό περιβάλλον του Αιγαίου Πελάγους το 
είδος αυτό είναι ενδεικτικό μεταβατικών υδάτων (Giraudeau, 1993; Ravelo et al., 
1990). Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την εξίσου σημαντική παρουσία του είδους 
G. bulloides, δηλώνει την ύπαρξη μίας «μεταβατικής συνάθροισης», όπως πρώτος 
την καθόρισε ο Thunell το 1979 για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 
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Η υποσυνάθροιση ΙΙΒ χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του είδους G. ruber 
(33,80-47,11%, μέσος όρος 40,46%)  και την ταυτόχρονη σημαντική παρουσία ειδών 
όπως τα G. bulloides (10,40-23,10%, μέσος όρος 16,75%), G. inflata (4,51-13,60%, 
μέσος όρος 9,05%), N. pachyderma (5,06-11,59%, μέσος όρος 8,32%), G. glutinata 
(5,54-15,81%, μέσος όρος 10,68%), G. truncatulinoides (0-5,60%, μέσος όρος 
2,80%) καταδεικνύοντας ένα μεσοτροφικό περιβάλλον. Η μεταβατική αυτή πανίδα 
αντιστοιχεί στην μετάβαση από την ψυχρή και ευτροφική υδάτινη στήλη της 
παγετώδης περιόδου στην θερμή και ολιγοτροφική του Ολοκαίνου. Όπως 
απεικονίζεται στο αντίστοιχο διάγραμμα (Εικ. 6.1), συσχετίζεται περισσότερο με την 
προηγούμενη και όχι με την επόμενη συνάθροιση αυτού του βιοτόπου, λόγω της 
συμμετοχής του είδους N. pachyderma στην πλαγκτονική μικροπανίδα. Η παρουσία 
του παραπάνω είδους στις δύο από τις τρεις υποσυναθροίσεις φανερώνει ότι τόσο 
κατά τη διάρκεια της μετάβασης προς το Ολόκαινο όσο και μετά την απόθεση του 
SMH είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες στην ανάπτυξη του υπο-
επιφανειακού στρώματος μέγιστης χλωροφύλλης στην υδάτινη στήλη του νοτίου 
Αιγαίου, οι οποίες όμως δεν συνεχίζονται στις μέρες μας.  
 
Η υποσυνάθροιση ΙΙΓ χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του είδους G. bulloides 
(19,87-29,86%, μέσος όρος 24,67%) έναντι της G. inflata (σχεδόν απουσιάζει) με την 
παράλληλη διατήρηση των ποσοστών αφθονίας του είδους G. ruber στα ίδια υψηλά 
επίπεδα (33,12-51,94%, μέσος όρος 42,53%), καταδεικνύοντας ένα ολιγοτροφικό - 
μεσοτροφικό περιβάλλον με έντονες εποχιακές διακυμάνσεις.  
 
Σύμφωνα με τους Pujol & Vergnaud-Grazzini (1995), τα άτομα του είδους αυτού 
ακμάζουν και πολλαπλασιάζονται στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν 
τα επιφανειακά ύδατα γίνονται πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά λόγω της δράσης 
των ανοδικών ρευμάτων ή στις αρχές της άνοιξης όπου ξεκινά η στρωματοποίηση 
της υδάτινης στήλης και τα επιφανειακά ύδατα είναι πιο θερμά. Αντιθέτως, στις 
περιόδους χαμηλής παραγωγικότητας διαβιούν μέσα στο υπο-επιφανειακό στρώμα 
χλωροφυλλικού μέγιστου (Hemleben et al., 1989; Pujol & Vergnaud-Grazzini et al., 
1995) που αναπτύσσεται στην στρωματοποιημένη υδάτινη στήλη μεταξύ των 
υδατίνων μαζών του Ατλαντικού και των ενδιάμεσων Μεσογειακών υδάτων (Pérez-
Folgado et al., 2003). Η συνεπαγόμενη αύξηση του βάθους του πυκνοκλινούς ευνοεί 
επίσης την ανάπτυξη ολιγοτροφικών τρηματοφόρων που φέρουν συμβιόντες (G. 
ruber alba, G. ruber rosea, G. rubescens, G. siphonifera), ειδικότερα κατά τους 
θερινούς μήνες, δίνοντας έμφαση στις εποχιακές θερμοκρασιακές αντιθέσεις μεταξύ 
χειμώνα και καλοκαιριού που παρατηρούνται σήμερα στην περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου. 
 
Βιότοπος ΙΙΙ (Συνάθροιση G. ruber alba - SPRUDTS group - G. bulloides): 
Περιέχει 7 δείγματα OS11-OS15 και OS17-OS18 που αντιπροσωπεύουν την 
απόθεση του πιο πρόσφατου σαπροπηλού S1. Ο βιότοπος αυτός αντιστοιχεί στις 
βιο-οικοζώνες APFE3-APFE7. Σε αυτή την ομάδα αφθονούν τα χαρακτηριστικά είδη 
θερμών και ολιγοτροφικών υδάτων (G. ruber alba, G. ruber rosea, G. trilobus, G. 
siphonifera, O. universa), ενώ σημαντική μείωση στα ποσοστά εμφάνισής του 
παρουσιάζει το είδος G. bulloides σε  σχέση με τους υπόλοιπους βιοτόπους. 
 
Τα είδη G. ruber alba, G. ruber rosea, G. trilobus, O. universa, G. siphonifera 
διαβιούν κοντά στην επιφάνεια (Hemleben et al., 1989; Rohling et al., 1993b; Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1995), παρόλο που το τελευταίο συνήθως αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία ότι διαβιεί σε βαθύτερα επίπεδα (50-100 μέτρα, Berger, 1969; Bé, 
1977). Το είδος O. universa ζει κυρίως στα ανώτερα 50 μέτρα, αλλά μπορεί να 
βυθίζεται μέχρι τα 100 μέτρα βάθος κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η 
ευφωτική ζώνη είναι σε μέγιστο βαθμό θερμικά στρωματοποιημένη. Συνεπώς, 
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ερμηνεύουμε την αύξηση της αφθονίας των παραπάνω ειδών ως ένδειξη της 
αύξησης του βάθους και της έκτασης του θερμοκλινούς. 
 
Το είδος G. ruber ευδοκιμεί και πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των θερινών 
μηνών σε φτωχά σε θρεπτικά συστατικά επιφανειακά ύδατα και παρουσιάζει τα 
μέγιστα ποσοστά εμφάνισής του μέσα στον σαπροπηλό S1 σημειώνοντας την «φάση 
του κλιματικού βέλτιστου» όπου καταγράφονται συνθήκες έντονης στρωμάτωσης της 
υδάτινης στήλης. Σύμφωνα με τους Pujol & Vergnaud-Grazzini (1995), πρόκειται για 
το πιο συχνά απαντόμενο είδος στην ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία του οποίου 
ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και επικρατεί το καλοκαίρι, απαντώντας 
κυρίως στα ανώτερα 50 μέτρα της υδάτινης στήλης. Σύμφωνα με τους ίδιους 
ερευνητές καταγράφεται μία αύξηση της επικράτησης των ροζ τύπων (ποικιλία G. 
ruber rosea), το μέγιστο της αφθονίας των οποίων συνδέεται με το εποχιακό 
θερμοκλινές και τις συνθήκες απόθεσης του σαπροπηλού. Επιπλέον, η προτίμηση 
του είδους G. sacculifer σε ιδιαιτέρως θερμά περιβάλλοντα (23-280C, Zaric et al., 
2005) και το γεγονός ότι όπως το G. ruber έτσι και αυτό αντέχουν στις μεγάλες 
διακυμάνσεις της αλατότητας (Hemleben et al., 1989) επιβιώνοντας σε πολύ 
ολιγοτροφικά και υπερυφάλμυρα περιβάλλοντα (Fraile et al., 2008), όπως αυτά του 
νοτίου Αιγαίου συνηγορούν στην ύπαρξη ιδιαιτέρως θερμών (>24 0C), ολιγοτροφικών 
και χαμηλής αλατότητας υδατίνων μαζών που χαρακτηρίζουν την συνάθροιση αυτή. 
Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορεί και η παρουσία του είδους G. bulloides στην 
συνάθροιση αυτή, η οποία συσχετίζεται με την εισροή γλυκών υδάτων από τα 
γειτνιάζοντα ποτάμια και την τελική στρωμάτωση της υδάτινης στήλης, όπως πρώτοι 
οι Zachariasse et al. (1997) διαπίστωσαν από την μελέτη του σαπροπηλού S1 από 
τον πυρήνα SK1 στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 
 
Συνεπώς, η συνάθροιση αυτή χαρακτηρίζει ένα ιδιαιτέρως θερμό και ολιγοτροφικό 
περιβάλλον, με μικρές εποχιακές διακυμάνσεις της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας, αντανακλώντας τις συνθήκες απόθεσης του σαπροπηλού.  
 
6.2.1.2. Βόρειο Αιγαίο  
Βιότοπος Ι (Συνάθροιση G. bulloides): Περιέχει 9 δείγματα SK22-SK25, SK27-
SK28 και SK32-SK33 που αντιπροσωπεύουν την απόθεση του πιο πρόσφατου 
σαπροπηλού S1. Ο βιότοπος αυτός αντιστοιχεί στις βιο-οικοζώνες APFE4 και 
APFE6-APFE7. Κυρίαρχο ρόλο στο βιότοπο αυτό παίζει το είδος G. bulloides, τα 
ποσοστά του οποίου ανέρχονται ως το 80% της συνολικής πανίδας. Το είδος αυτό 
διαβιεί στα επιφανειακά ή στα υποεπιφανειακά ύδατα και αντέχει στις μεγάλες 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, της αλατότητας καθώς και της πυκνότητας 
(στρωματοποίησης) της υδάτινης στήλης, χωρίς να περιορίζεται από τις παραπάνω 
φυσικές παραμέτρους. Επικρατεί σε ευτροφικά ύδατα, όπως είναι οι περιοχές 
έντονων καθοδικών ή ανοδικών ρευμάτων ανάμειξης (Peeters et al., 2002), οι 
εκβολικές περιοχές ποταμών (Van Leeuwen, 1989) και τα πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά περιθώρια λεκανών (Barmawidjaja et al., 1989). Τα ιδιαιτέρως υψηλά 
ποσοστά του κατά τη διάρκεια της απόθεσης του σαπροπηλού αντανακλούν τη 
δράση των γειτνιαζόντων ποταμών και συνεπώς αντικατοπτρίζουν μία 
στρωματοποιημένη υδάτινη στήλη, το ανώτερο τμήμα της οποίας ήταν πλούσιο σε 
χαμηλής αλατότητας ύδατα. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από τα σημαντικά 
ποσοστά εμφάνισης των ειδών T. quinqueloba, και O. universa. Ειδικότερα για το 
τελευταίο, οι Zachariasse et al. (1997) διαπίστωσαν στον ίδιο πυρήνα το φαινόμενο 
της μερικής περιέλιξης του τελευταίου θαλάμου ατόμων αυτού του είδους, το οποίο 
απέδωσαν τελικά στις συνθήκες μειωμένης αλατότητας των επιφανειακών υδάτων 
του βορείου Αιγαίου κατά την απόθεση του S1.  
 
Ωστόσο, η σύνθεση της πανίδας αυτής της συνάθροισης δείχνει ότι η 
στρωματοποίηση της υδάτινης στήλης δεν περιοριζόταν στα ανώτερα τμήματά της, 
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αλλά συνεχιζόταν σε βάθος μέχρι τα κατώτερα τμήματά της. Στη διαπίστωση αυτή 
συνηγορεί η σημαντική παρουσία των δύο ποικιλιών του είδους G. ruber (G. ruber 
alba και G. ruber rosea), καθώς και των υπολοίπων ειδών που ανήκουν στην Sprudts 
ομάδα. Το είδος G. ruber rosea αποτελεί δείκτη της μέγιστης στρωματοποίησης των 
υδάτων και χαρακτηρίζει την φάση του «κλιματικού βέλτιστου» που συνδέεται με την 
απόθεση του πιο σύγχρονου σαπροπηλού S1 στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου. Επιπλέον, τα σημαντικά ποσοστά εμφάνισης των ειδών G. siphonifera 
και Orbulina universa έχουν την ικανότητα να διαβιούν σε μεγαλύτερα βάθη κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η ευφωτική ζώνη είναι σε μέγιστο βαθμό θερμικά 
στρωματοποιημένη. Συνεπώς, η αύξηση της αφθονίας των παραπάνω ειδών μπορεί 
να ερμηνευτεί ως ένδειξη της αύξησης του βάθους και της έκτασης του 
θερμοκλινούς/αλοκλινούς. Αυτό σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη απουσία ειδών 
δεικτών εποχιακής ανάμειξης των υδάτων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα μίας έντονα 
στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης όλη τη διάρκεια του έτους. 
 
Βιότοπος ΙΙ (Συνάθροιση G. ruber alba - SPRUDTS group - G. bulloides): 
Περιέχει 20 δείγματα SK1-SK20 και αντιπροσωπεύει το ανώτερο τμήμα του πυρήνα 
(0-271cm). Ο βιότοπος αυτός αντιστοιχεί στις βιο-οικοζώνες APFE1-APFE3. Η 
συνάθροιση αυτή χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των δύο ποικιλιών του είδους 
G. ruber (G. ruber alba και G. ruber rosea) (33,87-66,67% και 0-40,90%, μέσος όρος 
50,27% και 20,45% αντίστοιχα). Επίσης άφθονα είναι τα είδη που ανήκουν στην 
Sprudts ομάδα, με κυριότερο εκφραστή τους το είδος G. rubescens (3,70-22,59%, 
μέσος όρος 13,15%). Επόμενο σε αφθονία είδος είναι το G. bulloides (6,42-22,02%, 
μέσος όρος 14,22%), αισθητά όμως μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη 
συνάθροιση. ∆ιαχωρίζεται σε τρεις επιμέρους υποσυναθροίσεις, οι οποίες ανάλογα 
με τις σχετικές αφθονίες των ειδών που συμμετέχουν σε αυτές καταδεικνύουν 
αξιοσημείωτες εποχιακές αντιθέσεις ως προς τους παράγοντες της θερμοκρασίας 
(υποσυνάθροιση ΙΙΑ), της παραγωγικότητας (υποσυνάθροιση ΙΙΒ) και της 
στρωματοποίησης της υδάτινης στήλης (υποσυνάθροιση ΙΙΓ). 
 
Στη υποσυνάθροιση ΙΙA τα ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά συμμετοχής(> 60%) του είδους 
G. ruber alba στην πανίδα σε συνδυασμό με τις μέγιστες συγκεντρώσεις του είδους 
T. quinqueloba φανερώνουν την εποχιακή από θερμικής απόψεως ανάπτυξη της 
στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης. Παρά το γεγονός ότι οι ελάχιστες 
θερμοκρασιακές απαιτήσεις για το είδος G. ruber alba είναι της τάξεως των 140C 
(Hemleben et al., 1989; Bijma et al., 1990a,b), η ταυτόχρονη παρουσία της ροζ 
ποικιλίας του ίδιου γένους (G. ruber rosea) και η προτίμηση του είδους G. sacculifer 
σε ιδιαιτέρως θερμά περιβάλλοντα (23-280C-Zaric et al., 2005) συνηγορούν στην 
ύπαρξη ιδιαιτέρως θερμών (>230C) υδατίνων μαζών κατά τους θερινούς μήνες. 
Επιπλέον, οι βέλτιστες θερμοκρασιακές συνθήκες στις οποίες διαβιούν και 
αναπτύσσονται τα παραπάνω είδη υπερβαίνουν τους 200C (Tolderlund & Bé, 1971), 
γεγονός που τα χαρακτηρίζει ως δείκτες θερμών ολιγοτροφικών υδάτων, ειδικότερα 
όταν συνυπάρχουν με το είδος G. ruber, όπως συμβαίνει στην περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995). Ο θερμικός αυτός 
περιορισμός τους τα εξαναγκάζει να διαβιούν πάνω από το θερμοκλινές, σε μία 
θερμικά καλά ενστρωμένη υδάτινη στήλη. Τα δύο πιο άφθονα είδη του θερμού πόλου 
αυτής της συνάθροισης, G. ruber και G. rubescens, θεωρούνται ως τυπικά είδη που 
αντιπροσωπεύουν το θερμό στρώμα ανάμειξης κατά τους θερινούς μήνες (Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1995), με την ιδανική θερμοκρασία διαβίωσής τους να κυμαίνεται 
στους 230C (Bijma et al., 1990b). Αντιθέτως, τα σημαντικά ποσοστά εμφάνισης του 
είδους T. quinqueloba αλλά και η μικρή έστω παρουσία του είδους N. pachyderma 
δεικνύει την εποχιακή, από θερμικής άποψης, διαφοροποίηση της υδάτινης στήλης. 
Τα άτομα του είδους N. pachyderma με δεξιόστροφη περιέλιξη εμφανίζονται μόνο 
όταν η θερμοκρασία των υδάτων είναι μικρότερη των 13,50 C (Sierro et al., 2003), 
θερμοκρασία η οποία απαντά στο βόρειο Αιγαίο μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Η 
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ψύχρανση των υδάτων που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών 
ενισχύεται και από την παράλληλη μείωση των αντιπροσώπων θερμών υδάτων.  
 

 
 
Εικ. 6.2: ∆ενδρόγραμμα που προκύπτει από την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “Q-
τύπου”, η οποία διεξήχθη στον πυρήνα SK-1 με βάση τις συναθροίσεις πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. 
Fig. 6.2: Dendrogram resulting from Q-mode cluster analysis and the biotopes indentified in 
core SK-1. 
 
Στην υποσυνάθροιση ΙΙΒ, η αφθονία των ειδών G. ruber alba, G. ruber rosea, G. 
rubescens και η παρουσία των G. trilobus/sacculifer, O. universa και G. siphonifera 
προϋποθέτουν φτωχά σε θρεπτικά συστατικά επιφανειακά ύδατα (Pujol & Vergnaud-
Grazzini, 1995; Hemleben et al., 1989) τα οποία απαντούν στο βόρειο Αιγαίο κατά 
τους θερινούς μήνες. Η έντονη ολιγοτροφικότητα της υδάτινης στήλης είναι σε 
αντίθεση με τη συνεχής παρουσία των ειδών G. bulloides, N. pachyderma, 
T.quinqueloba και G. glutinata που είναι ενδεικτικά συνθηκών αυξημένης 
πρωτογενούς παραγωγικότητας (Hemleben et al., 1989; Rohling et al.,1997). Η 
σημαντική παρουσία του είδους G. bulloides δεικνύει μία τροφικά ομοιογενής υδάτινη 
στήλη ως συνέπεια των καθοδικών ή ανοδικών ρευμάτων ανάμειξης, ενώ όταν αυτή 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί επικρατεί ένα υπο-επιφανειακό υδάτινο στρώμα πλούσιο 
σε θρεπτικά συστατικά όπως υποδηλώνει η παρουσία των ατόμων του είδους N. 
pachyderma. H ταυτόχρονη παρουσία των παραπάνω ειδών πιστοποιεί την 
εποχιακή αντίθεση, ως προς την διαθέσιμη παροχή τροφής, που διέπει αυτή την 
υποσυνάθροιση.
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Είδη 
Βιότοπος Ι Βιότοπος ΙI Βιότοπος ΙII-IV 

NS-14 NS-18 NS-40 SK-1 NS-14 NS-18 NS-40 SK-1 NS-14 NS-18 NS-40 SK-1 

G. ruber alba 7,4‐35,3%  16,8‐52,5%  11,6‐45,1% 2,4‐23,1% 23,8‐60,0% 19,3‐68,0%  28,8‐57,2% 33,9‐60,8% 25,8‐60,0% 19,9‐56,4% 9,7‐42,2%  0,0‐39,0% 

G. ruber rosea 12,8‐38,8%  7,1‐20,9%  14,6‐25,4% 0,7‐24,4% 0,0‐26,5% 0,0‐12,6%  0,0‐13,3% 0,0‐40,9% 0,0% 0,0‐1,1% 0,0% 0,0‐8,8% 

Sprudts group 34,4‐73,4%  34,7‐61,3%  37,9‐62,8% 2,1‐23,2% 0,9‐66,7% 1,8‐23,7%  2,7‐28,5% 4,6‐22,6% 0,0‐7,9% 0,4‐8,4% 0,6‐7,9%  0,0‐35,9% 

G. bulloides 9,1‐23,4%  2,3‐25,1%  1,9‐24,2% 37,8‐79,5% 0,0‐52,6% 12,1‐45,2%  10,4‐29,9% 6,4‐22,0% 0,0‐13,5% 3,8‐16,0% 7,0‐25,6%  0,0‐30,5% 

G. glutinata 6,2‐14,2%  0,9‐8,6%  0,0‐4,6% 0,0‐5,6% 0,0‐16,7% 0,4‐15,7%  0,6‐15,8% 0,0‐4,1% 0,0‐16,1% 3,7‐15,3% 5,4‐18,9%  0,0‐20,7% 

T. quinqueloba 0,0‐1,6%  0,0%  0,0‐17,6% 0,4‐19,4% 0,0‐2,4% 0,0‐4,3% 0,0‐19,5% 0,8‐15,5% 0,0‐4,1% 0,4‐9,5% 0,6‐21,3%  1,0‐80,8% 

G. inflata 0,0‐0,4%  0,0‐6,1%  0,0‐5,3% 0,0‐0,3% 0,0‐28,6% 0,0‐19,5%  0,0‐25,7% 0,0‐1,2% 0,0% 0,0‐3,7% 0,0% 0,0‐13,2% 

G. scitula 0,0‐0,5%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0‐0,9% 0,0‐1,8% 0,0% 0,0‐1,3% 0,0‐2,3% 0,3‐6,7%  0,0‐35,0% 

N. pachyderma 0,0‐0,4%  0,0‐3,6%  0,0‐7,7% 0,0‐3,5%  0,0‐15,8% 0,0‐13,6%  0,0‐16,1% 0,0‐5,6%  22,2‐42,2% 2,6‐25,9%  7,6‐35,6%  0,0‐81,3% 
N. dutertrei 0,0% 0,0%  0,0% 0,0‐8,7% 0,0‐9,2% 0,0‐8,0% 0,0‐14,9% 16,9‐33,9% 6,7‐29,7% 

Συσχέτιση των 
συναθροίσεων 
πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων 
με τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά 
του κάθε 
Βιοτόπου 

Η σταθερότητα της υδάτινης στήλης,  
περιγράφεται από την θερμική στρωματοποίηση 
στο μέγιστο βαθμό ολόκληρης της ευφωτικής 
ζώνης καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την 
ύπαρξη φτωχών σε θρεπτικά συστατικά, 
χαμηλής αλατότητας επιφανειακών υδάτων και 
την ανάπτυξη του πυκνοκλινούς κάτω από τη 
βάση της ευφωτικής ζώνης.  Πρόκειται για ένα 
βιότοπο ενδεικτικό συνθηκών απόθεσης 
σαπροπηλών και στην περίπτωση των 
τεσσάρων υπό μελέτη πυρήνων χαρακτηρίζει τις 
συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια 
της απόθεσης του ανώτερου και του κατώτερου 
τμήματος του σαπροπηλού S1a και S1b. 

"Μεταβατική συνάθροιση" μεταξύ θερμών-
ολιγοτροφικών και ψυχρών-ευτροφικών 
συνθηκών. Αντιστοιχεί στις εποχιακές 
διακυμάνσεις μεταξύ διαστημάτων 
στρωμάτωσης των επιφανειακών υδάτων που 
εναλλάσσονται με διαστήματα θερμικής και 
τροφικής ομογενοποίησης της υδάτινης στήλης. 
Ο βιότοπος αυτός χαρακτηρίζεται από την 
εποχιακή θερμική στρωμάτωση των 
επιφανειακών υδάτων (ανάπτυξη θερμού 
στρώματος ανάμειξης που συνοδεύεται από την 
επέκταση του θερμοκλινούς) κατά τους θερινούς 
μήνες, η οποία εναλλάσσεται με την απότομη 
εποχιακή ανατροπή της υδάτινης στήλης στους 
ψυχρότερους μήνες. ∆ιαχωρίζεται σε τρεις 
υποσυναθροίσεις, ανάλογα με το αν η 
θερμοκρασία, η παραγωγικότητα ή η 
στρωματοποίηση ελέγχει την πανίδα. 

Συνάθροιση ενδεικτική ενός εποχιακού 
στρωματοποιημένου υδάτινου στρώματος κατά 
του θερινούς μήνες, το οποίο μεταπίπτει σε μία 
πιο ψυχρή και παραγωγική υδάτινη μάζα την 
άνοιξη. Το πυκνοκλινές τοποθετείται πάνω από 
τη βάση της ευφωτικής ζώνης,γεγονός που έχει 
σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός σταθερού 
με το βάθος DCM, καθώς και την τοποθέτηση 
του νουτροκλινούς πιο κοντά στην επιφάνεια. Η  
αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας των 
επιφανειακών υδάτων συνεπάγεται την ύπαρξη 
ενός μεσοτροφικού έως ευτροφικού, χαμηλής 
αλατότητας περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει τον 
βιότοπο αυτό. 
 
 

 
Πιν. 6.1:  Πίνακας συσχέτισης των συναθροίσεων πλαγκτονικών τρηματοφόρων του Αιγαίου Πελάγους με τα οικολογικά χαρακτηριστικά του κάθε βιοτόπου. 
Table 6.1:  Correlation between planktonic foraminiferal assemblages of the Aegean Sea and the ecological characteristics of each biotope.
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Ο παράγοντας της εποχικότητας ενισχύεται και από τη συνεχή παρουσία (έστω και 
σε μικρά ποσοστά) του ευρύθερμου είδους G. glutinata (0,20-3,90%, μέσος όρος 
2,05%), ενός είδους που όπως έχει αποδειχθεί διαβιεί με την ίδια ευκολία τόσο σε 
ολιγοτροφικά επιφανειακά ύδατα (τρέφεται με διάτομα), όσο και σε πιο ευτροφικά 
βαθύτερα ύδατα (τρέφεται με χρυσόφυτα), γεγονός που συνεπάγεται την απουσία 
θερμοκρασιακών περιορισμών για το είδος αυτό (Hemleben et al., 1989). Τα μέγιστα 
ποσοστά αφθονίας του παρατηρούνται την άνοιξη και συνδέονται με την αυξημένη 
παραγωγή του φυτοπλαγκτόν, λόγω των πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά 
αναμειγνυόμενων υδάτων που επικρατούν στο τέλος της χειμερινής περιόδου 
(Hemleben et al., 1989), ενώ είναι επίσης ενδεικτικό της αύξησης του βάθους του 
θερμοκλινούς (Bradshaw, 1959). Συνεπώς, σε περιόδους υψηλής παραγωγικότητας 
(χειμώνας, άνοιξη) χαρακτηρίζει πιο ψυχρά και παραγωγικά ύδατα, ενώ σε 
περιόδους όπου παρατηρείται έντονη στρωμάτωση των υδάτων (καλοκαίρι), 
ευνοείται από την ανάπτυξη του θερμοκλινούς και τις αυξημένες συγκεντρώσεις 
χλωροφύλλης στα ανώτερα τμήματα της υδάτινης στήλης αλλάζοντας τον τρόπο 
διατροφής του από τα διάτομα σε χρυσόφυτα. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι η 
αλλαγή στη διατροφική συμπεριφορά και της κατακόρυφης κατανομής του 
παραπάνω είδους συνδέεται άρρηκτα με τις εποχιακές τροφικές προτιμήσεις του.  
 
Στην υποσυνάθροιση ΙΙΓ, τα ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά των ειδών της Sprudts 
ομάδας που είναι ενδεικτικά μίας έντονα στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης είναι 
σε αντίθεση με την παρουσία των ειδών G. inflata και N. pachyderma που είναι 
ενδεικτικά χειμερινών ρευμάτων ανάμειξης (Hemleben et al., 1989; Rohling et al., 
1993b, 1997; Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995). Σύμφωνα με τα ποσοστά 
συμμετοχής τους στην πανίδα, κυρίαρχο ρόλο στην πρώτη ομάδα φαίνεται να παίζει 
το είδος G. ruber rosea, το οποίο αποτελεί δείκτη της μέγιστης στρωματοποίησης 
των υδάτων, ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί και η παρουσία του G. trilobus. Το 
τελευταίο είναι χαρακτηριστικό της εισροής γλυκών υδάτων, τα οποία συντελούν στη 
δημιουργία ενός επιφανειακού πυκνοκλινούς, και πιθανά με την ανάπτυξη ενός βαθύ 
χλωροφυλλικού μέγιστου στο κατώτερο τμήμα της ευφωτικής ζώνης (ταυτόχρονη 
παρουσία του είδους G. bulloides). Άλλωστε, το είδος G. ruber alba είναι ένα από τα 
πιο ευρύαλα είδη, γεγονός που το καθιστά ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό σε 
οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από την εισροή γλυκών υδάτων (Hemleben et 
al.,1989). Επειδή το μέγιστο της επίδρασης των μουσώνων και το μέγιστο της εκροής 
των γειτνιαζόντων ποταμών του Αιγαίου Πελάγους παρατηρείται στο τέλος του 
καλοκαιριού, «τοποθετούμε» το είδος αυτό μέσα στο στρώμα ανάμειξης του 
καλοκαιριού, σε αντιστοιχία με το μέγιστο της αφθονίας του που παρατηρείται στις 
μέρες μας στην λεκάνη της Μεσογείου (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995). 
Επομένως, κατά τη διάρκεια της μέγιστης εισροής γλυκών υδάτων λόγω των 
μουσώνων, η έντονη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης κατά τους θερινούς μήνες 
διακόπτεται και δημιουργούνται στρώματα-φακοί διαλυμένων υδάτων, τα οποία 
αποτελούν ιδανική κατοικία για το G. ruber alba (Rohling et al., 2004). Η έντονη αυτή 
κατακόρυφη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης κατά τους θερινούς μήνες ενισχύεται 
επίσης από τις υψηλές συγκεντρώσεις του είδους G. rubescens που είναι ενδεικτικές 
της μόνιμης κατακόρυφης στρωμάτωσης της υδάτινης στήλης (Sierro et al., 2003).  
 
Αντιθέτως, το σπάσιμο του πυκνοκλινούς σε συνδυασμό με τα ισχυρά ρεύματα 
ανάμειξης που επικρατούν στην λεκάνη του βορείου Αιγαίου κατά τους χειμερινούς 
μήνες έχουν σαν αποτέλεσμα την μερική (παρουσία του N. pachyderma) ή ολική 
(απουσία του N. pachyderma) αποσταθεροποίηση της στρωματοποιημένης υδάτινης 
στήλης που αντικατοπτρίζεται από τις σχετικά σταθερές ιδιότητες των υδάτων των 
ανωτέρων 200 μέτρων της υδάτινης στήλης, συνθήκες δηλαδή ιδιαίτερα ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη και αναπαραγωγή ειδών, όπως το είδος G. inflata και το G. bulloides. 
Ιδιαίτερη προτίμηση σε τέτοιου χαρακτήρα ύδατα διαβιούν και οι αντιπρόσωποι του 
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είδους T. quinqueloba το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης ανοδικών ρευμάτων 
(van Leeuwen, 1989). 
 
Βιότοπος ΙΙΙ (Συνάθροιση Neogloboquadrinids): Περιέχει 7 δείγματα SK21, SK34 
και SK36-SK40 και αντιπροσωπεύει το τμήμα του πυρήνα που αντιστοιχεί ως επί το 
πλείστον στη μετάβαση από την παγετώδη περίοδο στο Ολόκαινο, ενώ 
συμπεριλαμβάνει και το τμήμα που αντιστοιχεί αμέσως μετά το πέρας της 
σαπροπηλητικής ακολουθίας. Αντιστοιχεί στις βιο-οικοζώνες APFE8-APFE10. Η 
συνάθροιση αυτή χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των Neogloboquadrinids 
(47,24-81,28%, μέσος όρος 64,26%). Την πανίδα συμπληρώνουν τα είδη T. 
quinqueloba (0,96-19,47%, μέσος όρος 10,21%), G. bulloides (1,70-12,61%, μέσος 
όρος 7,16%) και G. glutinata (0-20,70%, μέσος όρος 10,35%), G. inflata (0-13,20%, 
μέσος όρος 6,60%)  και G. ruber alba (0-21,22%, μέσος όρος 10,61%), με κυρίαρχο 
γνώρισμα τις έντονες διακυμάνσεις στα ποσοστά εμφάνισής τους.  
 
Και οι δύο σύγχρονοι αντιπρόσωποι του γένους Neogloboquadrina συνδέονται με την 
εποχιακή εαρινή αύξηση του πλαγκτόν και την υψηλή πρωτογενή παραγωγικότητα 
(Pérez-Folgado et al., 2003), αφού οι μέγιστες συγκεντρώσεις τους παρατηρούνται 
στο «Βαθύ Χλωροφυλλικό Μέγιστο» (DCM) (Fairbanks et al., 1982; Ravelo et al., 
1990). Η επικράτησή τους σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση-εξαφάνιση των 
αντίστοιχων ποσοστών του είδους G. inflata που εμφανίζεται στην συνάθροιση αυτή  
έχει ευρέως αποδοθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989; 
Rohling et al., 1995; Sbaffi et al., 2001) περισσότερο με την αλλαγή της θέσης του 
πυκνοκλινούς στην υδάτινη στήλη παρά με την μεταβολή της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας. Η σταδιακή αυτή μείωση του βάθους εμφάνισης του 
πυκνοκλινούς (πάνω από τη βάση της ευφωτικής ζώνης) συνδέεται τόσο με την 
πιθανή εισροή γλυκών υδάτων και την συνεπαγόμενη ροή θρεπτικών συστατικών 
από τις γειτονικές ηπείρους, όσο και με τη δράση ανοδικών ρευμάτων. Στην πρώτη 
περίπτωση η έντονη στρωμάτωση των επιφανειακών υδάτων, λόγω της διαβάθμισης 
της αλατότητας, μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερη άνθηση σε χρυσοφύκη και διάτομα, 
αφού αυτά αποτελούν τον πλέον ανταγωνιστικό αντιπρόσωπο του φυτοπλαγκτόν σε 
τέτοιες συνθήκες (Sancetta, 1994) και αντανακλάται με τη σημαντική παρουσία των 
ειδών G. glutinata αλλά και N. pachyderma που τρέφονται αποκλειστικά από αυτά 
(Hemleben et al., 1989). Στην περίπτωση των ανοδικών ρευμάτων, η δράση των 
οποίων πιστοποιείται από την σημαντική παρουσία των ειδών G. bulloides και T. 
quinqueloba, πραγματοποιείται μεταφορά και παροχή τροφικών στοιχείων από τα 
πιο βαθιά και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά προς τα επιφανειακά ύδατα. Συνολικά, 
και στις δύο περιπτώσεις οι πιο ψυχρές και πλούσιες σε τροφικά στοιχεία υδάτινες 
μάζες της συνάθροισης αυτής συνεπάγονται την ύπαρξη ενός μεσοτροφικού έως 
ευτροφικού, χαμηλής αλατότητας περιβάλλοντος. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα μικρά σχετικά ποσοστά που παρουσιάζει το είδος G. ruber alba (συγκριτικά με το 
αντίστοιχο διάστημα που καλύπτει η ίδια συνάθροιση στο νότιο Αιγαίο) είναι 
ενδεικτικά μιας λιγότερο θερμής υδάτινης στήλης, το οποίο σημαίνει ότι η μετάβαση 
από την παγετώδη περίοδο προς το Ολόκαινο είναι πιο απότομη στο βόρειο παρά 
στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος. 
 
Βιότοπος ΙV (Συνάθροιση T. quinqueloba – Neogloboquadrinids): Περιέχει 13 
δείγματα SK26, SK29-SK30, SK35 και SK41-SK49, η πλειοψηφία των οποίων 
αντιπροσωπεύουν το κατώτερο τμήμα του πυρήνα που αντιστοιχεί στην παγετώδη 
περίοδο. Ο βιότοπος αυτός αντιστοιχεί στις βιο-οικοζώνες APFE5 και APFE11. 
Ωστόσο, περιλαμβάνει και τα σημεία αυξημένης πρωτογενούς παραγωγικότητας και 
χαμηλής αλατότητας εντός του σαπροπηλού S1. Ο κύριος παρανομαστής και των 
δύο αυτών περιπτώσεων για το βόρειο Αιγαίο είναι η κυριαρχία του είδους T. 
quinqueloba (33,50-80,76%, μέσος όρος 57,13%), τα ποσοστά του οποίου 
κυμαίνονται από 41,30 έως 80,76% στην πρώτη και από 38,83 έως 62,08% στη 
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δεύτερη περίπτωση. Ωστόσο, εντός της παγετώδους περιόδου σημειώνεται 
αξιοσημείωτη εμφάνιση των αντιπροσώπων της οικογένειας των Neogloboquadrinids 
(11,16-40,61%, μέσος όρος 25,89%) που σε συνδυασμό με τα μικρότερα ποσοστά 
των υπολοίπων υποπολικών ειδών (π.χ. G. scitula; 0,50-35,00%) αντανακλούν την 
παρουσία ιδιαιτέρως ψυχρών και ευτροφικών υδατίνων μαζών στο βόρειο Αιγαίο. 
Επιπλέον, τα μικρότερα ποσοστά εμφάνισης των Neogloboquadrinids στο βόρειο 
συγκριτικά με το νότιο Αιγαίο υποδηλώνουν την εξασθένιση του υδάτινου στρώματος 
του Βαθέως Χλωροφυλλικού Μεγίστου που τοπικά μπορεί να συνδέεται περεταίρω 
με την αύξηση του βάθους του πυκνοκλινούς/νουτροκλινούς κάτω από το όριο της 
ευφωτικής ζώνης. 
 
6.2.2. Ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “R-τύπου” 
Η R-mode ανάλυση ομαδοποίησης κατέδειξε την παρουσία τριών ομάδων (Εικ. 6.3) 
για την περιοχή του νοτίου και τεσσάρων κύριων ομάδων για την περιοχή του 
βορείου Αιγαίου (Εικ. 6.4). Η κάθε μία από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει είδη 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων που παρουσιάζουν ταυτόσημες κατανομές στα 
δείγματα. Η συνύπαρξη αυτή των ειδών στην ίδια ή σε διαφορετικές κοινότητες 
φανερώνει τις δυνατές βιολογικές αλληλεπιδράσεις στην ανάπτυξη της πελαγικής 
μικροπανίδας. 
 
6.2.2.1. Νότιο Αιγαίο 
Η ομάδα Α αποτελείται από τα είδη G. trilobus, G. ruber rosea, G. siphonifera και O. 
universa δεικνύοντας μία θερμή και στο μέγιστο βαθμό στρωματοποιημένη υδάτινη 
στήλη, η οποία χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο τμήμα του Ολοκαίνου και ειδικότερα την 
χρονική περίοδο απόθεσης του σαπροπηλού S1. Σύμφωνα με τους Rohling et al. 
(1997), η αφθονία τους δεν ελέγχεται μόνο από την θερμοκρασία, αλλά κυρίως από 
τη στρωματοποίηση των υδάτων, η οποία ποικίλει ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης 
και την έκταση που τελικά καταλαμβάνει το θερμοκλινές. Το υδάτινο αυτό στρώμα 
ουσιαστικά διαχωρίζει τα είδη που είναι τυπικά θερμών και ολιγοτροφικών υδάτων 
από αυτά των πιο ψυχρών και ευτροφικών υδάτων. Κυρίως, κατά τη διάρκεια της 
απόθεσης του σαπροπηλού, αλλά πριν και μετά από αυτήν, κυρίαρχο ρόλο στην 
πανίδα παίζουν τα είδη G. ruber rosea και G. trilobus, τα οποία απαντούν πολύ 
κοντά στην επιφάνεια της υδάτινης στήλης, όπου παρατηρούνται τα μέγιστα επίπεδα 
της ηλιακής ακτινοβολίας και συγκεκριμένα μέσα στο χαμηλής γονιμότητας στρώμα 
ανάμειξης, όπου χαρακτηρίζει μία έντονη κατακόρυφη στρωμάτωση των 
επιφανειακών υδάτων κατά τους θερινούς μήνες (Fairbanks et al., 1982; Thunell & 
Reynolds, 1984; Hemleben et al., 1989). Ομοίως, και τα υπόλοιπα είδη που 
χαρακτηρίζουν αυτή την ομάδα διαβιούν πάνω από το θερμοκλινές  σε μία θερμή και 
καλά ενστρωμένη υδάτινη στήλη (Casford et al., 2002). Επομένως, ερμηνεύουμε την 
ομάδα Α ως ενδεικτική της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει το στρώμα του 
θερμοκλινούς/αλοκλινούς. 
 
Η ομάδα Β αποτελείται από τα είδη T. quinqueloba, G. scitula, G. glutinata, N. 
pachyderma, N. dutertrei, G. bulloides, G. ruber alba και G. rubescens που στο 
σύνολό τους μπορούν να χαρακτηριστούν τυπικά των συνθηκών που επικρατούσαν 
κατά τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου. Ωστόσο, οι συσχετίσεις μεταξύ τους 
επιτρέπουν τον επιπρόσθετο διαχωρισμό των τριών τελευταίων ειδών από τα 
υπόλοιπα είδη της ομάδας αυτής, με αποτέλεσμα η ομάδα Β να υποδιαιρείται σε δύο 
διαφορετικές υπο-ομάδες. Συγκεκριμένα, τα πέντε πρώτα είδη χαρακτηρίζουν πολύ 
ψυχρά και αυξημένης παραγωγικότητας ύδατα, ενώ τα τρία τελευταία χαρακτηρίζουν 
από τη μεριά τους λιγότερο ψυχρά και μεσοτροφικά-ευτροφικά ύδατα. Ερμηνεύουμε 
λοιπόν την πρώτη υπο-ομάδα ως ενδεικτική των παγετωδών διαστημάτων (stadials –
π.χ. Heinrich events) και την δεύτερη υπο-ομάδα ως ενδεικτική των μεσοπαγετωδών 
διαστημάτων (interstadials) της παγετώδους περιόδου.  
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Εικ. 6.3: ∆ενδρόγραμμα που προκύπτει από την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “R-
τύπου”, η οποία διεξήχθη στον πυρήνα NS-40 με βάση τις συναθροίσεις πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. 
Fig. 6.3: Dendrogram resulting from R-mode cluster analysis and the assemblages indentified 
in core NS-40. 
 
Η ομάδα C αποτελείται από τα είδη G. inflata και G. truncatulinoides δεικνύοντας μία 
θερμικά και τροφικά ομοιογενής υδάτινη στήλη, σε όλη την έκταση της ευφωτικής 
ζώνης, ως συνέπεια των καθοδικών/ανοδικών ρευμάτων ανάμειξης. Το είδος G. 
inflata θεωρείται ότι προτιμά θερμικά ομογενείς υδάτινες μάζες (Coulbourn et al., 
1980) κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μεσοτροφικά περιβάλλοντα (Pujol & Vergnaud-
Grazzini, 1995). Στα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, αναμειγνυόμενα αυτά ύδατα 
προτιμά να διαβιεί στα βαθύτερα επίπεδα της υδάτινης στήλης (50-150 μέτρα), ενώ 
αντιθέτως στα μεσοτροφικά περιβάλλοντα διαβιεί στα ανώτερα 50 μέτρα της υδάτινης 
στήλης. Αναλυτικότερα, στις αρχές του καλοκαιριού όπου αρχίζει η στρωμάτωση των 
υδάτων και δεν υπάρχει ή είναι ασθενώς δημιουργημένο το DCM διαβιεί κάτω από το 
εποχιακό θερμοκλινές, ενώ στις περιόδους όπου αναπτύσσεται το DCM διαβιεί μέσα 
σε αυτό. Επιπλέον, είναι ενδεικτικό της οριζόντιας ανταλλαγής των υδάτων σε 
ολόκληρη την λεκάνη της Μεσογείου, με τα υψηλά ποσοστά εμφάνισής του στη 
δυτική Μεσόγειο να ερμηνεύουν την εισροή των υδάτων του Ατλαντικού και τα 
χαμηλά ποσοστά του στην ανατολική Μεσόγειο να καταδεικνύουν την μικρής έκτασης 
ανταλλαγής υδάτων μεταξύ των δύο προαναφερθέντων υπολεκανών (Pujol & 
Vergnaud-Grazzini, 1995). 
 
Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την συνύπαρξη του εύκρατου είδους G. 
truncatulinoides, δηλώνει την παρουσία ενδιάμεσων προς τις δύο προηγούμενες 
κατηγορίες υδατίνων μαζών, με έντονη τη δράση των ενδιάμεσων υδάτων του 
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Λεβαντίνου στην λεκάνη του νοτίου Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου 
γενικότερα. Σε ολιγοτροφικού χαρακτήρα περιβάλλοντα, όπως αυτό του Αιγαίου 
Πελάγους, το παραπάνω είδος περνάει ένα μέρος της ζωής του στο χειμερινό 
στρώμα ανάμειξης, κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το αρχικό στο ενήλικο 
στάδιο ανάπτυξης του κελύφους του (Hemleben & Spindler, 1983), γεγονός που 
επιβεβαιώνει ότι το βάθος εμφάνισης του θερμοκλινούς παίζει καθοριστικό ρόλο για 
την διαβίωση του είδους αυτού (Lohmann & Schweitzer, 1990). 
 
6.2.2.2. Βόρειο Αιγαίο 
Η ομάδα Α χαρακτηρίζεται από είδη τυπικά θερμών και ολιγοτροφικών υδάτων και 
περιλαμβάνει τα είδη G. ruber alba, G. ruber rosea, G. trilobus, O. universa, G. 
siphonifera, G. rubescens και G. bulloides. Η ομάδα αυτή (εκτός του τελευταίου 
είδους) συχνά αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «SPRUDTS group» (Jorissen 
et al., 1993; Rohling et al., 1993b), θεωρείται ενδεικτική των συνθηκών απόθεσης του 
πιο πρόσφατου σαπροπηλού S1 και έχει καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου (συμπεριλαμβανομένου και του Αιγαίου Πελάγους). Ωστόσο, η ομάδα 
αυτή φαίνεται ότι χαρακτηρίζει την υδάτινη στήλη του βορείου Αιγαίου καθ’όλη τη 
διάρκεια του Ολοκαίνου, με αποκορύφωμα την μετα-σαπροπηλητική περίοδο όπου 
τα παραπάνω είδη φτάνουν στα μέγιστα ποσοστά εμφάνισής τους. Η διαφοροποίηση 
με την αντίστοιχη ομάδα του νοτίου Αιγαίου οφείλεται στην ενσωμάτωση του είδους 
G. bulloides, το οποίο έχει την ικανότητα να διαβιεί σε κάθε είδους περιβάλλον, 
αποσπώντας προς όφελός του τα τροφικά στοιχεία από την υδάτινη στήλη (Rohling 
et al., 1997). Η ιδιότητά του αυτή, να μετακινείται κατακόρυφα και να μεταναστεύει σε 
διαφορετικούς υδάτινους ορίζοντες ανάλογα με τις διαθέσιμες παροχές τροφής κάθε 
εποχή, του προσφέρει τη δυνατότητα να διαβιεί όλες τις εποχές του χρόνου, 
δικαιολογώντας με τον τρόπο αυτό τις έντονες εποχιακές αντιθέσεις που διέπουν την 
σύγχρονη υδάτινη στήλη του βορείου Αιγαίου.  
 
Το ευκαιριακό αυτό είδος, παρότι γενικά χαρακτηρίζει πιο παραγωγικά περιβάλλοντα 
σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη της ομάδας, δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο 
να συμμετέχει σε αυτήν με τα προαναφερθέντα οικολογικά χαρακτηριστικά. 
Αναλυτικότερα, η παρουσία του όχι μόνο δεν θεωρείται ανταγωνιστική απέναντι στα 
άλλα είδη της ομάδας αυτής, αλλά απεναντίας κρίνεται ότι διευκολύνει την ανάπτυξη 
των θερμών-ολιγοτροφικών ειδών σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα λόγω της παροχής 
των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στο χαμηλής γονιμότητας στρώμα 
ανάμειξης. Πράγματι, εντός της ομάδας αυτής παρατηρείται έντονη συσχέτισή του με 
το είδος O. universa, γεγονός που αντανακλά την ανάπτυξη ενός στρώματος 
χαμηλής αλατότητας κατά τη διάρκεια της απόθεσης του σαπροπηλού, λόγω της 
δράσης των γειτνιαζόντων ποταμών καθώς και της εισροής γλυκών υδάτων από την 
Μαύρη Θάλασσα. Εκτός από το βόρειο Αιγαίο (Zachariasse et al., 1997), παρόμοιοι 
συσχετισμοί μεταξύ των δύο ειδών έχουν αναφερθεί τόσο για το κεντρικό (Aksu et al., 
1995a,b), όσο και για το νότιο Αιγαίο (Triantaphyllou et al., 2007; 2009a). Παρόμοια 
συσχέτιση του είδους αυτού με την ομάδα που απαρτίζεται από χαρακτηριστικά 
θερμών και ολιγοτροφικών συνθηκών έχει παρατηρηθεί και σε άλλες υπολεκάνες της 
Μεσογείου (π.χ. Αδριατική, Θάλασσα του Λεβαντίνου–Rohling et al., 1993b) και έχει 
αποδοθεί στις μέγιστες εκροές των ποταμών κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Fraile et al. (2008) το είδος αυτό αποτελείται από έξι 
διαφορετικούς μεταξύ τους γενότυπους που απαντούν σε διάφορα τροφικά επίπεδα, 
δύο εκ των οποίων απαντούν σε (υπο)τροπικά περιβάλλοντα και συνδέονται με 
θερμές, λιγότερο ευτροφικές υδάτινες μάζες (Zaric et al., 2005), γεγονός που ενισχύει 
την ενσωμάτωση του παραπάνω είδους στην ομάδα αυτή.  
 
Η ομάδα Β χαρακτηρίζεται από τυπικά είδη ψυχρών, ευτροφικών υδάτων και 
περιλαμβάνει τα είδη N. pachyderma, N. dutertrei, T. quinqueloba, G. scitula και G. 
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glutinata. Επίσης στην ομάδα αυτή συμμετέχουν και εύκρατα, μεσοτροφικά είδη, 
όπως τα G. inflata και G. truncatulinoides, τα οποία αντανακλούν τις μεταβατικές 
συνθήκες που επικρατούσαν στο βόρειο Αιγαίο μετά τον τερματισμό της παγετώδους 
περιόδου. Η ενσωμάτωσή τους στην ίδια ομάδα, αφενός επιβεβαιώνει 
προγενέστερες ερμηνείες (Casford et al., 2002) και αφετέρου δεικνύει ότι οι συνθήκες 
που επικρατούσαν μετά τη λήξη της παγετώδους περιόδου στο βόρειο Αιγαίο, παρότι 
βελτιώθηκαν, δεν άλλαξαν σημαντικά. ∆ηλαδή η μετάβαση από την παγετώδη 
περίοδο προς το Ολόκαινο δεν ήταν τόσο βαθμιαία όσο στο νότιο Αιγαίο, γεγονός 
που αντανακλάται και στην R-mode ανάλυση ομαδοποίησης, με την αναγνώριση 
μίας ενιαίας ομάδας.  
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Εικ. 6.4: ∆ενδρόγραμμα που προκύπτει από την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες “R-
τύπου”, η οποία διεξήχθη στον πυρήνα SK-1 με βάση τις συναθροίσεις πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. 
Fig. 6.4: Dendrogram resulting from R-mode cluster analysis and the assemblages indentified 
in core SK-1. 
 
Ειδικότερα η παρουσία των Neogloboquadrinids (N. pachyderma και N. dutertrei) και 
της T. quinqueloba είναι ενδεικτική υποεπιφανειακών, χαμηλής αλατότητας και 
αυξημένης παραγωγικότητας υδάτων που συνδέονται με την δράση ανοδικών 
ρευμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι το είδος T. quinqueloba χαρακτηρίζει τα αρχικά 
στάδια ανάπτυξης ανοδικών ρευμάτων (Thunell & Sautter, 1992), το είδος N. 
pachyderma το κύριο μέρος τους, ενώ τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισης του είδους N. 
dutertrei συμπίπτουν με περιόδους όπου ακολουθούν τη δράση ανοδικών ρευμάτων, 
όπου το θερμοκλινές και το Βαθύ Χλωροφυλλικό Μέγιστο έχουν καλά αναπτυχθεί. Η 
διαφορετική θέση του τελευταίου στην υδάτινη στήλη, ανάλογα με την κυριαρχία του 
κάθε ενός από τα παραπάνω είδη στην πανίδα, μπορεί να συσχετιστεί με μία αύξηση 
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του φυτοπλαγκτόν η οποία αποδίδεται στην παρουσία μόνιμων ή εποχιακών γύρεων, 
παρόμοιων με αυτών που έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της λεκάνης της 
ανατολικής Μεσογείου (Pinardi & Masetti, 2000). Το είδος G. scitula θεωρείται 
δείκτης ψυχρών υδάτων (Negri et al., 2003) και επιπλέον παρά το γεγονός ότι δεν 
είναι δείκτης πρωτογενούς παραγωγικότητας, συνδέεται άμεσα με την παροχή 
οργανικού υλικού, ως το αποτέλεσμα της δράσης της κατακόρυφης ανάμειξης των 
υδάτων (Itou et al., 2001). Στην ύπαρξη ψυχρών συνθηκών στην υδάτινη στήλη 
συνηγορεί και η παρουσία αντιπροσώπων του είδους G. uvula (ομαδοποιημένο στο 
G. glutinata group), που συχνά απαντά σε ψυχρά ύδατα (Boltovskoy et al., 1996). 
 
6.2.3. Κύρια Παραγοντική Ανάλυση 
Η μέθοδος της κύριας παραγοντικής ανάλυσης εφαρμόστηκε προκειμένου να 
καθορίσουμε τον πιο σημαντικό παράγοντα που ελέγχει τη συνολική μεταβολή της 
πελαγικής μικροπανίδας του Αιγαίου Πελάγους. Σύμφωνα με τον Davis (1973), το 
πρόγραμμα αυτό, απλοποιεί το σύνολο των πανιδικών δεδομένων, συσχετίζοντας 
δείγματα με παρόμοια σύνθεση, όσον αφορά στην παρουσία των ειδών σε μικρό 
αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών ή παραγόντων. Ο καθορισμός του αριθμού των 
παραγόντων που τελικά θα διατηρηθούν και θα ερμηνευτούν στην παρούσα ανάλυση 
βασίζεται: α) στο διάγραμμα Cattell (Εικ. 6.5, 6.7), β) στο αθροιστικό ποσοστό που 
εκφράζουν οι αντίστοιχες ιδιοτιμές για τον κάθε άξονα (παράγοντα), (Πιν. 6.2, 6.6) γ) 
στους παράγοντες που έχουν αντίστοιχη ιδιοτιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα (Πιν. 
6.4, 6.8), δ) τον πίνακα συντελεστών γραμμικής συσχέτισης (Πιν. 6.4, 6.9), ε) τους 
παράγοντες που παρουσιάζουν υψηλή φόρτιση σε περισσότερο από μία μεταβλητή 
(Πιν. 6.5, 6.7),και στ) στη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης του κάθε παράγοντα 
για το σύνολο της πλαγκτονικής μικροπανίδας (Εικ. 6.6, 6.8). 
 

 
Πιν. 6.2: Υπολογισμός των 14 ιδιοτιμών και των ποσοστών ολικής μεταβλητότητας του 
πυρήνα NS-40. 
Table 6.2: The 14 PCA-factors and their % percentages of the total variability of core NS-40. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, αναγνωρίστηκαν και ερμηνεύτηκαν 4 
παράγοντες (PCA-1, PCA-2, PCA-3 και PCA-4) τόσο για το βόρειο όσο και για το 
νότιο Αιγαίο, οι οποίοι εξηγούν αντίστοιχα το 75,39% και 65,22% της συνολικής 
μεταβλητότητας της πελαγικής μικροπανίδας. Το συνεπαγόμενο τετραμελές 
παραγοντικό μοντέλο αναλύεται διεξοδικά και στις δύο λεκάνες με τις παραγοντικές 

Άξονες 
PCA 

Ιδιοτιμή 
Ολική μεταβλητότητα (%) 
της εκάστοτε ιδιοτιμής 

Αθροιστικό ποσοστό (%) της 
ολικής μεταβλητότητας 

1 5,787 41,332 41,332 

2 2,162 15,446 56,778 

3 1,422 10,160 66,938 

4 1,184 8,455 75,393 

5 0,847 6,047 81,439 

6 0,645 4,604 86,043 

7 0,588 4,199 90,242 

8 0,348 2,487 92,729 

9 0,295 2,107 94,836 

10 0,263 1,876 96,712 

11 0,221 1,577 98,288 

12 0,153 1,093 99,381 

13 0,085 0,610 99,991 

14 0,001 0,009 100,000 
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τιμές για το κάθε δείγμα των υπό εξέταση πυρήνων να απεικονίζονται στους πίνακες 
(Πιν. 6.4, 6.6).  
 

∆είγματα 
Βάθος 
(cm) 

1ος 
Παράγοντας 

2ος 
Παράγοντας 

3ος 
Παράγοντας 

4ος 
Παράγοντας 

OS1 5 2,504 -1,7612 2,1829 -1,9829 
OS2 10 2,1385 -1,1283 0,62292 -1,2631 
OS3 15 2,2041 -0,8153 0,042907 -0,96164 
OS4 20 2,5121 -1,1519 0,19456 -1,5504 
OS5 23 1,8783 -0,35545 1,3528 -0,34433 
OS6 28 3,119 -0,12533 0,27809 -1,1715 
OS7 33 2,459 -1,6507 0,56596 -1,0026 
OS8 36,5 1,8177 -1,6431 -0,73898 0,13378 
OS9 37,5 1,709 -1,7344 -0,38295 0,31804 
OS10 40 2,7002 -1,7151 -1,6888 0,65093 
OS11 41,5 3,5644 1,6264 -1,2942 0,010218 
OS12 42,5 3,5448 4,36 -1,685 3,3206 
OS13 44 3,9776 2,0197 -1,9713 -0,08818 
OS14 47 5,3497 3,2655 -0,12262 -0,26711 
OS15 50 3,3511 1,4446 1,5735 0,22808 
OS16 53 3,7927 0,80546 0,85507 -0,71257 
OS17 58 4,6711 2,2856 0,883 0,27021 
OS18 63 3,1711 0,95544 -1,494 -0,068492 
OS19 67 2,3484 -1,9278 -0,10866 0,52416 
OS20 72 0,10366 -0,23108 2,0061 1,7525 
OS21 77 0,22192 -1,4021 1,78 -0,41017 
OS22 82 0,17605 -3,2996 -0,24837 3,9113 
OS23 87 1,0666 -2,4356 0,27764 1,2005 
OS24 92 0,78992 -3,07 -0,091196 2,0867 
OS25 97 -0,17898 -2,8441 -0,94288 1,9149 
OS26 102 0,33902 -1,7022 -1,1541 -1,1074 
OS27 107 -1,2416 -0,34002 -0,42742 -0,63222 
OS28 112 -2,9666 0,69609 -0,95635 -0,23722 
OS29 117 -1,8731 0,27544 -0,29052 -0,12414 
OS30 122 -1,9746 0,19546 0,63622 0,11179 
OS31 127 -3,2459 0,89861 -1,1427 0,15742 
OS32 132 -2,6022 0,68996 -0,98322 -0,13605 
OS33 137 -2,0176 -0,050289 -1,7688 -0,57806 
OS34 142 -2,2103 -0,06625 -1,1099 -0,27612 
OS35 147 -2,2468 0,086855 -1,4218 -0,39669 
OS36 155 -1,2698 -0,48184 -1,4767 -1,1624 
OS37 160 -1,9526 0,035467 -1,1729 -0,6655 
OS38 165 -1,9108 -0,13762 -1,7502 -0,71562 
OS39 170 -1,3096 -0,26225 -1,4659 -0,70037 
OS40 175 -1,8677 0,052963 -1,2415 -0,44069 
OS41 180 -1,9679 0,27322 -0,96393 -0,58645 
OS42 185 -2,6106 0,8152 -0,64374 -0,059068 
OS43 190 -1,4151 0,69888 0,64192 -0,48213 
OS44 195 -2,2842 0,82729 0,25563 -0,70401 
OS45 200 -2,01 0,55637 0,4165 -0,52271 
OS46 205 -1,184 0,089243 0,95863 -0,38619 
OS47 210 -1,1618 0,069138 1,1918 -0,83936 
OS48 215 -2,3639 0,81985 0,9722 0,0061264 
OS49 220 -1,8186 0,86929 1,7236 0,053726 
OS50 225 -3,5685 2,0157 1,3476 1,9659 

 
Πιν. 6.4: Πίνακας παραγοντικών τιμών για τα 56 δείγματα του πυρήνα NS-40. 
Table 6.4: The score loadings of the 56 samples of core NS-40. 
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6.2.3.1. Νότιο Αιγαίο 
Ο πρώτος άξονας (PCA-1) είναι ιδιαιτέρως σημαντικός γιατί αντιπροσωπεύει το 
41,332% της συνολικής μεταβλητότητας (Πιν. 6.2). Παρουσιάζει θετικές τιμές για τα 
είδη G. siphonifera (0,3352), Orbulina universa (0,3084), G. ruber rosea (0,3157), G. 
trilobus (0,314), G. bulloides (0,1941), G. rubescens (0,1814), G. ruber alba (0,1644), 
G. inflata (0,1237), G. truncatulinoides (0,03727), και αρνητικές τιμές για τα είδη G. 
glutinata (-0,3438), G. scitula (-0,3406), N. pachyderma (-0,3404), N. dutertrei (-
0,3346), και Τ. quinqueloba (-0,1342). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση ταιριάζει 
απόλυτα με αυτές που προέκυψαν από τις Τεταρτογενείς καταγραφές τρηματοφόρων 
από πυρήνες της ανατολικής Μεσογείου (Thunell et al., 1977; Rohling et al., 1993b), 
παρόλο που οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν πιο αρνητικές καταγραφές για το 
είδος G. bulloides, πιθανά ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης έκτασης που καλύπτει η 
κύρια παραγοντική ανάλυση των παραπάνω μελετών σε σχέση με το Αιγαίο Πέλαγος 
στο οποίο επικεντρώνεται η στατιστική αυτή ανάλυση. Όπως προκύπτει από τις 
οικολογικές προτιμήσεις των ειδών, ο θετικός πόλος είναι ενδεικτικός ειδών που 
διαβιούν σε θερμά ύδατα, ενώ αντιθέτως ο αρνητικός πόλος κυριαρχείται από 
αντιπροσώπους ψυχρών υδάτων. Συνεπώς θεωρούμε ότι ο άξονας αυτός 
παρουσιάζει μία αντιπαραβολή μεταξύ ειδών θερμών και ψυχρών υδάτων, 
δηλώνοντας ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που ελέγχει και επηρεάζει τη σύσταση 
της πανίδας είναι η θερμοκρασία.  
 

 
Μεταβλητές 

1ος 
Παράγοντας 

2ος 
Παράγοντας 

3ος 
Παράγοντας 

4ος 
Παράγοντας

G. ruber alba 0,1644 -0,4245 -0,3085 -0,2139 

G. ruber rosea 0,3157 0,3405 -0,1017 0,09052 

G. rubescens 0,1814 -0,09784 0,542 -0,09109 

G. trilobus 0,314 0,1489 -0,05225 -0,1381 

G. bulloides 0,1941 -0,1343 0,5693 -0,2764 

G. siphonifera 0,3352 0,289 -0,1214 0,1577 

T. quinqueloba -0,1342 0,2762 0,4049 0,4385 

G. truncatulinoides 0,03727 -0,3953 -0,03138 0,5903 

G. scitula -0,3406 0,188 -0,09461 -0,08329 

G. glutinata -0,3438 0,005859 0,05689 0,2761 

N. dutertrei -0,3346 0,1286 -0,1886 -0,2465 

N. pachyderma -0,3404 0,1142 0,06792 0,0379 

O. universa 0,3084 0,3553 -0,1671 0,2092 

G. inflata 0,1237 -0,3831 -0,1178 0,2959 

 
Πιν. 6.5: Πίνακας παραγοντικών φορτίσεων για τον πυρήνα NS-40. 
Table 6.5: Factor loadings for the planktonic foraminiferal species of core NS-40. 
 
Ο δεύτερος άξονας (PCA-2), ο οποίος εξηγεί το 15,446% της συνολικής 
μεταβλητότητας (Πιν. 6.2), παρουσιάζει ένα έντονα διπολικό χαρακτήρα. Εκφράζεται 
θετικά από τα είδη O. universa (0,3553), G. ruber rosea (0,3405), G. siphonifera (0, 
289), T. quinqueloba (0,2762), G. scitula (0,188), G. trilobus (0,1489), N. dutertrei 
(0,1286), N. pachyderma (0,1142), G. glutinata (0,005859) και αρνητικά από τα είδη 
G. ruber alba (-0,4245), G. truncatulinoides (-0,3953), G. inflata (-0,3831), G. 
bulloides (-0,1343) και G. rubescens (-0, 09784). Ο άξονας αυτός σχετίζεται με 
συνθήκες που επικρατούν σε όλη την έκταση της ευφωτικής ζώνης και συγκεκριμένα 
αποτελεί μέτρο πρωτίστως της εποχικότητας και δευτερευόντως του τρόπου 
απεικόνισής της στην υδάτινη στήλη. Η τελευταία πιστοποιείται με την παρουσία ή 
την απουσία τόσο του πυκνοκλινούς (κατά τους θερινούς μήνες) όσο και του DCM 
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(κατά τους χειμερινούς μήνες). Άλλωστε, η ανάπτυξη των υδατίνων αυτών οριζόντων 
και η έκταση που αυτοί καταλαμβάνουν, σε συνδυασμό με την επίδραση της 
φωτεινής ακτινοβολίας, συνδέονται άμεσα με τις φορτίσεις των ειδών που 
απαρτίζουν τον εν λόγω άξονα της κύριας παραγοντικής ανάλυσης. 
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Εικ. 6.5: ∆ιάγραμμα Cattell για τον πυρήνα NS-40. 
Fig. 6.5: Cattell’s scree plot for core NS-40. 
 
Πιο αναλυτικά, ο άξονας PCA-2 εκφράζεται θετικά από είδη που διαβιούν σε μία 
έντονα στρωματοποιημένη υδάτινη στήλη και αρνητικά από είδη που χαρακτηρίζουν 
την ασθενή ανάπτυξη των συνθηκών αυτών. Η σημαντική παρουσία ειδών, όπως τα 
G. trilobus και T. quinqueloba, που σχετίζονται με την εισροή γλυκών υδάτων, την 
μείωση της αλατότητας των επιφανειακών υδάτων, τη συνεπαγόμενη δημιουργία 
ενός σταθερού επιφανειακού πυκνοκλινούς (εκφραζόμενο κυρίως με το στρώμα του 
αλοκλινούς) καθώς και την στρωματοποίηση της υδάτινης στήλης συντελούν στον 
παραπάνω διαχωρισμό (Zachariasse et al., 1997; Fenton et al., 2000). Επιπλέον, η 
παρουσία των ειδών G. ruber rosea, O. universa, G. siphonifera στα ανώτερα 
τμήματα της υδάτινης στήλης, όπου παρατηρούνται τα μέγιστα επίπεδα της ηλιακής 
ακτινοβολίας, και συγκεκριμένα μέσα στο χαμηλής γονιμότητας στρώμα ανάμειξης, 
αντανακλά την έντονη κατακόρυφη στρωμάτωση των επιφανειακών υδάτων κατά 
τους θερινούς μήνες (Fairbanks et al., 1982; Thunell & Reynolds, 1984; Hemleben et 
al., 1989). Οι υψηλές θετικές φορτίσεις των αντιπροσώπων της οικογένειας των 
Neogloboquadrinids στον άξονα αυτό δείχνουν ότι η κατακόρυφη στρωματοποίηση 
της υδάτινης στήλης επεκτείνεται και στα υποεπιφανειακά ύδατα με την ανάπτυξη του 
υδάτινου στρώματος βαθέως χλωροφυλλικού μέγιστου. Το είδος N. dutertrei προτιμά 
να διαβιεί μέσα στο εποχιακά αναπτυσσόμενο θερμοκλινές (Eguchi et al., 2003; 
Farmer et al., 2007), που συνδέεται με το Βαθύ Χλωροφυλλικό Μέγιστο (Ravelo et 
al., 1990), ενώ το είδος N. pachyderma (s) ασβεστοποιεί το κέλυφός του κάτω από το 
επιφανειακό στρώμα ανάμειξης, σε ένα βαθυμετρικό εύρος που δεν ξεπερνάει τα 200 
μέτρα (Kohfeld et al., 1996). Συνεπώς, οι αντιπρόσωποι της οικογένειας των 
Neogloboquadrinids μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνολικά ως δείκτες της θέσης του 
υποεπιφανειακού θερμοκλινούς (Faul et al., 2000) και τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισής 
τους αντικατοπτρίζουν τη ρήχευσή του μέσα στην ευφωτική ζώνη (Thunell & 
Reynold, 1984). 
 
Αντιθέτως ο αρνητικός πόλος του δεύτερου άξονα κυριαρχείται από την σημαντική 
παρουσία των ειδών G. ruber alba, G. truncatulinoides, G. inflata και G. bulloides. Τα 
είδη αυτά ευδοκιμούν στο Αιγαίο κατά τους χειμερινούς μήνες (Pujol & Vergnaud-
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Grazzini, 1995), και σε αντιπαραβολή με τα είδη που εκφράζονται θετικά στον 
παραπάνω άξονα δεικνύουν τις έντονες εποχιακές διακυμάνσεις της υδάτινης στήλης 
και το διαφορετικό βαθμό στρωματοποίησής της κατά τη διάρκεια του έτους. 
Ειδικότερα τα είδη G. inflata και G. truncatulinoides, συνδέονται κυρίως με την 
εποχιακή ανάμειξη των υδάτων κατά την διάρκεια του φθινοπώρου/χειμώνα στη 
Μεσόγειο (Hemleben et al., 1989; Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1989, 1995; Rohling et 
al., 1995) και αποφεύγουν την έντονη στρωμάτωση των επιφανειακών υδάτων 
(Muerdter & Kennett, 1984). Παρόλα αυτά, και τα δύο είδη είναι ανθεκτικά σε 
ασθενώς στρωματοποιημένη υδάτινη στήλη (π.χ. αρχή και τέλος του σαπροπηλού) 
(Mulitza et al., 1997). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το είδος G. 
truncatulinoides, τα άτομα του οποίου σε υποτροπικά περιβάλλοντα όπως αυτό της 
υπό μελέτη περιοχής ξοδεύουν ένα μέρος της ζωής τους στο χειμερινό επιφανειακό 
στρώμα ανάμειξης, πιθανά καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν το κέλυφός τους 
κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων του κύκλου ζωής τους. Συγκεκριμένα, το 
φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν αναπτύσσονται από το ανήλικο στο ενήλικο 
στάδιο (Hemleben & Spindler, 1983), αλλά και όταν ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής 
τους με την διαδικασία της αναπαραγωγής (Reichart et al., 1998), δείχνοντας 
παράλληλα μία έντονη συσχέτιση με τα μέγιστα ποσοστά της χλωροφύλλης-α στο 
επιφανειακό στρώμα ανάμειξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κυρίως λόγω της 
δράσης ανοδικών ρευμάτων ανάμειξης (Wilke et al., 2009). Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες είναι δυνατή η παρουσία τους στα ανώτερα στρώματα της ολιγοτροφικής 
και ασθενώς στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης του νοτίου Αιγαίου, σε αντιστοιχία 
με προηγούμενες αναφορές που πιστοποιούν την παρουσία τους σε παρόμοιου 
χαρακτήρα ύδατα (Giraudeau, 1993). Ο ασθενής χαρακτήρας της στρωματοποίησης 
και όχι η παντελής έλλειψή της από την υδάτινη στήλη διαπιστώνεται επίσης από την 
σημαντική παρουσία των ειδών G. ruber alba και G. rubescens τα οποία διαβιούν 
στο επιφανειακό στρώμα ανάμειξης, καθώς και από το είδος G. bulloides που διαβιεί 
κάτω από αυτό, λόγω κυρίως της δράσης των ανοδικών ρευμάτων που φέρνουν τα 
πλούσια σε τροφικά στοιχεία ύδατα προς την επιφάνεια. 
 
Ο τρίτος άξονας (PCA-3) εκφράζει το 10,16% της συνολικής μεταβλητότητας (Πιν. 
6.2) και συνδέεται με τη δράση των ανοδικών ρευμάτων ανάμειξης καθώς και τη 
γενικότερη σταθερότητα της υδάτινης στήλης που επιτυγχάνεται κατά τις περιόδους 
μη ανάπτυξής τους. Θετικές φορτίσεις παρουσιάζουν τα είδη G. bulloides (0,5693), 
G. rubescens (0,542), T. quinqueloba (0,4049), G. glutinata (0,05689), N. 
pachyderma (0,0,06792), ενώ αντιθέτως αρνητικές τιμές παρουσιάζουν τα είδη G. 
ruber alba (-0,3085), N. dutertrei (-0,1886), O. universa (-0,1671), G siphonifera (-
0,1214), G. inflata (-0,1178), G. ruber rosea (-0,1017), G. scitula (-0,09461), G. 
truncatulinoides (-0,03138) και G. trilobus (-0,05225).  
 
Ο κυριότερος εκφραστής του θετικού πόλου του τρίτου άξονα (PCA-3) G. bulloides 
συνδέεται άμεσα με εποχιακά φαινόμενα ανοδικών ρευμάτων (Reynolds & Thunell, 
1985), καθ’όλη την περίοδο που αυτά δρουν (την άνοιξη και τους πρώτους θερινούς 
μήνες στο Αιγαίο Πέλαγος). Αντίστοιχα, τα είδη που συμπληρώνουν τον θετικό 
ημιάξονα χαρακτηρίζουν το αρχικό (N. pachyderma) και το τελικό στάδιο δράσης των 
ανοδικών ρευμάτων (T. quinqueloba), είτε εμφανίζουν ιδιαίτερη προτίμηση σε 
οριζόντιου χαρακτήρα ρεύματα ανάμειξης των υδάτων (G. glutinata) που 
αναπτύσσονται κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω είδη 
χαρακτηρίζουν πιο πλούσια σε τροφικά συστατικά ύδατα. Η αύξηση της 
πρωτογενούς παραγωγικότητας των (υπο)επιφανειακών υδάτων είναι το αποτέλεσμα 
της μεταφοράς των θρεπτικών συστατικών από τα βαθύτερα ενδιάμεσα ύδατα μέσω 
των τουρβιδιτικών ρευμάτων ανάμειξης ή της μεσαίας κλίμακας κυκλωνικού και 
αντικυκλωνικού χαρακτήρα στροβίλων, η δράση των οποίων είναι αδιαμφισβήτητη 
στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους (Lykousis et al., 2002). Στις κυκλωνικές περιοχές 
η μείωση του βάθους του νουτροκλινούς οδηγεί στην μεγαλύτερη προσφορά 
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θρεπτικών συστατικών στα επιφανειακά υδάτινα στρώματα, ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει στις περιοχές που δρουν οι αντικυκλώνες. Αντιθέτως, τα είδη που 
απαρτίζουν τον αρνητικό πόλο χαρακτηρίζουν ελαφρώς ή στο μέγιστο βαθμό 
στρωματοποιημένες υδάτινες μάζες που αναπτύσσονται είτε αμέσως μετά τη δράση 
των ανοδικών ρευμάτων, είτε κατά τους θερινούς μήνες όπου αυτά απουσιάζουν 
εντελώς. Στην πρώτη περίπτωση κύριος εκφραστής της πανίδας αποτελεί το είδος N. 
dutertrei, ενώ στην δεύτερη περίπτωση τα είδη G. ruber alba, G. ruber rosea, G 
siphonifera, G. trilobus και O. universa. 
 

 
 
Εικ. 6.6: Κατακόρυφες κατανομές των παραγοντικών τιμών των τεσσάρων παραγόντων που 
ελέγχουν την πλαγκτονική μικροπανίδα του νοτίου Αιγαίου σε σχέση με το βάθος, όπως 
προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση του πυρήνα NS-40. 
Fig. 6.6: The score plots of the factor revealed from PCA analysis in core NS-40. 
 
Ο τέταρτος άξονας (PCA-4) εκφράζει το 8,45% της συνολικής μεταβλητότητας (Πιν. 
6.2) και συνδέεται με τον βαθμό οξυγόνωσης και κυκλοφορίας των υδάτων. Θετικές 
φορτίσεις παρουσιάζουν τα είδη G. truncatulinoides (0,5903), T. quinqueloba 
(0,4385), G. inflata (0,2959), G. glutinata (0,2761), O. universa (0,2092), G 
siphonifera (0,1577), N. pachyderma (0,0379), G. ruber rosea (0,09052), ενώ 
αντιθέτως αρνητικές τιμές παρουσιάζουν τα είδη G. bulloides (-0,2764), N. dutertrei (-
0,2465), G. ruber alba (-0,2139), G. trilobus (-0,1381), G. rubescens (-0,09109) και 
G. scitula (-0,08329).  
 
Τα είδη που παρουσιάζουν τις υψηλότερες θετικές φορτίσεις (G. truncatulinoides, T. 
quinqueloba, G. inflata, G. glutinata) είναι ενδεικτικά συνθηκών καλής οξυγόνωσης 
και καλής κυκλοφορίας των υδάτων που επιτυγχάνεται με τα ανοδικά και καθοδικά 
ρεύματα ανάμειξης. Ακόμα και η παρουσία του είδους G. siphonifera στην 
παραπάνω ομάδα αντανακλά τον ενεργό χαρακτήρα των ενδιαμέσων υδάτων στη 
λεκάνη του νοτίου Αιγαίου. Αντιθέτως, ο αρνητικός πόλος του άξονα αυτού 
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κυριαρχείται από το είδος G. bulloides, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα είδη 
της αρνητικής συνιστώσας του άξονα χαρακτηρίζουν συνθήκες ελλιπούς οξυγόνωσης 
στην ευφωτική ζώνη. Το είδος αυτό είναι ικανό να επιβιώνει με χαρακτηριστική άνεση 
σε περιβάλλοντα που έπονται ανοδικών ρευμάτων μετά το πέρας των μεγίστων 
συγκεντρώσεων φυτο/ζωοπλαγκτόν, όταν το οξυγόνο έχει γρήγορα καταναλωθεί 
(Bijma et al., 1990a). Η παρουσία του εντοπίζεται κυρίως πάνω από το θερμοκλινές 
και ειδικότερα μέσα στο επιφανειακό στρώμα ανάμειξης των υδάτων (Fairbanks et 
al., 1982). Ειδικότερα σε περιόδους όπου η στρωμάτωση των υδάτων έχει ενταθεί 
λόγω των διαφορών στην πυκνότητα των υδάτων (αποτέλεσμα της μειωμένης 
κυκλοφορίας των υδάτων), η χρησιμοποίηση του διαθέσιμου οξυγόνου στα υδάτινα 
αυτά στρώματα συντελεί στην επέκταση του υποεπιφανειακού στρώματος χαμηλής 
οξυγόνωσης, που ευνοεί την ανάπτυξη και άλλων ολιγοτροφικών ειδών όπως το 
είδος G. ruber alba. 
 
 



Κεφάλαιο 6: Παλαιο-οικολογική Αναπαράσταση της Ανατολικής Μεσογείου 

113 

 

 
 
 

 

G
. r

u
b

er
 a

lb
a 

G
. r

u
b

er
 r

o
se

a 

G
. r

u
b

es
ce

n
s 

G
. t

ri
lo

b
u

s 

G
. b

u
llo

id
es

 

G
. s

ip
h

o
n

if
er

a 

T
. q

u
in

q
u

el
o

b
a 

G
. 

tr
u

n
ca

tu
lin

o
id

es
 

G
. s

ci
tu

la
 

G
. g

lu
ti

n
at

a 

N
. d

u
te

rt
re

i 

N
. p

ac
h

yd
er

m
a 

O
. u

n
iv

er
sa

 

G
. i

n
fl

at
a 

G. ruber alba 0 0,917 0,524 0,374 0,725 0,422 7,62E-05 0,070 0,001 0,005 0,006 1,27E-06 0,872 0,108 

G. ruber rosea -0,014 0 0,106 1,05E-6 0,262 1,05E-13 0,298 0,463 0,0002 3,10E-06 6,36E-05 2,29E-05 2,63E-18 0,736 

G. rubescens 0,086 0,217 0 0,316 0,001 0,122 0,747 0,606 0,001 0,012 0,001 0,015 0,214 0,829 

G. trilobus 0,121 0,599 0,136 0 0,004 9,21E-07 0,050 0,457 6,19E-05 2,68E-07 8,90E-06 7,49E-06 7,42E-07 0,462 

G. bulloides 0,048 0,152 0,493 0,373 0 0,363 0,594 0,944 0,0005 0,001 0,0001 0,002 0,784 0,524 

G. siphonifera 0,109 0,802 0,208 0,602 0,123 0 0,713 0,486 1,72E-05 2,05E-07 2,95E-06 6,06E-07 2,62E-18 0,602 

T. quinqueloba -0,503 -0,141 -0,044 -0,262 -0,072 -0,050 0 0,526 0,056 0,002 0,562 0,066 0,565 0,052 

G. truncatulinoides 0,243 -0,100 0,070 -0,101 -0,009 -0,095 -0,086 0 0,068 0,310 0,045 0,221 0,725 0,008 

G. scitula -0,430 -0,465 -0,426 -0,509 -0,448 -0,540 0,255 -0,245 0 1,41E-07 3,96E-10 5,78E-08 0,0006 0,004 

G. glutinata -0,366 -0,577 -0,331 -0,624 -0,417 -0,629 0,395 0,137 0,635 0 1,93E-05 6,24E-07 1,80E-05 0,027 

N. dutertrei -0,357 -0,508 -0,431 -0,555 -0,485 -0,578 0,079 -0,268 0,720 0,537 0 6,30E-06 0,0001 0,002 

N. pachyderma -0,595 -0,533 -0,321 -0,559 -0,395 -0,609 0,247 -0,166 0,650 0,609 0,562 0 3,99E-05 0,084 

O. universa -0,022 0,871 0,168 0,606 0,037 0,871 -0,078 -0,048 -0,442 -0,539 -0,483 -0,520 0 0,956 

G. inflata 0,217 -0,046 0,029 0,100 0,086 0,071 -0,260 0,350 -0,374 -0,295 -0,403 -0,232 0,007 0 

 
Πιν. 6.3: Πίνακας συντελεστών γραμμικής συσχέτισης του πυρήνα NS-40. 
Table 6.3: Correlation table for core NS-40, based on linear correlation r method.  
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6.2.3.2. Βόρειο Αιγαίο 
Ο πρώτος άξονας (PCA-1) εκφράζει το 33,379% της συνολικής μεταβλητότητας 
(Πιν. 6.6) και αντιπροσωπεύεται από είδη που θεωρούνται δείκτες της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας (Rohling et al., 1997; Geraga et al., 2010). Παρουσιάζει 
ένα έντονα διπολικό χαρακτήρα, με τον έναν (αρνητικό) πόλο του να κυριαρχείται 
από την ομάδα των Neogloboquadrinids (-0,6736), καθώς και τα είδη  Τ. quinqueloba 
(-0,6974), G. scitula (-0,4886), G. glutinata (-0,2926), G. inflata (-0,05839) και τον 
άλλο (θετικό) πόλο του να κυριαρχείται από τα είδη G. siphonifera (0,7982), G. ruber 
alba (0,7854), G. ruber rosea (0,7335), G. rubescens (0,6738), G. trilobus (0,6127), 
G. bulloides (0,3394) και Orbulina universa (0,03356). Τα είδη με τις αρνητικές 
φορτίσεις είναι ενδεικτικά ψυχρών υδατίνων μαζών και στο σύνολό τους αντιστοιχούν 
στην πανίδα της παγετώδους περιόδου, ενώ αντιστοίχως τα είδη με τις θετικές 
φορτίσεις χαρακτηρίζουν την υδάτινη στήλη του Ολοκαίνου για το βόρειο Αιγαίο. 
Ενδεικτικά γίνεται λόγος για τις δύο ποικιλίες του γένους G. ruber, με την λευκή 
ποικιλία (G. ruber alba) να αντιστοιχεί σε ένα είδος, η βιογεωγραφία του οποίου 
ελέγχεται κυρίως από τη θερμοκρασία (Hilbrecht, 1996; Kucera et al., 2005; Kucera, 
2007) και τη ροζ ποικιλία (G. ruber rosea) να θεωρείται ως ένα από τα «πιο θερμά» 
είδη που διαβιούν στους σύγχρονους ωκεανούς (Niebler et al., 1999) και ταυτόχρονα 
να αποτελεί δείκτη του κλιματικού βέλτιστου του Ολοκαίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το εύρος της διαφοράς που παρατηρείται μεταξύ των πολύ υψηλών θετικών τιμών 
και των εξίσου υψηλών αρνητικών τιμών του παραπάνω άξονα δείχνουν την έντονη 
διακύμανση της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας από την τελευταία παγετώδη 
περίοδο έως την περίοδο του Ολοκαίνου και τελικά τις μέρες μας. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να παραληφθεί ότι το μεταβατικό είδος G. inflata αποτελεί μέρος του 
αρνητικού ημιάξονα, όπως ακριβώς και στην πολυπαραγοντική ανάλυση κατά 
συστάδες R-τύπου.  
 

Άξονες PCA Ιδιοτιμή Ολική μεταβλητότητα (%) 
 της εκάστοτε ιδιοτιμής 

Αθροιστικό ποσοστό (%) 
της 

ολικής μεταβλητότητας 

1 4,005 33,379 33,379 
2 1,490 12,419 45,798 
3 1,222 10,180 55,978 
4 1,108 9,237 65,215 
5 0,940 7,833 73,048 
6 0,735 6,126 79,174 
7 0,673 5,609 84,783 
8 0,602 5,014 89,797 
9 0,520 4,335 94,132 
10 0,408 3,404 97,536 
11 0,295 2,461 99,996 
12 0,000 0,004 100,000 

 
Πιν. 6.6: Υπολογισμός των 12 ιδιοτιμών και των ποσοστών ολικής μεταβλητότητας του 
πυρήνα SK-1. 
Table 6.6: The 12 PCA-factors and their % percentages of the total variability of core SK-1. 
 
Ο δεύτερος άξονας (PCA-2), ο οποίος εξηγεί το 12,419% της συνολικής 
μεταβλητότητας (Πιν. 6.6) εκφράζεται θετικά από τα είδη O. universa (0,7256), G. 
bulloides (0,7214), T. quinqueloba (0,1067), G. trilobus (0,09885), και αρνητικά από 
τα είδη G. ruber alba (-0,0,347), G. rubescens (-0,3211), N. pachyderma (-0,2971), 
G. glutinata (-0,2052), G. scitula (-0,1626), G. inflata (-0,1524), G. ruber rosea (-
0,1352) και G. siphonifera (-0, 0198). Όλα τα είδη που παρουσιάζουν θετικές 
φορτίσεις συνδέονται με το στρώμα χαμηλής αλατότητας, ως αποτέλεσμα της 
εισροής γλυκών υδάτων από τη δράση των γειτνιαζόντων ποταμών κατά τη διάρκεια 
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της απόθεσης του σαπροπηλού S1 (Zachariasse et al., 1997; Rohling et al., 1997; 
Casford et al., 2002; Geraga et al., 2010). Κατά τη διάρκεια περιόδων όπου δεν 
αποτίθενται σαπροπηλοί, η παρουσία των ειδών όπως τα G. bulloides και T. 
quinqueloba, δηλώνουν ότι το επιφανειακό στρώμα ανάμειξης γίνεται πιο ευτροφικό, 
γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην μετακίνηση του πυκνοκλινούς στα πιο 
επιφανειακά υδάτινα στρώματα λόγω των ρευμάτων ανάμειξης τον χειμώνα και των 
ανοδικών ρευμάτων που είναι χαρακτηριστικά για το βόρειο Αιγαίο κατά τη διάρκεια 
της άνοιξης και των πρώτων θερινών μηνών (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995; 
Savvidis et al., 2004). Σε αυτό συνηγορεί και η παρουσία του είδους G. trilobus, το 
οποίο σύμφωνα με τους Reiss et al. (1999) διαβιεί μόνο σε περιοχές όπου το 
πυκνοκλινές είναι επιφανειακό, κοντά στη βάση της ευφωτικής ζώνης. Αντιθέτως, τα 
είδη που εμφανίζουν αρνητικές φορτίσεις, παρά το γεγονός ότι αυτές είναι πολύ 
μικρότερες κατά απόλυτη τιμή από τις αντίστοιχες θετικές, χαρακτηρίζουν είτε την 
απουσία του επιφανειακού αυτού ορίζοντα χαμηλής αλατότητας είτε την αύξηση του 
βάθους  του θερμοκλινούς/νουτροκλινούς (N. pachyderma, G. scitula, G. inflata, G. 
ruber alba).  
 

Μεταβλητές 
1ος 

Παράγοντας 
2ος 

Παράγοντας 
3ος 

Παράγοντας 
4ος 

Παράγοντας 
G. ruber alba 0,7854 -0,347 -0,04113 -0,02375 
G. ruber rosea 0,7335 -0,1352 -0,03652 0,123 
G. rubescens 0,6738 -0,3211 -0,1914 -0,1571 
G. trilobus 0,6127 0,09885 0,05809 0,1543 
G. bulloides 0,3394 0,7214 0,1931 -0,2791 
G. siphonifera 0,7982 -0,0198 -0,1195 0,1625 
T. quinqueloba -0,6974 0,1067 -0,4403 0,2635 
G. scitula -0,4886 -0,1626 -0,4233 0,2879 
G. glutinata -0,2926 -0,2052 -0,04468 -0,8222 
O. universa 0,03356 0,7256 -0,01826 0,0616 
G. inflata -0,05839 -0,1524 0,7432 0,3282 
N. pachyderma -0,6736 -0,2971 0,4463 -0,008573 

 
Πιν. 6.7: Πίνακας παραγοντικών φορτίσεων για τον πυρήνα SΚ-1. 
Table 6.7: Factor loadings for the planktonic foraminiferal species of core SK-1. 
 
Ο τρίτος άξονας (PCA-3) εκφράζει το 10,18% της συνολικής μεταβλητότητας (Πιν. 
6.6) και συνδέεται με τη πρωτογενή παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα, ο άξονας αυτός 
αντανακλά σε ποιους ορίζοντες της υδάτινης στήλης επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
παραγωγικότητα των υδάτων και με ποιους τρόπους κατανέμονται τα θρεπτικά 
συστατικά στους υδάτινους αυτούς ορίζοντες. Εκφράζεται θετικά από τα είδη G. 
inflata (0,7432), N. pachyderma (0,4463), G. bulloides (0,1931), G. trilobus 
(0,05809), και αρνητικά από τα είδη T. quinqueloba (-0,4403), G. scitula (-0,4233), G. 
rubescens (-0,1914), G. siphonifera (-0,1195), G. glutinata (-0,04468), G. ruber alba 
(-0,04113), G. ruber rosea (-0,03652) και O. universa (-0,01826). Τα είδη που 
παρουσιάζουν θετικές φορτίσεις φανερώνουν ότι τα θρεπτικά συστατικά 
περιορίζονται μόνο στα υποεπιφανειακά ύδατα, ενώ τα είδη με τις αρνητικές 
φορτίσεις καταδεικνύουν ότι η αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας 
αντανακλάται σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη.  
 
Πιο αναλυτικά κατά τις περιόδους δράσεως των ανοδικών ρευμάτων (G. bulloides), 
τα θρεπτικά συστατικά μεταφέρονται από τα υποκείμενα στα υπερκείμενα 
υποεπιφανειακά ύδατα με αποτέλεσμα την ελαφρά αλλά σταθερή αύξηση της 
βιομάζας, η οποία σε συνδυασμό με την επαρκή ηλιακή ακτινοβολία ευθύνεται για 
την περεταίρω ανάπτυξη του ορίζοντα του βαθέως χλωροφυλλικού μέγιστου (N. 
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pachyderma). Επιπλέον, οι υψηλές τιμές φόρτισης που παρουσιάζει το είδος G. 
inflata ερμηνεύονται ως αντιπροσωπευτικές της οριζόντιας κατανομής των θρεπτικών 
συστατικών στον υδάτινο αυτό ορίζοντα. Αντιθέτως, η αρνητική συνιστώσα του άξονα 
αντιστοιχεί στις περιόδους όπου τα θρεπτικά συστατικά είναι διάσπαρτα 
κατανεμημένα σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη. Στην επιφάνεια, η ύπαρξη του είδους 
T. quinqueloba δεικνύει την αυξημένη παραγωγικότητα λόγω παράκτιων ρευμάτων 
(Rohling et al., 1997; Zachariasse et al., 1997) χωρίς την δημιουργία DCM (Pujol & 
Vergnaud-Grazzini et al., 1995), η οποία στα ενδιάμεσα και βαθύτερα ύδατα 
αντικατοπτρίζεται στην παρουσία των ειδών G. glutinata και G. scitula αντίστοιχα. 
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Εικ. 6.7: ∆ιάγραμμα Cattell για τον πυρήνα SK-1. 
Fig. 6.7: Cattell’s scree plot for core SK-1. 
 
Ο τέταρτος άξονας (PCA-4), ο οποίος εξηγεί το 9,2368% της συνολικής 
μεταβλητότητας (Πιν. 6.6) αποτελεί μέτρο της εποχικότητας για το βόρειο Αιγαίο. Η 
αρνητική συνιστώσα του κυριαρχείται από το είδος G. glutinata (-0,8222), ενώ επίσης 
συμμετέχουν σε αυτήν τα είδη G. bulloides (-0,2791), G. rubescens (-0,1571), G. 
ruber alba (-0,02375) και N. pachyderma (-0,008759). Τη θετική συνιστώσα του 
απαρτίζουν τα είδη G. inflata (0,3282), G. scitula (0,2879), T. quinqueloba (0,2635), 
G. siphonifera (0, 1625), G. trilobus (0,1543), G. ruber rosea (0,123) και O. universa 
(0,0616). 
 
Σε αντίθεση με τις σταθερές υδάτινες συνθήκες που αντανακλούν τα είδη της θετικής 
συνιστώσας του άξονα αυτού, η έντονα αρνητική φόρτιση που παρουσιάζει το είδος 
G. glutinata αποτελεί μέτρο της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την υδάτινη στήλη 
του βορείου Αιγαίου. Το είδος αυτό διαβιεί με χαρακτηριστική άνεση τόσο σε 
ολιγοτροφικά επιφανειακά όσο και σε βαθύτερα πλούσια σε τροφικά στοιχεία ύδατα 
(Hemleben et al., 1989). Η αφθονία του συσχετίζεται συνήθως με την αυξημένη 
παραγωγή του φυτοπλαγκτόν, λόγω των πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά 
αναμειγνυόμενων υδάτων που επικρατούν στο τέλος της χειμερινής περιόδου 
(Hemleben et al., 1989), αλλά και με την ανάπτυξη του υδάτινου στρώματος του 
θερμοκλινούς και κυρίως με την έκταση που αυτό καταλαμβάνει στην ολιγοτροφική 
υδάτινη στήλη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η διττή αυτή συμπεριφορά του 
παραπάνω είδους οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διατροφικές του απαιτήσεις, οι 
οποίες μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή.  
 
Ο παράγοντας της εποχικότητας ενισχύεται και από την παρουσία των ειδών G. 
bulloides και G. ruber alba, τα οποία είναι οι κύριοι εκφραστές των εποχιακών 
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αντιθέσεων που διέπουν τις συναθροίσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων στο 
Ανώτερο Ολόκαινο. Ειδικότερα το τελευταίο εμφανίζει τα μέγιστα ποσοστά αφθονίας 
του στα επιφανειακά ύδατα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε βαθύτερα 
σχετικά ύδατα κατά τους χειμερινούς μήνες (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995; Wilke 
et al., 2009). H μελέτη των Wilke et al. (2009) στα Κανάρια νησιά (δυτική Μεσόγειος) 
κατέδειξε ότι το Βαθύ Χλωροφυλλικό Μέγιστο και το βάθος που αυτό αναπτύσσεται 
και τις δύο εποχές αποτελεί το χαρακτηριστικό που ελέγχει το βάθος διαβίωσης του 
G. ruber alba, πιστοποιώντας παράλληλα το παραπάνω συμπέρασμα. Σύμφωνα με 
τους ίδιους ερευνητές, το είδος αυτό μπορεί να μεταναστεύει από τα ανώτερα 
επίπεδα της ευφωτικής ζώνης έως τον ορίζοντα του θερμοκλινούς/χλωροφυλλικό 
μέγιστο κατά τη διάρκεια και των δύο περιόδων. Η παρουσία του κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού/φθινοπώρου όπου η υδάτινη στήλη είναι έντονα στρωματοποιημένη, 
τοποθετείται στο επιφανειακό στρώμα ανάμειξης, ενώ τους ψυχρότερους μήνες 
τοποθετείται στη βάση του ή ακριβώς κάτω από αυτό ή σπανιότερα ακόμα και στο 
θερμοκλινές, όπου σε περιόδους αναπαραγωγής δύναται να σχηματίζει επιπρόσθετο 
ασβεστίτη στα ψυχρότερα ύδατα.  
 

 
 
Εικ. 6.8: Κατακόρυφες κατανομές των παραγοντικών τιμών των τεσσάρων παραγόντων που 
ελέγχουν την πλαγκτονική μικροπανίδα του βορείου Αιγαίου σε σχέση με το βάθος, όπως 
προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση του πυρήνα SΚ-1. 
Fig. 6.8: The score plots of the factor revealed from PCA analysis in core SK-1. 
 
Αυτό φαίνεται να συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Hilbrecht (1996), όπου τα 
μέγιστα αφθονίας του καταγράφονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν η 
θερμοκρασία του επιφανειακού στρώματος ανάμειξης είναι μικρότερη των 200C, 
καθιστώντας το ανθεκτικό σε ψυχρότερες σχετικά υδάτινες μάζες. Παρόμοιες 
αναφορές για το βάθος ασβεστοποίησης και διαβίωσης του είδους αυτού ως και 
κάτω από το θερμοκλινές-DCM έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές σε 
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παγκόσμια κλίμακα (Hemleben & Bijma, 1994; Field, 2004; Kuroyanagi & Kawahata, 
2004; Regenberg et al., 2009) γεγονός που εξηγεί την δίπλευρη κατακόρυφη 
κατανομή του στην υδάτινη στήλη και τη θετική συσχέτισή του με τον παράγοντα της 
εποχικότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις καταγραφές των Fraile et al. (2009) 
για το είδος N. pachyderma στο βόρειο ημισφαίριο, ο παράγοντας της εποχικότητας  
είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και επηρεάζει την κατακόρυφη, εποχιακή κατανομή του, η 
οποία αντανακλάται στις συνθήκες ανάπτυξης του βαθέως χλωροφυλλικού μεγίστου. 
Παρόμοιες εποχιακές διακυμάνσεις έχουν αναγνωριστεί και ερμηνευτεί με βάση τις 
οικολογικές προτιμήσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων σε όλες σχεδόν τις 
καταγραφές τόσο στην Αδριατική (Rohling et al., 1997; Capotondi et al., 1999) όσο 
και στο Ιόνιο (Geraga et al., 2008) και στο Αιγαίο Πέλαγος (de Rijk et al., 1999; 
Geraga et al., 2000; Triantaphyllolu et al., 2007, 2009a). Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί 
ότι η αλλαγή στη διατροφική συμπεριφορά ή/και της κατακόρυφης κατανομής 
ορισμένων ειδών πλαγκτονικών τρηματοφόρων συνδέεται άρρηκτα με τις εποχιακές 
προτιμήσεις τους και ελέγχει σε σημαντικό ποσοστό το σύνολο της πελαγικής 
μικροπανίδας.  
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∆είγματα 
Βάθος 
(cm) 

1ος 
Παράγοντας 

2ος 
Παράγοντας 

3ος 
Παράγοντας 

4ος 
Παράγοντας 

SK1 3 2,7373 -0,38634 -0,22881 0,2401 
SK2 13 1,2717 -0,19806 0,087897 0,27329 
SK3 23 1,1657 -0,7908 0,2234 -0,080232 
SK4 31 1,3469 -0,32121 -0,23503 -0,36332 
SK5 47 1,8193 -0,4115 -0,16078 -0,20464 
SK6 63 1,8378 -1,0473 -0,63186 0,00047707 
SK7 81 2,5132 -0,17896 -0,1438 0,50633 
SK8 97 1,6169 -0,63749 -0,37753 -0,11536 
SK9 111 1,2033 -0,35103 0,12493 -0,090288 

SK10 127 1,7826 -0,44838 -0,034738 0,20727 
SK11 141 2,6454 -0,55854 -0,10574 0,54998 
SK12 157 2,2252 -0,64888 -0,35089 0,015322 
SK13 171 2,5917 -1,25 -0,65286 0,29621 
SK14 186 1,8024 -1,5178 -0,46359 -0,61919 
SK15 197 2,6415 -1,1046 -0,32489 0,42579 
SK16 211 2,5397 -1,1113 -0,59872 -0,015532 
SK17 226 1,8611 -0,43694 -0,35106 0,40179 
SK18 241 1,3756 -0,38593 -0,051933 0,45424 
SK19 256 1,7475 -0,37415 -0,09622 0,64497 
SK20 271 0,70207 -0,22787 0,31226 0,43013 
SK21 286 -1,1529 -1,2238 5,5867 2,3498 
SK22 304 0,16741 2,0578 0,37505 -0,29251 
SK23 313 0,88196 3,1393 1,0513 -0,40037 
SK24 322 1,8981 1,5126 0,35146 0,401 
SK25 341 1,3706 2,3144 0,29421 0,5616 
SK26 419 -0,76493 0,42256 -0,86802 0,058505 
SK27 428 1,4715 1,3492 -0,19577 0,028725 
SK28 451 0,95165 2,2993 0,23967 -0,2257 
SK29 481 -1,1483 4,5877 -0,38074 0,6315 
SK30 506 -1,1 0,95726 -0,71498 0,45697 
SK31 526 -0,50144 -0,18791 -0,011234 -2,8838 
SK32 541 0,25756 0,08428 -0,033286 -1,8492 
SK33 560 -0,23896 1,841 0,7226 -1,4692 
SK34 583 -2,4866 -1,077 0,56448 -3,7891 
SK35 595 -1,4999 -0,22774 -0,25938 -2,6037 
SK36 605 -2,251 -0,71829 0,99897 -1,2687 
SK37 611 -2,2174 -0,59533 1,4591 -0,26371 
SK38 651 -1,9404 -0,38041 1,4743 -0,010557 
SK39 673 -1,7179 -0,82181 1,41 0,06177 
SK40 688 -2,6356 -0,85491 0,94161 0,54128 
SK41 711 -2,7145 -0,39861 -0,46136 0,78071 
SK42 732 -3,6817 -1,0461 -2,6903 1,4776 
SK43 746 -2,7713 -0,3096 -0,8833 0,11953 
SK44 756 -2,6146 0,0017098 -0,99759 0,45392 
SK45 767 -2,614 0,10789 -1,3156 1,2336 
SK46 786 -2,7868 -0,23077 -1,2172 0,88259 
SK47 795 -2,5687 -0,065935 -0,63971 0,74387 
SK48 803 -2,4677 0,034666 -0,45283 0,65181 
SK49 814 -2,5511 -0,18426 -0,28812 0,66442 

 
Πιν. 6.8: Πίνακας παραγοντικών τιμών για τα 49 δείγματα του πυρήνα SΚ-1. 
Table 6.8: The score loadings of the 49 samples of core SK-1. 
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G. ruber alba 0 0,002 0,0001 0,002 0,766 2,23E-06 3,67E-06 0,019 0,297 0,260 0,778 0,0002 

G. ruber rosea 0,423 0 1,57E-05 0,016 0,630 0,0002 0,0003 0,072 0,110 0,843 0,891 0,0009 

G. rubescens 0,520 0,574 0 0,212 0,985 0,003 0,001 0,078 0,688 0,537 0,561 0,001 

G. trilobus 0,419 0,341 0,181 0 0,080 0,0006 0,005 0,130 0,106 0,815 0,697 0,017 

G. bulloides -0,043 0,070 0,002 0,252 0 0,191 0,014 0,043 0,588 0,102 0,715 0,003 

G. siphonifera 0,618 0,509 0,411 0,469 0,189 0 0,001 0,040 0,043 0,915 0,595 5,05E-05 

T. quinqueloba -0,607 -0,491 -0,437 -0,394 -0,348 -0,445 0 0,010 0,827 0,964 0,469 0,485 

G. scitula -0,332 -0,258 -0,253 -0,219 -0,289 -0,294 0,361 0 0,666 0,489 0,684 0,265 

G. glutinata -0,152 -0,230 -0,058 -0,233 -0,079 -0,290 0,032 0,063 0 0,380 0,533 0,321 

O. universa -0,163 0,029 -0,090 -0,034 0,236 -0,015 -0,006 -0,101 -0,128 0 0,719 0,191 

G. inflata -0,041 0,019 -0,084 -0,057 -0,053 -0,077 -0,105 -0,059 -0,091 -0,052 0 0,248 

N. pachyderma -0,500 -0,456 -0,454 -0,336 -0,410 -0,545 0,102 0,162 0,144 -0,189 0,167 0 

 
Πιν. 6.9: Πίνακας συντελεστών γραμμικής συσχέτισης του πυρήνα SK-1. 
Table 6.9: Correlation table of core SK-1, based on linear correlation r method. 
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6.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Όπως έχει αποδειχθεί από προηγούμενες μελέτες και εξάγεται από την παρούσα 
διατριβή, η θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία (SST) αποτελεί τον κυρίαρχο 
παράγοντα που ελέγχει την βιογεωγραφία των πλαγκτονικών τρηματοφόρων τόσο σε 
παγκόσμια (Morey et al., 2005; Kucera et al., 2005; Kucera, 2007), όσο και σε τοπική 
κλίμακα στην λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου (Fergusson et al., 2008) γενικότερα 
και στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους ειδικότερα (Kontakiotis et al., 2009a,b,c, 
2011). Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι οι συγκεντρώσεις των πλαγκτονικών 
Τρηματοφόρων στο Αιγαίο Πέλαγος δεν ελέγχονται μόνο από την θαλάσσια 
επιφανειακή θερμοκρασία (PCA-1), αλλά φαίνεται να επηρεάζονται από το βαθμό 
ανάπτυξης και τη θέση ενός μόνιμου ή εποχικού θερμοκλινούς/πυκνοκλινούς. Η 
τοποθέτησή του στην υδάτινη στήλη θεωρείται άμεση συνέπεια των μεταβολών της 
θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας (SSS) και της παραγωγικότητας (SSP) των 
επιφανειακών υδάτων, γεγονός που τελικά αντανακλάται με τις εποχιακές 
διακυμάνσεις από τις περιόδους της κατακόρυφης ανάμειξης των υδάτων στις 
περιόδους έντονης στρωματοποίησής τους. H μελέτη και ερμηνεία του δεύτερου 
άξονα επικεντρώθηκε στα βάθη εμφάνισης του πυκνοκλινούς και του χλωροφυλλικού 
μέγιστου, στο πάχος του στρώματος ανάμειξης, ενώ αυτή του τρίτου άξονα στα 
ρεύματα ανάμειξης, παραμέτρων δηλαδή οι οποίοι στο σύνολό τους ελέγχουν κατά 
κύριο λόγο την διαθεσιμότητα της τροφής και τους κύκλους αναπαραγωγής των 
τρηματοφόρων (Hemleben et al., 1989) και συσχετίζονται άμεσα με τις εποχιακές 
διακυμάνσεις που αυτά παρουσιάζουν (Zaric et al., 2005; Fraile et al., 2008, 2009; 
Wilke et al., 2009). Συνεπώς, μία επιπρόσθετη χρήσιμη διάσταση της οικολογίας των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων που τονίζεται από την κύρια παραγοντική ανάλυση της 
παρούσας διατριβής είναι ο βαθμός κατακόρυφης στρωματοποίησης της υδάτινης 
στήλης και του τρόπου καταγραφής της (εποχιακή παρουσία/απουσία πυκνοκλινούς 
και DCM (PCA-2, PCA-4) και ανοδικών ρευμάτων (PCA-3)), τα οποία συνδέονται 
άρρηκτα με τον παράγοντα της πρωτογενούς παραγωγικότητας (Εικ. 6.9).  
 

 
 
Εικ. 6.9: Σχηματική αναπαράσταση της συσχέτισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που 
επηρεάζουν τις τιμές του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου άξονα της κύριας παραγοντικής 
ανάλυσης (PCA-2, 3, 4), που διεξήχθη στους πυρήνες του Αιγαίου Πελάγους (NS-40, SK-1). 
Fig. 6.9: Schematic representation of the complex interplay of environmental parameters 
influencing the scores along the second, third and fourth axis of principal component analysis 
(PCA-2, 3, 4) of the Aegean cores (NS-40, SK-1). 
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Οι πολυπαραγοντικές αναλύσεις που διεξήχθησαν στο Αιγαίο Πέλαγος έδειξαν ότι 
κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών η στρωματοποίηση που παρατηρείται στην 
υδάτινη στήλη εμποδίζει την ροή των θρεπτικών συστατικών προς την επιφάνεια, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σταθερού πυκνοκλινούς. Το υδάτινο αυτό στρώμα 
στερείται θρεπτικών συστατικών γεγονός που οφείλεται στην εποχιακή ασυμφωνία 
της πυκνότητας των υπερκείμενων και υποκείμενων υδάτων. Η παραπάνω 
ασυμφωνία που χαρακτηρίζει την βάση του στρώματος ανάμειξης ουσιαστικά 
παρεμποδίζει την δράση των ρευμάτων ανάμειξης και την εισροή πιο ευτροφικών 
υδάτων από τα βαθύτερα τμήματα της υδάτινης στήλης και η παρουσία της συνήθως 
αντικατοπτρίζεται στο εποχιακό (θερινό) θερμοκλινές που αναπτύσσεται λόγω της 
αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας των επιφανειακών υδάτων. Συνεπώς, εκτός του ότι 
γίνονται πιο θερμά, τα ύδατα του στρώματος ανάμειξης εμφανίζονται πιο 
ολιγοτροφικά, συγκριτικά με τα υποκείμενα της ασυμφωνίας ύδατα, κυρίως λόγω της 
έντονης αφθονίας στο είδος G. ruber το οποίο χαρακτηρίζει χαμηλής 
παραγωγικότητας περιβάλλοντα και του είδους G. trilobus, το οποίο λαμβάνει τα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται από τους υπόλοιπους ζωικούς οργανισμούς με 
τους οποίους συμβιώνει (Watkins et al., 1996).  
 
Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου η ψύχρανση των επιφανειακών υδάτων έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του πάχους του στρώματος ανάμειξης, το οποίο παραμένει 
ενεργό ως τον χειμώνα. Την εποχή αυτή δεν υφίσταται καμία τέτοιου είδους 
ασυμφωνία που να παίζει ανασταλτικό ρόλο στην διάδοση των πλούσιων σε τροφικά 
στοιχεία βαθύτερων υδάτων προς την επιφάνεια. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την 
ελαφρά αλλά σταθερή αύξηση της αυτοτροφικής βιομάζας, η οποία σε συνδυασμό με 
την επαρκή μέση ηλιακή ακτινοβολία στο στρώμα ανάμειξης ευθύνεται για την 
ανάπτυξη του ορίζοντα DCM. To στρώμα αυτό λειτουργεί ως παγίδα θρεπτικών 
συστατικών και αποτελεί έναν συνδυασμό της επίδρασης του φωτός και του 
περιορισμού θρεπτικών συστατικών, με το πρώτο να αυξάνεται και το δεύτερο να 
μειώνεται με το βάθος. Οι μεγαλύτερες κατά απόλυτη τιμή αρνητικές συνιστώσες του 
άξονα δηλώνουν την επικράτηση του εποχιακού θερμοκλινούς και την ανάπτυξη του 
DCM έναντι του σταθερού επιφανειακού πυκνοκλινούς κατά την διάρκεια του 
μεγαλύτερου μέρους του έτους, γεγονός που είναι σε συμφωνία με προγενέστερες 
μελέτες στη λεκάνη της Μεσογείου (Crispi et al., 1998, 1999) που αναφέρουν την 
σχεδόν συνεχή ανάπτυξη του DCM με το μέγιστο βάθος εμφάνισης να παρατηρείται 
στις πιο ολιγοτροφικές περιοχές (ανατολική Μεσόγειος). Από το τέλος της άνοιξης 
αρχίζει η σταδιακή θερμική στρωματοποίηση της υδάτινης στήλης η οποία 
διαπιστώνεται με τη δημιουργία του επιφανειακού στρώματος ανάμειξης και 
κορυφώνεται κατά το πέρας του καλοκαιριού. 
 
6.4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
Όσον αφορά τις παλαιοοικολογικές συνθήκες των επιφανειακών υδάτων 
παρατηρούμε διαδοχικές μεταβολές των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή 
απόθεσης των ιζημάτων. Στους βιοτόπους Ι και ΙΙΙ του βορείου και νοτίου Αιγαίου 
αντίστοιχα, η παρουσία  των θερμών-ολιγοτροφικών ειδών χαρακτηρίζουν την έντονη 
στρωματοποίηση ολόκληρης της υδάτινης στήλης που έχει ως αποτέλεσμα την 
απόθεση του σαπροπηλού. Ειδικότερα στο βόρειο Αιγαίο, τα φτωχά σε θρεπτικά 
συστατικά, καλά ενστρωμένα, επιφανειακά ύδατα έχουν σχηματιστεί κατά τη διάρκεια 
περιόδων αυξημένης εισροής ποτάμιων υδάτων (συνάθροιση G. bulloides), ενώ το 
πυκνοκλινές τοποθετείται κάτω από τη βάση της ευφωτικής ζώνης. Αντιθέτως στο 
νότιο Αιγαίο, πρωταρχικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα θερμά ολιγοτροφικά είδη, 
οιμέγιστες συγκεντρώσεις των οποίων καταδεικνύουν επίσης την αύξηση τόσο του 
βάθους όσο και της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει το υδάτινο στρώμα του 
θερμοκλινούς/πυκνοκλινούς. Και στις δύο αυτές λεκάνες η στασιμότητα των 
βαθύτερων υδάτων απαντά πριν την στρωμάτωση των επιφανειακών υδάτων, 
συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη των θερμών-ολιγοτροφικών τρηματοφόρων.  
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Σε αντίθεση με την προαναφερθείσα συνάθροιση που αντιπροσωπεύει μία σταθερή 
υδάτινη στήλη καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, η δεύτερη συνάθροιση τόσο στο βόρειο 
όσο και στο νότιο Αιγαίο, ανταποκρίνεται σε διαστήματα στρωμάτωσης των 
επιφανειακών υδάτων που εναλλάσσονται με διαστήματα θερμικής και τροφικής 
ομογενοποίησης της υδάτινης στήλης, λόγω κατακόρυφων ρευμάτων ανάμειξης. 
Συνεπώς παρατηρείται μία μεταβολή στις υδρολογικές συνθήκες της περιοχής 
απόθεσης των ιζημάτων. Ο βιότοπος αυτός που αντιστοιχεί στο ανώτερο και μεσαίο 
τμήμα των πυρήνων χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την εποχιακή θερμική 
στρωμάτωση των επιφανειακών υδάτων με την παράλληλη ανάπτυξη ενός θερμού 
στρώματος ανάμειξης που συνοδεύεται από την επέκταση του θερμοκλινούς κατά 
τους θερινούς μήνες, η οποία εναλλάσσεται με την απότομη εποχιακή ανατροπή της 
υδάτινης στήλης στους ψυχρότερους μήνες. ∆ιακρίνονται τρεις υποσυναθροίσεις, 
ανάλογα με το ποιος παράγοντας (θερμοκρασία, παραγωγικότητα και 
στρωματοποίηση των υδάτων) φαίνεται να ελέγχει τις οικολογικές απαιτήσεις του 
κάθε είδους που συμμετέχει στη συνοδό πανίδα, αντανακλώντας παράλληλα 
διαφορετικές συνθήκες της υδάτινης στήλης.  
 
Στη συνέχεια, σημειώνεται η αντικατάσταση των θερμών-ολιγοτροφικών ειδών από 
τα Neogloboquadrinids (βιότοπος Ι στο νότιο Αιγαίο και βιότοπος ΙΙΙ-ΙV στο βόρειο 
Αιγαίο). Η παραπάνω μεταβολή στη σύσταση της πανίδας δηλώνει, αφενός τη 
μείωση της θερμοκρασίας και αφετέρου τη διατήρηση της στρωμάτωσης των 
επιφανειακών υδάτων. Παράλληλα, μεταβάλλεται η θέση του πυκνοκλινούς, αφού 
αυτό τοποθετείται πάνω από τη βάση της ευφωτικής ζώνης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός σταθερού με το βάθος DCM, καθώς και την αύξηση 
της πρωτογενούς παραγωγικότητας των επιφανειακών υδάτων, όπως αυτή 
αντανακλάται με την τοποθέτηση του νουτροκλινούς πιο κοντά στην επιφάνεια. Η 
κύρια υδρογραφική δομή που επικρατεί στα κατώτερα αυτά τμήματα των πυρήνων 
είναι η κατακόρυφη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης σε συνδυασμό με πλούσια σε 
θρεπτικά συστατικά επιφανειακά ύδατα και πιο χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Οι 
χρονικές και χωρικές μεταβολές που παρατηρούνται στην αφθονία των τεσσάρων 
χαρακτηριστικών ειδών της συνάθροισης αυτής καταδεικνύει ότι οι μεταβολές στην 
ποιότητα και στην ποσότητα των θρεπτικών συστατικών είναι σε ισορροπία με τις 
τοπικές ή εποχικές υδρογραφικές μεταβολές  που παρατηρούνται σε ολόκληρη την 
έκταση του Αιγαίου Πελάγους. Επομένως ερμηνεύουμε τη συνάθροιση αυτή ως μία 
συνάθροιση ενδεικτική ενός εποχιακού στρωματοποιημένου υδάτινου στρώματος 
κατά του θερινούς μήνες, το οποίο μεταπίπτει σε μία πιο ψυχρή και παραγωγική 
υδάτινη μάζα την άνοιξη. Συγκεκριμένα, η τάση για χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας 
των υδάτων αντανακλάται από την συνάθροιση T. quinqueloba - Neogloboquadrinids  
στο βόρειο Αιγαίο, ενώ αντιθέτως η μεγαλύτερη έκταση που καταλαμβάνει το υδάτινο 
στρώμα του βαθέως χλωροφυλλικού μέγιστου στο νότιο Αιγαίο πιστοποιείται από τα 
υψηλά ποσοστά που καταλαμβάνουν και οι δύο αντιπρόσωποι της οικογένειας των 
Neogloboquadrinids. 
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7. ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 
 
7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί μία μετάβαση μεταξύ των κεντρικών και των 
βόρειων τμημάτων της Ευρώπης, τα οποία βρίσκονται υπό την επίδραση των 
βόρειων (υποπολικών) και δυτικών ανέμων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και της 
βόρειας Αφρικής, η οποία υπόκειται στο υποτροπικό τόξο υψηλής πίεσης (Lionello et 
al., 2006) (Εικ. 7.1). Η αλληλεπίδραση αυτή ανάμεσα στα υψηλά και χαμηλά 
γεωγραφικά πλάτη και η επικράτηση των υποτροπικών ατμοσφαιρικών συστημάτων 
που αναπτύσσονται στην περιοχή έχουν ως αποτέλεσμα το υποτροπικό ημίξηρο 
κλίμα της να εξαρτάται άμεσα από την γεωγραφική και εποχιακή κατανομή που αυτά 
παρουσιάζουν (Rohling et al., 2008). Ως απόρροια του προαναφερθέντος κλιματικού 
μοντέλου, η Μεσόγειος σήμερα χαρακτηρίζεται από έντονες εποχιακές κλιματικές 
αντιθέσεις, με ιδιαιτέρως θερμά και ξηρά καλοκαίρια και υγρούς και ψυχρούς 
χειμώνες. 

 
 
Εικ. 7.1: Απεικόνιση σε παγκόσμια κλίμακα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην 
τροπόσφαιρα. Τα γκρι πλαίσια απεικονίζουν σε τρισδιάστατη μορφή την μεταφορά της 
θερμότητας και τα μπλε βέλη την επιφανειακή κυκλοφορία των αέριων μαζών (Εικόνα από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.astrosurf.com). 
Fig. 7.1: General atmospheric circulation within the troposphere, view in three dimensions of 
convection cells (in grey) and main surface circulation patterns (blue arrows on the globe). 
(Figure from the web site http://www.astrosurf.com/). 
 
Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που δείχνουν ότι στην περιοχή της Μεσογείου 
κυριαρχούσαν τελείως διαφορετικές περιβαντολλογικές, ωκεανογραφικές και 
κλιματικές συνθήκες κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές. Το χρονικό αυτό διάστημα, αν 
και είναι μία τεράστια χρονική περίοδος για τα ανθρώπινα δεδομένα, αποτελεί στην 
ουσία ένα ελάχιστο κλάσμα του γεωλογικού χρόνου στο οποίο απεικονίζονται 
επαναλαμβανόμενες μικρής και μεγάλης διάρκειας κλιματικές μεταβολές. Τα μεγάλης 
διάρκειας χρονικά διαστήματα διακρίνονται σε παγετώδεις (glacials) και σε 
μεσοπαγετώδεις (interglacials) περιόδους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων, όπου 
έχουμε τον σχηματισμό των παγετώνων, επικρατούσαν ψυχρά και ξηρά κλίματα, ενώ 
κατά τη διάρκεια των μεσολαβούντων μεσοπαγετωδών περιόδων, το κλίμα 
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θερμαινόταν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την τήξη των πάγων και τη σταδιακή 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Τα μικρής διάρκειας χρονικά διαστήματα 
διακρίνονται αντίστοιχα σε ψυχρά (stadials) και σε θερμά (interstadials) και 
εμφανίζονται μεταξύ των κλιματικών περιόδων μεγάλης διάρκειας έχοντας σύντομη 
διάρκεια της τάξεως μερικών δεκαετιών έως χιλιάδων ετών. Τα ψυχρά επεισόδια 
έχουν καταγραφεί τόσο στις παγετώδεις όσο και στις μεσοπαγετώδεις περιόδους, με 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τις μεγάλες και απότομες μειώσεις της θερμοκρασίας καθώς 
και τις ραγδαίες επεκτάσεις των παγετώνων. Αντιθέτως, τα θερμά έχουν εντοπιστεί 
μόνο κατά τη διάρκεια των παγετωδών περιόδων και χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερες απόλυτες θερμοκρασίες. Η θερμοκρασιακή διαφορά σε κάθε κύκλο 
παγετώδους-μεσοπαγετώδους περιόδου ξεπερνούσε τους 150C, αντανακλώντας 
έντονες κλιματικές μεταβολές. 
 
Κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Πλειστοκαίνου και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας παγετώδους περιόδου (Würm), που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της 
παγετώδους περιόδου που μελετάται στην παρούσα διατριβή, το κλίμα ήταν 
ιδιαιτέρως ψυχρό και ξηρό με κύριο χαρακτηριστικό του την ανάπτυξη και επέκταση 
των παγετωδών καλυμμάτων καθώς και την πτώση της στάθμης της θάλασσας σε 
παγκόσμιο επίπεδο (-100 έως -120 m, Fairbanks, 1989). Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κατά τη διάρκεια των παγετωδών περιόδων του Πλειστοκαίνου η Γη καλύφτηκε από 
πάγους σε ποσοστό 32%, ποσοστό δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
(10%) που χαρακτηρίζει τις παγετώδεις αποθέσεις στις μέρες μας. Αντίστοιχα κατά τη 
διάρκεια των μεσοπαγετωδών περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ των παγετωδών 
περιόδων το κλίμα ήταν πιο θερμό με αποτέλεσμα την τήξη των παγετώνων και τη 
σταδιακή άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι κατά τη 
διάρκεια των περιόδων αυτών, οι διαδοχικές εξαπλώσεις και υποχωρήσεις των 
παγετωδών πολικών καλυμμάτων προκάλεσαν σε παγκόσμια κλίμακα σημαντικές 
αυξομειώσεις της στάθμης της θάλασσας (Perissoratis & Conispoliatis, 2003), με 
σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο κλίμα όσο και στην ωκεάνια παραγωγικότητα (Haq 
et al., 1987). 
 
Με το τέλος της παγετώδους περιόδου έλαβε χώρα η τελευταία αποπαγοποίηση, 
κατά τη διάρκεια της οποίας στο βόρειο ημισφαίριο παρατηρείται μία μακροχρόνια 
κλιματική σταθερότητα (Sbaffi et al., 2001). Κατά την έναρξη της μεσοπαγετώδους 
αυτής περιόδου (κλιματικό γεγονός Bølling-Allerød) σημειώνεται σημαντική βελτίωση 
των κλιματικών συνθηκών που είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της 
θερμοκρασίας των υδάτων των ωκεανών. Ακολουθεί ένα επεισόδιο (Younger Dryas) 
με σημαντικές περιβαλλοντικές μεταβολές που χαρακτηρίζεται από ψυχρό και ξηρό 
κλίμα (Alley, 2000). Η ψυχρή αυτή περίοδος ουσιαστικά αποτελεί μία απότομη 
διακοπή της προηγούμενης θερμής περιόδου και καταγράφεται σε ολόκληρη την 
Μεσογειακή λεκάνη, τόσο στα θαλάσσια περιβάλλοντα με την επικράτηση ψυχρών 
και ευτροφικών υδάτων όσο και στα χερσαία ιζήματα με την επικράτηση ξηρών 
συνθηκών (Ariztegui et al., 2000; Geraga et al., 2000, 2005). Ωστόσο καθ’όλη τη 
διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου προς το Ολόκαινο σημειώνονται βραχεία 
κλιματικά επεισόδια που πιθανώς αντανακλούν τις συνεχείς εναλλαγές ψυχρών-
ξηρών και θερμών-υγρών κλιματικών συνθηκών. 
 
Το Ολόκαινο θεωρείται από τους ερευνητές ως μία σταθερή κλιματικά περίοδος, 
ειδικότερα όταν συγκρίνεται με τις αντίστοιχες κλιματικές μεταβολές που έλαβαν 
χώρα κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο (Frigola et al., 2007). Η γνωστή και ως 
Φλάνδρια μεσοπαγετώδης περίοδος χαρακτηρίζεται από τη βελτίωση και τη σχετική 
αποσταθεροποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών με ένα σχετικά θερμότερο και 
σταθερότερο κλίμα σε σχέση με την προγενέστερη Πλειστοκαινική περίοδο των 
παγετώνων (Dansgaard et al., 1993). Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υποδιαιρείται σε 
τυπικά στάδια (Lourens et al., 2004) δεν υποδηλώνει την απουσία κλιματικών 
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διακυμάνσεων. Ποικίλες εργασίες που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες που 
επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου στη Μεσόγειο Θάλασσα φανερώνουν 
ένα σύνθετο πρότυπο κλιματικών μεταβολών, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές 
απόψεις ως προς την φύση των μεταβολών αυτών (Magny et al., 2007; Zanchetta et 
al., 2007; Peyron et al., 2011). Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι επικρατούσαν 
ιδιαιτέρως θερμές και υγρές συνθήκες στο κατώτερο τμήμα του Ολοκαίνου που 
βαθμιαία γίνονταν πιο ξηρές και πιο εύκρατες στο μέσο και ανώτερο τμήμα του 
(Ariztegui et al., 2000; Mayewski et al., 2004; Sadori et al., 2011). Ειδικότερα, οι Jalut 
et al. (2009) στην προσπάθειά τους να συνθέσουν τις κλιματικές μεταβολές που 
κατέγραψαν από διάφορες τοποθεσίες εντός της Μεσογείου πρότειναν ένα τριμερές 
κλιματικό μοντέλο, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε από διάφορους ερευνητές για 
διαφορετικές υπολεκάνες της Μεσογείου (Dormoy et al., 2009; Schmiedl et al., 2010; 
Peyron et al., 2011; Kotthoff et al., 2008a,b; Zanchetta et al., 2011) και ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο από τις καταγραφές της παρούσας διατριβής για τις περιοχές 
του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους.  
 
Αποτελεί μία περίοδο με έντονο κλιματικό ενδιαφέρον για τους ερευνητές, αφού εκτός 
από διαστήματα που χαρακτηρίζονται από γενικά σταθερές κλιματικές συνθήκες 
σημειώνονται απότομες κλιματικές μεταβολές, σε επίπεδο χιλιετίας αλλά και 
μικρότερης κλίμακας –σε επίπεδο εκατοντάδων ετών– που επηρεάζουν τόσο τα 
υψηλά όσο και τα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη και στα δύο ημισφαίρια (Bond et al., 
1997; Mayewski et al., 2004) και χαρακτηρίζονται ως πανομοιότυπες με τις 
αντίστοιχες μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
παγετώδους περιόδου (Bond et al., 1997, 2001). Ειδικότερα το Κατώτερο–Μέσο 
Ολόκαινο είναι ένα διάστημα που διέπεται από μία κυρίαρχη αναδιοργάνωση του 
συστήματος ωκεανός-κρυόσφαιρα-ατμόσφαιρα (Spötl et al., 2010). Η τελευταία 
συμπεριλάμβανε τα τελευταία στάδια της τήξης των παγετωδών καλυμμάτων στα 
μέσα και υψηλά γεωγραφικά πλάτη (έως 6 kyrcal), την επιπλέον ανύψωση της 
στάθμης της θάλασσας (ξεκινώντας από τα -50 μέτρα στα 11.7 kyrcal), την τελική 
αύξηση στις συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την προς τους 
πόλους επέκταση των ζωνών βλάστησης (Mayewski et al., 2004). Ταυτόχρονες 
μεταβολές στη θερμοκρασία, στην εισροή γλυκών υδάτων και στην ανάμειξη των 
υδάτων λόγω της δράσης των ανέμων επηρέασαν τις βιοχημικές παραμέτρους 
(μείωση της θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας, αυξημένη στρωματοποίηση των 
υδάτων) και την συνολική δομή του θαλάσσιου οικοσυστήματος (Casford et al., 
2003), όπως αυτή αντανακλάται με τη δημιουργία ανοξικών συνθηκών σε διάφορες 
λεκάνες της Μεσογείου και την τελική απόθεση του πιο πρόσφατου σαπροπηλού S1 
(9.5-6.5 kyrcal –Ariztegui et al., 2000; de Lange et al., 2008) και του σαπροπηλού του 
Μέσου Ολοκαίνου (SMH; Triantaphyllou et al., 2009b). 
 
Τα πιο σημαντικά και πιο γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία κλιματικά επεισόδια είναι 
τα «8.2 kyr», «5.2 kyr και «4.2 kyr» ψυχρά συμβάντα. Το πρώτο αποτελεί 
αναμφισβήτητα την πιο απότομη κλιματική μεταβολή ως μία έκφραση της κλιματικής 
αστάθειας εκατοντάδων έως χιλιάδων ετών στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη και 
συνδέεται άμεσα με την διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα των ψυχρών ανέμων 
από την Σιβηρία (Bond et al., 2001). Τα δύο επόμενα οφείλονται στην δράση των 
Αφρικανικών, Αραβικών και Ινδικών μουσώνων και έχουν άμεσο αντίκτυπο στις 
παλαιοκλιματικές καταγραφές που προέρχονται από τις νοτιοανατολικές περιοχές της 
Μεσογείου, όπως το Αιγαίο (Geraga et al., 2010; Schmiedl et al., 2010), το Λιβυκό 
Πέλαγος (Triantaphyllou et al., 2010a; Kouli et al., 2012) και η θάλασσα του 
Λεβαντίνου (Kotthoff et al., 2008a,b). Η σημασία τους μάλιστα είναι πολύ σημαντική 
αφού έχουν συνδεθεί με τις καταρρεύσεις της Αρκαδικής αυτοκρατορίας στη 
Μεσοποταμία και του Παλιού Βασιλείου στην Αίγυπτο (Weiss et al., 1993; Cullen et 
al., 2000), γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό της ανθρώπινης παρουσίας και του 



Chapter 7: Palaeoclimatic evolution of Mediterranean during Late Quaternary 

127 

 

πολιτισμού κατά τη διάρκεια του Μέσου Ολοκαίνου, λόγω περιβαλλοντικών και 
κλιματικών μεταβολών (Mercuri et al., 2011). 
 
7.2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Οι κλιματικές συνθήκες στη Γη είναι άμεσα εξαρτώμενες τόσο από εξωτερικούς 
(ηλιακούς) όσο και από εσωτερικούς (ωκεάνιους) μηχανισμούς, διαδικασίες δηλαδή 
που παράλληλα με τις σύγχρονες ανθρωπογενείς επιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα, 
αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της επιστήμης της παλαιοωκεανογραφίας στη 
προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των παλαιοκλιματικών μεταβολών. 
Αναλυτικότερα, οι βασικότεροι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του 
κλίματος συνοψίζονται σε α) αλλαγές στη γεωμετρία (εκκεντρότητα - Εικ. 7.2, 
λοξότητα - Εικ. 7.3, μετάπτωση των ισημεριών - Εικ. 7.3) της τροχιάς της Γης 
(Lourens et al., 1996; Antonarakou, 2001), β) μεταβολές του συστήματος 
λιθόσφαιρα-υδρόσφαιρα-ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τον τρόπο που αυτές 
απεικονίζονται στην κυκλοφορία των υδατίνων μαζών (Bond et al., 1997), γ) 
ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές της εισερχόμενης και εξερχόμενης ακτινοβολίας 
στο διάστημα (Hoyt & Schatten, 1997), δ) μεταβολές της ηφαιστειακής δράσης και σε 
μεταβολές της δημιουργίας των παγετώνων (Overpeck et al., 1997), ε) μεταβολές της 
συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4) στην ατμόσφαιρα (Alley et 
al., 1997) και τέλος σε στ) ανθρώπινες επιδράσεις (Béthoux et al., 2002). 
 
 

 
 
Εικ. 7.2: Σχηματική αναπαράσταση των μεταβολών της τροχιακής εκκεντρότητας, οι οποίες 
μεταβάλλουν τη μέση απόσταση Γης-Ήλιου, σύμφωνα με τη θεωρία του Milankovitch. a) 
Μέτρο του βαθμού ελλειπτικότητας της τροχιάς της Γης που κυμαίνεται από σχεδόν μηδέν 
(κυκλική τροχιά) έως 0.06 (ελλειπτική τροχιά), b) Μεταβολές της εκκεντρότητας τα τελευταία 
χίλια χρόνια, c) Επίδραση της προσπίπτουσας στη Γη φωτεινής ακτινοβολίας, d) Φασματική 
ανάλυση που δείχνει ότι η περίοδος της εκκεντρότητας κυμαίνεται μεταξύ 95.000 και 100.000 
χρόνια (Εικόνα από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.inrp.fr/biotic/environ/). 
Fig. 7.2: Eccentricity: (a) principle, (b) eccentricity variations for the last million years, (c) 
impact on enlightenment received by the Earth and (d) spectral analysis. (Figure from the web 
site http://www.inrp.fr/biotic/environ/).  
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7.2.1. Κλιματικές μεταβολές μεγάλης διάρκειας  
Η κυρίαρχη γενεσιουργός αιτία, η οποία συνεισφέρει τόσο στις μεταβολές των 
τροχιακών παραμέτρων της Γης («κύκλοι Milankovitch») όσο και στην ηλιακή 
ακτινοβολία, ήταν η μεταβολή της εισροής ηλιακής ενέργειας (κυρίως λόγω της 
μετάπτωσης των ισημεριών) που έφτασε στο μέγιστο ποσοστό της για το βόρειο 
ημισφαίριο στο Κατώτερο Ολόκαινο (Berger & Loutre, 1991). Η καθορισμένη από τις 
τροχιακές παραμέτρους της Γης αυξημένη θερινή ηλιοφάνεια κατά το Κατώτερο 
Ολόκαινο είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο της σταδιακής υποχώρησης του 
μεγαλύτερου παγετώδους καλύμματος του βόρειου ημισφαιρίου (Laurentide Ice 
Sheet) κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο (Clark et al., 1999), οδηγώντας το στην 
τελική τήξη του περίπου στα 6.8 kyrcal BP (Carlson et al., 2008). Στα χαμηλά 
γεωγραφικά πλάτη, όπως αυτό της Μεσογείου, η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία είχε 
ως αποτέλεσμα την προς τα βόρεια μετακίνηση του μέσου γεωγραφικού ορίζοντα 
που αναπτύσσεται η Ενδοτροπική Ζώνη Σύγκλισης (ITCZ), την εντατικοποίηση των 
καλοκαιρινών μουσώνων και την συνεπαγόμενη μεταβολή του υδρολογικού κύκλου 
στους ωκεανούς (deMenocal et al., 2000). Η ενδοτροπική ζώνη σύγκλισης και το 
συνδεόμενο με αυτή τόξο βροχοπτώσεων μετανάστευσε προς τα βόρεια και τελικά 
οδήγησε στην υγρή περίοδο του Ολοκαίνου (9-5.5.0 kyrcal–deMenocal et al., 2000). Η 
επέκταση αυτή του συστήματος των μουσώνων είχε ως αποτέλεσμα πιο υγρές και 
ψυχρές συνθήκες να επικρατούν στην νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο Θάλασσα 
(Davis et al., 2003) κατά τη διάρκεια του Μέσου Ολοκαίνου. Συνεπώς, οι εποχιακές 
διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω των τροχιακών παραμέτρων της Γης 
έχουν καθορίσει την μεγάλης κλίμακας κλιματική εξέλιξη του Ανωτέρου 
Τεταρτογενούς, η οποία εκφράζεται είτε με τις εναλλαγές παγετωδών–
μεσοπαγετωδών περιόδων κατά την παγετώδη περίοδο, είτε με την παρουσία του 
θερμού κλιματικού βέλτιστου στο Κατώτερο Ολόκαινο και την μετάβασή του σε πιο 
ψυχρές συνθήκες στο Μέσο Ολόκαινο (≈5 kyrcal–Magny et al., 2002). 
 

 
 
Εικ. 7.3: Σχηματική αναπαράσταση των μεταβολών της λοξότητας, σύμφωνα με τη θεωρία 
του Milankovitch. a) ∆ιακύμανση της γωνίας που σχηματίζει ο άξονας περιστροφής της Γης με 
το επίπεδο της εκλειπτικής τροχιάς της, b) Μεταβολές της λοξότητας τα τελευταία χίλια 
χρόνια, με την του άξονα να κυμαίνεται από 22ο έως 25ο περίπου, c) Επίδραση της ετήσιας 
ηλιακής ακτινοβολίας στους πόλους και τον ισημερινό, d) Φασματική ανάλυση που δείχνει ότι 
κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου, η περίοδος είναι 41.000 χρόνια (Εικόνα από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.inrp.fr/biotic/environ/). 
Fig. 7.3: Obliquity: (a) principle, (b) obliquity variations for the last million years, (c) impact on 
annual insolation at the poles and at the equator and (d) spectral analysis. (Figure from the 
web site http://www.inrp.fr/biotic/environ/). 
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Εικ. 7.4: Σχηματική αναπαράσταση της μετάπτωσης των ισημεριών, σύμφωνα με τη θεωρία 
του Milankovitch. a) Ο κύκλος της μετάπτωσης των ισημεριών που καθορίζει το ποσοστό της 
ηλιοφάνειας σε κάθε ημισφαίριο, b) Η μετάπτωση του άξονα της Γης, c) Η μετάπτωση των 
ισημεριών στο Ολόκαινο, με την αύξηση των εποχιακών διαφορών στο ένα ημισφαίριο να 
συνεπάγεται τη μείωσή τους στο άλλο ημισφαίριο, d) Μεταβολές του χρονικού σημείου των 
ισημεριών τα τελευταία χίλια χρόνια, e) Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας την 21η Ιουνίου 
στα γεωγραφικά πλάτη των 900Ν (επάνω), 450Ν (μέση) και στον ισημερινό (κάτω), f) 
Φασματική ανάλυση που δείχνει τη μέση περίοδο των 21.000 χρόνων (Εικόνα από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.inrp.fr/biotic/environ/). 
Fig. 7.4: Precession of the equinoxes: principle of variations of (a) the perihelion heliocentric 
longitude, (b) the axial precession and (c) the precession of the equinoxes, (d) variations for 
the last million years, (e) impact on 21st June insolation at 90°N (top panel), 45°N (middle 
panel) and at the equator (bottom panel), and (f) spectral analysis. Note the similarity 
between the insolation at the equator the 21st June and the precession of the equinoxes 
itself. (Figure from web site http://www.inrp.fr/biotic/environ/). 
 
7.2.2. Κλιματικές μεταβολές μικρής διάρκειας  
Όσον αφορά τις μικρότερης κλίμακας κλιματικές μεταβολές, οι κλιματικές 
διακυμάνσεις της τάξης εκατοντάδων ή χιλιάδων ετών εμφανίζονται να συμπίπτουν 
με διαστήματα μειωμένης ηλιακής ακτινοβολίας, όπως διαπιστώνεται από τις 
κοσμογονικές ισοτοπικές καταγραφές (Mayewski et al., 2004). Αξίζει όμως να 
σημειωθεί ότι, ενώ η μεταβλητότητα της ηλιακής ακτινοβολίας έχει προταθεί ως ο 
κυρίαρχος παράγοντας που ελέγχει όλα τα κλιματικά επεισόδια του Ανωτέρου 
Τεταρτογενούς (Bond et al., 2001; Mayewski et al., 2004), οι διακυμάνσεις στον 
ρυθμό παραγωγής βαθέων υδάτων του Ατλαντικού, η διαφορετική προς τους πόλους 
μεταφορά θερμότητας λόγω της συνεχούς αποδυνάμωσης του μοντέλου ταλάντωσης 
του βόρειου Ατλαντικού, η δράση των βαρομετρικών συστημάτων της Μεσογείου και 
ιδιαιτέρως των Ινδικο-Ασιατικών μουσώνων, αλλά και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις 
έχει αποδειχθεί ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο ενισχύοντας παράλληλα αυτές τις 
μεταβολές σε σημαντικό βαθμό (Bond et al., 1997).  
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7.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (SST)  
Οι καταγραφές υψηλής ευκρίνειας (απόλυτες τιμές) της επιφανειακής θαλάσσιας 
θερμοκρασίας (SST) πιστοποιούνται στην παρούσα διατριβή κατά κύριο λόγο από τις 
αναλύσεις των ισοτόπων οξυγόνου και τις αναλύσεις ιχνοστοιχείων στο ασβεστιτικό 
κέλυφος των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Η παλαιοκλιματική καμπύλη που επίσης 
χρησιμοποιείται στη παρούσα διατριβή έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός 
παλαιοκλιματικού δείκτη ως μέτρο σύγκρισης με τις παραπάνω μεθόδους και μέτρο 
καταγραφής των παλαιοκλιματικών τάσεων που επικρατούν στο ανώτερο 
Τεταρτογενές.  
 
7.3.1. Παλαιοκλιματική Καμπύλη 
Στην Εικ. 7.5, απεικονίζονται οι κλιματικές καμπύλες των υπό εξέταση πυρήνων, οι 
οποίες σύμφωνα με τους Spezzaferi et al. (2002) εξάγονται από το αλγεβρικό 
άθροισμα της σχετικής αφθονίας, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό, των 
δεικτών θερμών (θεωρείται ως θετικό) και ψυχρών υδάτων (θεωρείται ως αρνητικό). 
Ο ορισμός των ειδών χαρακτηριστικών θερμών και ψυχρών υδάτων είναι σε 
αντιστοιχία με τους ορισμούς των Hemleben et al. (1989).  
 
Αναλυτικότερα, είδη που χαρακτηρίζουν θερμά ύδατα θεωρούνται τα φωτοσυνθετικά 
είδη που φέρουν συμβιώντες, όπως τα G. ruber alba, G. ruber rosea, O. universa, G. 
trilobus group, G. siphonifera group, G. rubescens group και H. pelagica. Σήμερα, τα 
είδη αυτά επικρατούν στο θερμό, ολιγοτροφικό, επιφανειακό στρώμα ανάμειξης των 
σύγχρονων ωκεανών. Αντιθέτως είδη χαρακτηριστικά ψυχρών υδάτων θεωρούνται 
τα είδη G. scitula, T. quinqueloba, G. inflata, G. glutinata και G. truncatulinoides. 
Αυτά τα είδη δεν φέρουν συμβιώντες και δείχνουν προτίμηση σε ψυχρές και 
πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά συνθήκες που επικρατούν στο επιφανειακό στρώμα 
ανάμειξης των υδάτων ή κάτω από το θερμοκλινές. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο λόγος των ειδών που είναι 
χαρακτηριστικά θερμών ολιγοτροφικών υδάτων προς τα είδη χαρακτηριστικά 
ψυχρών, ευτροφικών υδάτων παρέχει μία καλή καταγραφή των κλιματικών τάσεων 
και των μεταβολών που επικρατούσαν στην υδάτινη στήλη κατά το χρονικό διάστημα 
της απόθεσης των ιζημάτων των υπό μελέτη πυρήνων. Όπως εικονίζεται στην εικόνα 
7.5, οι παλαιοκλιματικές καμπύλες που αντιστοιχούν στους μικρότερου βάθους 
πυρήνες του Αιγαίου είναι χαρακτηριστικές για την περίοδο του Ολοκαίνου, ενώ η 
σταδιακή μετάβαση προς τους βαθύτερους πυρήνες της ίδιας λεκάνης χαρακτηρίζει 
επιπλέον τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της μεσοπαγετώδους 
αλλά και της τελευταίας παγετώδους περιόδου. Οι πυρήνες από το Λιβυκό Πέλαγος 
σημειώνουν τις μεταβολές της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας για τα τρία 
τελευταία ισοτοπικά στάδια. 
 
Συνολικά, η κατακόρυφη κατανομή του δείκτη της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας για τους υπό μελέτη πυρήνες εμφανίζει μία αξιοσημείωτη ομοιότητα 
δια μέσω του χρόνου. Σε όλους τους πυρήνες παρατηρείται μία θερμή περίοδος, η 
οποία αντιστοιχεί στο Ολόκαινο, μία ψυχρή περίοδος που αντιστοιχεί στην τελευταία 
παγετώδη περίοδο και μία μεταβατική περίοδος που παρεμβάλλεται ανάμεσά τους. 
Στην πρώτη καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά του παλαιοκλιματικού δείκτη (50-
100%), με τις πιο θετικές τιμές να αντιστοιχούν στον σαπροπηλό S1. Ωστόσο, στο 
γενικότερο θερμό αυτό περιβάλλον σημειώνονται μικρής κλίμακας διακυμάνσεις του 
παλαιοκλίματος, όπως αυτές αποτυπώνονται από τις σημαντικές μειώσεις των 
αντίστοιχων ποσοστών στις παλαιοκλιματικές καμπύλες των πυρήνων. Οι 
σημαντικότερες μειώσεις στα ποσοστά των παλαιοκλιματικών καμπυλών που 
αντανακλούν τα απότομα ψυχρά επεισόδια του Ολοκαίνου παρατηρούνται πριν την 
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έναρξη, κατά το σπάσιμο και μετά το πέρας της σαπροπηλητικής ακολουθίας σε 
όλους σχεδόν τους πυρήνες.  
 
Στο τμήμα που παρεμβάλλεται μεταξύ του Ολοκαίνου και της παγετώδους περιόδου, 
ο παλαιοκλιματικός δείκτης εμφανίζει τιμές που κυμαίνονται ανάμεσα στα αντίστοιχα 
όρια του δείκτη στις άλλες δύο περιόδους. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως 
μεταβατική και στο γεγονός αυτό συνηγορούν οι συνεχείς εναλλαγές του 
παλαιοκλιματικού δείκτη από έντονα θετικές σε αρνητικές (ή λιγότερο θετικές) τιμές. 
∆ιακρίνονται δύο διαφορετικά τμήματα στα οποία σημειώνονται σημαντικές 
εναλλαγές των τιμών του δείκτη. Στο ανώτερο τμήμα που αντιστοιχεί στο ψυχρό 
γεγονός Younger Dryas καταγράφονται οι μικρότερες τιμές του δείκτη, ενώ στο 
κατώτερο που αντιστοιχεί στο Bølling-Allerød σημειώνονται πιο θετικές τιμές. Η 
συνολική μεταβολή του παλαιοκλιματικού δείκτη κατά τη διάρκεια του Younger Dryas 
εμφανίζει μικρότερη διακύμανση (κατά περίπου 70%) στις νοτιότερες γεωγραφικά 
περιοχές (Λιβυκό Πέλαγος και νότιο Αιγαίο), γεγονός που δεικνύει την επικράτηση 
πιο σταθερών κλιματικών συνθηκών σε σχέση με τις υψηλότερου γεωγραφικού 
πλάτους περιοχές (βόρειο Αιγαίο). Στις τελευταίες, οι διακύμανση του δείκτη από -
58% στη βάση έως +50% στην οροφή αυτή της περιόδου είναι ενδεικτική της 
περισσότερο απότομης μετάβασης από το Bølling-Allerød (BA) στο Younger Dryas 
(YD), αλλά και της πιο ήπιας μετάβασης προς το Ολόκαινο. Αντίστοιχα, οι τρεις 
αυξήσεις και οι δύο μειώσεις των τιμών του παλαιοκλιματικού δείκτη που 
παρατηρούνται τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Λιβυκό Πέλαγος είναι ενδεικτικές των 
θερμών (Bølling και Allerød) και των ψυχρών (Older Dryas και Intra Allerød Cold 
Period) επεισοδίων και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
βιο-οικοζώνωση της ανατολικής Μεσογείου με βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα. 
 
Κατά την παγετώδη περίοδο, η απεικόνιση των τιμών του δείκτη όπως καταγράφεται 
στις παλαιοκλιματικές καμπύλες των πυρήνων είναι ενδεικτική πιο ψυχρών 
συνθηκών σε σχέση με τις προαναφερθέντες κλιματικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος, διακρίνονται εναλλαγές ψυχρότερων και 
θερμότερων διαστημάτων τα οποία αντιστοιχούν στα παγετώδη (stadials) και 
μεσοπαγετώδη (interstadials) διαστήματα αυτής της περιόδου. Στα πρώτα 
καταγράφονται αρνητικές (ή λιγότερο θετικές) και στα τελευταία πιο θετικές τιμές του 
παλαιοκλιματικού δείκτη. Επιπλέον, παρατηρείται μία σημαντική διαβάθμιση μεταξύ 
των διαφόρων υπολεκανών, με τη λεκάνη του νοτίου Αιγαίου να εμφανίζει μηδενικές 
έως ασθενώς θετικές τιμές, αυτή του Λιβυκού Πελάγους να εμφανίζει ως επί το 
πλείστον αρνητικές τιμές (εξαίρεση αποτελεί το κομμάτι που αντιστοιχεί στην έναρξη 
του τρίτου ισοτοπικού σταδίου) και τη λεκάνη του βορείου Αιγαίου να παρουσιάζει 
αρνητικό μέγιστο. Ωστόσο, παρά τις διακυμάνσεις ως προς το πρόσημο του δείκτη, 
το κομμάτι των παλαιοκλιματικών καμπυλών που αντιστοιχεί στην παγετώδη περίοδο 
εμφανίζει τις ίδιες κλιματικές τάσεις. Οι πιο αρνητικές τιμές του δείκτη και συνεπώς οι 
χαμηλότερες τιμές της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εντοπίζονται στα 
ψυχρά και ξηρά Heinrich γεγονότα, με το τρίτο από αυτά (He3) να αποτελεί τον πιο 
ψυχρό ορίζοντα των υπό μελέτη πυρήνων. Το αρνητικό αυτό μέγιστο στο νότιο 
Αιγαίο είναι της τάξεως του -75%, ενώ στο Λιβυκό Πέλαγος προσεγγίζει τη μέγιστη 
τιμή που μπορεί να λάβει (-100%), δεικνύοντας συνθήκες πολικού ψύχους για την 
λεκάνη νοτίως της Κρήτης. Μεταξύ των υπολοίπων τεσσάρων Heinrich γεγονότων 
του τρίτου ισοτοπικού σταδίου, είναι αξιοπρόσεκτη η μικρή μεταβλητότητα του 
παλαιοκλιματικού δείκτη, γεγονός που δηλώνει παρόμοιες κλιματικές συνθήκες. Οι 
μέσες τιμές του για τον πυρήνα NS-40 (νότιο Αιγαίο) ανέρχονται στο 20% και για τον 
πυρήνα ADE 3-23 (Λιβυκό Πέλαγος) στο -35% αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο 
το τμήμα μεταξύ των δύο πρώτων Heinrich γεγονότων που αντιστοιχεί στο τελευταίο 
μέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου (Last Glacial Maximum) τα αντίστοιχα 
ποσοστά του δείκτη φτάνουν στο +65% για τον πυρήνα NS-40 και στο -57% για τον 
πυρήνα ADE 3-23. 
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Εικ. 7.5: Παλαιοκλιματική καμπύλη για τους υπό μελέτη πυρήνες και η συσχέτιση μεταξύ τους όσον αφορά τα όρια των ισοτοπικών σταδίων (μπλε συνεχείς 
γραμμές) και τα ψυχρά Heinrich γεγονότα (κόκκινες διακεκομμένες γραμμές) της τελευταίας παγετώδης περιόδου. 
Fig. 7.5: Paleoclimatic curve for each core used in this study and their correlation to the isotopic stages (blue lines) and Heinrich events (red dashed lines) of 
the last glacial period. 
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7.3.2. Σταθερά Ισότοπα  
Ο προσδιορισμός των σταθερών ισοτόπων του οξυγόνου και άνθρακα 
πραγματοποιήθηκε στα άτομα του είδους Globigerinoides ruber (w) σε 33 δείγματα 
κατά μήκος του πυρήνα NS-14, τα οποία καλύπτουν περίπου το χρονικό διάστημα 
των τελευταίων 12.0 kyrnc BP. Η κατανομή των αντίστοιχων μετρήσεων, εκφρασμένες 
σε επί τοις χιλίοις περιεκτικότητα (‰) ως συνάρτηση του χρόνου απεικονίζεται στην 
εικόνα 7.6 και οι μέσες τιμές τους για τα επιμέρους χρονικά διαστήματα του πυρήνα 
αναγράφονται στον πίνακα 7.1. 
 

 

Εικ. 7.6: Κατανομή των ισοτόπων οξυγόνου (δ18Ο; μπλε καμπύλη) και άνθρακα (δ13C; 
κόκκινη καμπύλη) στον πυρήνα NS-14. Οι γραμμοσκιασμένες επιφάνειες είναι ενδεικτικές της 
απόθεσης των σαπροπηλητικών οριζόντων S1 και SMH. 
Fig. 7.6: Oxygen (δ18Ο; blue curve) and carbon (δ13C; red curve) isotopes on core NS-14. 
The shaded area is indicative of the sapropels S1 and SMH. 
 
Ισότοπα οξυγόνου (δ18Ο) 
Οι τιμές του δ18Ο κυμαίνονται συνολικά από -1,00 έως +2,75‰ και χαρακτηρίζουν σε 
γενικές γραμμές ένα θερμό περιβάλλον με μικρές διακυμάνσεις οι οποίες 
αντιστοιχούν στα ψυχρά επεισόδια του Ολοκαίνου. Πιο αναλυτικά, στα διαστήματα 
απόθεσης του σαπροπηλού S1 αλλά και του σαπροπηλού του Μέσου Ολοκαίνου 
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SMH καταγράφονται οι χαμηλότερες (πιο αρνητικές) τιμές, οι οποίες είναι ενδεικτικές 
των ιδιαιτέρως θερμών συνθηκών που επικρατούσαν στην υδάτινη στήλη του Αιγαίου 
Πελάγους. Τα αρνητικά μέγιστα για τις δύο αυτές ιζηματολογικές ενότητες είναι της 
τάξεως των -0,96‰ και -1,00‰ και αντιστοιχούν στα 4,3 και 8,4 kyrnc BP αντίστοιχα. 
Ωστόσο, στο γενικότερο θερμό κλίμα του Ολοκαίνου καταγράφονται μικρής διάρκειας 
ψυχρά επεισόδια, όπως αυτά αντανακλώνται από την καταγραφή βαρύτερων 
ισοτόπων οξυγόνου στα κελύφη των τρηματοφόρων. Οι σημαντικότερες από τις 
αιφνίδιες και απότομες πτώσεις της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας, όπως 
καταγράφονται από την μεταβολή του χαρακτήρα των ισοτοπικών μετρήσεων από 
ελαφρύτερες (αρνητικές) σε βαρύτερες (θετικές) ταυτίζονται με τα ψυχρά συμβάντα 
του Ολοκαίνου που έχουν διαπιστωθεί παγκοσμίως (Mayewski et al., 2004).  
 
Διάστημα απόθεσης ιζημάτων 

πυρήνα NS‐14 
Βάθος 

πυρήνα (cm) 
Χρονική περίοδος 

(kyrnc BP) 
δ18Ο 
(‰) 

δ13C 
(‰) 

Ανώτερο Ολόκαινο  3,5‐17  2,46‐3,58  ‐0,062  0,415 

Μέσο Ολόκαινο 

17‐25  3,58‐4,04  0,143  0,267 

25‐40  4,04‐5,00  ‐0,668  0,195 

40‐55  5,00‐6,10  ‐0,285  ‐0,453 

Απόθεση S1b  55‐69  6,10‐7,32  0,003  ‐0,299 

Διακοπή σαπροπηλού S1i  69‐80  7,32‐8,28     

Απόθεση S1a  80‐120  8,28‐8,79  ‐0,540  0,202 

Κατώτερο Ολόκαινο  120‐140  8,79‐9,27  0,061  ‐0,664 

Κατώτερο τμήμα του YD  226  11,18  1,040  0,471 

Ανώτερο τμήμα του BA  248‐278  11,70‐12,10  1,764  0,706 

 
Πιν. 7.1: Μέση τιμή σταθερών ισοτόπων οξυγόνου (δ18Ο) και άνθρακα (δ13C), όπως 
προσδιορίστηκαν στις επιμέρους χρονικές περιόδους των ιζημάτων του πυρήνα NS-14. 
Table 7.1: Mean oxygen (δ18Ο) and carbon (δ13C) isotope values, as they calculated in 
different lithologic units of core NS-14. 
 
Στο διάστημα απόθεσης ιζήματος προγενέστερο του σαπροπηλού παρατηρούνται 
ελαφρώς θετικές τιμές ισοτόπων (+0,062‰ και +0,059‰ στα 9.2 και 8.9 kyrnc BP) 
που σχετίζονται με τη ψύχρανση της υδάτινης στήλης που έχει καταγραφεί στο Αιγαίο 
πριν ακριβώς από την έναρξη του σαπροπηλού (Fhlaithearta et al., 2010). Κατά τη 
διάρκεια της σαπροπηλητικής ακολουθίας σημειώνονται 4 θετικές εξάρσεις στην 
καμπύλη δ18Ο. Οι τρεις πρώτες (στα 8.68, 8.52 και 8.28 kyrnc BP) αντιστοιχούν στον 
κατώτερο ορίζοντα S1a και πιθανά συνδέονται με το 1ο απότομο ψυχρό συμβάν του 
Ολοκαίνου (“Glacial Aftermath” RCC) των Mayewski et al. (2004) που έλαβε χώρα 
από 9.0-8.0 kyrcal BP σε παγκόσμια κλίμακα. Το αποκορύφωμα αυτής της 
ψύχρανσης ήταν το «8.2 kyr» ψυχρό συμβάν (Alley et al., 1997), το οποίο 
αναγνωρίζεται στις ισοτοπικές καταγραφές του Αιγαίου από την τάση προς βαρύτερα 
ισότοπα. Με βάση την καμπύλη ισοτόπων οξυγόνου του πυρήνα NS-14, το συμβάν 
αυτό ξεκινάει στα 8.28 kyrnc BP, και συνδέεται με τη διακοπή της απόθεσης του 
σαπροπηλού. Η αραιή δειγματοληψία στο συγκεκριμένο διάστημα που αντιστοιχεί 
στη διακοπή της ιζηματογένεσης του σαπροπηλού δεν μας επιτρέπει τη 
λεπτομερέστερη απεικόνιση αυτού του συμβάντος με βάση τα δ18O, ωστόσο 
υπάρχουν σαφές αναφορές τόσο για τη διάρκειά του όσο και για την έντασή του 
εντός του Αιγαίου Πελάγους (Rohling et al., 2002; Gogou et al., 2007; Marino et al., 
2009). 
 
Ανάλογη είναι και η ψύχρανση που καταγράφεται στην υδάτινη στήλη του Αιγαίου 
στο ανώτερο τμήμα της απόθεσης του S1b (στα 6.5 kyrnc BP). Παρά τον μειωμένο 
αριθμό μετρήσεων για το διάστημα που αντιστοιχεί στο ανώτερο ορίζοντα του 
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σαπροπηλού, η τιμή δ18O που αντανακλά αυτό το ψυχρό συμβάν είναι η μεγαλύτερη 
(+0,42‰) που καταγράφηκε εντός του σαπροπηλού. Το επόμενο ψυχρό συμβάν με 
βάση τις ισοτοπικές καταγραφές συμπίπτει με το τέλος της απόθεσης του 
σαπροπηλητικού ορίζοντα του Μέσου Ολοκαίνου και αντιστοιχεί στο 3ο απότομο 
ψυχρό συμβάν του Ολοκαίνου (3rd RCC) των Mayewski et al. (2004) που έλαβε χώρα 
από 4.2-3.8 kyrcal BP. Στη μετάβαση από το Μέσο προς το Ανώτερο Ολόκαινο 
παρατηρείται το τελευταίο ψυχρό συμβάν στο Αιγαίο Πέλαγος το οποίο φαίνεται να 
έχει διάρκεια περίπου μίας χιλιετίας. Το συμβάν αυτό αντανακλάται από μία σειρά 
βαρύτερων δ18O μετρήσεων που κυμαίνονται από +0,13‰ έως +0,42‰ και 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα 2,74-3,75 kyrnc BP, γεγονός που το καθιστά 
ισοδύναμο με το 4ο απότομο ψυχρό συμβάν του Ολοκαίνου (4rd RCC) των Mayewski 
et al. (2004). Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν μία σχετική μείωση της θερμοκρασίας 
ή/και αύξηση της επιφανειακής αλατότητας σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα. 
 
Εξίσου όμως αξιοπρόσεκτη με τις ισοτοπικές διακυμάνσεις του Ολοκαίνου είναι και η 
σημαντική μεταβολή που παρατηρείται στην καμπύλη ισοτόπων οξυγόνου κατά τη 
διάρκεια της μετάβασης από την παγετώδη περίοδο προς το Ολόκαινο. Οι τιμές δ18O 
που μετρήθηκαν στα κελύφη των ατόμων G. ruber είναι βαρύτερες ακόμα και από τις 
μεγαλύτερες τιμές που καταγράφηκαν στη διάρκεια του Ολοκαίνου. Συγκεκριμένα, 
έχουν καταγραφεί 8 μετρήσεις, εκ των οποίων οι 7 αντιστοιχούν στο ανώτερο τμήμα 
του Bølling-Allerød και η μία στη βάση του Younger Dryas. Οι τιμές αυτές 
επιβεβαιώνουν στο έπακρο τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη βιοζώνωση του 
Αιγαίου Πελάγους με βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα και αποτελούν μία άμεση 
απόδειξη της αναγνώρισης του σύντομου ψυχρού διαστήματος IACP (12.1-11.7 kyrnc 
BP) και του θερμού επεισοδίου Allerød (11.7-11.4 kyrnc BP) που κλείνει τη θερμή 
περίοδο πριν την έναρξη του Younger Dryas. Οι έντονα θετικές τιμές δ18O (+1,54 έως 
+2,75‰) που καταγράφηκαν στον πυρήνα NS-14 από τα 12,05-11,78 kyrnc BP 
δεικνύουν ένα πολύ ψυχρό περιβάλλον με κλιμακωτά μειούμενη ένταση. Η 
παρατήρηση αυτή πιθανά αποτελεί την πιο λεπτομερή ισοτοπική καταγραφή αυτού 
του ψυχρού επεισοδίου εντός της λεκάνης της Μεσογείου. Η επακόλουθη μείωση 
κατά περίπου 1,5‰ στην κορυφή αυτή της περιόδου αντανακλά τη μετάβαση προς 
τη θερμή κλιματικά περίοδο του Allerød. Η αντίστοιχη τιμή που αντιστοιχεί στην πιο 
ψυχρή και ξηρή περίοδο του Younger Dryas είναι θετικότερη (+1,04‰), γεγονός που 
συνεπάγεται την εκ νέου ψύχρανση της υδάτινης στήλης του Αιγαίου Πελάγους. 
∆υστυχώς, η παρουσία του τουρβιδιτικού ορίζοντα σε αυτό το σημείο του πυρήνα δεν 
μας επιτρέπει την αναλυτικότερη παρατήρηση αυτής της κλιματικής περιόδου. 
Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι η τιμή που χαρακτηρίζει το Younger Dryas είναι 
αντιπροσωπευτική αυτής της περιόδου αφού είναι μέσα στο στενό πλαίσιο των 
ισοτοπικών μετρήσεων που έχουν καταγραφεί σε όλες τις υπολεκάνες της κεντρικής 
(κεντρική Αδριατική - δ18O=+1,1-2‰, Τυρρήνια Θάλασσα - δ18O=+0,8-2‰, Tamburini 
et al., 1998) και της ανατολικής Μεσογείου (Ιόνιο Πέλαγος - δ18O=+0,577-1,97‰, 
Geraga et al., 2008, Μυλωνά, 2005; Αιγαίο Πέλαγος - δ18O=+1-2,6‰, Geraga et al., 
2000, 2005). 
 
Ισότοπα άνθρακα (δ13C) 
Οι τιμές των ισοτόπων του άνθρακα (δ13C) κυμαίνονται από -1,289‰ έως +1,173‰, 
με την πλειοψηφία των τιμών να λαμβάνουν θετικές τιμές και να σχετίζονται με ξηρές 
περιόδους. Πιο αναλυτικά στο κατώτερο τμήμα του πυρήνα που αντιστοιχεί στις 
κλιματικές περιόδους της τελευταίας αποπαγοποίησης (Bølling-Allerød και Younger 
Dryas), οι τιμές δ13C είναι θετικές υποδηλώνοντας τον εμπλουτισμό των υδάτων σε 
θρεπτικά συστατικά. Η διαπίστωση αυτή είναι σε συμφωνία με τα πανιδικά δεδομένα 
που προκύπτουν από την ποιοτική και ποσοτική κατανομή των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων, με την σημαντική παρουσία ειδών όπως το G. bulloides να 
δικαιολογεί την αυξημένη πρωτογενή παραγωγικότητα των επιφανειακών υδάτων.  
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Ακολουθεί μία σημαντική μεταβολή στο διάστημα που προηγείται της απόθεσης του 
σαπροπηλού, η οποία συνίσταται στη μεταβολή των τιμών δ13C από θετικές σε 
αρνητικές. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των τιμών δ13C η μεταβολή 
των κλιματικών συνθηκών από έντονα ξηρές κατά το Younger Dryas σε πιο υγρές 
στο κατώτερο Ολόκαινο φαίνεται να ήταν βαθμιαία. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί 
η βαθμιαία αλλαγή του χαρακτήρα των τιμών από πολύ θετικές (+0,813, στα 11,7 
kyrnc BP) σε σχεδόν μηδενικές (-0,038, στα 9,3 kyrnc BP) και εν συνεχεία σε πολύ 
αρνητικές (-1,289 στα 8,9 kyrnc BP) ακριβώς πριν την απόθεση του σαπροπηλού S1. 
Η τελευταία αποτελεί την πιο αρνητική τιμή που έχει καταγραφεί κατά μήκος του 
πυρήνα και συνδέεται κυρίως με την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας 
στην υδάτινη στήλη, αλλά και με την εντατικοποίηση των βροχοπτώσεων εκείνη την 
περίοδο, συνθηκών δηλαδή που προδιαθέτουν για την απόθεση του σαπροπηλού. 
 
Πράγματι, κατά τη διάρκεια της απόθεσης του S1 καταγράφονται κυρίως αρνητικές 
τιμές δ13C οι οποίες υποδηλώνουν αυξημένη τροφοδοσία νερού στην υδάτινη στήλη. 
Η σύγκριση του κατώτερου (S1a) με τον ανώτερο (S1b) σαπροπηλητικό ορίζοντα 
δείχνει ότι στον πρώτο οι βροχοπτώσεις ήταν πιο έντονες, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός επιφανειακού υδάτινου στρώματος χαμηλής 
αλατότητας και την τελική στρωματοποίηση ολόκληρης της υδάτινης στήλης. Ωστόσο, 
στο κατώτερο τμήμα του σαπροπηλού το κλίμα δεν ήταν μονίμως υγρό. Οι δύο 
θετικές εξάρσεις στην καμπύλη των ισοτόπων του άνθρακα στα 8,55 kyrnc BP  
(+0,096‰) και 8,4 kyrnc BP (+1,139‰) αντίστοιχα δεικνύουν την παρουσία δύο 
ξηρών επεισοδίων. Με βάση τις απόλυτες τιμές των ισοτοπικών μετρήσεων 
διαπιστώνουμε ότι το νεώτερο χρονολογικά ήταν το πιο σφοδρό από αυτά και 
πιθανόν αποτελεί την απαρχή του ξηρού και ψυχρού επεισοδίου που έχει 
παρατηρηθεί παγκοσμίως στα 8.2 kyrcal BP. Το τελευταίο καταγράφεται στον πυρήνα 
NS-14 στα 8,28 kyrnc BP (+0,183‰). 
 
Μετά τη λήξη της σαπροπηλητικής ακολουθίας παρατηρείται μία ακόμα μεταβολή 
στην καμπύλη δ13C, που συνεπάγεται την αλλαγή των κλιματικών και 
παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην υδάτινη στήλη του Αιγαίου Πελάγους. 
Επικρατούν πιο ξηρές συνθήκες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Εξαίρεση 
φαίνεται να αποτελεί το χρονικό διάστημα που προηγείται της απόθεσης του 
σαπροπηλού του Μέσου Ολοκαίνου. Όπως ακριβώς συνέβαινε και στον σαπροπηλό 
S1, ακριβώς πριν την έναρξη του SMH καταγράφονται αρνητικές τιμές δ13C (-
0,957‰), οι οποίες είναι ενδεικτικές του ευτροφισμού των υδάτων. Ωστόσο, η 
διαφορά σε σχέση με τον S1 έγκειται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της απόθεσης 
του SMH οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν λιγότερο υγρές στη βάση του και 
ακόμα πιο ξηρές στην οροφή του. Στο ανώτερο Ολόκαινο, οι τιμές δ13C είναι ελαφρά 
θετικές με την μέση τιμή τους να κυμαίνεται από 0,267‰ έως 0,415‰. Οι τιμές αυτές 
υποδηλώνουν την αύξηση της επιφανειακής αλατότητας και τον ολιγοτροφικό και 
ξηρό χαρακτήρα της υδάτινης στήλης του Αιγαίου Πελάγους.  
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7.3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ (ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΟΥΣ/∆ΕΚΑΕΤΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΛΙΒΥΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
Όπως προκύπτει από τις μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις των υπό μελέτη 
πυρήνων, τις αναλύσεις σταθερών ισοτόπων (δ18Ο, δ13C), καθώς και από τις 
αναλύσεις του λόγου Mg/Ca στα κελύφη τρηματοφόρων από τον πυρήνα NS-14, το 
Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος χαρακτηρίζεται από μία ακολουθία παλαιοκλιματικών 
και παλαιοωκεανογραφικών περιόδων μεγάλης κλίμακας (επιπέδου χιλιετίας), η 
οποία διακόπτεται από μικρότερης διάρκειας (επιπέδου εκατονταετίας) επεισόδια. Τα 
κλιματικά αυτά γεγονότα (αναφέρονται ως “AEGC” για το Αιγαίο Πέλαγος και ως 
“LIBC” για το Λιβυκό Πέλαγος) συμφωνούν με παρόμοια παλαιοκλιματολογικά και 
παλαιοωκεανογραφικά γεγονότα που έχουν προσδιοριστεί τόσο σε χερσαίες όσο και 
σε θαλάσσιες καταγραφές εντός της Μεσογείου, ενώ τεκμηριώνουν συσχετίσεις με τις 
παλαιοκλιματικές μεταβολές που απαντούν στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη του 
βορείου Ατλαντικού και σε παγκόσμια κλίμακα (Πιν. 7.2).  
 
Για την επίτευξη της παραπάνω τελεσύνδεσης επιχειρείται, η επιπρόσθετη σύγκριση 
με τις κλιματικές μεταβολές που αντανακλώνται από τα γεωχημικά δεδομένα των 
παγετωδών καλυμμάτων (π.χ. K+, Na+, Ca2+) (Mayewski et al., 2004) (Εικ. 7.7, 7.9). 
Για παράδειγμα, η μεταφορά ηπειρωτικής προέλευσης καλίου στο παγετώδες 
κάλυμμα της Γροιλανδίας GISP2 συνδέεται άμεσα με τη σφοδρότητα των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών υψηλής πίεσης (αντικυκλώνας) που επικρατούσαν πάνω 
από τη Σιβηρία κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, τις πιο πυκνές και ψυχρές 
αέριες μάζες που έχουν ποτέ παρατηρηθεί στο βόρειο ημισφαίριο (Mayewski et al., 
1997; Meeker & Mayewski, 2002). Συνεπώς, οι υψηλές συγκεντρώσεις των 
κατιόντων [Κ+] αντανακλούν την εντατικοποίηση των χειμερινών ψυχρών ανέμων σε 
ολόκληρη την Ευρασία (Meeker & Mayewski, 2002), ακόμα και πάνω από το Αιγαίο 
Πέλαγος (Rohling et al., 2002). Επιπλέον, το θαλάσσιας προέλευσης [Na+] 
αντανακλά την ένταση του ρεύματος “Iclandic Low” (Meeker & Mayewski, 2002), με 
τις μέγιστες συγκεντρώσεις του να αντανακλούν την εκβάθυνσή του ως αποτέλεσμα 
την εντατικοποίηση των ανέμων και την τελική μεταφορά του από τον Ατλαντικό 
ωκεανό προς τη Γροιλανδία (Mayewski et al., 1997). Επιπλέον, οι εκπομπές θειικών 
αερίων [SO4

2-] κατά τη διάρκεια των ηφαιστειακών εκρήξεων συνδέονται με τη 
γενικότερη επιδείνωση του κλίματος (Zielinski et al., 1996). 
 
Η ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις θαλάσσιες καταγραφές του 
Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους, τόσο από μικροπαλαιοντολογικής όσο και από 
γεωχημικής απόψεως, καταδεικνύουν 3 κύριες κλιματικές ενότητες: την παγετώδη 
περίοδο, την περίοδο της τελευταίας αποπαγοποίησης και την περίοδο του 
Ολοκαίνου. Η κάθε μία από αυτές διαχωρίζεται σε επιμέρους κλιματικές υπο-ενότητες 
(επιπέδου χιλιετίας), οι οποίες αντιστοιχούν στις ήδη καθορισμένες βιο-οικοζώνες και 
χαρακτηρίζουν το κλιματικό μοντέλο που διέπει την κλιματική εξέλιξη ολόκληρης της 
Μεσογείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διάκριση των Heinrich ψυχρών και ξηρών 
γεγονότων εντός της παγετώδους περιόδου και το διαχωρισμό της μεταβατικής προς 
το Ολόκαινο, μεσοπαγετώδους περιόδου στο θερμό Bølling-Allerød και το ψυχρό 
Younger Dryas, εντός των οποίων αναγνωρίζονται μικρότερης κλίμακας (επιπέδου 
εκατονταετίας) κλιματικά επεισόδια. Τέλος, το Ολόκαινο διαχωρίζεται από κλιματικής 
απόψεως σε 4 κλιματικές περιόδους, εκ των οποίων οι δύο πρώτες αφορούν το 
Κατώτερο Ολόκαινο και οι δύο επόμενες το Μέσο-Ανώτερο Ολόκαινο. Με 
χρονολογική σειρά, πρόκειται για τις ακόλουθες κύριες κλιματικές περιόδους: α) 
Μετάβαση από το Younger Dryas στο Ολόκαινο, β) Κλιματικό Βέλτιστο του 
Ολοκαίνου, γ) Ξηρή μεταβατική φάση, δ) Ξηρή και θερμή περίοδος.  
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Ο παραπάνω διαχωρισμός των κλιματικών φάσεων του Ολοκαίνου είναι σε 
συμφωνία με πρόσφατες αναφορές για τριμερή κλιματικό διαχωρισμό του Ολοκαίνου. 
Συγκεκριμένα οι Jalut et al. (2009) και Peyron et al. (2011), με βάση υδρολογικά και 
μικροπαλαιοντολογικά δεδομένα πρότειναν έναν αντίστοιχο διαμερισμό σε τρεις 
κύριες κλιματικές ενότητες (με μικρές μόνο διαφορές για τα όριά τους σε απόλυτες 
χρονολογήσεις) για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, χωρίς όμως να 
συμπεριλαμβάνεται στις καταγραφές τους οι λεκάνες του Αιγαίου και του Λιβυκού 
Πελάγους. Οι καταγραφές που προκύπτουν από την παρούσα διατριβή 
επιβεβαιώνουν τις προαναφερθέντες κλιματικές περιόδους. Επιπροσθέτως, 
αναγνωρίζονται μικρότερης διάρκειας ξηρά/ψυχρά και υγρά/θερμά κλιματικά 
επεισόδια, δίνοντας την δυνατότητα για υψηλής ανάλυσης ανασύσταση του κλίματος 
καθώς και τη συσχέτισή του με άλλες λεπτομερώς μελετημένες περιοχές (π.χ. 
Ατλαντικός ωκεανός, παγετώδη καλύμματα της Ανταρκτικής–Εικ. 7.7, 7.8, 7.9). Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την περεταίρω διάκριση της τελευταίας κλιματικής 
περιόδου σε δύο επιμέρους κλιματικές φάσεις δεν λειτουργεί απλώς ως συμπλήρωμα 
των ήδη δημοσιευμένων ερευνών, αλλά καθιστά την παρούσα έρευνα ως μία από τις 
λεπτομερέστερες για την λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η σύγκριση με 
άλλες καταγραφές έχει ως στόχο να επεκτείνει την γνώση μας όσον αφορά την 
κλιματική εξέλιξη κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές στη λεκάνη της ανατολικής 
Μεσογείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συναθροίσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
που αναγνωρίστηκαν στα ιζήματα των υπό εξέταση πυρήνων από το Αιγαίο και το 
Λιβυκό Πέλαγος συγκρίνονται με τις αντίστοιχες συναθροίσεις από την κεντρική και 
τη δυτική Μεσόγειο (Hayes et al., 1999; Sbaffi et al., 2001; Pérez-Folgado et al., 
2003) και είναι ενδεικτικές της διάρκειας και της έντασης των κλιματικών και 
ωκεανογραφικών μεταβολών που έλαβαν χώρα στο ανώτερο Τεταρτογενές. 
 
7.3.1. 1η Κλιματική Ενότητα: Παγετώδης περίοδος  
Η καταγραφή των διακυμάνσεων του κλίματος χιλιετούς κλίμακας στον βόρειο 
Ατλαντικό κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία ως Dansgaard-Oeschger (D-O) κλιματικοί κύκλοι (Dansgaard et al., 
1993), οι οποίοι περιελάμβαναν απότομες, περιοδικές, ατμοσφαιρικές διαταραχές 
(Bond et al., 1993). Ένας πλήρης κύκλος αποτελείται από μεσοπαγετώδη 
(interstadials) και παγετώδη (stadials) διαστήματα και κορυφώνεται με ένα ψυχρό 
Heinrich γεγονός που συσχετίζεται με τις ψυχρότερες ατμοσφαιρικές συνθήκες (Bond 
et al., 1993). Εναλλαγές των προαναφερθέντων κλιματικών γεγονότων έχουν 
παρατηρηθεί σε διάφορες λεκάνες της Μεσογείου, όπως στη δυτική Μεσόγειο (Cacho 
et al., 1999, 2001; Pérez-Folgado et al., 2003), στην Τυρρήνια και Αδριατική 
Θάλασσα (Capotondi et al., 1999; Sbaffi et al., 2001), στο Ιόνιο (Geraga et al., 2008) 
και στο Αιγαίο Πέλαγος (Geraga et al., 2000, 2005) και δείχνουν ότι οι συνθήκες που 
επικρατούσαν εκείνη την περίοδο δεν ήταν ιδιαιτέρως σταθερές.  
 
Ειδικότερα, κάποια από τα παραπάνω παγετώδη διαστήματα έχουν συσχετιστεί με 
επεισόδια εισροής γλυκών υδάτων στον Ατλαντικό ωκεανό, λόγω της τήξης των 
παγετωδών καλυμμάτων στους πόλους (Bond et al., 1993). Η λεπτομερής μελέτη 
των ιζημάτων του Ατλαντικού ωκεανού έχει δείξει ότι τα κλιματικά αυτά γεγονότα 
χαρακτηρίζονται από ορίζοντες αυξημένων συγκεντρώσεων αδρομερέστερων 
λιθογενούς προέλευσης τεμαχών πάγου (lithic Ice Rafted Debris “IRD”) (μεγέθους > 
150 μm), μικρή αφθονία σε τρηματοφόρα (αλλά μέγιστα ποσοστά εμφάνισης 
αριστερόστροφων ατόμων του είδους Neogloboquadrina pachyderma εντός αυτών) 
και χαμηλές τιμές ισοτόπων οξυγόνου λόγω της διάλυσης τηγμένων από τους 
παγετώνες υδάτων (Heinrich, 1988; Bond et al., 1992). Εμφανίζουν μία 
περιοδικότητα από 5.000-14.000 χρόνια (Heinrich, 1988) και χαρακτηρίζονται από 
αξιοσημείωτες μειώσεις της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας (έως και 100C, Di 
Donato et al., 2008) και της αλατότητας (Bond et al., 1992) και ταυτόχρονη αύξηση 
του ξηρού χαρακτήρα των ατμοσφαιρικών συνθηκών (Mayewski et al., 1997). 
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Επιπλέον, από ωκεανογραφικής απόψεως, τα ψυχρά αυτά γεγονότα είχαν σοβαρό 
αντίκτυπο στην αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των υδάτων (Cortijo et al., 1997).  
 
Ειδικότερα οι απότομες κλιματικές μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί κατά τη 
διάρκεια των κύκλων D-O του MIS3 συνδέονται άρρηκτα με τη μεταβλητότητα που 
παρουσιάζουν οι παράμετροι των επιφανειακών υδάτων (Bond et al., 1993) και 
αντικατοπτρίζονται απόλυτα στις συναθροίσεις της περιεχόμενης πλαγκτονικής 
μικροπανίδας. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν περιορίζεται μόνο για τις 
προαναφερθείσες περιοχές, αλλά επεκτείνεται και στην περιοχή της Μεσογείου. Οι 
Paterne et al. (1999) και Cacho et al. (2000) έδειξαν ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση 
των μεταβολών στο υδρολογικό καθεστώς του Ατλαντικού ωκεανού και της 
Μεσογείου κατά τη διάρκεια των Heinrich γεγονότων. Η εισροή μεγάλων ποσοτήτων 
γλυκών υδάτων στον βόρειο Ατλαντικό οδήγησε αρχικά στην μείωση του ρυθμού 
σχηματισμού των βαθέων υδάτων του Ατλαντικού (NADW) και τελικά στον 
περιορισμό της ωκεάνιας μεταφοράς θερμότητας προς τα υψηλότερα γεωγραφικά 
πλάτη (Bond et al., 1992, 1993). Παράλληλα οι ψυχρότερες υδάτινες μάζες κινήθηκαν 
νοτιότερα και ανατολικότερα επηρεάζοντας όλες τις γειτνιάζουσες υποτροπικές 
περιοχές (Schönfeld et al., 2003). Συγκεκριμένα, η μείωση της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας των υδάτων του Ατλαντικού και οι συνακόλουθες ψυχρές 
αέριες μάζες που έφτασαν στις νοτιότερες περιοχές (π.χ. Μεσόγειος Θάλασσα; Sierro 
et al., 2005) είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη πιο ψυχρών κλιματικών συνθηκών 
στην περιοχή της Μεσογείου. Η συνεπαγόμενη ψύξη των επιφανειακών υδάτων 
επέφερε την άμεση καταβύθισή τους και τη μείωση της κυκλοφορίας των βαθέων 
υδάτων, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στη μεταβολή της θερμόαλης 
κυκλοφορίας των υδάτων και στο γενικότερο υδρολογικό καθεστώς της Μεσογείου. 
 
Κατά την παγετώδη περίοδο έχουν σημειωθεί 5 τέτοια ψυχρά και ξηρά επεισόδια 
(He1-He5), τα οποία απαντούν στο ιζηματολογικό αρχείο του πυρήνα ADE 3-23 από 
το Λιβυκό Πέλαγος, ενώ ορισμένα μόνο από αυτά (He1-He3) απαντούν στις 
καταγραφές των πυρήνων του Αιγαίου Πελάγους που μελετήσαμε. Όπως προκύπτει 
από τις παλαιοκλιματικές καταγραφές των πυρήνων NS-40 και ADE 3-23, όπου 
σημειώνεται η καλύτερη αντιπροσώπευσή τους, το πιο ψυχρό από αυτά τα συμβάντα 
αντιστοιχεί στο Ηe3. Το αμέσως μεγαλύτερης έντασης ψυχρό και ξηρό συμβάν είναι 
το Ηe4 ενώ το λιγότερο ψυχρό είναι το He5 γεγονός. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί 
απόλυτα από τις ισοτοπικές και θερμοκρασιακές καταγραφές του πυρήνα C69 στο 
Νότιο Αιγαίο (Geraga et al., 2005), ενώ διαφοροποιείται ελαφρώς από τις αντίστοιχες 
καταγραφές από την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, όπου το He4 εμφανίζεται να είναι 
το πιο ψυχρό γεγονός (Pérez-Folgado et al., 2003). Η σύγκριση τόσο μεταξύ Αιγαίου 
και Λιβυκού Πελάγους, όσο μεταξύ λεκανών της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου 
φανερώνει ότι το He2 είναι πιο ψυχρό και ξηρό σε σχέση με το He1 γεγονός (Cacho 
et al., 1999, 2001; 2002; Pérez-Folgado et al., 2003; Geraga et al., 2005).  
 
Παρά την απουσία μετρήσεων απόλυτης θερμοκρασίας (π.χ. σταθερά ισότοπα 
οξυγόνου ή μέθοδος Mg/Ca) στα ιζήματα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους ορίζοντες 
στις καταγραφές μας, προκύπτει μία τάση μείωσης της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας από την σύνθεση της πλαγκτονικής μικροπανίδας. Κατά τη διάρκεια 
των Heinrich γεγονότων τόσο η ποικιλότητα όσο και η αφθονία των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων μειώνεται αισθητά, με τα επικρατέστερα είδη να είναι τα ψυχρά 
υποπολικά είδη G. scitula, T. quinqueloba, N. pachyderma (s) και G. bulloides. 
Μεταξύ αυτών, τα είδη T. quinqueloba και G. bulloides είναι αντιπροσωπευτικά των 
συνθηκών μειωμένης αλατότητας, ενώ οι αριστερόστροφοι αντιπρόσωποι του είδους 
N. pachyderma θεωρούνται ενδεικτικοί ιδιαιτέρως ψυχρών υδατίνων μαζών. Το 
τελευταίο συνδέεται κυρίως με παγετώδη πολικά και υποπολικά ύδατα στην Αρκτική 
και στην Ανταρκτική (Johannessen et al., 1994) και η εμφάνισή του (σε μικρότερα 
ασφαλώς ποσοστά) εντός της Μεσογείου είναι ενδεικτική του ότι τα πολικά αυτά 
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ύδατα εισήχθησαν εντός της λεκάνης της Μεσογείου μέσω του στενού του Γιβλαρτάρ 
και κινήθηκαν μέχρι τις ανατολικότερες περιοχές. Σύμφωνα με τους Pérez-Folgado et 
al. (2003) και Cacho et al. (2002), το είδος αυτό θεωρείται ως απόλυτος 
βιοστρωματογραφικός δείκτης των Heinrich γεγονότων, αφού τα μέγιστα ποσοστά 
εμφάνισής τους καταγράφονται αποκλειστικά στους ορίζοντες αυτούς. Ειδικότερα για 
τη Μεσόγειο Θάλασσα, η παρουσία του παραπάνω είδους κατά τη διάρκεια των He 
γεγονότων και όχι κατά τη διάρκεια των άλλων παγετωδών διαστημάτων (Rohling et 
al., 1998; Cacho et al., 1999; Pérez-Folgado et al., 2003) δείχνει ότι οι βέλτιστες 
ωκεανογραφικές συνθήκες (ιδιαιτέρως χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλές τιμές 
αλατότητας και μη στρωματοποιημένη υδάτινη στήλη) για το είδος αυτό επιτεύχθηκαν 
αυτές τις χρονικές περιόδους.  
 
Αντιθέτως, οι δεξιόστροφοι αντιπρόσωποι του ίδιου είδους, παρά το γεγονός ότι 
παρουσιάζουν εξαιρετική αφθονία σε όλη τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου, 
μειώνονται αισθητά (ελάχιστα ποσοστά εμφάνισής τους – βιοσυμβάντα Pm2, Pm3) 
κατά τη διάρκεια των He γεγονότων (με εξαίρεση το He1). Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με τα ποσοστά εμφάνισης των υπολοίπων ειδών φανερώνει ότι η εισροή 
των ψυχρών υποπολικών υδάτων του Ατλαντικού ανέστειλε κατά κάποιον τρόπο την 
ανάπτυξη του παραπάνω είδους, το οποίο τελικά αντικαταστάθηκε από το είδος T. 
quinqueloba. Το είδος αυτό αναπτύσσεται σε ψυχρά και ασθενώς αναμιγνυόμενα 
επιφανειακά ύδατα (Johannessen et al., 1994), γεγονός που αν συνδυαστεί με τις 
μέτριες έως χαμηλές τιμές του δείκτη στρωματοποίησης καθώς και με την παντελής 
απουσία του G. inflata επιβεβαιώνει την ελλιπής ανάμειξη αλλά και την ασθενή 
στρωματοποίηση των υδάτων κατά την διάρκεια των γεγονότων αυτών. 
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εμφάνισης του T. quinqueloba κατά τη διάρκεια των 
ψυχρών αυτών γεγονότων φτάνουν στο 25% στο Αιγαίο Πέλαγος και στο 35% στο 
Λιβυκό Πέλαγος, με τα μέγιστα ποσοστά να καταγράφονται κατά τη διάρκεια του He3. 
Τα ελάχιστα ποσοστά του καταγράφονται στο He1, όπου παρατηρούνται αντιστοίχως 
υψηλά ποσοστά των δεξιόστροφων αντιπροσώπων του N. pachyderma και 
επιβεβαιώνουν την προαναφερθείσα αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών 
ειδών στα Heinrich γεγονότα. Ωστόσο, ποικίλες βιβλιογραφικές αναφορές 
υποστηρίζουν ότι η διαπίστωση αυτή δεν χαρακτηρίζει μόνο την ανατολική Μεσόγειο, 
αλλά καταγράφεται και στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο, με τα αντίστοιχα ποσοστά 
του είδους T. quinqueloba να ανέρχονται στο 30% και 54% (Sbaffi et al., 2001; Hayes 
et al., 1999; Rohling et al., 1998; Pérez-Folgado et al., 2003). 
 
Η ψύχρανση των επιφανειακών και υποεπιφανειακών υδάτων σε συνδυασμό με το 
μικρό βάθος των υδάτων του Ατλαντικού και την συνεπαγόμενη μείωση της 
διαβάθμισης της πυκνότητας στην υδάτινη στήλη κατά τη διάρκεια των Heinrich 
γεγονότων προκάλεσε την αυξημένη παροχή των θρεπτικών συστατικών στην 
ευφωτική ζώνη, συνθήκες δηλαδή ιδιαιτέρως ευνοϊκές για τον πολλαπλασιασμό του 
είδους G. bulloides αλλά και την άνθιση του είδους G. glutinata. Η αύξηση της 
πρωτογενούς παραγωγικότητας, όπως αντανακλάται από τη σημαντική παρουσία 
των δύο παραπάνω ειδών, είναι ενδεικτική των μεσοτροφικών συνθηκών που 
επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των ψυχρών και ξηρών αυτών γεγονότων σε 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Παράλληλα, τα θερμά υποτροπικά είδη (π.χ. G. 
ruber alba, G. ruber rosea, G. rubescens, G. siphonifera) παρουσιάζουν ελάχιστη ή 
μηδενική συμμετοχή στην πανίδα, γεγονός αντιπροσωπευτικό πρωτίστως των πολύ 
ψυχρών συνθηκών σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη και δευτερευόντως της ασθενούς 
στρωματοποίησης των υδάτων, συνθηκών δηλαδή που δεν επιτρέπουν την άνθισή 
τους. Επιπλέον, η παντελής απουσία του G. trilobus τόσο στο Αιγαίο όσο και στο 
Λιβυκό Πέλαγος αντανακλά τις μηδενικές ποτάμιες απορροές ή/και βροχοπτώσεις 
που αντανακλούν τον ξηρό χαρακτήρα αυτών των γεγονότων. Η διαπίστωση αυτή 
αφενός αποτελεί έναν δείκτη των πολύ ξηρών συνθηκών και αφετέρου ενισχύουν 
δεδομένα από α) σπηλαιοαποθέσεις–Karkanas, 2001; β) παλυνολογικές αναλύσεις–
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Kotthoff et al., 2008a,b; Dormoy et al., 2009; Kouli et al., 2012; γ) πτώση στάθμης 
λιμνών–Digerfeldt et al., 2000, δ) μικροπαλαιοντολογικές και βιογεωχημικές 
αναλύσεις σε πλαγκτονικά τρηματοφόρα–Geraga et al., 2005, 2010) που δεικνύουν 
ξεκάθαρα ότι κατά τη διάρκεια των Heinrich γεγονότων το κλίμα στην Ελλάδα εκτός 
από ψυχρό ήταν και πολύ ξηρό.  
 
Μετά το πέρας των ψυχρών και ξηρών αυτών γεγονότων άρχιζε η σταδιακή βελτίωση 
των κλιματικών συνθηκών, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μεταβολή στη σύνθεση 
της πλαγκτονικής μικροπανίδας. Σε όλα τα μεσοπαγετώδη διαστήματα που έπονται 
των He γεγονότων αυξάνεται η συμμετοχή των ειδών χαρακτηριστικών θερμών 
υδάτων (π.χ. G. ruber alba, G. rubescens, O. universa) δεικνύοντας την επικράτηση 
πιο θερμών και πιο στρωματοποιημένων υδάτων κατά μήκος της υδάτινης στήλης. 
Ειδικότερα, οι ορίζοντες που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισό του MIS3 και 
προηγούνται χρονικά του He5 ψυχρού γεγονότος φαίνεται να είναι οι λιγότερο 
ψυχροί, με τα αντίστοιχα ποσοστά εμφάνισης του είδους G. ruber alba να 
πλησιάζουν αυτά που επικρατούν κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου. Αντίστοιχα η 
στρωματοποίηση των υδάτων εμφανίζεται πιο εξασθενημένη στο διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ των He4 και He5 ψυχρών γεγονότων. Στο συμπέρασμα αυτό 
συνηγορεί η σημαντική αύξηση των ποσοστών που παρουσιάζει το είδος G. inflata, 
σε συνδυασμό με την παράλληλη μείωση των αντίστοιχων ποσοστών των 
αντιπροσώπων της οικογένειας των Neogloboquadrinids. Η αντικατάσταση των 
δεύτερων από τους πρώτους έχει αποδοθεί στη διεθνή βιβλιογραφία με τη βάθυνση 
του πυκνοκλινούς και του νουτροκλινούς και την ενεργό δράση των ενδιαμέσων 
υδάτων της Μεσογείου (Pérez-Folgado et al., 2003). Οι διακυμάνσεις του βαθμού 
στρωματοποίησης των υδάτων μεταξύ των παγετωδών και μεσοπαγετωδών 
διαστημάτων της παγετώδους περιόδου εικονίζεται στις εικόνες 7.7, 7.8 και 7.9 ως 
αποτέλεσμα του λόγου G. bulloides/G.ruber.  
 
Στα μεσοπαγετώδη διαστήματα οι αριστερόστροφοι αντιπρόσωποι της οικογένειας 
των Neogloboquadrinids απουσιάζουν εντελώς και την θέση τους λαμβάνουν οι 
δεξιόστροφοι αντιπρόσωποι των γενών N. pachyderma και N. dutertrei. Οι τελευταίοι 
αποτελούν στο σύνολό τους την κύρια συνιστώσα της πανίδας, γεγονός που 
αποδίδεται στην μείωση του βάθους του πυκνοκλινούς και την ανάπτυξη ενός 
υποεπιφανειακού στρώματος (DCM), πλούσιο σε τροφικά συστατικά στην υδάτινη 
στήλη. Το σημείο όπου παρατηρούνται οι μέγιστες συγκεντρώσεις τους σχετίζεται με 
το τελευταίο μέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου (LGM) που 
παρεμβάλλεται χρονικά μεταξύ των δύο πρώτων Heinrich γεγονότων. Τα υψηλά 
ποσοστά εμφάνισής τους (περίπου 40% στο Αιγαίο και 30% στο Λιβυκό Πέλαγος) σε 
συνδυασμό με τα σημαντικά ποσοστά εμφάνισης του είδους G. ruber alba (περίπου 
30%) αλλά και την μείωση που εμφανίζουν τα υπόλοιπα υποπολικά είδη (G. scitula, 
T. quinqueloba) χαρακτηρίζουν πιο ήπιες κλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι γίνεται λόγος για το τελευταίο μέγιστο 
της τελευταίας παγετώδους περιόδου, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην 
ανατολική Μεσόγειο δεν συνάδουν με αυτόν τον χαρακτηρισμό, αφού τα πανιδικά 
δεδομένα φανερώνουν την επικράτηση πιο εύκρατων παρά έντονα παγετωδών 
συνθηκών για το χρονικό διάστημα από 16.0 έως 18.0 kyrnc BP. Η διαπίστωση αυτή 
ενισχύει προγενέστερα θερμοκρασιακά δεδομένα από την Μεσόγειο (Sprovieri et al., 
2003; Di Donato et al., 2008) και τον Ατλαντικό ωκεανό (Penaud et al., 2010), 
σύμφωνα με τα οποία η θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία αυτή την περίοδο 
παρουσίαζε παρόμοιες τιμές με τις σημερινές, δεικνύοντας πιο θερμές υδάτινες 
μάζες.  
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Εικ. 7.7: Παλαιοκλιματικές καμπύλες και δείκτης στρωματοποίησης για τους υπό μελέτη 
πυρήνες του νοτίου Αιγαίου. Ισότοπα οξυγόνου και άνθρακα για τον πυρήνα NS-14. Tιμές 
SST με βάση το λόγο Mg/Ca (παρούσα διατριβή) και τις αλκενόνες (Triantaphyllou et al., 
2009b) για τον πυρήνα NS-14. Σύγκριση με τον Ατλαντικό ωκεανό (ισότοπα οξυγόνου για το 
είδος N. pachyderma (d+s), % εκατοστιαία αναλογία τους και λιθογενούς προέλευσης 
αδρομερέστερα τεμάχη παγετώνων στους πυρήνες DSDP 609 (Bond et al., 1992) VM29-191 
και GGC22 (Bond et al., 2001) και το παγετώδες κάλυμμα GISP2 της Γροιλανδίας (ισότοπα 
οξυγόνου (Grootes & Stuiver, 1997) και οι παραγόμενες τιμές θερμοκρασίας (Alley, 2000), 
συγκεντρώσεις ιόντων Na+, K+, Ca2+ (Mayewski et al., 1997) και θειικών ιόντων ως δείκτες 
ηφαιστειακών εκρήξεων (Zielinski et al., 1996). 
Fig. 7.7: Paleoclimatic curves and stratification index for the studied cores in the south 
Aegean. Oxygen and carbon isotopes for core NS-14. SST values based on Mg/Ca (present 
study) and alkenones from core NS-14 (Triantaphyllou et al., 2009b). Comparison with 
Atlantic ocean (oxygen isotopes for N. pachyderma (d+s), % N. pachyderma (s) abundance 
and % ice-rafted debris for cores DSDP 609 (Bond et al., 1992) VM29-191 and GGC22 (Bond 
et al., 2001) and the GISP2 ice core (oxygen isotopes (Grootes & Stuiver, 1997) and the 
derived SSTs (Alley, 2000), concentrations for ions Na+, K+, Ca2+ (Mayewski et al., 1997) as 
well as volcanic sulfates (Zielinski et al., 1996). 
 
 
Εικ. 7.8: Παλαιοκλιματική καμπύλη και δείκτης στρωματοποίησης για τον πυρήνα SK-1 του 
βορείου Αιγαίου. Σύγκριση με τις τιμές SST που παράχθηκαν με τη μέθοδο των αλκενονών 
για τους πυρήνες SL-152 (Κατσούρας, 2009), MD-95-2043 (δυτική Μεσόγειος-Sierro et al., 
1999) και SU81-18, MD85-2042 (Ατλαντικός ωκεανός-Bard, 2002) καθώς και για το 
παγετώδες κάλυμμα GISP2 από την Γροιλανδία (Alley, 2000).  
Fig. 7.8: Paleoclimatic curve and stratification index for the core SK-1 in north Aegean. 
Comparison with alkenone-derived SSTs for cores SL-152 (Katsouras, 2009), MD95-2043 
(W. Mediterranean-Sierro et al., 1999) and SU81-18, MD85-2042 (Atlantic ocean-Bard, 2002) 
and the GISP2 ice core (Alley, 2000) 
 
 
Εικ. 7.9: Παλαιοκλιματικές καμπύλες, δείκτης στρωματοποίησης και ποσοστιαία αναλογία του 
είδους N. pachyderma (s) για τους υπό μελέτη πυρήνες του Λιβυκού Πελάγους. Tιμές SST με 
βάση τις αλκενόνες (Κατσούρας, 2009) για τον πυρήνα HCM2/22. Σύγκριση με τις τιμές SST 
που παράχθηκαν με τη μέθοδο των αλκενονών για τους πυρήνες MD-95-2043 (δυτική 
Μεσόγειος-Sierro et al., 1999) και SU81-18, MD85-2042 (Ατλαντικός ωκεανός-Bard, 2002) 
καθώς και ποσοστιαία αναλογία του είδους N. pachyderma (s) και ισότοπα οξυγόνου για το 
είδος G. bulloides του πυρήνα MD-95-2043. Σύγκριση με το παγετώδες κάλυμμα GISP2 της 
Γροιλανδίας (ισότοπα οξυγόνου (Grootes & Stuiver, 1997) και οι παραγόμενες τιμές 
θερμοκρασίας (Alley, 2000), συγκεντρώσεις ιόντων Na+, K+, Ca2+ (Mayewski et al., 1997) και 
θειικών ιόντων ως δείκτες ηφαιστειακών εκρήξεων (Zielinski et al., 1996). 
Fig. 7.9: Paleoclimatic curves, stratification index and % N. pachyderma (s) abundance for 
the studied cores in Libyan Sea. Alkenone-derived SSTs for core HCM2/22 from Libyan Sea 
(Katsouras, 2009), MD95-2043 (W. Mediterranean-Sierro et al., 1999) and SU81-18, MD85-
2042 (Atlantic ocean-Bard, 2002). N. pachyderma (s) % abundance and G. bulloides oxygen 
isotopes from core MD 95-2043. Oxygen isotopes (Grootes & Stuiver, 1997) and the derived 
SSTs (Alley, 2000), concentrations for ions Na+, K+, Ca2+ (Mayewski et al., 1997) as well as 
volcanic sulfates (Zielinski et al., 1996) of the GISP2 ice core.  
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Απότομα ψυχρά γεγονότα του Ολοκαίνου 

Παρούσα διατριβή Συγκριτικές καταγραφές ψυχρών γεγονότων 

Ψυχρό Γεγονός 
Ηλικία 

(Kyrn BP) 
Θάλασσα 
Αλμπόρας1 

Τυρρήνια 
Θάλασσα1,2 

Κόλπος 
Κάντιθ1 

Ιόνιο 
Πέλαγος3 

Αιγαίο 
Πέλαγος4 

Μεσόγειος 
Θάλασσα5 

Βόρειος 
Ατλαντικός6 Παγκοσμίως7 

Αιγαίο 
Πέλαγος

Λιβυκό 
Πέλαγος 

AEGYD LIBYD 11.2-10.8 AYD TYD CYD Z1YD C69-ST4 - NAYD - 

AEGC1 - 9.8-9.7 AC6 TC6 CC3 - 
C69-ST3 

8 NAC8 - 

AEGC2 - 9.2-8.9 AC4 TC5 CC2 - 7 NAC7 

RCC1 AEGC3 - 8.6-8.5 - TC4 - - - 6 NAC6 

AEGC4 LIBC1 8.0-7.5 AC3 - CC1 Z1CE5 C69-ST2 5 NAC5 

AEGC5 - 6.1-5.9 - - - Z1CE4 
C69-ST1 

4 - 
RCC2 

AEGC6 LIBC2 5.8-5.0 AC2 TC3 - - 3 NAC4 

AEGC7 - 4.0-3.5 -  - Z1CE3 - 2 NAC3 RCC3 

AEGC8 - 3.2-2.7 - TC2 - Z1CE2 -  NAC2 RCC4 
1Cacho et al., 2001, 2Sbaffi et al., 2001, 3Geraga et al., 2008, 4Geraga et al., 2005, 5Dormoy et al., 2009, 6Bond et al., 1997, 7Mayewski et al., 2004 
 
Πιν. 7.2: Απότομα ψυχρά γεγονότα του Ολοκαίνου, όπως αυτά καταγράφονται από τις θαλάσσιες αποθέσεις του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους και η 
συσχέτισή τους με αντίστοιχα ψυχρά και ξηρά κλιματικά γεγονότα τόσο εντός της Μεσογείου όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. 
Table 7.2: List of Rapid Holocene Cooling Events recorded in the Aegean and Libyan Seas and their correspondence to the relevant dry and cool events in 
different basins (Alboran Sea, Tyrrhenian Sea, Gulf of Cadith, Ionian Sea, Aegean Sea) of the Mediterranean Sea, in north Atlantic and globally.  
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7.3.2. 2η Κλιματική Ενότητα: Περίοδος της τελευταίας αποπαγοποίησης (13.2-
10.0 Kyrnc BP) 
 
Bølling-Allerød (13.2-11.4 kyrnc BP) 
Οι γενικά πολύ ψυχρές και ξηρές συνθήκες της παγετώδους περιόδου σταματούν 
στα 13.2 kyrnc BP. Η φάση αυτή θέρμανσης που καταγράφεται και αντιστοιχεί στο 
Bølling κλιματικό γεγονός είναι ένα από τα πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά για όλους 
τους υπό μελέτη πυρήνες που αντανακλάται τόσο στις μικροπαλαιοντολογικές όσο 
στις βιογεωχημικές και θερμοκρασιακές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα διατριβή. Από μικροπαλαιοντολογικής απόψεως, παρατηρείται μία 
δραστική μεταβολή της πανίδας τόσο στο βόρειο και νότιο Αιγαίο όσο και στο Λιβυκό 
Πέλαγος. Η μεταβολή αυτή συνίσταται αφενός στην δραστική μείωση των ποσοστών 
εμφάνισης ειδών που κυριαρχούσαν κατά τη διάρκεια της παγετώδους περιόδου και 
αφετέρου στην επανένταξη ειδών χαρακτηριστικών θερμών υδάτων στη σύνθεση της 
πανίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ραγδαία αύξηση της αφθονίας του 
G. ruber alba, η οποία είναι ενδεικτική της βελτίωσης των κλιματικών συνθηκών. Η 
προαναφερθείσα μεταβολή αντικατοπτρίζεται σε όλες τις παλαιοκλιματικές καμπύλες, 
στις οποίες παρατηρείται έντονη μεταστροφή από αρνητικές σε θετικές τιμές. 
Επιπλέον, η ταυτόχρονη συμμετοχή των ειδών G. inflata και G. truncatulinoides στην 
πλαγκτονική πανίδα φανερώνει την έντονη δράση των ρευμάτων ανάμειξης κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα και ενισχύει τον παράγοντα της εποχικότητας. 
 
Ωστόσο, η βελτίωση των κλιματικών συνθηκών δεν συνεχίζεται καθ’όλη τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Η μελέτη των παλαιοκλιματικών καμπυλών από τους πυρήνες 
ADE 3-23 και ADE 3-24 του Λιβυκού Πελάγους δείχνουν ότι η αρχική θέρμανση 
αποτέλεσε ένα απότομο, μικρής διάρκειας γεγονός, το οποίο έφτασε στο 
αποκορύφωμά του με το πέρας του Bølling επεισοδίου και έπειτα ακολούθησε μία 
περίοδος ψύχρανσης των υδάτων για ολόκληρη την περίοδο Bølling-Allerød (B-A) 
(Εικ. 7.9). Αντιθέτως, οι καταγραφές από το Αιγαίο Πέλαγος δεικνύουν ένα πιο 
σταδιακό κλιματικό μοντέλο κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεσοπαγετώδους 
περιόδου. Ειδικότερα στον πυρήνα NS-18 από το νότιο Αιγαίο, η υψηλότερη 
δειγματοληπτική ανάλυση μας επιτρέπει να διακρίνουμε τρία θερμά (Bølling, Allerød) 
επεισόδια, που εναλλάσσονται με δύο σύντομα ψυχρά (Older Dryas, Intra Allerød 
Cold Period-IACP) κλιματικά επεισόδια (Εικ. 7.7). Οι εναλλαγές αυτές εκτός από την 
παλαιοκλιματική καμπύλη του εκάστοτε πυρήνα καταγράφονται και σε απόλυτες 
τιμές παλαιοθερμοκρασίας, όπως αυτές υπολογίστηκαν από τη μελέτη αλκενονών 
μακριάς αλυσίδας στο βόρειο Αιγαίο (Κατσούρας, 2009). Συνολικά, η διακύμανση της 
θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας δείχνει ότι η έναρξη αυτής της περιόδου 
(Bølling) χαρακτηρίζεται πιο ψυχρή σε σχέση με τη λήξη της (Allerød), γεγονός που 
είναι σε συμφωνία με άλλες καταγραφές από πυρήνες της Μεσογείου (Cacho et al., 
2001). Συγκεκριμένα, η θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία από 13.20C στη βάση 
αυτής της περιόδου μειώνεται στους 11.90C στα 13.0 kyrnc BP (Older Dryas). Εν 
συνεχεία ακολουθεί μία θερμή σχετικά περίοδος με τιμές θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας από 12.20C (βάση Allerød) έως 15.10C (οροφή Allerød) που 
διακόπτονται από ένα σύντομο ψυχρό συμβάν με θερμοκρασίες της τάξεως των 
11.70C (IACP). Το τελευταίο επεισόδιο καταγράφεται επίσης και από τις έντονα 
θετικές τιμές των σταθερών ισοτόπων οξυγόνου που πραγματοποιήθηκαν επί των 
κελυφών του είδους G. ruber στον πυρήνα NS-14 (Εικ. 7.6). Οι τιμές αυτές που 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 11.7-12.1 kyrnc BP κυμαίνονται από 1,53 έως 
2,75‰ και είναι ενδεικτικές του ψυχρού γεγονότος IACP.  
 
Οι διαφορετικές κλιματικές καταγραφές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του 
θερμού και υγρού κλιματικού γεγονότος Bølling-Allerød μεταξύ Αιγαίου και Λιβυκού 
Πελάγους αποδεικνύουν την διαφορετική απόκριση του κλιματικού συστήματος όσον 
αφορά τις θαλάσσιες καταγραφές από περιοχή σε περιοχή. Το μοντέλο που 
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αναγνωρίστηκε στο Λιβυκό Πέλαγος συμφωνεί με καταγραφές από τη δυτική 
Μεσόγειο (κόλπος του Κάντιθ, Cacho et al., 2001), ενώ το αντίστοιχο μοντέλο του 
Αιγαίου Πελάγους συμφωνεί απόλυτα με θερμοκρασιακά δεδομένα τόσο από την ίδια 
περιοχή μελέτης (Dormoy et al., 2009), όσο και από άλλες λεκάνες εντός της 
Μεσογείου (Ιόνιο Πέλαγος-Geraga et al., 2008, Αδριατική και Τυρρήνια Θάλασσα-
Asioli et al., 1999, 2001; Spriovieri et al., 2003; Siani et al., 2010). Επιπλέον, όπως 
εικονίζεται στις εικόνες 7.7 και 7.9, υπάρχει έντονη αντιστοιχία με τα GI-1a έως GI-1e 
επεισόδια που έχουν αναγνωριστεί και περιγραφεί στις καταγραφές από τα 
παγετώδη καλύμματα της Γροιλανδίας (Björck et al., 1998; Rasmussen et al., 2006), 
αντανακλώντας παράλληλα τη διασύνδεση του κλιματικού συστήματος του βόρειου 
ημισφαιρίου μεταξύ υψηλών και χαμηλών γεωγραφικών πλατών. 
 
Younger Dryas (11.4-10.0 kyrnc BP) 
Όλες οι καταγραφές μας δείχνουν ότι ακολουθεί μία απότομη επιδείνωση των 
κλιματικών συνθηκών στα 11.4 kyrnc BP. Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές σε 
παγκόσμια κλίμακα, η τελευταία αντανακλάται από την πτώση της θερμοκρασίας 
τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στη θάλασσα, ενίσχυση των ανέμων και μείωση των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Sbaffi et al., 2001, 2004; Cacho et al., 2002; 
Melki et al., 2009) που σημειώνονται πρωτίστως κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
μηνών (Denton et al., 2005). Μελέτη πυρήνων βασισμένες σε βενθονικά και 
πλαγκτονικά τρηματοφόρα, γυρεόκοκκους, αλλά και ιζηματολογικές αναλύσεις έχουν 
καταγράψει με μεγάλη λεπτομέρεια τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια 
αυτού του γεγονότος τόσο στο βόρειο (Kuhnt et al., 2007; Ehrmann et al., 2007; 
Kotthoff et al., 2008a,b, 2011; Dormoy et al., 2009; Katsouras et al., 2010) όσο στο 
κεντρικό (Abu-Zied et al., 2008) και νότιο (Geraga et al., 2000, 2005, 2010) Αιγαίο.  
 
Οι καταγραφές των υπό μελέτη πυρήνων από το νότιο Αιγαίο δείχνουν τρεις 
ευδιάκριτες κλιματικές φάσεις κατά τη διάρκεια αυτού του κλιματικού γεγονότος. 
Αντιθέτως, οι καταγραφές από το βόρειο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος είναι 
ενδεικτικές δύο κλιματικών φάσεων και συγκεκριμένα των δύο πρώτων, αφού 
φαίνεται να απουσιάζει (ή να μην καταγράφεται επαρκώς λόγω μικρής 
δειγματοληπτικής ανάλυσης) η τελευταία που σηματοδοτεί τη λήξη της μεταβατικής 
αυτής περιόδου προς το Ολόκαινο. Αυτό ενισχύει την άποψη των Di Donato et al. 
(2008) ότι η έναρξη του Younger Dryas είναι πολύ πιο απότομη από τον τερματισμό 
αυτού του κλιματικού γεγονότος. Ωστόσο, τόσο οι πρόσφατες ενδείξεις που 
προέρχονται από την περιοχή του βορείου Αιγαίου (Dormoy et al., 2009) που είναι 
ενδεικτικές τριών κλιματικών φάσεων, όσο κυρίως η χαμηλή δειγματοληπτική 
ανάλυση που αντιστοιχεί στο ανώτερο τμήμα του Younger Dryas στους πυρήνες 
ADE 3-23, ADE 3-24 και SK-1 μας ωθούν να δεχτούμε το ακόλουθο τριμερές 
κλιματικό πρότυπο για όλους τους πυρήνες. Με την έναρξή (11.4-11.0 Kyrnc BP) και 
τη λήξη (10.7-10.0 Kyrnc BP) αυτής της περιόδου σημειώνονται ψυχρές γενικά 
συνθήκες, ενώ ενδιαμέσως (11.0-10.7 Kyrnc BP) σημειώνεται μία παροδική βελτίωση 
των κλιματικών συνθηκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τριμερές κλιματικό μοντέλο για 
αυτή τη χρονοζώνη συνδέεται με την τριμερής υποδιαίρεση της αντίστοιχης βιο-
οικοζώνης τόσο για το βόρειο όσο και για το νότιο Αιγαίο (Πιν. 5.1; κεφάλαιο 5). 
 
Κατά την έναρξη του κλιματικού γεγονότος Younger Dryas και για 400 περίπου 
χρόνια (11.4-11.0 kyrnc BP), οι τιμές θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας που 
εξάγονται από την μελέτη των αλκενονών για τον πυρήνα SL152 στο βόρειο Αιγαίο 
μειώνονται απότομα κατά 30C περίπου (από 15.1 σε 12.80C) (Κατσούρας, 2009). 
Σύμφωνα με τους Dormoy et al. (2009), η ψύχρανση αυτή των υδάτων ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο από τη μείωση σε ετήσια βάση των βροχοπτώσεων η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα την επικράτηση ιδιαιτέρως ψυχρών και ξηρών συνθηκών σε 
ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Ο έντονα ξηρός χαρακτήρας της παραπάνω 
περιόδου έχει συνδεθεί με τη διακοπή της Αφρικανικής Υγρής Περιόδου (deMenocal 
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et al., 2000). Ειδικότερα, το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο πρώτων κλιματικών 
φάσεων του Younger Dryas (10.8-11.2 Kyrnc BP) αντιστοιχεί στην πιο ψυχρή περίοδό 
του (ψυχρό συμβάν AEGYD για το Αιγαίο και LIBYD για το Λιβυκό Πέλαγος, Πιν. 7.1, 
Εικ. 7.7, 7.9). Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορούν τόσο οι μετρήσεις ισοτόπων 
οξυγόνου στον πυρήνα NS-14 (+1,04‰ στα 11,2 Kyrnc BP), όσο και η μείωση στα 
ποσοστά των παλαιοκλιματικών καμπυλών σε όλες τις υπό μελέτη λεκάνες (-57,5% 
στα 11.0 Kyrnc BP, πυρήνας SK-1 βόρειο Αιγαίο; +5,80% στα 11.0 Kyrnc BP, πυρήνας 
NS-40 νότιο Αιγαίο; +36,33% στα 11.0 Kyrnc BP, πυρήνας ADE 3-24 Λιβυκό 
Πέλαγος) που δείχνει μείωση της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας των 
υδάτων (Εικ. 7.7, 7.8, 7.9). Οι ελάχιστες τιμές της τελευταίας, όπως προσδιορίζεται 
από την καμπύλη των αλκενονών στο βόρειο και νότιο Αιγαίο (Κατσούρας, 2009) 
σημειώνονται στα 10.8 Kyrnc BP, με τιμές 12,80C και 18,180C αντίστοιχα. Το πολύ 
ψυχρό αυτό συμβάν έχει επίσης καταγραφεί και σε άλλες λεκάνες εντός της 
Μεσογείου (Κόλπος του Κάντιθ-CYD (12,75 Kyrcal BP), Θάλασσα της Αλμπόρας-
ACYD (12,47 Kyrcal BP), Τυρρήνια Θάλασσα TYD (12,51 Kyrcal BP) – Cacho et al., 
2001) και συμπίπτει χρονικά με το ΝAYD ψυχρό συμβάν το οποίο έχει αναγνωριστεί 
στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό και έχει χρονολογηθεί στα 10.6 Kyrnc BP (12.5 Kyrcal 
BP, Bond et al., 1997) (Πιν. 7.1). 
 
Η μείωση στις παλαιοκλιματικές καμπύλες είναι της τάξεως των 20 ποσοστιαίων 
μονάδων που σύμφωνα με τους Rohling et al. (1993b) αντιστοιχεί σε μία πτώση της 
θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων κατά 10C. Όπως φαίνεται από την καμπύλη 
των ισοτόπων του πυρήνα NS-14 (Εικ. 7.6), μόνο μία μέτρηση αντιστοιχεί στο 
παραπάνω διάστημα, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλές 
συμπέρασμα αναφορικά με τη διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 
Younger Dryas. Ωστόσο, η τιμή αυτή (+1,04‰) είναι ενδεικτική των βαρύτερων δ18Ο 
που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη την Μεσογειακή λεκάνη. Ανάλογες τιμές 
ισοτόπων έχουν προσδιοριστεί στο Αιγαίο Πέλαγος (1-2,5‰ – Geraga et al., 2000, 
2005, 2010), στο Ιόνιο (0,57-1,97‰ – Geraga et al., 2008), στην κεντρική Αδριατική 
(1,1-2‰ – Ariztegui et al., 1996; Asioli, 1996), στην Τυρρήνια Θάλασσα (0,8-2‰ – 
Tamburini et al., 1998), γεγονός που υποδηλώνει τον μη τοπικό χαρακτήρα του 
ψυχρού και ξηρού αυτού γεγονότος. 
 
Από ωκεανογραφικής απόψεως, τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης των αντιπροσώπων 
της οικογένειας των Neogloboquadrinids στο κατώτερο τμήμα αυτής της περιόδου 
δεικνύουν την έντονη στρωματοποίηση των υδάτων που επιτυγχάνεται με την 
ανάπτυξη του στρώματος DCM, ενώ η παρουσία της T. quinqueloba δεικνύει ψυχρά 
ευτροφικά επιφανειακά ύδατα. Ωστόσο, στα 11.0 kyrnc BP αρχίζει μία σταδιακή 
βελτίωση των ωκεανογραφικών συνθηκών. Η βαθμιαία αύξηση των συγκεντρώσεων 
των G. ruber και G. rubescens αντανακλούν την αύξηση της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα η σημαντική παρουσία των ειδών G. inflata, G. 
truncatulinoides, G. bulloides φανερώνουν το «σπάσιμο» της στρωματοποίησης των 
υδάτων λόγω της δράσης ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων ανάμειξης και την 
τελική ομογενοποίηση της υδάτινης στήλης. Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορεί και η 
αύξηση των τιμών του λόγου G. bulloides/G. ruber (περίπου 40% στο νότιο Αιγαίο, 
50% στο Λιβυκό Πέλαγος και 80% στο βόρειο Αιγαίο) που χαρακτηρίζουν το μεσαίο 
τμήμα του Younger Dryas (Εικ. 7.7, 7.8, 7.9). To ανώτερο τμήμα του Younger Dryas 
εμφανίζεται πιο ψυχρό στις νοτιότερες περιοχές, λόγω της παρουσίας του είδους G. 
scitula στο Λιβυκό Πέλαγος και του T. quinqueloba στο Αιγαίο Πέλαγος. 
 
7.3.3. 3η Κλιματική Ενότητα: Ολόκαινο (10.0 kyrnc BP – σήμερα) 
7.3.3.1. Μετάβαση από το Younger Dryas στο Κλιματικό Βέλτιστο του 
Ολοκαίνου (10.0 – 8.8 kyrnc BP) 
Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που έπεται του κλιματικού 
γεγονότος Younger Dryas μέχρι την έναρξη του κλιματικού βέλτιστου του Ολοκαίνου 
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που πιστοποιείται με την απόθεση του σαπροπηλού S1. Λόγω της νωρίτερης σε 
σχέση με τη λεκάνη του Αιγαίου έναρξης της σαπροπηλητικής ακολουθίας, αλλά 
κυρίως των χαμηλών ρυθμών ιζηματογένεσης που χαρακτηρίζουν το Λιβυκό 
Πέλαγος, το μεταβατικό αυτό διάστημα δεν καταγράφεται λεπτομερώς στα ιζήματα 
των πυρήνων ADE 3-23 και ADE 3-24.  
 
Πρόσφατες αναφορές από το Αιγαίο Πέλαγος (Dormoy et al., 2009) για τη μεταβατική 
αυτή περίοδο δείχνουν σχετικά υψηλές αλλά σταθερές τιμές ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων για τους θερινούς μήνες και σημαντική αύξησή τους κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα (100-250 mm), γεγονός που έχει αντίκτυπο και στις αντίστοιχες 
ετήσιες τιμές (400-800 mm) των βροχοπτώσεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 
από την επανένταξη στα πλαίσια της πλαγκτονικής πανίδας ειδών όπως το G. 
trilobus που συσχετίζεται άμεσα με τις ποτάμιες απορροές, αλλά και την αύξηση της 
συγκέντρωσης του T. quinqueloba ενδεικτική της μείωσης της αλατότητας των 
υδάτων. Ωστόσο, όπως έχουν υποστηρίξει οι Renssen & Isarin (2001), παρά την 
παρατηρούμενη αύξηση των βροχοπτώσεων, το όφελος από τις αυξημένες 
βροχοπτώσεις δεν ήταν τόσο μεγάλο γιατί παράλληλα στο παραπάνω χρονικό 
διάστημα σημειώνεται αύξηση της θερμοκρασίας που έχει ως αποτέλεσμα τα 
αυξημένα ποσοστά εβαποριτίωσης.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβατική εύκρατη αυτή περίοδος καταγράφεται με 
διαφορετικό τρόπο στους υπό μελέτη πυρήνες. Αναλυτικότερα, η γενικότερη αυξητική 
τάση όσον αφορά την παράμετρο της θερμοκρασίας είναι εμφανής τόσο από τις 
μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις όσο και από τις ισοτοπικές και γεωχημικές 
καταγραφές των υπό εξέταση πυρήνων του νοτίου Αιγαίου, γεγονός που φαίνεται να 
μην ισχύει για το βόρειο Αιγαίο. Στους πυρήνες του Λιβυκού Πελάγους, δεν έχουμε 
αρκετά στοιχεία για να συμπεράνουμε αν στη λεκάνη αυτή η περίοδος ακολουθεί το 
κλιματικό πρότυπο του βορείου ή του νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο, η αντιπαραβολή 
χαρακτηριστικών θερμών και ψυχρών υδάτων πλαγκτονικών τρηματοφόρων και 
μόνο δείχνει μία σχετική αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων. 
 
Στις καταγραφές του νοτίου Αιγαίου, και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 9.6 
έως 9.0 kyrnc BP, σύμφωνα με τα πρότυπα κατανομής των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων στους πυρήνες, παρατηρείται αύξηση των ειδών χαρακτηριστικών 
θερμών υδάτων (π.χ. G. ruber alba, G. ruber rosea, G. rubescens, G. siphonifera) 
και μείωση των ειδών χαρακτηριστικών ψυχρών υδάτων (π.χ. G. scitula). Στις 
γεωχημικές μεθόδους σημειώνεται αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 1,5-3 0C 
για το χρονικό διάστημα από 10.0 έως 9.0 kyrnc BP. Πιο αναλυτικά, στην καμπύλη 
Mg/Ca για τον πυρήνα NS-14 έχουμε τιμές θερμοκρασίας για το ανώτερο τμήμα 
αυτού του διαστήματος που δεικνύουν μία θέρμανση των υδάτων κατά 2 0C, ενώ η 
καμπύλη των αλκενονών για τον ίδιο πυρήνα (Κατσούρας, 2009) παρουσιάζει μία 
αντιπροσωπευτικότερη διακύμανση της θερμοκρασίας από τους 18.70 0C στα 10.0 
kyrnc BP στους 21.850C στα 9.0 kyrnc BP περίπου. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση της 
θερμοκρασίας που εντοπίζεται στο νότιο Αιγαίο είναι σε συμφωνία με την αύξηση 
κατά 3 0C που κατέγραψαν οι Davis et al. (2003). 
 
Αντιθέτως, οι παλαιοθερμοκρασίες στο βόρειο Αιγαίο είναι κατά 4-50C χαμηλότερες 
(~14°C, Κατσούρας, 2009) με μικρές διακυμάνσεις, ενώ μειώνονται σταδιακά μέχρι 
τα 9.0 kyrnc BP. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την παλαιοκλιματική καμπύλη 
του πυρήνα SK-1, η οποία εμφανίζει μία τάση επιδείνωσης του κλίματος. Οι 
χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται στο βόρειο Αιγαίο σε σύγκριση με τις 
νοτιότερες περιοχές μελέτης σχετίζονται πιθανότατα με τη γεωγραφική θέση των δύο 
περιοχών. Το βόρειο Αιγαίο επηρεάζεται σημαντικά από τους ψυχρούς και ξηρούς 
ανέμους που έρχονται από τα βόρεια αρκτικά/πολικά μέτωπα (Rohling et al., 2002), 
και καταγράφονται έως σήμερα (Poulos et al., 1997).  
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“AEGC1” ψυχρό γεγονός (9.8-9.6 kyrnc BP) 
Στο θερμό και υγρό τμήμα του κατωτέρου Ολοκαίνου σημειώνεται μία σχετική 
ψύχρανση των υδάτων που παρατηρείται από τα 9.8-9.6 kyrnc BP. Σύμφωνα με 
καταγραφές από διάφορες λεκάνες της Μεσογείου (Cacho et al., 2001; Sbaffi et al., 
2001; Geraga et al., 2005), αλλά και τη συσχέτισή τους με αντίστοιχες καταγραφές 
του Ατλαντικού ωκεανού (ψυχρό συμβάν NAC8, 9.8 Kyrnc BP/11.1 Kyrcal BP - Bond et 
al., 1997) (Πιν. 7.1), το σύντομο αυτό ψυχρό επεισόδιο αποτελεί το πρώτο ψυχρό 
επεισόδιο του Ολοκαίνου (C69-ST3; Geraga et al., 2005) και μπορεί να συνδεθεί με 
την Preboreal Oscillation (PBO; Björck et al., 1997), κατά τη διάρκεια της οποίας 
έχουν παρατηρηθεί ροές γλυκών υδάτων (τήξη παγετώνων) και απότομη μείωση της 
ηλιακής ακτινοβολίας (Magny et al., 2007). Στη διακύμανση των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων καταγράφεται η επανεμφάνιση, έστω και σε μικρά ποσοστά, 
εύκρατων ειδών όπως τα G. bulloides, G. glutinata, η παρουσία των οποίων 
συνεπάγεται την ελαφριά ψύχρανση των επιφανειακών υδάτων που επιτυγχάνεται 
λόγω της δράσης των βαθιών ρευμάτων ανάμειξης κατά τους χειμερινούς μήνες. Στο 
ίδιο συμπέρασμα συνηγορούν τόσο η αντίστοιχη κατανομή των κοκκολιθοφόρων όσο 
και οι μειωμένες τιμές των δεικτών υγρασίας (H-index) και n-αλκανίων (ACL-index) 
από τον ίδιο πυρήνα (NS-14) (Triantaphyllou et al., 2009b; Kouli et al., 2012). Η 
ομογενοποίηση της υδάτινης στήλης έχει αποδειχθεί επίσης από τα παρόμοια 
ισοτοπικά σήματα που προέρχονται από κελύφη πλαγκτονικών τρηματοφόρων που 
διαβιούν σε διαφορετικές υδάτινες μάζες (Casford et al., 2002). Στην βόρεια Ευρώπη, 
το συμβάν αυτό χαρακτηρίζεται από μία μείωση της θερμοκρασίας κατά περίπου 4-
50C και ταυτόχρονη μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων (Davis et al., 2003). Οι πιο 
ψυχρές και ξηρές αυτές συνθήκες έχουν επιβεβαιωθεί για την περιοχή της Μεσογείου 
από την πτώση στη στάθμη της λίμνης Accesa στην κεντρική Ιταλία, από Uk’

37 
θερμοκρασιακές καταγραφές στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο (11.01 Kyrcal BP - 
Cacho et al., 1999; Sbaffi et al., 2001), καθώς και από ισοτοπικές καταγραφές στο 
Αιγαίο Πέλαγος (πυρήνας SL-152; Kotthoff et al., 2008a,b; Dormoy et al., 2009 – 
πυρήνας MNB3; Geraga et al., 2010), και επιβεβαιώνονται από τις καταγραφές της 
παρούσας διατριβής. Η απουσία δειγμάτων, λόγω μικρής δειγματοληπτικής 
ανάλυσης που καλύπτει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τους πυρήνες του 
νοτίου Αιγαίου δεν μας επιτρέπει να μετρήσουμε σε απόλυτα νούμερα την 
παραπάνω ψύχρανση σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, η μείωση που καταγράφεται 
από την παλαιοκλιματική καμπύλη του πυρήνα SK-1 (-20%) δείχνει ότι η πτώση της 
θερμοκρασίας των υδάτων είναι της τάξεως του 1-1,50C, γεγονός που συμφωνεί με 
τις αντίστοιχες τιμές που εξάγονται από τις αλκενόνες στο βόρειο Αιγαίο (πυρήνας 
SL-152-Κατσούρας, 2009). 
 
Αμέσως μετά αυτό το σύντομο ψυχρό επεισόδιο, τα παραπάνω είδη αντικαθίστανται 
από τα είδη G. rubescens, G. ruber alba, G. ruber rosea, G. inflata και G. 
truncatulinoides. Η μεταβολή αυτή στη σύνθεση της πανίδας πιθανά να 
ανταποκρίνεται στην έναρξη του γεγονότος Termination T1B (Duplessy et al., 1981). 
Οι Tamburini et al. (1998) στην Τυρρήνια Θάλασσα, σε αντιστοιχία με τον Asioli 
(1996) στην Αδριατική συνέδεσαν το γεγονός αυτό με σημαντική αύξηση της 
αφθονίας των ειδών G. ruber, G. inflata και G. truncatulinoides και ταυτόχρονη 
μείωση της N. pachyderma. Οι διακυμάνσεις των ειδών αυτών στο νότιο Αιγαίο 
δηλώνουν απότομη αύξηση της παραγωγικότητας των επιφανειακών υδάτων, έντονη 
κατακόρυφη μίξη κατά τους θερινούς μήνες και έντονη στρωματοποίηση της υδάτινης 
στήλης κατά τους χειμερινούς μήνες. 
 
“AEGC2” ψυχρό γεγονός (9.2-8.9 kyrnc BP) 
Στα 8.9-9.2 Kyrnc BP (10.5-10.2 Kyrcal BP; Triantaphyllou et al., 2009a,b) σημειώνεται 
ένα ακόμα ψυχρό γεγονός που διακόπτει τις θερμές συνθήκες που επικρατούσαν 
εκείνο το χρονικό διάστημα στην ανατολική Μεσόγειο. Το ψυχρό αυτό γεγονός 
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συμπίπτει χρονικά με την πτώση της θερμοκρασίας που καταγράφεται στη κεντρική 
και δυτική Μεσόγειο (10.0-10.3 Kyrcal BP-Cacho et al., 2001; Sbaffi et al., 2001), αλλά 
και στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη (10.3 Kyrcal BP-Bond et al., 1997) και 
συνδέεται με το 1ο RCC κλιματικό γεγονός των Mayewski et al. (2004), το οποίο 
χαρακτηρίζει κυρίως ψυχρές και ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες στο βόρειο 
ημισφαίριο. Με βάση τις καταγραφές των υπό εξέταση πυρήνων, η αντιπαραβολή 
χαρακτηριστικών θερμών-ψυχρών επιφανειακών υδάτων από τις παλαιοκλιματικές 
καμπύλες που αντιστοιχούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα απεικονίζουν μία 
μείωση περίπου 30% για το νότιο Αιγαίο (Εικ. 7.5) και 70% για το βόρειο Αιγαίο (Εικ. 
7.6), που αντιστοιχεί σε μία μείωση της θερμοκρασίας κατά 1.50C και 3.50C 
αντίστοιχα. Η ψύχρανση αυτή της υδάτινης στήλης επιβεβαιώνεται επίσης από την 
καταγραφή των αλκενονών μακριάς αλυσίδας τόσο στο βόρειο (Κατσούρας, 2009) 
όσο και στο νότιο Αιγαίο (Triantaphyllou et al., 2009a,b), αλλά και από τις θετικότερες 
τιμές ισοτόπων οξυγόνου στον πυρήνα NS-14 (Εικ. 7.6, 7.7). Τέλος, η απότομη αυτή 
ψύχρανση των υδάτων μπορεί να παραλληλιστεί με την παράμετρο της εποχικότητας 
(PCA-2, κεφάλαιο 6), γεγονός που ενισχύει τις διαπιστώσεις των Di Donato et al. 
(2008) για την κεντρική Μεσόγειο. 
 
5.3.3.2. Κλιματικό Βέλτιστο του Ολοκαίνου (8.8-7.5 kyrnc BP) 
Την περίοδο αυτή επικρατούν παλαιοκλιματικές συνθήκες που ευνοούν την απόθεση 
του κατώτερου τμήματος του σαπροπηλού S1a. Ως τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν 
οι ιδιαιτέρως θερμές συνθήκες, όπως αυτές που καταγράφονται από τις καμπύλες 
Mg/Ca (Εικ. 7.7) και των αλκενονών (Κατσούρας, 2009), αλλά και αυτές που 
συνεπάγονται από τις αρνητικές τιμές των ισοτόπων οξυγόνου (Εικ. 7.6, 7.7). Η 
έντονη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων λειτουργούσε επίσης ως καταλύτης της 
στρωματοποίησης της υδάτινης στήλης, χαρακτηριστικό της απόθεσης S1a. 
 
Οι έντονες βροχοπτώσεις φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στη 
στρωματοποίηση της υδάτινης στήλης που επιτυγχάνεται με την δημιουργία ενός 
επιφανειακού στρώματος χαμηλής αλατότητας και την συνεπαγόμενη ανοξικότητα 
των πυθμαίων υδάτων, όσο και στην ευτροφικότητα των υδάτων που επιτυγχάνεται 
είτε με τη δράση των γειτνιαζουσών ποτάμιων συστημάτων (νότιο Αιγαίο και Λιβυκό 
Πέλαγος) είτε με αυτή των ανοδικών ρευμάτων (βόρειο Αιγαίο)(Rohling et al., 1997). 
Ενδεικτικό στοιχείο αυτών των συνθηκών αποτελούν οι απότομες μειώσεις στις τιμές 
του δ13C για το είδος G. ruber  που καταγράφονται στον πυρήνα NS-14 (8.79, 8.63, 
8.52, 8.44, 8.35 Kyrnc BP–Εικ. 7.7). Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές (Jalut et al., 
2008; Dormoy et al., 2009), οι βροχοπτώσεις έφτασαν στο μέγιστο ποσοστό 
εμφάνισής τους κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και το ελάχιστό τους κατά 
τους θερινούς μήνες. Ειδικότερα για τα πρώτα 2.000-2.500 χρόνια της απόθεσης του 
σαπροπηλού, ο Tzedakis (2007) διατύπωσε την άποψη ότι τους θερινούς μήνες οι 
μειωμένες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρής διάρκειας 
επεισοδίων ξηρού κλίματος. Τα σύντομα αυτά ξηρά επεισόδια αντανακλώνται στην 
πανίδα από τα σημεία όπου σημειώνεται μείωση της αφθονίας των ειδών G. 
bulloides και G. trilobus, όπως επίσης και από τις θετικές εξάρσεις δ13C που 
παρατηρούνται στην ισοτοπική καμπύλη του άνθρακα (Εικ. 7.7). Οι τελευταίες 
αφορούν τα χρονικά διαστήματα 8.55, 8.41, 8.28 και 6.01 Kyrnc BP.  
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο του θερμού και υγρού κλίματος όσο και της 
αυξημένης παραγωγικότητας των υδάτων αποτελεί το χρονικό διάστημα διάρκειας 
περίπου δύο εκατονταετιών (8.9-8.8 Kyrnc BP/9.5-9.3 kyrcal BP-Triantaphyllou et al., 
2009a,b) πριν ακριβώς την απόθεση του σαπροπηλού, κατά τη διάρκεια του οποίου 
παρατηρείται απότομη αύξηση των ποσοστών του είδους G. ruber και 
ελαχιστοποίηση των αντίστοιχων ποσοστών των ειδών G. inflata και G. 
truncatulinoides, υποδηλώνοντας την έναρξη της στρωματοποίησης της υδάτινης 
στήλης. Η τελευταία, όπως αντανακλάται από τις μειωμένες τιμές (25-40%) του λόγου 
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G.bulloides/G.ruber, ενισχύεται ακόμα περισσότερο εντός του σαπροπηλητικού 
διαστήματος. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ πιο έντονο στο νότιο Αιγαίο (Εικ. 7.7), 
λόγω της μεγαλύτερης αντιπροσώπευσης ειδών (τόσο σε αφθονία όσο και σε αριθμό 
ειδών) που συνδέονται με τη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης σε σύγκριση με το 
βόρειο Αιγαίο (Εικ. 7.8) και το Λιβυκό Πέλαγος (Εικ. 7.9). Παρόλα αυτά οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις του συνολικού οργανικού άνθρακα (TOC) στα ιζήματα των πυρήνων 
από το Λιβυκό Πέλαγος (Triantaphyllou et al., 2010a; Katsouras et al., 2010) 
υποδηλώνουν την καλύτερη διατήρηση της οργανικής ύλης στη βαθύτερη λεκάνη του 
Λιβυκού Πελάγους, σε σχέση με την αντίστοιχη λεκάνη του Αιγαίου Πελάγους, 
εξισορροπώντας την «απώλεια» από τη μικρότερου βαθμού στρωματοποίησης των 
υδάτων. 
 
“AEGC3” ψυχρό γεγονός (8.6-8.5 kyrnc BP) 
Στη βάση αυτής της περιόδου και συγκεκριμένα στα 8.9 Kyrnc BP (9.5 kyrcal BP-
Triantaphyllou et al., 2009a), όπως διαπιστώνεται από την καμπύλη των αλκενονών 
για τον πυρήνα NS-14 (Triantaphyllou et al., 2009a; Κατσούρας, 2009), 
παρατηρούνται τιμές θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας παρόμοιες με τις τιμές 
που επικρατούν σήμερα στο νότιο Αιγαίο. Επιπλέον, σύμφωνα με ενδείξεις από 
άλλες υπολεκάνες του Αιγαίου, όπως του βορείου Αιγαίου (Dormoy et al., 2009; 
Geraga et al., 2010) και του Μυρτώου Πελάγους (Geraga et al., 2000) μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι αυτό ίσχυε για το Αιγαίο Πέλαγος στο σύνολό του. Ωστόσο όπως 
προκύπτει από τις μικροπαλαιοντολογικές και βιογεωχημικές καταγραφές μας, ο 
χαρακτήρας του κλίματος άλλαξε λόγω αιφνίδιων, βραχέων, κλιματικών επεισοδίων.  
 
Ειδικότερα, στο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο κατώτερο τμήμα του 
σαπροπηλού S1a, εντοπίστηκαν δύο μικρότερης διάρκειας (περίπου εκατονταετίας) 
ψυχράνσεις της υδάτινης στήλης στα 8.55 και στα 8.62 Kyrnc BP. Η σύγκρισή τους με 
τις πανιδικές και ισοτοπικές καταγραφές από τον βόρειο Ατλαντικό (Bond et al., 
1997), αλλά και τα αντίστοιχα ψυχρά επεισόδια που έχουν αναγνωριστεί στην 
κεντρική και δυτική Μεσόγειο (Πιν. 7.2) μας επιτρέπουν να αναφερόμαστε στο 8.6-8.5 
Kyrnc BP ψυχρό επεισόδιο (AEGC3 για το Αιγαίο Πέλαγος). Συγκεκριμένα, στα 8.55 
Kyrnc BP οι μετρήσεις ισοτόπων οξυγόνου από τον πυρήνα NS-14 καταγράφουν μία 
σημαντική άνοδο από το -0,673 στα +0,96‰, η οποία αν συνδυαστεί με τις μειώσεις 
που απεικονίζουν οι παλαιοκλιματικές καμπύλες όλων των υπό εξέταση πυρήνων 
στο νότιο Αιγαίο (στα 8.62 Kyrnc BP, Εικ. 7.7) είναι ενδεικτική της επιδείνωσης του 
κλίματος. Οι θετικές τιμές των δ13C που επικρατούν το παραπάνω χρονικό διάστημα 
φανερώνουν επίσης τον ξηρό χαρακτήρα αυτού του επεισοδίου. Ωστόσο, το ψυχρό 
και ξηρό αυτό συμβάν δεν είναι ούτε μεγάλης διάρκειας, ούτε μεγάλης έντασης, αφού 
όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των αλκενονών στο βόρειο και στο νότιο Αιγαίο 
(Κατσούρας, 2009; Triantaphyllou et al., 2009b; Gogou et al., 2007), αλλά και τη 
μείωση των ποσοστών από τις παλαιοκλιματικές καμπύλες η πτώση της 
θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 0.50C. Το γεγονός αυτό πιθανώς εξηγεί την 
συνέχιση της απόθεσης του σαπροπηλού, σε αντίθεση με το εντονότερο 8.2 Kyrcal 
BP ψυχρό συμβάν που ευθύνεται για τη διακοπή της απόθεσής του. 
 
“AEGC4-LIBC1” ψυχρό γεγονός (8.0-7.5 kyrnc BP) 
Η κλιματική μεταβολή που παρατηρείται στα 8.0-7.5 kyrnc BP αντιστοιχεί στο ψυχρό 
και ξηρό γεγονός «8.2 kyrcal BP». Αποτελεί την πιο σφοδρή μικρής διάρκειας 
κλιματική ανωμαλία ολόκληρου του Ολοκαίνου, η οποία έχει αποδοθεί στη διακοπή 
της μεταφοράς ωκεάνιας θερμότητας λόγω της επιβράδυνσης του μοντέλου 
κυκλοφορίας του Ατλαντικού (AMOC) που προκαλείται από την αυξημένη τήξη των 
παγετωδών καλυμμάτων στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό (Alley et al., 1997; Alley & 
Agústsdóttir, 2005; Rohling & Pälike, 2005). Σύμφωνα με μοντέλα προσομοίωσης, η 
μέγιστη έντασή του παρατηρείται στα υψηλά και μέσα γεωγραφικά πλάτη γύρω από 
τον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, όπου αναπτύσσονταν ξηρές, ψυχρές και σε ορισμένες 
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περιπτώσεις με μεγάλης έντασης ανέμους συνθήκες (Wiersma & Renssen, 2006). 
Στις περιοχές αυτές, το ψυχρό αυτό κλιματικό γεγονός θεωρήθηκε τμήμα μίας 
ευρύτερης ανωμαλίας που ξεκίνησε περίπου στα 8.65 kyrcal BP (Mayewski et al., 
2004; Rohling & Pälike, 2005) και συμπίπτει τόσο με τις αυξήσεις στις συγκεντρώσεις 
Κ+ (Mayewski et al., 1997; Rohling et al., 2002), όσο και με τις  αυξημένες εκπομπές 
αερίων που συνδέονται με ηφαιστειακές εκρήξεις (Zielinski et al., 1996) (Εικ. 7.7, 
7.9).  
 
Ωστόσο υπάρχουν καταγραφές ότι το κλιματικό αυτό ψυχρό γεγονός επεκτάθηκε 
κατά μήκος του βόρειου ημισφαιρίου και εκτός της ζώνης του Ατλαντικού ωκεανού. 
Συγκεκριμένα υπάρχουν καταγραφές που σχετίζονται με αυτό το συμβάν στην 
Ευρώπη και στην Αφρική (Alley & Agústsdóttir, 2005; Rohling & Pälike, 2005). Ένα 
πλούσιο βιβλιογραφικό αρχείο υπάρχει και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 
τόσο από ηπειρωτικές όσο και από θαλάσσιες καταγραφές. Οι καταγραφές από 
παλυνολογικές αναλύσεις στην Ιταλία και στην Ελλάδα δεικνύουν μία δραστική 
μείωση των δασών στα 8.2 kyrcal BP (Peyron et al., 2011) που συνδυάζεται με την 
παρουσία δυνατών ανέμων που έπνεαν από την Αφρική προς την Μεσόγειο με 
αποτέλεσμα την έντονη ξηρασία που παρατηρήθηκε περίπου στα 8.1 kyrcal BP 
(Magri & Parra, 2002). Ένα βραχύ σχετικά, ξηρό διάστημα (8.5-8.0 kyrcal BP) 
παρατηρήθηκε και στις περιοχές της Αιθιοπίας και της δυτικής Σαχάρας (Gasse, 
2000) καθώς και στα Βαλκάνια (ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια του χειμώνα – Bordon et 
al., 2009), όπως αυτό αντανακλάται από την ταυτόχρονη πτώση της στάθμης των 
λιμνών. Στο ιζηματολογικό αρχείο που προκύπτει από θαλάσσιες καταγραφές, το 
κλιματικό αυτό γεγονός συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη διακοπή της ιζηματογένεσης 
του σαπροπηλού S1 (Geraga et al., 2000; Mercone et al., 2001; Rohling et al., 2002; 
Kotthoff et al., 2008a,b, 2011; Triantaphyllou et al., 2009a,b; Schmiedl et al., 2010; 
Flaitheatra et al., 2010). Παρόλα αυτά, η σύγκριση του υδρολογικού σήματος που 
εξάγεται από αυτό το ψυχρό επεισόδιο στην Ευρώπη δείχνει ότι στα μέσα 
γεωγραφικά πλάτη (μεταξύ 500 και 430) αντανακλάται με πιο υγρές συνθήκες 
(αυξημένες βροχοπτώσεις), ενώ στη βόρεια και στη νότια Ευρώπη σημειώνονται πιο 
ξηρές συνθήκες (Magny et al., 2003).  
 
Επιπροσθέτως του ξηρού, ο ψυχρός χαρακτήρας του έχει αποδοθεί στη μείωση της 
θερμοκρασίας και έχει αναγνωρισθεί σε πληθώρα παλαιοκλιματικών ερευνών στη 
δυτική (10C; Cacho et al., 2001; Frigola et al., 2007), κεντρική (1.5-20C; Sbaffi et al., 
2001, 2004) και στην ανατολική (1-40C; Kotthoff et al., 2008b; Marino et al., 2009; 
Triantaphyllou et al., 2009a,b; Geraga et al., 2010) Μεσόγειο. Στην παρούσα 
διατριβή, οι παλαιοκλιματικές καμπύλες για όλους τους υπό εξέταση πυρήνες (εκτός 
του NS-14 - απουσία δειγμάτων) του νοτίου Αιγαίου δεικνύουν μία σημαντική 
ψύχρανση των υδάτων από 7.8-8.0 kyrnc BP (8.3-8.1 kyrcal BP; Triantaphyllou et al., 
2009a,b). Κατά τη διάρκεια του «σπασίματος» του σαπροπηλού (βιο-οικοζώνες 
APFE 5, LPFE5, Πιν. 5.1, Εικ. 5.1-5.7) επικρατούσαν λιγότερο θερμές συνθήκες, οι 
οποίες επιβεβαιώνονται από τις τιμές SST που ελήφθησαν με την μέθοδο των 
αλκενονών (210C; Triantaphyllou et al., 2009b). Κάνουμε λόγο για λιγότερο θερμές 
συνθήκες και όχι για ψυχρές συνθήκες στην υδάτινη στήλη της ανατολικής Μεσογείου 
γιατί όπως εξάγεται από τις παλαιοκλιματικές καμπύλες ο παλαιοκλιματικός δείκτης, 
εκφρασμένος σε ποσοστό επί τοις εκατό, παρουσιάζει στην πλειοψηφία του θετικές 
τιμές (Εικ. 7.7, 7.9). Στους πυρήνες NS-18, NS-40 του νοτίου Αιγαίου σημειώνονται 
ποσοστά 80%, ενώ στους πυρήνες ADE 3-23 και ADE 3-24 του Λιβυκού Πελάγους 
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι μικρότερα, της τάξης του 35-50%. Στους τελευταίους 
ενδεικτικό είναι επίσης το αυξημένο ποσοστό εμφάνισης του είδους N. pachyderma 
(s) (Εικ. 7.9), το οποίο συνδέεται με τα ψυχρά γεγονότα του Ολοκαίνου (Bond et al., 
2001). Η διαφοροποίηση στην ένταση του ψυχρού αυτού γεγονότος, όπως 
αντανακλάται από τα ποσοστά των παλαιοκλιματικών καμπυλών για τις νοτιότερες 
γεωγραφικά περιοχές, φαίνεται να παρουσιάζει μία θετική συσχέτιση με το βάθος του 
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εκάστοτε πυρήνα, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στους βαθύτερους 
πυρήνες, ίσως λόγω της καλύτερης κυκλοφορίας και αερισμού των υδάτων. Ο 
μοναδικός πυρήνας στον οποίο τα αντίστοιχα ποσοστά εμφανίζουν αρνητικό 
πρόσημο (-50%) είναι ο SK-1 στο βόρειο Αιγαίο, γεγονός που πιθανά οφείλεται στην 
μεγαλύτερη ένταση, συχνότητα και διάρκεια των βορείων, ηπειρωτικών, ψυχρών και 
ξηρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή (Rohling et al., 2002). 
 
∆εδομένου των παρατηρήσεων που προκύπτουν από τη μελέτη της  
παλαιοκλιματικής καμπύλης για τον γειτονικό πυρήνα LC21 στο νότιο Αιγαίο (Rohling 
et al., 1993b), είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε και να υπολογίσουμε ποσοτικά  την 
παρατηρούμενη ψύχρανση των υδάτων που προκύπτει από τις παλαιοκλιματικές 
μας καμπύλες. Σύμφωνα με τη βαθμονόμηση (γραμμικής φύσεως για το Αιγαίο 
Πέλαγος) που προτάθηκε από τους Rohling et al. (1993b), μία αύξηση του 10% στην 
παλαιοκλιματική καμπύλη ανταποκρίνεται σε μία αύξηση κατά 0.5% της 
θερμοκρασίας. Με βάση λοιπόν τις καταγραφές των υπό εξέταση πυρήνων, η 
μεταβολή στην καμπύλη που αντιστοιχεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
περίπου 20% για το νότιο Αιγαίο (Εικ. 7.7) και >100% για το βόρειο Αιγαίο (Εικ. 7.8), 
γεγονός που υποδηλώνει μία μείωση της θερμοκρασίας κατά 10C και >60C 
αντίστοιχα. Ωστόσο, αν αναλογιστούμε και την μείωση κατά 10C που προκύπτει από 
τις αλκενόνες στον γειτονικό πυρήνα SL-152 (8.0 kyrnc BP), η δεύτερη τιμή δεν 
λογίζεται ως αντιπροσωπευτική για το ψυχρό αυτό συμβάν και αποδίδεται 
περισσότερο στη μεταβολή του υδρολογικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης λεκάνης, 
αφού αποτελεί συνέπεια του ιδιαιτέρως αυξημένου ποσοστού (55%) του είδους T. 
quinqueloba.  
 
Η παρατηρούμενη ψύχρανση, σε απόλυτα νούμερα, συμφωνεί με τις αντίστοιχες 
τιμές (1-2.50C) που έχουν εξαχθεί τόσο από τη μελέτη πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
και κόκκους γύρεως σε πυρήνες του κεντρικού-βορείου (πυρήνας SL-152; Kotthoff et 
al., 2008b–πυρήνας MNB3; Geraga et al., 2010; Gogou et al., 2007) και νοτίου 
Αιγαίου (πυρήνας LC-21; Rohling et al., 1993b, 2002-πυρήνας SL-21; Marino et al., 
2009–πυρήνας C69-ST2; Geraga et al., 2005), όσο και από θερμοκρασιακά μοντέλα 
προσομοίωσης για ολόκληρο το Αιγαίο Πέλαγος (Renssen et al., 2002). Το γεγονός 
ότι οι προαναφερθείσες καταγραφές στο σύνολό τους φανερώνουν διαφορετική 
μείωση της θερμοκρασίας υποδηλώνει ότι το Αιγαίο Πέλαγος φαίνεται να μην 
παρουσιάζει την ίδια ακριβώς απόκριση στο κλιματικό σύστημα εκείνο τη χρονική 
περίοδο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι αυτές οι τιμές 
υπολείπονται σημαντικά από τις αντίστοιχες τιμές θερμοκρασίας (μείωση μεγαλύτερη 
από 40C και ταυτόχρονη σημαντική μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων-Pross et al., 
2009) που καταδεικνύουν οι ηπειρωτικές/υφάλμυρες καταγραφές (λίμνη Tenaghi 
Philippon, βόρεια Ελλάδα). Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί αν 
αναλογιστεί κανείς ότι οι κλιματικές συνθήκες που ευνοούνται στις ενδοορεινές 
ηπειρωτικές περιοχές (π.χ. λεκάνη της ∆ράμας) λόγω του έντονου τοπογραφικού 
αναγλύφου επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις ψυχρές αέριες μάζες σε σχέση 
με τις παράκτιες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους, όπου η δράση τους εμφανίζεται σε 
σημαντικό βαθμό εξασθενημένη. 
 
Ωστόσο, το ψυχρό αυτό συμβάν δε διαπιστώνεται μόνο με βάση τους 
θερμοκρασιακούς δείκτες και τους τρόπους όπου αυτοί εκφράζονται αλλά και από 
την μελέτη της δομής και της σύστασης της πανίδας των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων που αναγνωρίζονται στα ιζήματα των υπό εξέταση πυρήνων. Η 
σημαντική μείωση των ειδών χαρακτηριστικών θερμών υδάτων και η αντίστοιχη 
αύξηση των ειδών χαρακτηριστικών ψυχρών υδάτων αντανακλά μια μείωση της 
θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
Επιπλέον, η συμμετοχή των ειδών στην πανίδα του νοτίου Αιγαίου, άμεσα 
εναρμονισμένη με τα αποτελέσματα από την Q-τύπου ανάλυση ομαδοποίησης, 
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φανερώνει στοιχεία έντονης εποχικότητας  που συνδέεται με το κλιματικό αυτό 
επεισόδιο, ενισχύοντας προγενέστερες μελέτες (Carboni et al., 2005; Di Donato et 
al., 2008; Dormoy et al., 2009; Jalut et al., 2009; Peyron et al., 2011). Οι εποχιακές 
αντιθέσεις καταγράφονται από την παρουσία ξηρών συνθηκών στην ατμόσφαιρα και 
θερμών έντονα στρωματοποιημένων υδάτων κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και 
από ψυχρότερα καλά αναμειγνυόμενα ύδατα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι κύριοι 
εκφραστές των εποχιακών αυτών αντιθέσεων στην πλαγκτονική μικροπανίδα 
αποτελούν τα είδη G. ruber, G. inflata και N. pachyderma. Ιδιαιτέρως το τελευταίο 
στον ορίζοντα που αντιστοιχεί χρονικά στο 8.2 kyrcal BP ψυχρό γεγονός φτάνει σε 
υψηλά ποσοστά (συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά που παρατηρούνται κατά 
μήκος των πυρήνων), γεγονός που φανερώνει την καλύτερη οξυγόνωση και 
κυκλοφορία των υδάτων. Η βελτιωμένη κυκλοφορία των βαθέων υδάτων 
(αποδυνάμωση της ήδη στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης) σε συνδυασμό με τις 
ψυχρότερες συνθήκες  που επικρατούσαν στην επιφάνεια της υδάτινης στήλης, λόγω 
της δράσης των κατακόρυφων ρευμάτων και των έντονων ανέμων στην επιφάνεια, 
οδήγησαν στη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού.  
 
7.3.3.3. Ξηρή μεταβατική φάση (7.5-5.8 kyrnc BP) 
Το διάστημα που ακολουθεί μετά το προαναφερθέν ψυχρό γεγονός, χαρακτηρίζεται 
από την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία αν συνδυαστεί με την αύξηση του 
βαθμού στρωματοποίησης και της πρωτογενούς παραγωγικότητας των υδάτων του 
Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους (υψηλές τιμές του λόγου Ba/Al-Triantaphyllou et 
al., 2009b; 2010a) οδηγούν στην απόθεση του ανώτερου ορίζοντα του σαπροπηλού 
S1b. Στην περίπτωση του Λιβυκού Πελάγους, το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί 
στην φάση αυτή περιλαμβάνει το στρώμα οξείδωσης του σαπροπηλού.  
 
Οι συνεχώς ανοδικές τιμές του παλαιοκλιματικού δείκτη από τις παρούσες 
καταγραφές του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους (Εικ. 7.7, 7.8, 7.9), σε συνδυασμό 
με τα  υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης και των δύο ποικιλιών του γένους G. ruber σε 
όλους τους υπό μελέτη πυρήνες είναι ενδεικτικές ιδιαιτέρως θερμών συνθηκών για 
την υδάτινη στήλη της ανατολικής Μεσογείου σε αυτή τη περίοδο. Η διαπίστωση 
αυτή για μία θερμή αλλά και σταθερή κλιματικά περίοδο συμφωνεί απόλυτα με τις 
αναλύσεις των αλκενονών στο βόρειο (Gogou et al., 2007; Kotthoff et al., 2008a,b) 
και στο νότιο (Geraga et al., 2010; Triantaphyllou et al., 2009b) Αιγαίο και τις 
παλυνολογικές αναλύσεις στο Λιβυκό Πέλαγος (Kouli et al., 2012) που δεν 
κατέδειξαν έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις για το παραπάνω χρονικό διάστημα. 
Ωστόσο, στον πυρήνα NS-14 του νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στο ανώτερο 
τμήμα αυτής της περιόδου (στα 6.5 Kyrnc BP), όπως προκύπτει από τις καταγραφές 
μας (Εικ. 7.7), σημειώνεται μία απότομη πτώση στα ποσοστά της παλαιοκλιματικής 
καμπύλης. Αντίστοιχη μείωση της θερμοκρασίας αντανακλάται από τις τιμές του 
λόγου Mg/Ca και των αλκενονών, καθώς και από τη σχετική αύξηση των τιμών δ18Ο 
στον ίδιο πυρήνα. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν παρατηρείται σε κανέναν από 
τους υπόλοιπους υπό μελέτη πυρήνες και επιπλέον δεν υπάρχει καμία βιβλιογραφική 
αναφορά που να την ενισχύει, με αποτέλεσμα να ερμηνεύεται ως τοπικού 
χαρακτήρα. 
 
Η τάση προς την επικράτηση ξηρών γενικά συνθηκών επιβεβαιώνεται από την 
καμπύλη ισοτόπων άνθρακα (δ13C) του πυρήνα NS-14 (Εικ. 7.6, 7.7), στην οποία 
παρατηρείται μία τάση προς ελαφρότερα ισότοπα άνθρακα (μικρότερες τιμές δ13C) 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Η τάση αυτή ερμηνεύεται ως μείωση της ροής 
του χερσαίου οργανικού υλικού προς τη θάλασσα, ως αποτέλεσμα της μειωμένης 
βροχόπτωσης στη γειτονική χέρσο και επιβεβαιώνεται με μικροπαλαιοντολογικά 
δεδομένα. από τη σημαντική αύξηση που παρουσιάζει το είδος G. trilobus. Σε αυτό 
συνηγορούν η σημαντική αύξηση που παρουσιάζει το είδος G. trilobus, το οποίο 
σχετίζεται με τις βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς μήνες (Ariztegui et al., 2000) και η 
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μειωμένη, σε σχέση με τον υποκείμενο σαπροπηλητικό ορίζοντα, αφθονία του είδους 
G. bulloides που φανερώνει τη σποραδική εμφάνισή τους. 
 
Άλλωστε, η αντίστροφη πορεία που παρουσιάζουν τα ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα σε σχέση με την προηγούμενη κλιματική περίοδο αποτελούν το 
κυρίαρχο γνώρισμα της ξηρής αυτής περιόδου. Όπως πρόσφατα περιγράφηκε από 
τους Peyron et al. (2011) για την περιοχή του βορείου Αιγαίου, το ύψος των 
βροχοπτώσεων τους χειμερινούς μήνες είναι υψηλότερο από τις αντίστοιχες 
σημερινές τιμές, αλλά εμφανίζει μία προοδευτική μείωση (κατά ~50 mm; Dormoy et 
al., 2009), με μία παράλληλη ελαφρά αύξηση των βροχοπτώσεων κατά τους 
θερινούς μήνες (κατά το ίδιο ποσό, ~50 mm; Dormoy et al., 2009). Παρόλα αυτά η 
διαφορά τους δεν είναι τόσο έντονη όπως στην προηγούμενη κλιματική περίοδο. Η 
εξασθένιση της εποχικότητας στους υπό μελέτη πυρήνες διαπιστώνεται αφενός από 
τη μικρή διαφορά στα ποσοστά εμφάνισης χαρακτηριστικών θερμών και ψυχρών 
υδάτων και αφετέρου από τις  πολυπαραγοντικές αναλύσεις που διεξήχθησαν 
(κεφάλαιο 6). Όπως αντανακλάται από την επικράτηση των ειδών χαρακτηριστικών 
θερμών συνθηκών (PCA-2 για το βόρειο Αιγαίο-Πιν. 6.4, PCA-4 για το νότιο Αιγαίο-
Πιν. 6.7), υπερισχύουν οι θερμές και ξηρές συνθήκες, γεγονός που μας βοηθά να 
διαπιστώσουμε ότι πιθανώς ο θερμός πόλος της εποχικότητας (άνοιξη-καλοκαίρι) 
είχε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (πιθανώς και μεγαλύτερη ένταση) από τον 
αντίστοιχο αρνητικό πόλο (φθινόπωρο-χειμώνας).  
 
Το ακριβές χρονικό όριο για την έναρξη αυτής της ξηρής και θερμής κλιματικής 
περιόδου ποικίλει σε διεύθυνση ∆ύση-Ανατολή εντός της Μεσογείου. Στη Θάλασσα 
της Αλμπόρας (δυτική Μεσόγειος) οι πρώτες ξηρές φάσεις εμφανίζονται περίπου στα 
7.8 kyrcal BP (Dormoy et al., 2009), στην Σικελία (Κεντρική Μεσόγειος) 
παρατηρούνται στα 8.0-7.6 kyrcal BP (Jalut et al., 2008), ενώ στο Αιγαίο Πέλαγος 
εντοπίζονται μεταγενέστερα περίπου στα 7.2 kyrcal BP (Dormoy et al., 2009; 
Triantaphyllou et al., 2009a,b). Παρά το γεγονός ότι καταγράφονται μικρές 
διαφοροποιήσεις στην Ιταλία σε διεύθυνση Βοράς-Νότος (7.9 kyrcal BP στο 
Lagaccione-Magri, 1999; 7.8 kyrcal BP στο Vico-Sadori et al., 2011; 7.7 kyrcal BP στη 
λίμνη Accesa-Peyron et al., 2011), η σύγκριση των καταγραφών μας με αντίστοιχες 
καταγραφές στο βόρειο Αιγαίο (Kotthoff et al., 2008a,b; Dormoy et al., 2009) δείχνει 
ότι η έναρξη της ξηρής αυτής περιόδου είναι σύγχρονο γεγονός για ολόκληρο το 
Αιγαίο Πέλαγος. Το τέλος αυτής της περιόδου σηματοδοτείται από το ψυχρό γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού S1. Η 
επιδείνωση αυτή του κλίματος συνδέεται με φαινόμενα έντονης ξηρότητας αμέσως 
μετά τα 6.0 Kyrnc BP, τα οποία σύμφωνα με τον Damnati (2000) φαίνεται να 
αποχτούν ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα στην περιοχή της Σαχάρας. Η έντονη ξηρασία, 
ως αποτέλεσμα της εξασθένισης της δράσης των μουσώνων επέφερε σημαντικές 
μεταβολές επιπλέον στη βλάστηση (ηπειρωτικές καταγραφές) αλλά και στο 
υδρολογικό καθεστώς (θαλάσσιες καταγραφές) της Μεσογείου. Η πρώτη 
επηρεάστηκε από την έξαρση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω της 
παρατεταμένης ξηρότητας (Sadori et al., 2011; Mercuri et al., 2011), ενώ οι 
αντίστοιχες μεταβολές στο υδρολογικό ισοζύγιο της Μεσογείου αντανακλώνται από 
τον τερματισμό της απόθεσης του σαπροπηλού και την επαναφορά της κυκλοφορίας 
των υδάτων. Σε αυτό συνηγορούν τόσο οι αυξημένες τιμές του λόγου G. bulloides/G. 
ruber για όλους τους υπό μελέτη πυρήνες, όσο και η σύνθεση της πανίδας, με τη 
μείωση των χαρακτηριστικών θερμών υδάτων τρηματοφόρων και την αύξηση των 
ποσοστών εμφάνισης των ειδών G. inflata και G. glutinata που χαρακτηρίζουν πιο 
ομογενείς και έντονα αναμειγνυόμενες συνθήκες στην υδάτινη στήλη.  
 
“AEGC5” ψυχρό γεγονός (6.1-5.9 kyrnc BP) 
Το ψυχρό συμβάν περίπου στα 6.1 kyrnc BP έχει σημειωθεί στις περισσότερες 
παλαιοωκεανογραφικής φύσεως καταγραφές στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω της 
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επιδείνωσης του κλίματος και έχει συνδεθεί κυρίως με την αλλαγή του υδρολογικού 
καθεστώτος της Μεσογείου μετά τον τερματισμό της απόθεσης του σαπροπηλού 
(Triantaphyllou et al., 2009a,b; Geraga et al., 2010; Schmiedl et al., 2010; Flaitheatra 
et al., 2010). Στις καταγραφές μας παρατηρείται μόνο στη λεκάνη του Αιγαίου, αφού 
η μικρή ταχύτητα ιζηματογένεσης για τους πυρήνες του Λιβυκού Πελάγους σε 
συνδυασμό με την αραιή δειγματοληψία τους δεν μας επιτρέπουν την αναγνώριση 
αυτού του σύντομου ψυχρού επεισοδίου στην περιοχή αυτή. Στις παλαιοκλιματικές 
καμπύλες των πυρήνων του νοτίου Αιγαίου προκύπτει μία μικρής τάξεως ψύχρανση 
των υδάτων η οποία καταγράφεται στα 6.1 kyrnc BP στον πυρήνα NS-18 και στα 5.9 
kyrnc BP στον πυρήνα NS-40 (Εικ. 7.7). Στον πυρήνα NS-14, η ίδια ακριβώς τάση για 
μείωση της θερμοκρασίας (κατά 0.30C) παρατηρείται στην θερμοκρασιακή καμπύλη 
των αλκενονών στα 6.0 kyrnc BP. Αντίστοιχες καταγραφές για το βόρειο Αιγαίο τόσο 
από την παρούσα διατριβή (πυρήνας SK-1, Εικ. 7.8) όσο και από αναλύσεις 
αλκενονών μακριάς αλυσίδας (πυρήνας SL-152, Κατσούρας, 2009) επιβεβαιώνουν 
τη μικρή τάξεως πτώση της θερμοκρασίας. 
 
Το 6.1-5.9 kyr κλιματικό συμβάν συμπίπτει χρονικά με την έντονη πτώση των 
εκπομπών ηλιακής ακτινοβολίας στο βόρειο ημισφαίριο, γεγονός που επέφερε μία 
παγκόσμιας κλίμακας ψύχρανση των ατμοσφαιρικών και ωκεανογραφικών 
συνθηκών, μείωση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στις υποτροπικές 
περιοχές και οπισθοχώρηση των συστημάτων μουσώνων του βορείου ημισφαιρίου 
προς τα νότια (Steig, 1999). Ωστόσο, οι κλιματικές καταγραφές αυτής της περιόδου 
παρουσιάζουν ένα διπολικό χαρακτήρα σε διεύθυνση Βοράς-Νότος (Cheddadi et al., 
1997; Davis et al., 2003), με την επιπρόσθετη εξάρτησή τους από το γεωγραφικό 
πλάτος (Jalut et al., 2009). Η ενίσχυση του συστήματος υψηλών πιέσεων πάνω από 
τις Αζόρες και η οριζόντια μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τον Ατλαντικό 
ωκεανό οδήγησαν σε θερμότερους χειμώνες στη βόρεια Ευρώπη, ενώ αντιθέτως 
παρατηρήθηκε μείωση της θερμοκρασίας σε ετήσια βάση (Huntley & Prentice, 1988) 
και αύξηση των βροχοπτώσεων (Cheddadi et al., 1997) στην νότια Ευρώπη 
(συμπεριλαμβανομένου της λεκάνης της Μεσογείου). 
 
7.3.3.4. Ενίσχυση των ξηρών κλιματικών συνθηκών (5.8-3.0 kyrnc BP) 
Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως ξηρή περίοδο με προοδευτικά αυξανόμενο βαθμό 
ξηρότητας από την βάση της προς την κορυφή της. Το κατώτερο πιο υγρό τμήμα της 
(5.0-4.0 Kyrnc BP) χαρακτηρίζεται από την απόθεση του σαπροπηλού του Μέσου 
Ολοκαίνου SMH (5.4-4.3 kyrcal BP; Triantaphyllou et al., 2009a,b). Η κλιματική 
αστάθεια εκτός από την διαφοροποίηση της έντασης της ξηρότητας του κλίματος 
ενισχύεται από την ύπαρξη τριών ψυχρών επεισοδίων που πιστοποιήθηκαν στους 
πυρήνες NS-14, NS-18 και ΚΝ-3. Τα δύο πρώτα καταγράφονται  πριν την έναρξη και 
μετά την λήξη της απόθεσης του σαπροπηλητικού στρώματος, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και για τον σαπροπηλό S1. Το γεγονός αυτό δεικνύει ένα είδος 
κυκλικότητας, η οποία περιλαμβάνει την απόθεση θερμών σαπροπηλητικών 
στρωμάτων και μικρότερης διάρκειας ξηρών και ψυχρών κλιματικών επεισοδίων 
αμέσως πριν και μετά το πέρας της σαπροπηλητικής ακολουθίας. Επιπλέον, 
παρατηρείται μία αξιοσημείωτη ομοιότητα στις τιμές δ18Ο μεταξύ του ανώτερου 
τμήματος του σαπροπηλού S1b και του σαπροπηλητικού αυτού στρώματος (SMH). 
Η κυκλικότητα αυτή, τόσο από κλιματικής όσο και από ιζηματολογικής απόψεως, 
μένει να αναγνωριστεί και να ερμηνευτεί και σε άλλους πυρήνες τόσο εντός όσο και 
εκτός του Αιγαίου Πελάγους για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ένα τοπικό ή 
μεγαλύτερης ευρύτητας κλιματικό και παλαιοωκενογραφικό γεγονός. Το τρίτο ψυχρό 
συμβάν εντοπίζεται στην οροφή αυτής της κλιματικής περιόδου περίπου στα 3.0 kyrnc 
BP και πιθανά συνδέεται με την εντατικοποίηση των προερχόμενων από την Σιβηρία 
ψυχρών αέριων μαζών (υψηλές Κ+ συγκεντρώσεις).  
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“AEGC6-LIBC2” ψυχρό και ξηρό γεγονός (5.8-5.0 kyrnc BP) 
Στην έναρξη της παραπάνω κλιματικής περιόδου, παρατηρείται μία σημαντική 
μείωση της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας τόσο άμεσα με βάση τις τιμές 
SST που προκύπτουν από την μελέτη των αλκενονών (Triantaphyllou et al., 2009a) 
όσο και έμμεσα από τη σύνθεση της πελαγικής μικροπανίδας και του τρόπου που 
αυτή αντικατοπτρίζεται στις παλαιοκλιματικές καμπύλες των υπό μελέτη πυρήνων. Η 
όχι πυκνή δειγματοληψία στους πυρήνες ADE 3-23 και ADE 3-24 δεν μας επιτρέπει 
με σαφήνεια να καθορίζουμε αυτό το συμβάν για το Λιβυκό Πέλαγος. Ωστόσο, η 
μικρή μείωση που καταγράφεται στην παλαιοκλιματική καμπύλη και στους δύο 
πυρήνες (ADE 3-23; 5.8-5.6 kyrnc BP, ADE 3-24; 5.5 kyrnc BP), σε συνδυασμό με τη 
σημαντική παρουσία του είδους N. pachyderma (s) (5.8-5.5 kyrnc BP) στον δεύτερο 
από αυτούς (Εικ. 7.9) είναι ενδεικτικές μία τάση ψύχρανσης στην υδάτινη στήλη του 
Λιβυκού Πελάγους. Στο βόρειο Αιγαίο η απουσία δειγμάτων στον πυρήνα SK-1 για το 
διάστημα 5.8-5.6 kyrnc BP αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον προσδιορισμό 
των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, οι σχετικά μέτριες 
τιμές του παλαιοκλιματικού δείκτη για το διάστημα 5.6-5.4 kyrnc BP (60-70%), καθώς 
και η πτώση της θερμοκρασίας που καταγράφεται με τη μέθοδο των αλκενονών στον 
γειτονικό πυρήνα SL-152 (Κατσούρας, 2009) θεωρούνται ενδεικτικές του ψυχρού 
αυτού γεγονότος. Στον πυρήνα NS-14 του νοτίου Αιγαίου, παρατηρείται μία μεγάλη 
μείωση της τάξεως του 80% στην παλαιοκλιματική καμπύλη στα 5.35 Kyrnc BP (Εικ. 
7.7). Το ποσοστό αυτό αν αναχθεί σε απόλυτους αριθμούς θερμοκρασίας αντιστοιχεί 
σε μία ψύχρανση των υδάτων κατά 40C. Η τιμή αυτή, αν και είναι μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη πτώση που καταγράφεται από την καμπύλη των αλκενονών (2.10C; 
Triantaphyllou et al., 2009b) για τον ίδιο πυρήνα, συμφωνεί απόλυτα με το έντονο 
ψυχρό επεισόδιο (2,5-30C) που καταγράφηκε στο νότιο Αιγαίο (C69-ST1; Geraga et 
al., 2005), στο στενό της Σικελίας (Incarbona et al., 2008) και στην Τυρρήνια 
Θάλασσα (Cacho et al., 2001; Sbaffi et al., 2001, 2004) εντός της Μεσογείου, καθώς 
και με την απότομη κλιματική ψύχρανση του βόρειου ημισφαιρίου την ίδια χρονική 
περίοδο (Πιν. 7.7).  
 
Στην υδάτινη στήλη ο χαρακτήρας του ξηρού κλίματος δεν μπορεί εύκολα να 
αποδοθεί με βάση τις συναθροίσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων, ωστόσο η 
μείωση της αφθονίας των ειδών G. trilobus και G. bulloides είναι ενδεικτική της 
μείωσης των βροχοπτώσεων και συνεπώς ξηρότερων κλιματικών συνθηκών. 
Συνεπώς, μπορεί να συνδεθεί με την ξηρή φάση (5.5-5.0 kyrcal BP με αποκορύφωμα 
στα 5.2 kyrcal BP) που συνεπάγεται από την πτώση της στάθμης των λιμνών στη 
δυτική, κεντρική Μεσόγειο (Jalut et al., 2009) και στη βόρεια Αφρική (Magny et al., 
2002, 2007) με την ερημοποίηση τεράστιων εκτάσεων που κάλυπταν ολόκληρη την 
Αίγυπτο (Kuper & Kröpelin, 2006), όπως επίσης και με τη δραστική μείωση της 
βλάστησης (Σικελία – 5.5 kyrcal BP, Sadori et al., 2011; Πελοπόννησος και Τουρκία – 
5.5 kyrcal BP, Jalut et al., 2009).  
 
Θερμές και πιο υγρές συνθήκες (5.0-4.0 kyrnc BP) 
Αυτή τη χρονική περίοδο επικρατούσαν ξηρές συνθήκες στην δυτική και κεντρική 
Μεσόγειο, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές για πιο υγρό κλίμα στις 
ανατολικότερες περιοχές της Μεσογείου (Αιγαίο Πέλαγος-Triantaphyllou et al., 
2009a,b; Αραβία-Parker et al., 2006; Νεκρά Θάλαασα-Migowski et al., 2006; 
Μαραθώνας-Pavlopoulos et al., 2006), με το αποκορύφωμα των βροχοπτώσεων να 
παρατηρείται γύρω στα 4.7 kyrnc BP (Soreq Cave Ισραήλ-Bar-Matthews et al., 2003). 
Η απουσία των ειδών G. inflata, N. pachyderma, G. truncatulinoides, G. scitula και η 
αύξηση στα ποσοστά εμφάνισης των ειδών G. ruber, G. trilobus και G. bulloides από 
τις καταγραφές του Αιγαίου Πελάγους δεικνύουν ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν 
στο Αιγαίο Πέλαγος έμοιαζαν περισσότερο με αυτές που επικρατούσαν στην λεκάνη 
του Λεβαντίνου (πιο υγρές) και λιγότερο με αυτές που επικρατούσαν στη δυτική 
Μεσόγειο (έντονα ξηρές).  
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Η επικράτηση ιδιαιτέρως θερμών και υγρών συνθηκών στο Αιγαίο Πέλαγος 
αντανακλάται από α) τα υψηλά ποσοστά (NS-14: 80-84%, NS-18: 85-98%, SK-1: 80-
96%, KN-3: 69-90%) των παλαιοκλιματικών καμπυλών τόσο στο βόρειο όσο και στο 
νότιο Αιγαίο (Εικ. 7.7, 7.8, 7.9) β) τη σύνθεση της πανίδας και γ) τις βιογεωχημικές 
αναλύσεις που διεξήχθησαν στον πυρήνα NS-14. Στην πανίδα επικρατούν τα είδη 
που χαρακτηρίζουν θερμές συνθήκες (G. ruber alba, G. ruber rosea, G. rubescens, 
G. siphonifera, O. universa), ενώ  σημαντική είναι και η παρουσία των ειδών G. 
bulloides και G. trilobus που αντανακλούν εισροή υδάτων χαμηλής αλατότητας είτε 
από τη Μαύρη Θάλασσα είτε από τη δράση των ποταμών λόγω των θερινών 
βροχοπτώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της στρωματοποίησης της 
υδάτινης στήλης (ερμηνεύεται με βάση τις μικρότερες τιμές του λόγου G. bulloides/G. 
ruber), η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία δυσοξικών συνθηκών και 
στην τελική απόθεση του σαπροπηλητικού ορίζοντα SMH (5.4-4.3 kyrcal BP; 
Triantaphyllou et al., 2009a). Η ανοδική τάση στις τιμές SST γίνεται αντιληπτή και 
από την καμπύλη του λόγου Mg/Ca, καθώς και από αυτή των ισοτόπων οξυγόνου 
όπου σημειώνονται αρνητικές τιμές δ18Ο (-0,35 έως -0,96‰) (Εικ. 7.7). Η μέγιστη 
θερμοκρασία στην υδάτινη στήλη του νοτίου Αιγαίου φαίνεται να επιτυγχάνεται στα 
4.3 kyrnc BP με τα ισότοπα οξυγόνου (παρούσα διατριβή), λίγο αργότερα από ότι 
έδειξαν οι αναλύσεις  των αλκενονών στον ίδιο πυρήνα (στα 4.6 kyrnc BP-μέγιστο 
24.90C; Triantaphyllou et al., 2009a). Αντίστοιχα στο βόρειο Αιγαίο το υψηλότερο 
ποσοστό (+96,5%) του παλαιοκλιματικού δείκτη για τον πυρήνα SK-1 (Εικ. 7.8) 
συμφωνεί απόλυτα με το θερμοκρασιακό μέγιστο που προέκυψε από τις αναλύσεις 
αλκενονών στον πυρήνα SL-152 (στα 4.7 kyrnc BP-μέγιστο 19.30C; Κατσούρας, 
2009). Η παραπάνω σύγκριση φανερώνει επίσης την προοδευτική αύξηση της 
θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας (4-50C) από το βόρειο στο νότιο Αιγαίο, με τις 
τιμές της να κυμαίνονται από 17-19.30C στο πρώτο και από 21-24.90C στο δεύτερο. 
 
“AEGC7” ψυχρό και ξηρό συμβάν (4.0-3.5 Kyrnc BP) 
∆ιάφορες μικροπαλαιοντολογικές καταγραφές (βασισμένες στις συγκεντρώσεις 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων, διατόμων, γυρεόκοκκων) στη νότια Μεσόγειο έχουν 
παρουσιάσει σημαντικές περιβαλλοντικές-κλιματικές διαφοροποιήσεις στην περίοδο 
4.3-4.0 kyrcal BP, δεικνύοντας παράλληλα μία μεταστροφή από υγρές σε ξηρές 
συνθήκες (Roberts et al., 2008; Triantaphyllou et al., 2009a). Ο ξηρός χαρακτήρας 
του κλίματος ενισχύεται επίσης από την πτώση της στάθμης λιμνών (Ν∆ Μεσόγειο - 
Magny et al., 2011; Νότια Ιταλία - Sadori et al.,  2011), την μείωση των 
βροχοπτώσεων (λεκάνη Λεβαντίνου, Soreq Cave – Bar-Matthews et al., 1998) και 
αύξηση της αλατότητας (Α. Μεσόγειος, Βόρειο Tchad – Kropelin et al., 2008) καθώς 
και από άλλους ιζηματολογικούς δείκτες (Ariztegui et al., 2001). Επιπλέον, υπάρχουν 
αναφορές για την ταυτόχρονη μείωση της ανταλλαγής επιφανειακών υδάτων με την 
Μαύρη Θάλασσα (Sperling et al., 2003) η οποία έδρασε αθροιστικά στην απότομη 
ψύχρανση του βόρειου Ημισφαιρίου (Bond et al., 1997; Mayewski et al., 2004; 
Migowski et al., 2006) και επιδείνωσε το κλίμα στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κλιματικής μεταβολής αναφέρεται το ψυχρό 
και ξηρό επεισόδιο που καταγράφηκε στην κεντρική Ιταλία (Lago di Mezzano) λίγους 
αιώνες μετά την απόθεση της τέφρας του Αβελίνο (Sadori et al., 2011; Zanchetta et 
al., 2011) και το οποίο χρονολογήθηκε στα 4.0 kyrcal BP (Sadori et al., 2008). Κατά τη 
διάρκεια του κλιματικού ψυχρού/ξηρού επεισοδίου που αντιστοιχεί στα 4.2-4.1 kyrcal 
BP, παρατηρήθηκε μία μείωση των επιφανειακών υδάτων του Ατλαντικού κατά 1-20C 
(Bond et al., 1997), η οποία είναι ορατή και στα ύδατα της Μεσογείου αλλά και του 
Αιγαίου Πελάγους περίπου στα 4.3-4.2 kyrcal BP (Kuhnt et al., 2007). Την ίδια 
χρονική περίοδο (στα 4.0 kyrnc BP), σύμφωνα με τις καταγραφές των πυρήνων από 
το Αιγαίο παρατηρείται η αύξηση του λόγου G. bulloides/G.ruber, ο οποίος 
αντανακλά την τελική αποσταθεροποίηση της ήδη στρωματοποιημένης υδάτινης 
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στήλης (Εικ. 7.7). Στην καμπύλη των ισοτόπων οξυγόνου για τον πυρήνα NS-14 
παρατηρούμε μία σημαντική μεταβολή, με τις αντίστοιχες τιμές δ18Ο να μεταπίπτουν 
από αρνητικές σε θετικές (από -0.965‰ στα 4.3 kyrnc BP στα 0.127‰ περίπου στα 
4.0 kyrnc BP) με το αποκορύφωμά τους να σημειώνεται στα 3.75 Kyrnc BP (+0.392‰) 
(Εικ. 7.7). Από τα 4.0 έως τα 3.5 kyrnc BP οι παλαιοκλιματικές καπύλες των πυρήνων 
NS-14 και NS-40 φανερώνουν μία μείωση των ποσοστών τους κατά 5-10%, η οποία 
αντιστοιχεί σε μείωση της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας κατά 0.5-10C. Η 
ψύχρανση αυτή παρατηρείται σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές (Κατσούρας, 
2009) και στο βόρειο Αιγαίο (κατά 1.20C) μέχρι τα 3.5 kyrnc BP και αντανακλάται στην 
πανίδα του SK-1με τον επαναποικισμό των ειδών G. inflata και G. glutinata. Το 
γεγονός ότι η ψύχρανση αυτή των υδάτων στα 4.0-3.5 kyrnc BP είναι περίπου της 
ίδιας έντασης με αυτήν που παρατηρείται στα 5.9-6.1 kyrnc BP μετά το πέρας του 
σαπροπηλού S1 ενισχύει τις προσδοκίες για κυκλικότητα των ψυχρών κλιματικών 
γεγονότων. 
 
Σύμφωνα με τους Zhao et al. (2010), το κλιματικό αυτό επεισόδιο αντανακλά μία μη-
γραμμική καταγραφή του κλιματικού συστήματος στη βαθμιαία μείωση της ηλιακής 
ακτινοβολίας, σε συνδυασμό με την παράμετρο της εποχικότητας που χαρακτηρίζει 
το βόρειο ημισφαίριο. Ο παραπάνω τροχιακού χαρακτήρα μηχανισμός επέφερε 
αλλαγές στη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Αυτές αντανακλώνται  από την προς 
τα νότια μετακίνηση της ITCZ στην τροπική ζώνη (Haug et al., 2001), η οποία 
οδήγησε στην μετακίνηση των δυτικών ανέμων προς τα νότια με αποτέλεσμα πιο 
υγρό κλίμα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη στην Ευρώπη και τη βορειοδυτική Μεσόγειο, 
αλλά και πιο ξηρό και ψυχρό κλίμα στη νοτιοδυτική και ανατολική Μεσόγειο (Marchal 
et al., 2002). Στα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη (νοτίως του Λιβυκού Πελάγους) το 
προαναφερθέν ψυχρό και ξηρό συμβάν εκφράζεται ως ένα γεγονός μεγάλης 
ανομβρίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση σημαντικών πολιτισμών. 
Έχει συνδεθεί με την κατάρρευση της Αρκαδικής αυτοκρατορίας στην Μέση Ανατολή 
λόγω του εκτοπίσματος των δυτικών ανέμων της Μεσογείου και των Ινδικών 
μουσώνων (Weiss et al., 1993; Cullen et al., 2000), την εξαφάνιση Νεολιθικών 
πολιτισμών στην Κίνα (Wu & Liu, 2004), καθώς και με το τέλος του πολιτισμού 
Harappan στην Ινδία (Caratini et al., 1994). Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του 
κλιματικού αυτού επεισοδίου φαίνεται να τερματίζεται περίπου στα 4.0 kyrcal BP στην 
τροπική (π.χ. Μεσοποταμία, Αραβία - Caratini et al., 1994) και περίπου στα 3.8 kyrcal 
BP στην υποτροπική ζώνη (π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα - Magny et al., 2009; 
Geraga et al., 2010; Peyron et al., 2011; Mercuri et al., 2011), έχοντας όμως αφήσει 
ανεξίτηλα τα σημάδια του στην πορεία του ανθρώπινου γένους και στους 
πολιτισμούς που αυτοί δημιούργησαν. 
 
Εντονα ξηρές και θερμές συνθήκες με ταυτόχρονη αύξηση της αλατότητας στην 
υδάτινη στήλη (4.0-3.0 kyrnc BP) 
Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση των πυρήνων του βορείου και 
νοτίου Αιγαίου δείχνουν ότι αυτό το διάστημα επικρατούσαν έντονα ξηρές και θερμές 
συνθήκες, οι οποίες επικρατούσαν σχεδόν σε ετήσια βάση. Η διαπίστωση αυτή 
φανερώνει την ελαχιστοποίηση των εποχιακών αντιθέσεων, η οποία 
αντικατοπτρίζεται στην υδάτινη στήλη με την αύξηση των ποσοστών εμφάνισης των 
G. ruber και G. bulloides, που διαβιούν με την ίδια ευκολία τόσο τον χειμώνα όσο και 
το καλοκαίρι και αντέχουν στην αύξηση της θερμοκρασίας και της αλατότητας.  
 
Η ανοδική τάση της θερμοκρασίας είναι ιδιαιτέρως αισθητή σε όλες τις 
παλαιοκλιματικές καμπύλες των υπό μελέτη πυρήνων του Αιγαίου Πελάγους, με τα 
αντίστοιχα ποσοστά να ξεπερνούν ακόμα και το 85% στους πυρήνες NS-14, NS-18 
και SK-1 (Εικ. 7.7, 7.8). Αυτό συνεπάγεται ότι κυριαρχούν τα είδη που είναι ενδεικτικά 
θερμών υδάτων, ενώ παράλληλα τα είδη χαρακτηριστικά ψυχρών υδάτων 
απουσιάζουν από την πανίδα του Αιγαίου Πελάγους. Ωστόσο, στο ίδιο χρονικό 
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διάστημα παρατηρείται μικρή αύξηση των τιμών δ18Ο (+0,127 έως +0,420‰). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των παλαιοκλιματικών καμπυλών από Αιγαίο, 
καθώς και την γενικότερη τάση θέρμανσης που παρουσιάζουν παρόμοιες θαλάσσιες 
καταγραφές της Μεσογείου για το παραπάνω χρονικό διάστημα (Κόλπος του 
Σαλέρνο – Di Donato et al., 2008; Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος – Dormoy et al., 2009; 
Νότια Ευρώπη – Davis et al., 2003) συμπεραίνουμε ότι οι θετικές τιμές δ18Ο που 
χαρακτηρίζουν τις αποθέσεις αυτού του διαστήματος σχετίζονται με αύξηση της 
αλατότητας και όχι της θερμοκρασίας. Σε αυτό συνηγορεί και η λεπτομερής 
μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων που χαρακτηρίζουν τα ιζήματα αυτής της 
περιόδου, η οποία κατέδειξε ότι η ομάδα G. bulloides αντιπροσωπεύεται κυρίως από 
το είδος G. falconensis, ενδεικτικό υψηλών τιμών αλατότητας. Η τελευταία λειτουργεί 
καταλυτικά ώστε η εξάτμιση των υδάτων να είναι μεγαλύτερη από την καθίζηση 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, υποδηλώνοντας το έντονα ξηρό χαρακτήρα του 
κλίματος αυτή την χρονική περίοδο. 
 
Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο η μικρή μείωση που παρουσιάζουν οι τιμές δ13C από τα 
3.5-3.2 kyrnc BP (middle Bronze Age), η οποία συνοδεύεται από την αύξηση του 
ποσοστού συμμετοχής του είδους G. trilobus στην πελαγική μικροπανίδα του 
Αιγαίου. Και οι δύο παραπάνω διαπιστώσεις πιθανά υποδηλώνουν την ανάπτυξη 
ενός επιφανειακού στρώματος χαμηλής αλατότητας, πλούσιων σε θρεπτικά 
συστατικά λόγω της δράσης των ποταμών. Παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί 
και στο Ιόνιο Πέλαγος, σύμφωνα με τις καταγραφές του πυρήνα Ζ1 (Geraga et al., 
2008), αλλά και στην Αδριατική Θάλασσα (Oidfield et al., 2003). Οι τελευταίοι 
ερμήνευσαν το γεγονός αυτό ως ένα επεισόδιο το οποίο οδήγησε στην αυξημένη 
προσφορά χερσογενούς υλικού και στην επιτάχυνση των ρυθμών ιζηματογένεσης. 
Αντιθέτως, από τα 3.2-2.8 kyr (late Bronze Age), οι κλιματικές συνθήκες 
χαρακτηρίζονται περισσότερο ξηρές. 
 
“AEGC8” ψυχρό συμβάν (3.2-2.8 kyrnc BP) 
Στην κορυφή της παρούσας κλιματικής περιόδου παρατηρείται μία σημαντική αύξηση 
των τιμών δ18Ο (+0.251 έως +0.309‰) στον πυρήνα NS-14 που συνεπάγονται 
αντίστοιχη μείωση της θερμοκρασίας των υδάτων  του Αιγαίου Πελάγους (Εικ. 7.7). 
Σύμφωνα με την θερμοκρασιακή καμπύλη των αλκενονών για τον ίδιο πυρήνα 
(Triantaphyllou et al., 2009a) η θερμοκρασία των υδάτων στα 2.9 kyrnc BP (3.0 kyr 
cal BP) ήταν 18.50C, σημαντικά χαμηλότερη (-3,30C) από την τιμή των 21.80C που 
χαρακτήριζε την κορυφή του σαπροπηλού του Μέσου Ολοκαίνου. Η πτώση αυτή 
συμφωνεί με τα αποτελέσματα των αντίστοιχων παλαιοκλιματικών καμπυλών, οι 
οποίες δείχνουν μία μείωση των ποσοστών από τα 3.2 στα 3.0 kyrnc BP (Εικ. 7.7). 
Στο βόρειο Αιγαίο αντίστοιχα παρατηρείται μία μείωση του παλαιοκλιματικού δείκτη 
του πυρήνα SK-1 με βάση τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα, η οποία συμπίπτει με την 
μείωση της θερμοκρασίας κατά 2.50C (καμπύλη αλκενονών) για το διάστημα από 
3.2-2.9 kyrnc BP (Εικ. 7.8). Το ψυχρό αυτό συμβάν είναι σύγχρονο με ισοδύναμο 
κλιματικά ψυχρό-ξηρό γεγονός που καταγράφεται στις ισοτοπικές καταγραφές των 
υψηλών γεωγραφικών πλατών λόγω των σφοδρών ανέμων από το μέτωπο της 
Σιβηρίας (υψηλές Κ+ συγκεντρώσεις), ενώ ο παγκόσμιος χαρακτήρας του προκύπτει 
από την αντιστοίχιση του με το RCC 4 κλιματικό γεγονός των Mayewski et al. (2004) 
(Πιν. 7.7). Μειώσεις των τιμών της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας έχουν 
επίσης επισημανθεί στις θαλάσσιες καταγραφές από την δυτική (Cacho et al., 2001), 
κεντρική (Sangiorgi et al., 2003; Sbaffi et al., 2004) και ανατολική Μεσόγειο (Gogou 
et al., 2007; Geraga et al., 2008, 2010; Jalut et al., 2009) (Πιν. 7.7), ενώ ο ξηρός 
χαρακτήρας αυτού του κλιματικού επεισοδίου (από 3.0 έως 1.7 kyrcal BP) 
επιβεβαιώνεται από μία σειρά πυρήνων από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
(Schilman et al., 2001). Στο σύνολό τους, όλες οι παραπάνω καταγραφές δεικνύουν 
την αντιστοιχία μεταξύ των κλιματικών συστημάτων των υψηλών και χαμηλών 
γεωγραφικών πλατών. 
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8. Ο ΛΟΓΟΣ Mg/Ca ΩΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΛΑΙΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
 
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
8.1.1. Ιχνοστοιχεία στον ασβεστίτη των τρηματοφόρων και μέθοδοι 
προσδιορισμού τους 
Η κατανομή και η σύσταση των ιχνοστοιχείων στα ασβεστιτικά κελύφη των 
τρηματοφόρων αποτελούν βασικό εργαλείο με βάση το οποίο δύναται να 
ερμηνευτούν οι παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες. Τα κελύφη τρηματοφόρων 
αποτελούνται από σχεδόν καθαρό ασβεστίτη, σχεδόν 99% κατά βάρος σε ανθρακικό 
ασβέστιο (CaCO3). Επιπλέον, έχουν επαρκώς αποδειχθεί και αναγνωριστεί 15 
ιχνοστοιχεία στα ασβεστιτικά κελύφη των τρηματοφόρων (Lea, 1999). Τέσσερα 
στοιχεία (Mg, Na, Sr και F) ανιχνεύονται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 10-3 mol 
mol-1 Ca, ενώ επειδή αυτά αποτελούν περισσότερο από το 0.25% του συνολικού 
βάρους συχνά αναφέρονται και ως «μικρότερα στοιχεία» (minor elements). Όλα τα 
υπόλοιπα παρουσιάζονται με εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις της τάξεως του10-4 

έως 10-9 mol mol-1 Ca (Εικ. 8.1). Πιο αναλυτικά, πέντε ιχνοστοιχεία (B, Li, Mn, Zn και 
Ba) εμφανίζονται σε αφθονίες μεταξύ 10-4 και 10-6 mol mol-1 Ca, ενώ τα 
εναπομείναντα έξι ιχνοστοιχεία (Fe, Cu, Nd, Cd, V και U) παρουσιάζουν 
συγκεντρώσεις από 10-6 έως 10-9 mol mol-1 Ca.  
 

 
 
Εικ. 8.1: Ιχνοστοιχεία στα ασβεστιτικά κελύφη των τρηματοφόρων. 
Fig. 8.1: Trace elements in foraminiferal calcite 
 



Chapter 8: The Mg/Ca Ratio as a Palaeotemperature Proxy  

164 

 

Τα ιχνοστοιχεία ενσωματώνονται απευθείας από το θαλάσσιο ύδωρ κατά τη διάρκεια 
της καθίζησης του κελύφους και γι’ αυτό τον λόγο η σύσταση του κελύφους των 
τρηματοφόρων αντανακλά τόσο τη σύσταση των θαλασσίων υδάτων όσο και τις 
φυσικές και βιολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της απόθεσης τους. Η χρήση τους, 
σαν μέθοδοι υπολογισμού των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ωκεανών, θέτει ως 
προϋπόθεση να έχουν εκπληρωθεί οι ακόλουθες συνθήκες: α) να υπάρχει μία 
καθορισμένη σχέση μεταξύ της μεθόδου υπολογισμού του ιχνοστοιχείου και της 
παραμέτρου που μας ενδιαφέρει, β) η σχέση αυτή να διατηρείται στα ασβεστιτικά 
κελύφη ακόμα και μετά τον ενταφιασμό τους στον πυθμένα των ωκεανών, γ) να 
μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο λόγος των ιχνοστοιχείων ώστε να προκύψουν 
αξιόπιστα προς ερμηνεία δεδομένα.  
 
Έτσι, η σχέση μεταξύ Cd και P στους ωκεανούς, εκφρασμένη με τον λόγο Cd/P στα 
κελύφη των τρηματοφόρων, χρησιμοποιείται σαν μέθοδος υπολογισμού των 
φωσφορικών και κατ’επέκταση της ωκεάνιας κυκλοφορίας των υδάτων του πυθμένα 
(Boyle, 1988, 1992). Η σχέση μεταξύ Ba και των ανθρακικών ιόντων επιτρέπει την 
χρήση του λόγου Ba/Ca σαν μία μέθοδο υπολογισμού της αλκαλικότητας (Lea & 
Boyle, 1989, 1990). Ο λόγος Zn/Ca σε συνδυασμό με τον λόγο Cd/Ca μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των ανθρακικών ιόντων στα 
βαθύτερα ύδατα (Marchitto et al., 2000), ενώ ο λόγος U/Ca στα βενθονικά 
τρηματοφόρα είναι ενδεικτικός των συγκεντρώσεων του ουρανίου στην υδάτινη 
στήλη, γεγονός που αποτελεί και πιθανό δείκτη ανοξικών ή χαμηλής οξυγόνωσης 
των υδάτων του πυθμένα (Russell et al., 1994). Η ισοτοπική σύσταση του βορίου, 
δ11B, (Palmer & Pearson, 2003) και ο λόγος B/Ca στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα (Yu 
et al., 2007) χρησιμοποιούνται σαν μέθοδοι υπολογισμού του pH των επιφανειακών 
υδάτων, ενώ ο ίδιος λόγος στα βενθονικά τρηματοφόρα αντανακλά τις συνθήκες 
κορεσμού των ανθρακικών στα ύδατα του πυθμένα (Yu & Elderfield, 2007). 
 
Οι δείκτες κατανομής των θρεπτικών συστατικών στους ωκεανούς παρέχουν 
σημαντικές πληροφορίες για τις μεταβολές στην ωκεάνια κυκλοφορία και ανάμειξη 
των υδάτων, καθώς και για τις διαδικασίες που ελέγχουν τις συγκεντρώσεις 
διοξειδίου του άνθρακα στους ωκεανούς. Σύμφωνα με τον Boyle (1992), ο 
συνδυασμός της ισοτοπικής σύστασης του άνθρακα δ13C και του λόγου Cd/Ca είναι 
ιδιαιτέρως αποτελεσματικός σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Και οι δύο μέθοδοι, τόσο 
επί των πλαγκτονικών όσο και επί των βενθονικών τρηματοφόρων, μαρτυρούν τις 
χημικές αντιθέσεις μεταξύ των επιφανειακών και των υδάτων του πυθμένα αλλά και 
διαφορές ως προς την συμπεριφορά των τρηματοφόρων, που οδηγούν σε 
διαφοροποιήσεις ως προς την παλαιοωκεανογραφική τους κατανομή (Boyle, 1988). 
 
Η παρατήρηση ότι το βάρος του κελύφους των τρηματοφόρων στον πυθμένα των 
ωκεανών μειώνεται λόγω της διάλυσης αναλογικά με τον βαθμό υποκορεσμού του 
ανθρακικού ασβεστίου (Lohmann, 1995), επιτρέπει την χρήση της μάζας των ατόμων 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των 
ανθρακικών ιόντων ([CO3

2-]) στα βαθύτερα ύδατα της υδάτινης στήλης (Spero et al., 
1997; Bijma et al., 1999). Λόγω της απλότητας ως προς την χρήση της, η μέθοδος 
αυτή αποτελεί δείκτη της συγκέντρωσης των ανθρακικών ιόντων (Broecker & Clark, 
2001a,b), ενώ όπως αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά πειράματα η λειτουργία της 
ασβεστιτοποίησησης των ασβεστολιθικών κελυφών των τρηματοφόρων επηρεάζεται 
από τα ιόντα ([CO3

2-]) της υδάτινης στήλης. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων συλλεχθέντα από επιφανειακά ιζήματα πυθμένα του 
Βόρειου Ατλαντικού, οι Barker & Elderfield το 2002 κατέδειξαν διακυμάνσεις του 
βάρους των κελυφών με τα ανθρακικά ιόντα στα επιφανειακά ύδατα τόσο κατά την 
διάρκεια παγετωδών όσο και μεσοπαγετωδών περιόδων. Πιο αναλυτικά τα κελύφη 
με ηλικία παγετωδών περιόδων εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερο βάρος συγκριτικά 
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με τα αντίστοιχα μεσοπαγετωδών περιόδων. Η παραπάνω διαπίστωση αποδόθηκε 
από τους ίδιους ερευνητές στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθρακικών ιόντων στις 
παγετώδεις περιόδους σε συνδυασμό με τις μειωμένες τιμές ατμοσφαιρικού CO2. 
Συνεπώς, το βάρος των πλαγκτονικών τρηματοφόρων αντανακλά έναν συνδυασμό 
παραγόντων με την επίδραση της διάλυσης στον πυθμένα των ωκεανών σαν 
συνέπεια της κατανομής των ανθρακικών ιόντων στα ύδατα του πυθμένα, ενισχυμένη 
με την μεταβλητότητα του βάρους των κελυφών, σαν αποτέλεσμα της μεταβολής των 
συγκεντρώσεων των ανθρακικών ιόντων στα επιφανειακά ύδατα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση στην κατανόηση του κλιματικού συστήματος των ωκεανών 
στο γεωλογικό παρελθόν αποτελούν οι έγκυροι υπολογισμοί της 
παλαιοθερμοκρασίας των υδάτων. Οι ποιοτικές και ποσοτικές κατανομές της 
περιεχόμενης μικροπανίδας και η ισοτοπική σύσταση οξυγόνου του ασβεστίτη από 
τα κελύφη των τρηματοφόρων έχουν εκτενώς χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για 
την αναπαράσταση των παλαιοθερμοκρασιών της υδάτινης στήλης. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, σαν δείκτες της ωκεάνιας παλαιοθερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται κατά 
κύριο λόγο οι λόγοι Mg/Ca και Sr/Ca στα κελύφη των τρηματοφόρων (Nürnberg et 
al., 1996a,b; Hastings et al., 1998; Lea et al., 1999a,b, 2000; Elderfield & Ganssen, 
2000; Mashiotta et al., 1999; Dekens et al., 2002; Lear et al., 2002; Barker et al., 
2005; Mortyn et al., 2005).  
 
Ο πρώτος παρουσιάζει έντονη εξάρτηση με τη θερμοκρασία, λόγω της ενσωμάτωσης 
του Mg κατά την διάρκεια της ασβεστιτοποίησης των τρηματοφόρων, και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εύρεση των θερμοκρασιών ασβεστιτοποίησης των 
τρηματοφόρων. Επιπλέον, σαν μία ανεξάρτητη μέθοδος ο λόγος Mg/Ca παρέχει 
σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες για την ισοτοπική σύσταση του οξυγόνου του 
ασβεστίτη των τρηματοφόρων (δ18Oc). Ο τελευταίος αντανακλά τόσο την 
θερμοκρασία των υδάτων όσο και την ισοτοπική σύσταση οξυγόνου της υδάτινης 
στήλης (δ18Ow)., και χαρακτηρίζεται σαν δείκτης των μεταβολών των παγετωδών 
καλυμμάτων και της αλατότητας σε παγκόσμια κλίμακα (Mashiotta et al., 1999; Lear 
et al., 2000). Η μελέτη του λόγου Sr/Ca στα κελύφη των τρηματοφόρων έχει 
προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σαν δείκτης της χημείας των υδάτων, 
παρουσιάζοντας σαφώς μικρότερης εμβέλειας παλαιοθερμοκρασιακά σήματα από 
τον λόγο Mg/Ca (Lea et al., 1999b; Elderfield et al., 2000, 2002; Lear et al., 2003; 
Mortyn et al., 2005). Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην 
περίπτωση των αραγωνιτικής σύστασης κοραλλιών στα οποία καταγράφεται μία 
έντονη συσχέτιση με την θερμοκρασία (de Villiers et al., 1994, 1995; McCulloch et al., 
1994; Shen et al., 1996). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Mitsuguchi et al. (1996) 
μελέτησαν τους λόγους Mg/Ca και Sr/Ca σε αποικίες κοραλλιών σαν μέθοδοι 
παλαιοθερμομετρίας και κατέληξαν ότι ο πρώτος παρουσιάζει τέσσερις φορές 
μεγαλύτερη συσχέτιση με τη θερμοκρασία από τον δεύτερο, αλλά με αντιστρόφως 
ανάλογη πορεία, δηλαδή η αύξηση του λόγου Mg/Ca με τη θερμοκρασία συνδέεται 
με αντίστοιχη μείωση του λόγου Sr/Ca. 
 
Αν θέλαμε να συστηματοποιήσουμε τις μεθόδους που προκύπτουν από την μελέτη 
των διαφόρων ιχνοστοιχείων που αυτά ανιχνεύονται και προσδιορίζονται στα κελύφη 
των τρηματοφόρων θα μπορούσαμε σε γενικές γραμμές να τις κατατάξουμε σε μία 
από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 
 

- «Φυσικές» μέθοδοι, όπως είναι τα ισότοπα των Mg, Sr, F και B, οι οποίες 
αντανακλούν κυρίως τις φυσικές παραμέτρους, όπως αυτές της 
θερμοκρασίας και  της πίεσης.  

- «Παραγωγικές» μέθοδοι , όπως  για παράδειγμα η μέθοδος υπολογισμού του 
Cd και του Ba, οι οποίες προσδιορίζουν τα θρεπτικά συστατικά και παρέχουν 
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πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των ανθρακικών στα διάφορα βάθη της 
υδάτινης στήλης. 

- «Χημικές» μέθοδοι, όπως τα ισότοπα των Li, U, V, Sr και Nd, η ερμηνεία των 
οποίων συντελεί στην κατανόηση των χημικών ιδιοτήτων των ωκεάνιων 
υδάτων καθώς και στη γενικότερη γνώση της ιστορίας των ωκεανών. 

- «∆ιαγενετικές» μέθοδοι, όπως η μελέτη του Mn, η οποία αντανακλά κάθε 
είδους δευτερογενείς μετα-αποθετικές διαδικασίες. 

 
Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στην πρώτη κατηγορία και ερευνά τον λόγο Mg/Ca 
στα ασβεστιτικά κελύφη των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Η επιτυχής εφαρμογή 
της, όπως και όλων των μεθόδων που σχετίζονται με την μελέτη των ιχνοστοιχείων, 
απαιτεί αφενός την ανάπτυξη μίας αναλυτικής μεθοδολογίας που να διασφαλίζει 
ακριβείς μετρήσεις και αφετέρου την γνώση της σχέσης μεταξύ της μεθόδου και της 
παραμέτρου της υδάτινης στήλης που εξάγεται από τα δεδομένα. Η κατανόηση του 
τρόπου ενσωμάτωσης των ιχνοστοιχείων στα βιογενούς προέλευσης ανθρακικά 
κελύφη των σύγχρονων τρηματοφόρων είναι εξίσου σημαντική. Τέλος, το βάθος και 
οι συνθήκες διαβίωσης των τρηματοφόρων σε συνδυασμό με τις εποχές όπου αυτά 
ασβεστιτοποιούν και ενσωματώνουν τα ιχνοστοιχεία στο κέλυφός τους επηρεάζουν 
σε σημαντικό βαθμό τις συνεπαγόμενες καταγραφές και χρειάζεται να λαμβάνονται 
υπόψη στην ερμηνεία και ανασύσταση της παλαιο-χημείας των ωκεανών.  
 
8.1.2. Βασικές γεωχημικές αρχές για την ένταξη των ιχνοστοιχείων στα 
τρηματοφόρα 
 
8.1.2.1. Μηχανισμοί ενσωμάτωσης στερεων διαλυματων 
Γενικά, σύμφωνα με τον Lea (1999), υπάρχουν δύο μηχανισμοί για την ενσωμάτωση 
των ιχνοστοιχείων στα ασβεστιτικής φύσεως κελύφη των τρηματοφόρων. i) Με 
απευθείας στερεά διάλυση, όπου τα ιχνοστοιχεία αντικαθιστούν απευθείας τα ιόντα 
Ca+2 στη δομή του ασβεστίτη και ii) με «παγίδευση», σύμφωνα με την οποία το 
ιχνοστοιχείο απαντά ως μία ξεχωριστή φάση ή σαν ένα απορροφημένο ιόν. Η 
αντικατάσταση από ισόμορφα στερεά διαλύματα παρέχει αναμφίβολα τον πιο ικανό 
μηχανισμό για την ένταξη του ιχνοστοιχείου, επειδή σχετίζεται και διέπεται κατά κύριο 
λόγο από τη θερμοδυναμική. Τα ιχνοστοιχεία με συμβατές ιοντικές ακτίνες με αυτές 
των ιόντων Ca+2 και με ισόμορφες χημικές δομές με αυτές του  ασβεστίτη είναι πιο 
πιθανό να εμφανίζουν ισόχρονη ιοντική αντικατάσταση στα κελύφη των 
τρηματοφόρων (Lea, 1999). Από την άλλη, η διαδικασία της παγίδευσης των 
ιχνοστοιχείων είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε μία ομογενής ορυκτολογική 
σύνθεση και επιπλέον ελέγχεται από κινητικούς παράγοντες όπως η καθίζηση. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μερικά ιχνοστοιχεία μπορεί να ενσωματωθούν 
σύμφωνα με ένα συνδυασμό παραγόντων. Σε αυτή την περίπτωση, το χημικό 
στοιχείο θα μπορούσε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα τόσο στο στερεό διάλυμα όσο και 
σε ορισμένα τμήματα των κρυστάλλων που θα προκύψουν από τη μέθοδο της 
«παγίδευσής» του (Lea, 1999). 

  
Στην περίπτωση της μεθόδου Mg/Ca, η αρχή στην οποία στηρίζεται η 
παλαιοθερμομετρία είναι ότι η αντικατάσταση του Mg στον ασβεστίτη είναι ενδόθερμη 
αντίδραση και ως εκ τούτου ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες (Lea, 2003). Στην 
πραγματικότητα, το Mg και το Sr σχηματίζουν τα πιο σημαντικά στερεά διαλύματα 
στη σειρά του ανθρακικού ασβεστίου (Lea et al., 1999b). Ένα στερεό διάλυμα 
αποτελεί ένα στερεής κατάστασης διάλυμα ενός ή περισσοτέρων διαλυμένων ουσιών 
σε ένα διαλύτη και τέτοιου είδους μίγματα θεωρούνται ως πιο τυπικά διαλύματα από 
μία ανάμειξη ουσιών, όπου η κρυσταλλική δομή του διαλύτη παραμένει αμετάβλητη 
ακόμα και μετά την προσθήκη των διαλυμένων ουσιών και/ή όταν το μίγμα παραμένει 
σε μία ξεχωριστή και ενιαία ομογενής φάση (Callister, 2006). 
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Συνοψίζοντας, τα στερεά διαλύματα μπορεί να σχηματιστούν όταν η διαλυμένη ουσία 
και ο διαλύτης ικανοποιούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 1. Όμοια ατομική 
ακτίνα (radii), 2. Όμοια κρυσταλλική δομή, 3. Όμοιες ηλεκτραρνητικότητες, 4. Όμοιο 
σθένος. 
 
8.1.2.2. Θερμοδυναμική της αντικατάστασης των ιχνοστοιχείων 
Παρά τις δυσκολίες που ενέχει η προσπάθεια πραγματοποίησης των ενδιάμεσων 
σταδίων των χημικών αντιδράσεων που ελέγχονται κυρίως από βιολογικούς 
παράγοντες, με τη χρήση της θερμοδυναμικής ισορροπίας, είναι σημαντικό να 
εξεταστεί ποιοι θερμοδυναμικοί υπολογισμοί όσον αφορά τις καθαρές ορυκτές φάσεις 
δύναται να προβλέψουν την υποκατάσταση του Mg στον ασβεστίτη, λόγω της 
εξάρτησής τους από την θερμοκρασία (Lea et al., 1999b). Κάθε αντίδραση η οποία 
συνοδεύεται από μεταβολή της ενθαλπίας η της θερμότητάς της (∆H0), είναι 
ευαίσθητη στις μεταβολές της θερμοκρασίας σύμφωνα με την εξίσωση του van’t Hoff 
(Lea et al., 1999b):   

                                     d lnK / d (1/T) = -∆Η/R,                                         [1] 
 

όπου Τ η θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν, R η σταθερά του αερίου και Κ η σταθερά 
ισορροπίας για την αντίδραση. Οι αντιδράσεις με τις μεγαλύτερες απόλυτες τιμές της 
μεταβολής της ενθαλπίας (∆H0) θα παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη εξάρτηση από 
τη θερμοκρασία. 

 
Η εξίσωση [1] προβλέπει ότι η εξάρτηση της θερμοκρασίας της αντικατάστασης του 
Mg θα είναι εκθετική. Σύμφωνα με τους Koziol & Newton, (1995), η πιο πρόσφατη 
εκτίμηση της μεταβολής της ενθαλπίας ∆Hº για την αντικατάσταση του Mg στον 
ασβεστίτη (21 KJ mol-1) υποδηλώνει ότι η περιεχόμενη αναλογία Mg/Ca ενός 
θερμοδυναμικά ιδανικού ασβεστίτη θα αυξηθεί εκθετικά κατά ένα ποσοστό περίπου 
3% ανά βαθμό κελσίου, μεταξύ 0º και 30ºC. Επιπλέον, τα πειράματα σε ανόργανης 
προέλευσης ασβεστίτη επιβεβαιώνουν την εξάρτηση της ενσωμάτωσης του Mg στον 
ασβεστίτη από τη θερμοκρασία (Mucci, 1987; Oomori et al., 1987).  
 
Από γεωχημικής πλευράς και σύμφωνα με τους αυστηρούς φυσικούς 
(θερμοδυναμικούς) νόμους, η ιδανική κατάσταση για την ομογενή ενσωμάτωση ενός 
ιχνοστοιχείου στον ασβεστίτη προβλέπει αφενός κανονική και αφετέρου 
επαλανβανόμενη συμπεριφορά των ιχνοστοιχείων στα κελύφη των τρηματοφόρων. 
Εν τούτοις, υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ της σύνθεσης των κελυφών των 
τρηματοφόρων και των θερμοδυναμικών προβλέψεων, οι οποίες δείχνουν ότι η 
αντικατάσταση αυτή δεν λαμβάνει χώρα με ένα τέτοιο ιδανικό θερμοδυναμικό τρόπο 
(Lea, 1999). Τα τρηματοφόρα είναι ζώντες οργανισμοί και συνεπώς αποθέτουν 
ενεργά τα κελύφη τους, γεγονός που έχει άμεση συνέπεια τόσο στη δομή όσο και στη 
χημεία των ασβεστιτικής φύσεως κελυφών τους. Περιέχουν 5 έως 10 φορές λιγότερο 
μαγνήσιο από αυτό που αναμένεται με βάση τους θερμοδυναμικούς υπολογισμούς 
σε ανόργανο ασβεστίτη (Bender et al., 1975) και επιπλέον, η απόκριση του 
μαγνησίου που ενσωματώνεται στα κελύφη, ως προς τη θερμοκρασία, είναι περίπου 
3 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της θερμοδυναμικής πρόβλεψης και των 
ανόργανων παρατηρήσεων, που υπολογίζουν κατά μέσο όρο 9 ± 1% ανά ºC (Lea, 
2003). Αυτές οι διαφορές σαφώς καταδεικνύουν ότι οι βιολογικοί παράγοντες (π.χ. 
αλατότητα, συγκεντρώσεις ανθρακικών ιόντων) επηρεάζουν το Mg που εμπεριέχεται 
στα κελύφη των τρηματοφόρων αλλά σε σαφώς μικρότερο βαθμό από αυτόν που 
παρουσιάζει η θερμοκρασία. Επιπλέον, η ενεργή καθίζηση υποστηρίζεται και 
αιτιολογείται με σημαντικούς βιολογικούς και κινητικούς μηχανισμούς στην πορεία της 
ενσωμάτωσής τους στα κελύφη των τρηματοφόρων. 
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8.1.2.3. Σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και σύστασης των κελυφών 
Ο πρωταρχικός  στόχος, ερμηνεύοντας τη σύσταση των ιχνοστοιχείων στις 
ανόργανες ουσίες που καθιζάνουν στην υδάτινη στήλη είναι ο συσχετισμός αυτών 
των συγκεντρώσεων με τις μέσες τιμές τους στο θαλάσσιο ύδωρ, καθώς και με τις 
φυσικές συνθήκες που επικρατούσαν τη χρονική στιγμή της καθίζησης. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση μιας σταθεράς, η οποία συνδέει τη σύσταση της 
ανόργανης ουσίας με τη σύσταση του υγρού. Συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ της 
σύστασης σε ανθρακικό ασβέστιο των κελυφών και του θαλασσινού νερού 
εκφράζεται  από τον εμπειρικό συντελεστή διαχωρισμού D, ο οποίος έχει καθοριστεί 
για τα τρηματοφόρα που διαβιούν σε θαλάσιο περιβάλλον από τη σχέση: 
 

[TE]/[Ca]κέλυφος τρηματοφόρων = D x [TE]/[Ca+2]θαλασσινό νερό 

 
όπου οι συγκεντρώσεις με τις αγκύλες δείχνουν τον λόγο των πραγματικών 
συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων ως προς το ασβέστιο τόσο στον ασβεστίτη όσο 
και στο θαλάσσιο νερό (Morse & Bender, 1990; Mucci & Morse, 1990). Αν η σταθερά 
D είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα το ιχνοστοιχείο συγκεντρώνεται επιλεκτικά και 
εμπλουτίζει τα κελύφη των τρηματοφόρων, ενώ αν είναι μικρότερη από τη μονάδα το 
ιχνοστοιχείο απομακρύνεται επιλεκτικά από αυτά. Επίσης σύμφωνα με τον Lea 
(1999), ο συντελεστής διαχωρισμού δεν λογίζεται σαν μία θερμοδυναμική ιδιότητα 
του συστήματος, αλλά αποτελεί ένα εμπειρικό μέτρο υπολογισμού του λόγου του 
ιχνοστοιχείου προς το ασβέστιο που εμπεριέχονται στο κέλυφος των τρηματοφόρων 
συγκριτικά με τον ίδιο λόγο στο θαλασσινό νερό και για μία ειδική κατηγορία φυσικών 
και βιολογικών συνθηκών. Ο προαναφερθέν συντελεστής είναι διαφορετικός από τη 
σταθερά θερμοδυναμικής ισορροπίας K (ορίζεται και ως συντελεστής κατανομής), η 
οποία μπορεί να εξαχθεί από την αμφίδρομη αντίδραση:  

 
CaCO3 + TE2+ ⇔ TECO3 + Ca2+ 

 
Η σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση ορίζεται από τη σχέση:  

 
(aTECO3/aCaCO3)ασβεστίτη = K x (aTE

2+/aCa2+)θαλασσινό νερό 

 
όπου a είναι η δράση των στερεών και υγρών φάσεων. ∆ράσεις που 
αντιπροσωπεύουν τις θερμοδυναμικές συγκεντρώσεις, δεν είναι εύκολα μετρήσιμες 
και δε σχετίζονται εύκολα με τις μετρημένες συγκεντρώσεις. Επειδή η σταθερά Κ είναι 
μια εγγενής θερμοδυναμική ιδιότητα του συστήματος, μπορεί επίσης να υπολογιστεί 
από τις θερμοδυναμικές ιδιότητες των προϊόντων και των αντιδρώντων. ∆εδομένου 
ότι δεν υπάρχει απλός τρόπος να καθοριστούν οι δράσεις στερεάς φάσης και ότι ο 
εμπειρικός συντελεστής διαχωρισμού δεν απεικονίζει γενικά τη θερμοδυναμική 
ισορροπία, ο καλύτερος τρόπος είναι να καθοριστεί ο συντελεστής D είναι με 
εμπειρικά μέσα, και επομένως η θερμοδυναμική σταθερά Κ να χρησιμοποιηθεί μόνο 
ως σημείο σύγκρισης (Lea, 1999). 
 
Η σταθερά Κ επηρεάζεται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και λαμβάνει 
διαφορετικές τιμές εάν η διαλυτότητα της καθαρής φάσης του ιχνοστοιχείου 
μεταβληθεί σε σχέση με αυτή του καθαρού ασβεστίτη. Από την άλλη, το μέτρο της 
μεταβολής του συντελεστή D με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους εξαρτάται τόσο 
από θερμοδυναμικούς όσο και από βιολογικούς παράγοντες. Επίσης σύμφωνα με 
τον Lorens (1981), κάθε παράμετρος που μπορεί να αλλάξει το ρυθμό 
ασβεστοποίησης δύναται να μεταβάλλει τη παραπάνω σταθερά. Παρόλα αυτά, δεν 
είναι εύκολο να προβλεφθεί η πιθανή έκταση τέτοιου είδους μεταβολών στα 
βιολογικά συστήματα των τρηματοφόρων. Ο όρος “vital effects”  περικλείει σε γενικές 
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γραμμές το άθροισμα των βιολογικών επιδράσεων στην καθίζηση του ασβεστίτη των 
τρηματοφόρων, μολονότι δεν προσπαθεί να διαλευκάνει τις αιτίες που τις προκαλούν 
(Lea, 1999). Η σύγκριση του εμπειρικού συντελεστή D με την προβλεπόμενη 
θερμοδυναμική σταθερά κατανομής Κ δείχνει ότι η βιολογική διαδικασία της 
ασβεστοποίησης αντισταθμίζεται από τις τιμές ισορροπίας (Elderfield et al., 1996). Η 
ασβεστοποίηση του κελύφους των τρηματοφόρων είναι σχετικά γρήγορη, 
μεταβάλλεται με τον παράγοντα χρόνο και επηρεάζεται από εξωτερικούς 
παράγοντες, οι οποίοι στο σύνολό τους συμβάλλουν σε μία μη-ισοδυναμική 
καθίζηση. 

 
8.1.3. Η μέθοδος Mg/Ca στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα 
Η μελέτη της γεωχημείας των κελυφών των τρηματοφόρων προκάλεσε επιπλέον 
ερείσματα στους ερευνητές για να ερμηνεύσουν σημαντικά ερωτήματα 
παλαιωκεανογραφικής φύσεως που σχετίζονται με τις φυσικές και υδρολογικές 
συνθήκες, τόσο στην επιφάνεια όσο και στα βαθύτερα τμήματα της υδάτινης στήλης. 
Λόγω της σημασίας της ανασύστασης από θερμοκρασιακής άποψης του 
παλαιοπεριβάλλοντος και του καθορισμού των παλαιοωκεανογραφικών και 
παλαιοκλιματικών μεταβολών, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση του Mg στον ασβεστίτη των 
τρηματοφόρων, με αποτέλεσμα ο έλεγχος των αντίστοιχων παραμέτρων που 
επηρεάζουν την ενσωμάτωση των άλλων ιχνοστοιχείων να είναι περιορισμένης 
έκτασης. 
 
8.1.3.1. Ιστορική αναδρομή 
Η μελέτη του Mg στα ασβεστολιθικής φύσεως απολιθώματα αποτελεί αντικείμενο 
γεωλογικής μελέτης για σχεδόν ένα αιώνα. Πρώτοι οι Clarke & Wheeler το 1922 
διαπίστωσαν μία σχέση ανάμεσα στο ποσοστό του Mg των βιογενούς προέλευσης 
ανθρακικών ιζημάτων και των θερμοκρασιακών συνθηκών που επικρατούσαν τη 
χρονική στιγμή της απόθεσής τους, παρατηρώντας ότι τα ανθρακικά κελύφη που 
καθιζάνουν σε θερμά ύδατα τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό σε Mg από 
αυτά που καθιζάνουν σε πιο ψυχρά ύδατα. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές αναγνώρισαν 
ότι ο λόγος Mg/Ca στα ωκεάνια ύδατα παρέμεινε σχεδόν σταθερός και συνεπώς η 
παραπάνω παρατήρηση είχε κάποια άλλη αιτία από τις τυχόν μεταβολές στη 
σύσταση των υδάτων. Εντούτοις, η προαναφερθείσα αυτή σχέση μαγνησίου και 
θερμοκρασίας, παρά την έλλειψη προηγμένων αναλυτικών τεχνικών, παρόμοιων με 
αυτών που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας, αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στην 
προσπάθεια των επιστημόνων να εξερευνήσουν την «θερμοκρασιακή ιστορία» των 
ωκεανών και ταυτόχρονα παρέμεινε χρήσιμη για αρκετές δεκαετίες, τόσο για την 
γεωχημική κλιματολογία, όσο και για την παλαιοωκεανογραφία (Lea, 2003). 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50, οι Chave (1954) και Blackmon & Todd (1959) 
χρησιμοποιώντας ακτίνες διάθλασης Χ αναφέρουν την εξάρτηση της ενσωμάτωσης 
των ιχνοστοιχείων στα ανθρακικά πετρώματα από τη θερμοκρασία, εστιάζοντας 
περισσότερο στην ενσωμάτωση του μαγνησίου (Mg) και του στροντίου (Sr). 
Αναλυτικότερα, διάφορες μελέτες από υπότροφους από το Σικάγο επιβεβαίωσαν τις 
παραπάνω παρατηρήσεις για τα κελύφη βενθονικών τρηματοφόρων, τα οποία 
αποτελούνται από υψηλό σε μαγνήσιο ασβεστίτη (˃5% MgCΟ3) (Chave, 1954; 
Chilingar, 1962), ενώ οι Savin & Douglas το 1973 υποστήριξαν ότι τα πλαγκτονικά 
τρηματοφόρα, τα οποία συντίθενται από χαμηλό σε μαγνήσιο ασβεστίτη (˂1% 
MgCΟ3) εμφανίζουν την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Οι Chilingar (1962) και Katz 
(1973) επίσης κατέδειξαν ότι τα ανόργανα ανθρακικά άλατα ακολουθούν το ίδιο 
ακριβώς πρότυπο. Αυτό το συμπέρασμα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό, επειδή έδειξε ότι 
η επίδραση της θερμοκρασίας δεν θα μπορούσε να είναι εξ ολοκλήρου βιολογική. 
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Αν και αυτές οι μελέτες παρείχαν μερικές πρόσθετες ιδέες πέρα από τα αρχικά 
συμπεράσματα των Clarke & Wheeler (1922), απέτυχαν να υποκινήσουν το 
ενδιαφέρον των σπουδαίων ερευνητών της εποχής αυτής ώστε να προωθήσουν τις 
εξελίξεις στo βιοχημικό αυτό τομέα, συγκριτικά με την ήδη ανεπτυγμένη την εποχή 
εκείνη έρευνα επί των ισοτοπικών μεταβολών. Επικρατούσε η άποψη ότι η 
αντικατάσταση των ιχνοστοιχείων στα κελύφη των τρηματοφόρων έμοιαζε λιγότερο 
τακτική και πιθανή από ότι οι αντίστοιχες ισοτοπικές αντικαταστάσεις, προφανώς 
επειδή η μεμονωμένη δραστηριότητα κάθε χημικού στοιχείου επιφέρει μεγαλύτερη 
πολυπλοκότητα εκτός από την εξάρτηση της θερμοκρασίας (Lea, το 2003). Τελικά, οι 
επόμενες μελέτες από τους Kilbourne & Sen Gupta το (1973) που χρησιμοποίησαν 
την ανάλυση ατομικής απορρόφησης υποστήριξαν αυτήν την ευπάθεια του λόγου 
Mg/Ca των τρηματοφόρων και την τελική εξάρτησή του από την θερμοκρασία. 
 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αποτέλεσε ορόσημο στην ερευνητική αυτή 
προσπάθεια ήταν η διαπίστωση ότι η διάλυση στον πυθμένα της θάλασσας ή μέσα 
στα ιζήματα θα μπορούσε σημαντικά να αλλάξει την αναλογία Mg/Ca που περιέχουν 
τα κελύφη των τρηματοφόρων (Bender et al., 1975), εμποδίζοντας κατά συνέπεια τη 
χρήση του παραπάνω λόγου ως δείκτη αύξησης της θερμοκρασίας (Lorens et al., 
1977). Επιπλέον, οι πρόωρες συστηματικές προσπάθειες ώστε να απομονωθεί η 
θερμοκρασία ως ο παράγοντας που ελέγχει και καθορίζει την ενσωμάτωση του Mg 
στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα, χρησιμοποιώντας ιζήματα, επιφανειακά ιζήματα 
πυθμένα, παγίδες ιζημάτων και δείγματα υπό καλλιέργεια, δεν είχαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα (Savin & Douglas, 1973; Bender et al., 1975). Εντούτοις, παρά τα 
διάφορα προβλήματα, μελέτες που αφορούσαν τις μεταβολές του Mg σε πυρήνες 
βαθιών ιζημάτων και η πιθανή σύνδεσή τους με τη αύξηση της θερμοκρασίας 
(Delaney et al., 1985) συντήρησαν το ενδιαφέρον για τη δυνατότητα της 
χρησιμότητας αυτής της μεθόδου.  
 
Εν συνεχεία, η επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των στοιχείων 
που προέκυψαν από την ερευνητική δραστηριότητα ενός διδακτορικού φοιτητή από 
το πανεπιστήμιο της Βρέμης στην Γερμανία. Πρόκειται για τον Dirk Nürnberg, ο 
οποίος χρησιμοποιώντας προσδιορισμούς από μικροαναλύσεις ηλεκρονίων στην 
επιφάνεια των κελυφών των τρηματοφόρων απέδειξε με τον πλέον πειστικό τρόπο 
την σχέση Mg/Ca-θερμοκρασίας στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα, τόσο σε 
καλλιεργημένα άτομα όσο και σε άτομα που προέρχονται από επιφανειακά ιζήματα 
πυθμένα και από πυρήνες βαθιάς θάλασσας (Nürnberg et al., 1996a,b). Την δεκαετία 
του '90 συντελέστηκε σημαντική πρόοδος στη χρήση της μεθόδου αυτής ως μέθοδος 
παλαιοθερμομετρίας αφού πληθώρα από μελέτες πιστοποίησαν τις προγενέστερες 
ανακαλύψεις και αναθέρμαναν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Άξια αναφοράς είναι η 
μελέτη των Rosenthal et al. (1997), όπου αποτέλεσε την πρώτη βαθμονομημένη 
προσπάθεια συσχέτισης του μαγνησίου με την προβλεπόμενη θερμοκρασία, με βάση 
θερμοδυναμικούς υπολογισμούς. 
 
Σημαντική ήταν και η προσφορά των αναλυτικών οργάνων και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Ορόσημο στην πορεία της μεθόδου Mg/Ca 
ως μέθοδο υπολογισμού της παλαιοθερμοκρασίας σε θαλάσσια περιβάλλοντα 
αποτελούν η πρώτη προσπάθεια να εξαχθούν οι θαλάσσιες επιφανειακές 
θερμοκρασίες σε τροπικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας τον λόγο Mg/Ca (Hastings 
et al., 1998), οι πρώτες βαθμονομήσεις σε ολόκληρα άτομα υπό καλλιέργεια 
τρηματοφόρων (Lea et al., 1999a,b), η πρώτη προσπάθεια να συνδυαστούν οι 
παλαιοθερμοκρασίες με βάση τον λόγο Mg/Ca με τον λόγο των ισοτόπων του 
οξυγόνου, ώστε να διαλευκανθούν οι ισοτοπικές μεταβολές του θαλασσινού νερού 
(Mashiotta et al., 1999; Elderfield & Ganssen, 2000), οι πρώτες μεγάλης κλίμακας 
SST και δ18Οw καταγραφές (Lea et al., 2000) και οι πρώτες προσπάθειες για την 
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κλιματική εξέλιξη του Καινοζωικού αιώνα (Lear et al., 2000) και του Ανωτέρου 
Τεταρτογενούς (Martin et al., 2002). 
 
Πιο πρόσφατες μελέτες πραγματεύονται τη διαλεύκανση όλων των προβλημάτων 
παλαιοωκεανογραφικής φύσεως που σχετίζονται με την μεταβλητότητα της 
θερμοκρασίας στο γεωλογικό παρελθόν, καθώς και των κυριότερων παραγόντων 
που επηρεάζουν τον λόγο Mg/Ca και τις συνεπαγόμενες ως προς αυτόν 
θερμοκρασιακές καταγραφές σε παγκόσμια κλίμακα. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε 
στην πορεία των ερευνών ως προς τις παραμέτρους της αλατότητας και της πρώιμης 
διαγένεσης, οι οποίες υπεισέρχονται τόσο στα παλαιοωκεανογραφικά σήματα από το 
Αιγαίο Πέλαγος (Kontakiotis et al., 2009a,b,c, 2011,2012; Antonarakou et al., in 
press) όσο και της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου (Ferguson et al., 2008; Van 
Raden et al., 2011; Boussetta et al., 2011; Sabbatini et al., 2011). 
 
∆ιάφορες μελέτες (Kisakürek et al., 2008; Ferguson et al., 2008; Duenas-Bohórquez 
et al., 2009; Sadekov et al., 2009; Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et 
al., 2010) φανέρωσαν το δευτερογενές (έναντι της θερμοκρασίας) ρόλο της 
αλατότητας στο λόγο Mg/Ca. Αρχικά στο εργαστήριο, τα εργαστηριακά πειράματα 
επικεντρώθηκαν κυρίως στα είδη Orbulina universa και Globigerinoides sacculifer, 
δείχνοντας ότι η αλατότητα έχει μικρή επίδραση στο λόγο Mg/Ca, με την 
παρατηρούμενη αύξησή του να είναι της τάξεως του 4-11%/psu (Lea et al., 1999a,b; 
Nürnberg et al., 1996a,b; Kisakürek et al., 2008; Duenas-Bohórquez et al., 2009).  
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι μετέπειτα μελέτες που επικεντρώθηκαν σε 
επιφανειακά ιζήματα πυθμένα (Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 
2010) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του ρόλου της αλατότητας, μικρή προσπάθεια έχει 
καταβληθεί ως σήμερα από τους επιστήμονες σε μελέτες υπαίθρου από ημίκλειστες 
λεκάνες που χαρακτηρίζονται από έντονες διαβαθμίσεις αυτής της παραμέτρου 
(Ferguson et al., 2008; Sadekov et al., 2009; Hoogakker et al., 2009). Οι 
περισσότεροι ερευνητές επέλεξαν να εφαρμόζουν το λόγο Mg/Ca σε τοποθεσίες 
όπου οι τιμές της αλατότητας παραμένουν σχετικά σταθερές (Sadekov et al., 2010). 
Επιπλέον, μικρά βήματα έχουν σημειωθεί στον υπολογισμό της επίδρασης της 
αλατότητας και της διόρθωσής της στην εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου 
(Groeneveld et al., 2008; Mathien-Blard & Bassinot, 2009). 
 
Ειδικότερα για την περιοχή της Μεσογείου, η μελέτη των Ferguson et al. (2008) 
αντιπροσωπεύει την πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιήσει υλικό από επιφανειακά 
ιζήματα πυθμένα σε συνδυασμό με σύγχρονα θερμοκρασιακά δεδομένα για να 
προσδιορίσει και ταυτόχρονα να ποσοτικοποιήσει την επίδραση της αλατότητας στην 
ενσωμάτωση των ιόντων Mg2+ στα κελύφη διάφορων ειδών πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. Αντίστοιχες μελέτες από τους Kontakiotis et al. (2009a,b,c) στο 
Αιγαίο Πέλαγος επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις των Ferguson et al. (2008) για την 
ιδιαιτέρως υψηλή τιμή της επίδρασης της αλατότητας στο είδος G. ruber. Παράλληλα, 
οι Hoogakker et al. (2009) παρατήρησαν την απόθεση δευτερογενούς προέλευσης, 
υψηλού σε Mg ασβεστίτη στα κελύφη των τρηματοφόρων από την Κόκκινη 
Θάλασσα. Η έρευνα αυτή θεωρήθηκε αρκετά νεωτεριστική αφού έστρεψε τις έρευνες 
στον επιπρόσθετο ρόλο που έχει η πρώιμη διαγένεση στο λόγο Mg/Ca, γεγονός που 
εξετάστηκε επίσης σε υπό καλλιέργεια εργαστηριακά πειράματα επί πλαγκτονικών 
(Duenas-Bohórquez et al., 2009) και βενθονικών (Raitzsch et al., 2010) 
τρηματοφόρων. Οι van Raden et al. (2011) έδειξαν ότι οι δευτερογενείς αποθέσεις 
ανόργανου ασβεστίτη στη Μεσόγειο οφείλονται στο υπερκορεσμένο ανθρακικό 
καθεστώς της υδάτινης στήλης, με τη μεγαλύτερη επίδραση να την υφίστανται είδη 
που παρουσιάζουν υψηλό λόγο επιφανείας προς όγκο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
της μελέτης αυτής αφορούσαν κυρίως το είδος Globorotalia inflata, το οποίο 
θεωρείται μικρότερης σημασίας στην παλαιοωκεανογραφία. Πιο πρόσφατες μελέτες 
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(Boussetta et al., 2011; Kontakiotis et al., 2011, in press) στο είδος G. ruber, ενός 
είδους που ευρέως χρησιμοποιείται στους θερμοκρασιακούς ανασχηματισμούς, 
αναγνώρισαν και ποσοτικοποίησαν το ποσοστό του υψηλού σε Μg ασβεστίτη λόγω 
των διαγενετικών διαδικασιών στη δυτική και ανατολική Μεσόγειο αντίστοιχα, 
δίνοντας έμφαση στον καταλυτικό ρόλο της αλατότητας στο ανθρακικό καθεστώς της 
υδάτινης στήλης ολόκληρης της Μεσογείου. Τέλος, οι τελευταίες έρευνες από τους 
Antonarakou et al. (in press) στην ανατολική Μεσόγειο (Αιγαίο Πέλαγος) είχε ως 
αποτέλεσμα τον προσδιορισμό τριών διαφορετικών διαγενετικών σταδίων (πρώιμο, 
ενδιάμεσο και όψιμο), ως συνάρτηση των διαφορών της αλατότητας αλλά και του 
διαφορετικού βαθμού κορεσμού σε ανθρακικό ασβέστιο της υδάτινης στήλης μεταξύ 
των επιμέρους υπολεκανών. 
 
8.1.3.2. Βαθμολόγηση του λόγου Mg/Ca με τη θερμοκρασία 
Ο συσχετισμός του λόγου Mg/Ca με τη θερμοκρασία παρέχεται από την γενική 
εξίσωση: 
 

Mg/Ca (mmol/mol) = b emT 

 
όπου b η προ-εκθετική σταθερά και καθορίζει την απόλυτη θερμοκρασία και m η 
εκθετική σταθερά που καθορίζει το μέγεθος των θερμοκρασιακών μεταβολών, e ο 
φυσικός νεπέριος λογάριθμος και T η θερμοκρασία. Μία εξίσωση αυτής της μορφής 
έχει το διπλό πλεονέκτημα ότι αφενός επιτρέπει μία εκθετική καταγραφή και 
αφετέρου θέτοντας ως παράμετρο την εκθετική σταθερά, με τη χρήση του φυσικού 
λογαρίθμου e, υπολογίζει την μεταβολή του λόγου Mg/Ca ανά βαθμό Κελσίου (Lea, 
2003). Οι έρευνες για την εύρεση και εφαρμογή των κατάλληλων σταθερών για τον 
υπολογισμό της θερμοκρασίας δύναται να μεταβάλλονται ανάλογα με τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες της κάθε περιοχής. 
 
Η θερμοκρασία μπορεί να καθοριστεί είτε έμμεσα από δ18Ο θερμοκρασίες 
ασβεστοποιήσεως είτε απευθείας από μετρήσεις στους ωκεανούς, ανάλογα με το 
υπό εξέταση είδος. Ένας μεγάλος αριθμός θερμοκρασιακών βαθμονομημένων 
εξισώσεων που υπάρχουν για διαφορετικά είδη αντανακλούν τη σύνθετη φύση της 
διαδικασίας ενσωμάτωσης του Mg στα ασβεστιτικά κελύφη, καθώς και την παρουσία 
δευτερευόντων παραγόντων όπως η διαγένεση, η αλατότητα και η διάλυση 
(Elderfield & Ganssen, 2000; Lea et al., 2000; Anand et al., 2003; McConnell & 
Thunell, 2005; Kisakürek et al., 2008). Οι διαφορετικές βαθμονομήσεις 
αντικατοπτρίζουν μερικώς τον τύπο της αναλυτικής μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους (π.χ. η διάλυση περίπου 5-40 
ατόμων με τη χρήση ICP-MS έναντι της ανάλυσης κάθε ατόμου ξεχωριστά με τη 
χρήση LA-ICP-MS) και τις τεχνικές που ακολουθούνται κατά τα προπαρασκευαστικά 
στάδια καθαρισμού των δειγμάτων (Barker et al., 2003; Rosenthal et al., 2004; 
Greaves et al., 2008). 
 
Παρόλο που είναι βολικό να υποθέσουμε ότι οι ομάδες τρηματοφόρων ή οι 
πληθυσμοί του ίδιου είδους στο σύνολό τους ανταποκρίνονται κατά τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο στις περιβαλλοντικές συνθήκες, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό (Eggins et al., 2003). Είναι σημαντικό λοιπόν οι βαθμονομημένες 
εξισώσεις να αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε είδος. Ωστόσο, ενδο-ατομικές 
μεταβολές (μορφότυποι) και προσαρμογές του πληθυσμού σε ειδικές τοπικές 
κατοικίες (εκοφαινότυποι) ενδέχεται να έχουν διαφορετική βιολογική απόκριση στη 
θερμοκρασία, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στην ακρίβεια 
της μεθόδου (Steinke et al., 2005; Sadekov et al., 2008). Επιπροσθέτως, ο 
προσδιορισμός των τρηματοφόρων σε επίπεδο είδους κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας του δείγματος, καθώς και η μέθοδος συλλογής τους μπορεί να 
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επηρεάσει την ακρίβεια της βαθμονομημένης εξίσωσης. Συγκεκριμένα, η 
βαθμονόμηση που χρησιμοποιεί δείγματα με μεταβλητή διατήρηση (π.χ. διάλυση, 
διαγενετικής φύσεως μεταβολές) και διαφορετική ηλικία που εξαρτάται από τους 
τοπικούς ρυθμούς ιζηματογένεσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
διαφοροποιήσεις της προ-εκθετικής σταθεράς (Anand et al., 2003). Ειδικότερα, η 
εφαρμογή της μεθόδου σε επιφανειακά ιζήματα πυθμένα απαιτούν επιπλέον τη 
σύσταση ενός απευθείας συνδέσμου μεταξύ της επιφανειακής θερμοκρασίας και του 
λόγου Mg/Ca, παρόλο που αυτό δεν είναι πάντα κατορθωτό εξαιτίας της δυσκολίας 
εξαγωγής της επιφανειακής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
κελύφους (Anand et al., 2003).  
 
8.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Mg/Ca ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NS-14  
Ως πρώτη προσπάθεια να εφαρμόσουμε την παραπάνω παλαιοθερμομετρική 
μέθοδο αποτέλεσε η ανάπτυξή της κατά μήκος του πυρήνα βαρύτητας NS-14 από τη 
λεκάνη της Νισύρου στο νότιο Αιγαίο. Επιλέχτηκε ο πυρήνας αυτός, επειδή σε αυτόν 
έχουν αναπτυχθεί και άλλες παλαιοθερμομετρικές μέθοδοι (π.χ. αλκενόνες μακρυάς 
αλυσίδας), γεγονός που θα ενισχύσει την σύγκριση των αποτελεσμάτων μας και θα 
δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ακρίβεια των μετρήσεων μας.  
 

Χημικό  
στοιχείο 

Χρόνος παραμονής  
στον ωκεανό  

Βιβλιογραφική  
αναφορά 

Mg 13 x 106 Broecker & Peng (1982) 
Al 6.2 x 10-4 Morel et al., 1991 
Ca 1.0 x 106 Broecker & Peng (1982) 
Mn 76 x 10-5 Savenko, 2008 
Zn 5.1 x 10-4 Morel et al., 1991 
Sr 5.0 x 106 Broecker & Peng (1982) 
Ba 10 x 10-3 Paytan et al., 2007 

 
Πιν. 8.1: Καταγραφή των κυριότερων χημικών στοιχείων και των χρόνων παραμονής τους 
στους ωκεανούς. 
Table 8.1: Summary of ocean residence times for the most important trace elements. 
 
Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί αν η εφαρμογή του λόγου Mg/Ca 
σε δείγματα ηλικίας μεγαλύτερης των τελευταίων 3000 χρόνων (μέση ηλικία 
επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα του Αιγαίου Πελάγους; Kontakiotis et al., 2011) 
προϋποθέτει την θεώρηση των πιθανών μεταβολών της σύστασης σε μαγνήσιο του 
θαλασσινού νερού και συνεπώς του λόγου Mg/Ca των ωκεάνιων υδάτων 
(Mg/Caθαλασσινού νερού). Ο χρόνος παραμονής των στοιχείων Mg και Ca στους 
ωκεανούς είναι περίπου ~13 εκ. χρόνια και ~1 εκ. χρόνια αντίστοιχα (Broecker & 
Peng, 1982) (Πιν. 8.1). Επομένως, ο λόγος Mg/Ca στο θαλάσσιο νερό μπορεί να 
θεωρηθεί σταθερός και οι παλαιοθερμοκρασιακές αναπαραστάσεις βραχείας 
χρονικής διάρκειας (τα τελευταία 14.000 χρόνια για τον πυρήνα NS-14) δεν 
επηρεάζονται από την μεταβολή του λόγου Mg/Caθαλασσινού νερού. 
 
Οι λόγοι Mg/Ca που μετρήθηκαν για το είδος G. ruber (w) στον πυρήνα NS-14 
δείχνουν ένα μεγάλο φάσμα τιμών, με τη μέση τιμή τους να κυμαίνεται στο 13.14 
mmol/mol (Πιν 8.2). Ιδιαιτέρως υψηλοί εμφανίζονται οι παραπάνω λόγοι στο ανώτερο 
(Ανώτερο Ολόκαινο) και στο κατώτερο (Younger Dryas-Bølling-Allerød) τμήμα του 
πυρήνα και πιθανά οφείλονται σε μολυσματικές φάσεις, όπως αυτές αντανακλώνται 
από τον λόγο Mn/Ca. Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα της εικόνας 8.2, οι υψηλές 
τιμές του λόγου Mg/Ca συνδέονται με τις αντίστοιχες τιμές του λόγου Mn/Ca. 
Ωστόσο, οι παραπάνω μολυσματικές φάσεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις 
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τόσο αυξημένες τιμές του λόγου Mg/Ca. Ταυτόσημες έρευνες στη Μεσόγειο 
(Ferguson et al., 2008) αναφέρουν την αλατότητα ως τον παράγοντα-κλειδί για τον 
λόγο Mg/Ca, παράμετρος που θα εξετασθεί και στην περίπτωση του πυρήνα NS-14. 
 
 

∆είγματα 
NS-14 

Βάθος  
(cm) 

Mn/Ca 
(μmol/mol) 

  Μετρηθέν Mg/Ca 
“Observed Mg/Ca”
     (mmol/mol) 

Προβλεπόμενο Mg/Ca 
    "Predicted Mg/Ca" 
          (mmol/mol) 

Εναπομείναν Mg/Ca  
"Residual Mg/Ca" 

        (mmol/mol) 

OS1 3,5 29,02 9,31 
OS2 8 18,20 6,90 1,56 5,34 
OS3 10 28,48 6,54 1,60 4,94 
OS4 12 32,69 9,27 1,69 7,58 
OS5 16 37,77 4,68 1,89 2,79 
OS6 20 32,97 4,87 2,22 2,65 
OS7 24 51,21 4,30 2,77 1,53 
OS8 29,5 106,29 3,85 2,09 1,75 
OS9 34 83,12 4,60 2,58 2,03 
OS13 54 57,32 3,87 1,93 1,94 
OS14 60 95,16 3,54 2,22 1,32 
OS15 65 124,79 5,44 1,88 3,57 
OS18 80 78,71 4,35 1,95 2,41 
OS19 84 108,06 3,35 1,95 1,41 
OS20 88 87,21 3,32 1,77 1,55 
OS21 92 68,75 4,16 1,89 2,27 
OS22 96 110,71 3,80 1,96 1,51 
OS23 100 141,03 3,43 1,94 1,64 
OS24 104 123,31 3,25 1,77 1,53 
OS25 108 111,50 3,97 1,85 2,71 
OS26 112,5 143,92 5,29 1,67 2,40 
OS27 116 73,12 5,28 1,85 4,09 
OS28 120 49,79 5,35 1,65 3,71 
OS29 125 66,52 5,77 1,90 3,87 
OS30 130 81,96 5,56 1,69 3,87 
OS31 135 84,81 4,85 2,04 2,82 
OS48 226 140,92 5,35 1,55 3,80 
OS49 243 73,82 4,27 1,57 2,71 
OS50 248 103,52 14,70 
OS51 253 143,54 23,03 
OS52 257 115,97 20,18 
OS53 263 77,70 7,15 
OS54 268 55,50 6,56 
OS55 273 35,45 5,13 
OS56 278 57,68 13,93 
OS57 283 40,04 10,84 
OS60 298 46,10 10,52     

 
Πιν. 8.2: Κατανομή σε βάθος των λόγων Mg/Ca και Mn/Ca για τον πυρήνα NS-14. 
Table 8.2: NS-14 down core variability of ratios Mg/Ca and Mn/Ca. 
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Εικ. 8.2: ∆ιάγραμμα συσχέτισης των αντίστοιχων τιμών που προκύπτουν από τους λόγους 
Mg/Ca και Mn/Ca κατά μήκος του πυρήνα NS-14. 
Fig. 8.2: Correlation between Mg/Ca and Mn/Ca ratios derived from core NS-14. 
 
8.2.1. Σύγκριση με άλλες παλαιοθερμοκρασιακές μεθόδους  
Στην εικόνα 8.3 απεικονίζεται οι παλαιοθερμοκρασιακές διακυμάνσεις στον πυρήνα 
NS-14 τόσο με τη μέθοδο του λόγου Mg/Ca όσο και με τη μέθοδο των αλκενονών 
μακριάς αλυσίδας (Triantaphyllou et al., 2009b; Kontakiotis et al., 2008, 2009a,b,c). 
Επιπλέον, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό και τη σύγκριση των γενικότερων 
κλιματικών τάσεων στο υπό μελέτη χρονικό διάστημα, απεικονίζεται η κλιματική 
καμπύλη που έχει προκύψει από την ποιοτική και ημιποσοτική ανάλυση της 
περιεχόμενης μικροπανίδας και με βάση των διαχωρισμό των πλαγκτονικών ειδών 
σε δύο ομάδες χαρακτηριστικές θερμών και ψυχρών υδάτων αντίστοιχα.  
 
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι μεταβολές της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας, 
σε απόλυτες τιμές, που προέρχονται από τον λόγο Mg/Ca και από τις αλκενόνες, 
καθώς και οι κλιματικές διακυμάνσεις όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την 
παλαιοκλιματική καμπύλη φανερώνουν μία καλά συγκρίσιμη γενική τάση ως προς 
την ευαισθησία του κλιματικού συστήματος και δεικνύουν στο σύνολό τους 
παρόμοιες θερμοκρασιακές μεταβολές. Το γενικότερο θερμοκρασιακό σήμα είναι 
συγκρίσιμο και με τις τρεις μεθόδους (Mg/Ca, αλκενόνες και παλαιοκλιματική 
καμπύλη), αλλά η έλλειψη τιμών με την δεύτερη μέθοδο δεν επιτρέπει παράλληλους 
συσχετισμούς για το κατώτερο τμήμα του πυρήνα. Στο τμήμα αυτό που αντιστοιχεί 
στην χρονοζώνη Bølling-Allerød, οι αναλύσεις του λόγου Mg/Ca φανερώνουν τοπικά 
θερμοκρασιακά μέγιστα για τα χρονικά διαστήματα 11.7-11.8 kyrnc BP 12.0-12.2 kyrnc 
BP, τα οποία διακόπτονται από μία περίοδο έντονης ψύχρανσης των υδάτων (11.8-
12.0 kyrnc BP). Σημειώνεται ότι οι έντονες αυτές διακυμάνσεις της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας καταγράφονται και στην παλαιοκλιματική καμπύλη. 
Ωστόσο, οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca (14.7-23.0 και 10.5-13.9 
mmol/mol) και κατ’ επέκταση της απόλυτης θερμοκρασίας (43.7-48.7 και 39.9-
43.10C) που αυτές αντανακλούν για τα τμήματα αυτά χρειάζονται περαιτέρω 
διερεύνησης. 
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Εικ. 8.3: Κατακόρυφη κατανομή των διακυμάνσεων της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας (SST) του πυρήνα NS-14 με βάση a) τον λόγο Mg/Ca (κόκκινη καμπύλη) στα 
άτομα του είδους G. ruber, τη διόρθωση ως προς την αλατότητα του λόγου Mg/Ca (πράσινη 
καμπύλη) με βάση τις διαπιστώσεις των Ferguson et al. (2008) και την ανάλυση αλκενονών 
μακριάς αλυσίδας (μπλε καμπύλη–Kontakiotis et al., 2008), b) την παλαιοκλιματική καμπύλη 
(μαύρη καμπύλη). 
Fig. 8.3: NS-14 down core SST variability based on: a) Mg/Ca ratio (red line) on G. ruber, the 
salinity correction (green line) according the observations of Ferguson et al. (2008) and Uk’

37 
method (blue line), b) palaeoclimatic curve (black line). 
 
Η απευθείας σύγκριση των προαναφερθέντων παλαιοθερμοκρασιακών μεθόδων 
καθ’ όλο το μήκος του πυρήνα (εκτός του τμήματος που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα 9.2-11.1 kyrnc BP) δεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις παρά το γεγονός 
ότι οι κλιματικές τάσεις που χαρακτηρίζουν επιμέρους χρονικά διαστήματα 
συμπίπτουν. Η κυριότερη διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι θερμοκρασίες που 
εξάγονται από την μέθοδο του λόγου Mg/Ca σε κελύφη πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες που 
προκύπτουν από την ανάλυση αλκενονών σε κοκολιθοφόρα. Το γεγονός αυτό 
δεικνύει ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες που συνεισφέρουν περισσότερο 
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από το κανονικό στην τιμή του λόγου Mg/Ca και κατ’ επέκταση συντελούν στον υπερ-
υπολογισμό της θερμοκρασίας. Τα σημεία όπου εντοπίζονται οι μέγιστες 
θερμοκρασιακές διαφορές καταγράφονται περίπου στα 8.7 και στα 9.2 kyrnc BP και 
αντιστοιχούν στο κατώτερο τμήμα και στο διάστημα ακριβώς πριν από την απόθεση 
του S1a αντιστοίχως. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται μία στροφή προς 
χαμηλότερες θερμοκρασίες στην καμπύλη των αλκενονών, η οποία όμως δεν 
καταγράφεται και στην αντίστοιχη καμπύλη που αντιστοιχεί στην 
παλαιοθερμοκρασιακή μέθοδο του λόγου Mg/Ca. Οι δύο κύριες αλλά και οι 
μικρότερες παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο παραπάνω μεθόδων 
σε όλη την έκταση του πυρήνα δεικνύουν αφενός τον διαφορετικό βαθμό απόκρισης 
των παραπάνω οργανισμών στη θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία και αφετέρου 
ότι η δράση της ίσως να επισκιάζεται από κάποιον επιπρόσθετο παράγοντα που 
επικαλύπτει μερικώς το παραγόμενο με βάση τη μέθοδο αυτή θερμοκρασιακό σήμα. 
Η παλαιοκλιματική καμπύλη εμφανίζει μία μικρότερης τάξεως ψύχρανση των υδάτων 
στη βάση του S1a, η οποία λόγω δυστυχώς του μικρού αριθμού των δειγμάτων σε 
αυτό το διάστημα δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί περισσότερο. Αντιθέτως, 
παρόμοιες υψηλές τιμές θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας (21.060C με τη 
μέθοδο των αλκενονών και 30.050C με τη μέθοδο του λόγου Mg/Ca), οι οποίες 
ενισχύονται και από την τάση αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται στην 
παλαιοκλιματική καμπύλη, εμφανίζονται και στις δύο μεθόδους στην οροφή του 
σαπροπηλητικού ορίζοντα S1a. Η λεπτομερής αυξητική τάση που παρατηρείται στο 
μεσαίο τμήμα του S1a αντανακλάται τόσο στην παλαιοκλιματική καμπύλη όσο και σε 
αυτή των αλκενονών, αλλά όχι και σε αυτή του λόγου Mg/Ca.  
 
Όσον αφορά το ανώτερο τμήμα του σαπροπηλού S1b, η έλλειψη μετρήσεων στην 
καμπύλη Mg/Ca και στην παλαιοκλιματική καμπύλη δεν επιτρέπει λεπτομερείς 
παράλληλους συσχετισμούς και παρατηρήσεις. Παρόλα αυτά, οι υψηλές 
θερμοκρασίες στη βάση του S1b φαίνεται να μετριάζονται (περίπου κατά 1.5 0C με τη 
μέθοδο των αλκενονών και 30C με τη μέθοδο του λόγου Mg/Ca) στην κορυφή αυτού 
του σαπροπηλιτικού διαστήματος. Οι μικρότερης κλίμακας θερμοκρασιακές 
μεταβολές που καταγράφονται στην καμπύλη των αλκενονών δεν είναι ευδιάκριτες 
στην καμπύλη Mg/Ca, λόγω της πιο πυκνής δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε στην 
πρώτη μέθοδο συγκριτικά με τη δεύτερη. Επίσης, για τον ίδιο λόγο δεν είναι εμφανής 
μία αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων που σημειώνεται με βάση 
με τις άλλες μεθόδους αμέσως μετά το πέρας της απόθεσης του ανώτερου τμήματος 
του σαπροπηλού S1b. Στα 5.4 kyrnc BP είναι αξιοσημείωτη μία μεγάλης τάξεως 
ψύχρανση των υδάτων, όπως αυτή απεικονίζεται στην παλαιοκλιματική καμπύλη, η 
οποία όμως δύναται να θεωρηθεί πολύ βραχεία, τόσο σε χρονική διάρκεια (περίπου 
150 χρόνια) όσο και σε απόλυτες τιμές θερμοκρασίας (0.6 0C), με βάση την καμπύλη 
των αλκενονών. Η τελευταία δεν είναι ορατή με την μέθοδο του λόγου Mg/Ca εξαιτίας 
της ανεπάρκειας δείγματος που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
Στο κατώτερο τμήμα του SMH παρατηρείται μία έντονα αυξητική τάση της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας και στις καμπύλες των αλκενονών και του λόγου Mg/Ca, 
σε αντίθεση με την παλαιοκλιματική καμπύλη όπου αυτή δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής. 
Τέλος, οι υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca και η γενικότερη τάση που εξάγεται από την 
παλαιοκλιματική καμπύλη υποθέτει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καθώς 
πλησιάζουμε στις σύγχρονες συνθήκες, οι οποίες αντιθέτως δεν εξάγονται από την 
καμπύλη των αλκενονών. 
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8.2.2. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Mg/Ca ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 
NS-14 (KATA FERGUSON ET AL., 2008) 
Προγενέστερες μελέτες στη Μεσόγειο θάλασσα (Ferguson et al., 2008) έχουν δείξει 
ότι η θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία δεν ελέγχει σε απόλυτο βαθμό τις 
θερμοκρασιακές μεθόδους που στηρίζονται σε αναλύσεις ιχνοστοιχείων σε κελύφη 
τρηματοφόρων. Ειδικότερα για την μέθοδο που βασίζεται στο λόγο Mg/Ca στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, και παρά το γεγονός ότι ο προαναφερθέν περιβαλλοντικός 
παράγοντας παρουσιάζει από δυσμάς προς ανατολάς μία μεταβολή μόνο κατά 30C, 
ο λόγος Mg/Ca για το είδος G. ruber παρουσιάζει σημαντική αύξηση από 3.25 έως 
23.03 mmol/mol. Η τελευταία αντιστοιχεί σε ένα εύρος θερμοκρασιών από 26.78-
48.770C (Πιν. 8.2, Εικ. 8.3). Ειδικότερα οι Ferguson et al. (2008), παρατήρησαν ότι οι 
τιμές του λόγου στην ανατολική λεκάνη είναι σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες 
τιμές που καταγράφονται στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου και απέδωσαν την 
αύξηση αυτή κατά ένα συντελεστή ίσο με δύο στην πιο υφάλμυρη φύση της 
τελευταίας σε σχέση με την πρώτη. 
 
Ως μία πρώτη προσέγγιση να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ των παραγόμενων με την 
μέθοδο αυτή και με βάση τις υπόλοιπες μεθόδους θαλάσσιες επιφανειακές 
θερμοκρασίες και να επιβεβαιώσουμε τις πρόσφατες παρατηρήσεις από τη Μεσόγειο 
Θάλασσα επιχειρήσαμε τη διόρθωση των τιμών διαιρώντας τις τιμές αυτές δια δύο 
και εν συνεχεία εξετάσαμε την επίδραση του παράγοντα της αλατότητας. Όπως 
προκύπτει από τη διόρθωση των τιμών Mg/Ca κατά το ήμισυ καθώς και τη μετέπειτα 
εφαρμογή τους στην εξίσωση του Lea et al. (2000) προκύπτουν τιμές θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας οι οποίες κυμαίνονται από 18.9 έως 40.90C (Εικ. 8.3, 
πράσινη καμπύλη). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές αυτές είναι πιο χαμηλές και 
συνεπώς πιο ρεαλιστικές από τις αρχικές μη διορθωμένες τιμές και βρίσκονται σε 
καλύτερη συμφωνία με αυτές που προκύπτουν από την μέθοδο των αλκενονών, 
παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους τόσο πριν όσο μετά την απόθεση 
του σαπροπηλού S1 αλλά και με τις σύγχρονες τιμές θερμοκρασίας που 
καταγράφονται στο Αιγαίο Πέλαγος. Πιο αναλυτικά η ελάχιστη διαφορά 
θερμοκρασιών ανάμεσα στις δύο μεθόδους παρατηρείται στα 6.5 kyrnc BP και είναι 
της τάξεως των 0.010C, ενώ αντιθέτως η μέγιστη απόκλιση σημειώνεται στα 8.6 kyrnc 
BP και αντιστοιχεί στους 4.60C. Από τη μία, οι μικρές θερμοκρασιακές διαφορές 
ανάμεσα στις δύο μεθόδους είναι δυνατόν να οφείλονται στο διαφορετικό χαρακτήρα 
των μεθόδων (εφαρμογή τους σε διαφορετικούς οργανισμούς–πλαγκτονικά 
τρηματοφόρα και κοκκολιθοφόρα αντίστοιχα), αλλά από την άλλη οι μεγαλύτερης 
τάξεως θερμοκρασιακές διαφορές δεν μπορούν εύκολα να δικαιολογηθούν. Είναι 
συνεπώς κατανοητό ότι η αρχική προσέγγιση διόρθωσης των τιμών του λόγου, όπως 
προτάθηκε από τους Ferguson et al. (2008) δεν λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά σε 
επιμέρους υπολεκάνες της Μεσογείου όπως σε ολόκληρη την έκτασή της, γεγονός 
που αφενός δείχνει δράσεις τοπικού χαρακτήρα των διαφόρων παραγόντων που 
επηρεάζουν και ελέγχουν τον λόγο Mg/Ca και αφετέρου την ανάγκη για τον 
προσδιορισμό των παραγόντων αυτών και τη διόρθωση των τιμών του λόγου ως 
προς αυτούς.  
 
Υπολογίσαμε τις «προβλεπόμενες» (“predicted”) και «εναπομείναν» (“residual”) τιμές 
του λόγου Mg/Ca κατά μήκος του υπό εξέταση πυρήνα. Οι προβλεπόμενες τιμές 
πηγάζουν από την εξίσωση των Lea et al. (2000) και ισοδυναμούν με τις τιμές του 
λόγου που αναμένονται μόνο λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας. Οι “residual” 
τιμές του λόγου Mg/Ca προκύπτουν αν από τις μετρηθείσες τιμές του λόγου 
αφαιρέσουμε αυτές που αναμενόταν να είχαμε αν μόνο η θερμοκρασία επηρέαζε το 
λόγο Mg/Ca. Η παραπάνω διαφορά είναι ενδεικτική της δράσης δευτερευόντων 
παραγόντων που ελέγχουν τον λόγο Mg/Ca και για τον συγκεκριμένο πυρήνα 
αποτελούν το 11.8 -47.8% της συνολικής μεταβλητότητας του παραπάνω λόγου. 
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Εικ. 8.4: ∆ιάγραμμα απεικόνισης του παραπανίσιου Mg/Ca κατά μήκος του πυρήνα NS-14, 
ισοδύναμη με τη διαφορά των μετρηθείσων και προβλεπόμενων τιμών του λόγου Mg/Ca. 
Fig. 8.4: Residual Mg/Ca versus depth of core NS-14. Residual Mg/Ca is the observed 
Mg/Ca minus predicted Mg/Ca. 
 
Σύμφωνα με το διάγραμμα της εικόνας 8.4, οι προβλεπόμενες τιμές του λόγου κατά 
μήκος ολόκληρου του πυρήνα είναι γενικά πολύ μικρότερες συγκριτικά με τις 
αντίστοιχες τιμές που έχουν μετρηθεί στα άτομα του είδους G. ruber. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι για το κατώτερο τμήμα του πυρήνα η έλλειψη τιμών 
παλαιοθερμοκρασίας (μέθοδος αλκενονών), σύμφωνα με τις οποίες θα 
υπολογιζόντουσαν οι προβλεπόμενες και εναπομείναν τιμές του λόγου Mg/Ca 
οδήγησε στον μη υπολογισμό τους. Στο τμήμα του πυρήνα που προηγείται της 
απόθεσης του σαπροπηλού (120-135 cm), οι τιμές αυτές είναι ιδιαιτέρως αυξημένες, 
ενώ στο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην απόθεση του σαπροπηλού η 
διαφορά φαίνεται περιορισμένη (Εικ. 8.4). Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης οι έντονα 
υψηλές τιμές του “residual” Mg/Ca που παρατηρούνται στην οροφή του πυρήνα (0-
15 cm), γεγονός που υποδηλώνει ότι ακόμα και σε σύγχρονες συνθήκες κάποιος 
επιπρόσθετος παράγοντας, που μένει ακόμα να αποσαφηνιστεί, παίζει καταλυτικό 
ρόλο σε αυτή τη μέθοδο παλαιοθερμομετρίας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι περαιτέρω 
έρευνα σε σύγχρονο υλικό (π.χ. Ολοκαινικής ηλικίας ιζήματα, επιφανειακά ιζήματα 
πυθμένα, δείγματα από ιζηματοπαγίδες) απαιτείται ώστε να προσδιορίσουμε και να 
ποσοτικοποιήσουμε επακριβώς όλους εκείνους τους επιπρόσθετους παράγοντες 
που επηρεάζουν το λόγο Mg/Ca στην ανατολική Μεσόγειο, οδηγώντας παράλληλα 
σε πιο ακριβείς υπολογισμούς της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας με την 
μέθοδο αυτή αρχικά σε σύγχρονες συνθήκες και μετέπειτα σε βάθος χρόνου 
(παλαιότερα ιζήματα). 
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8.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Mg/Ca ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΠΥΘΜΕΝΑ 
Επειδή οι τιμές του λόγου Mg/Ca στο είδος G. ruber, όταν η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται καθώς πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο, είναι ιδιαιτέρως υψηλές 
επιχειρούμε την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου παλαιοθερμομετρίας σε 
σύγχρονα άτομα με σκοπό να προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις-συνθήκες για την βέλτιστη εφαρμογή της μεθόδου και στη συνέχεια να 
εφαρμοστεί με ανάλογο τρόπο σε παλαιότερα ιζήματα. Για τον λόγο αυτό 
επιλέχτηκαν επιφανειακά ιζήματα πυθμένα από την περιοχή του Αιγαίου πελάγους, η 
ηλικία των οποίων θεωρείται σύγχρονη, της τάξεως μερικών εκατοντάδων έως 
χιλιάδων χρόνων, εξαλείφοντας  έτσι τα τυχόν σφάλματα που μπορεί να 
υπεισέρχονται στην συγκεκριμένη μέθοδο από τον παράγοντα του χρόνου. 
 
8.3.1. Επιλογή επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα από το Αιγαίο 
Επιλέχτηκαν συνολικά 25 θέσεις δειγματοληψίας με βάση α) κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας των υδάτων, β) τις επιδράσεις των υδατίνων μαζών 
της Μαύρης Θάλασσας και της Λεβαντίνης, γ) αντιπροσωπευτικές υπο-λεκάνες στο 
βόρειο και νότιο Αιγαίο, με σκοπό να ερευνήσουμε τη διαβάθμιση της αλατότητας σε 
διεύθυνση Β-Ν και την επίδραση της τελευταίας στον λόγο Mg/Ca ως μέθοδο 
παλαιοθερμομετρίας. Αναλυτικότερα, τα 9 από τα υπό εξέταση δείγματα προέρχονται 
από τις ερευνητικές αποστολές του Γερμανικού ερευνητικού σκάφους R/V Meteor 
(M71/3–2007 και M51/3–2001) και τα υπόλοιπα από αντίστοιχες ερευνητικές 
αποστολές των σκαφών “R/V Aegeo Cruise” 1998, “R/V Professor Logachev” 1998 
και “R/V Hydna” 2008 (Πιν. 8.3). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των δειγμάτων 
μας αποτελείται από πολυπυρηνολήπτες (multicores) που έχουν το πλεονέκτημα να 
αποκαλύπτουν αδιατάρακτα επιφανειακά ιζήματα με ελάχιστη την επίδραση της 
βιοαναμόχλευσης, ενώ υπάρχουν και λιγότεροι στον αριθμό πυρήνες βαρύτητας.  
 
Η ηλικία των επιφανειακών ιζημάτων των υπό εξέταση πυρήνων έχει υπολογιστεί με 
τη μέθοδο της γραμμικής συσχέτισης, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες ηλικίες της 
κορυφής του πιο πρόσφατου σαπροπηλού S1 και της τέφρας Z2 της Σαντορίνης σε 
ομάδα καλά χρονολογημένων ιζηματολογικών καταγραφών του Αιγαίου Πελάγους 
(Πιν. 8.4). Στην προσέγγιση αυτή θεωρούμε αφενός ότι οι ρυθμοί ιζηματογένεσης 
ήταν σταθεροί, κατά τη διάρκεια του διαστήματος μετά τα 3550 yr B.P και αφετέρου 
ότι η απόθεση της τέφρας ήταν «γεωλογικά» στιγμιαία. Σύμφωνα με τους Casford et 
al. (2007), και δεδομένου της περιορισμένης έκτασης του Αιγαίου Πελάγους, 
αναμένεται τέτοιου είδους συμβάντα να είναι σύγχρονα κατά μήκος της λεκάνης και 
συνεπώς η παρουσία τους παρέχει στους ερευνητές χρήσιμους χρονολογικούς 
δείκτες για αυτά τα ιζήματα. Επιπλέον, η πρόσφατη ηλικία τους επιβεβαιώνεται από 
ηλικίες επιφανειακών ιζημάτων γειτνιαζόντων πυρήνων (αναφέρονται με αστερίσκο), 
οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση την  συσχέτιση της λιθοστρωματογραφίας των 
ημιπελαγικών ακολουθιών που περιέχουν και κυμαίνονται από 50 to 2486 yrnc B.P. 
(Πιν. 8.4). Συνεπώς, το παρών ιζηματολογικό αρχείο αντιπροσωπεύει μία συνεχή 
καταγραφή από μερικές εκαντοντάδες έως 2.5 kyrnc BP περίπου, εξαρτώμενη ως επί 
το πλείστον από την τοποθεσία του κάθε πυρήνα.  
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Κωδικός δείγματος 
Γεωγραφικές συντεταγμένες 

Τύπος 
πυρήνα 

Ερευνητική αποστολή/Έτος 
Βάθος 

(m) 
SST (ºC) SSS (psu) Γεωγρ. πλάτος 

(ºN) 
Γεωγρ. μήκος 

(ºE) 
(1) M51-3-594  37.902.500 26.218.500 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 1005  19.75   38.83  
(2) M51-3-596  38.954.833 24.753.333 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 883  19.03   37.75  
(3) M51-3-601  40.088.833 24.611.167 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 995  19.00   36.00  
(4) M51-3-602  40.217.000 25.240.000 mc R/V Meteor/2001 (M51-3) 1496  18.75   35.30  
(5) M71-3-Rho 02  35.370.138 27.420.105 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 1304  20.55   39.14  
(6) M71-3- SK 01  39.330.353 23.480.010 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 1267  19.55   36.65  
(7) M71-3-Her 01  33.550.440 27.440.444 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 2488  21.55   39.17  
(8) M71-3-Her 03  29.000.000 33.400.000 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 3090  21.39   39.20  
(9) C6 37.570.416 24.160.930 gc R/V Hydna/2008 311  19.33   38.55  
(10) C18 37.480.198 24.630.561 gc R/V Hydna/2008 257  19.19   38.53  
(11) C38 37.620.619 24.950.898 gc R/V Hydna/2008 191  19.15   38.61  
(12) M-15-143 35.520.480 26.370.390 gc R/V Aegeo/1998 401  20.25   39.12  
(13) M-15-145 35.440.830 26.480.539 gc R/V Aegeo/1998 1402  20.30   39.12  
(14) M-15-224 35.340.740 26.310.230 gc R/V Aegeo/1998 1041  20.35   39.13  
(15) SL52BC3 35.470.427 27.270.292 bc R/V Professor Logachev/1998 1316  20.52   39.13  
(16) NS-14 36.380.550 27.000.280 gc R/V Aegeo/1998 505  18.52   39.07  
(17) NS-40 37.010.130 26.190.040 gc R/V Aegeo/1998 1078  19.78   39.02  
(18) MSB4 36.150.010 24.060.380 mc R/V Aegeo/1998 914  19.47   38.88  
(19) MSB7 35.390.990 26.130.020 mc R/V Aegeo/1998 2273  20.30   39.12  
(20) MNB5 40.150.000 25.450.000 mc R/V Aegeo/1998 520  18.63   35.30  
(21) MNB6 40.340.742 25.070.991 mc R/V Aegeo/1998 152  18.50   35.25  
(22) MNB7 40.160.750 24.500.750 mc R/V Aegeo/1998 724  18.95   35.90  
(23) M-15-200 35.550.170 26.520.830 gc R/V Aegeo/1998 470.5  20.26   39.11  
(24) M-22-17 35.050.600 26.230.070 gc R/V Aegeo/1992 361  20.70   39.15  
(25) M71-3-IER 01 34.260.540 26.110.510 mc R/V Meteor/2007 (M71-3) 3623  21.54   39.24  
 
Πιν.8.3:Στοιχεία δειγματοληψίας επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα του Αιγαίου Πελάγους. Συντομογραφίες: SST: Θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία, SSS: 
Θαλάσσια επιφανειακή αλατότητα, gc: πυρήνας βαρύτητας, mc: πολυπυρηνολήπτης, bc: πυρηνολήπτης τύπου box corer. 
Table 8.3: Core top locations, coordinates, core types, seafloor water depths and mean annual temperature and salinity data. Abbreviations are as follows: 
SST, sea surface temperature; SSS, sea surface salinity. SST and SSS data for each sample were derived from Antonov et al. (2006).  
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Εικ. 8.5: (a) Χάρτης της ανατολικής Μεσογείου που δείχνει την μεγάλη μέση ετήσια (b) θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία (SST) και(c) θαλάσσια 
επιφανειακή αλατότητα (SSS) στο Αιγαίο Πέλαγος (Antonov et al., 2006). Εικονίζονται επίσης οι τοποθεσίες δειγματοληψίας των επιφανειακών ιζημάτων 
πυθμένα και τα κύρια χαρακτηριστικά της ωκεάνιας κυκλοφορίας (γκρι βέλη), κυκλωνικές (κλειστοί κύκλοι) και αντικυκλωνικές δίνες (διακεκομμένοι κύκλοι) 
(Lykousis et al., 2002). 
Fig. 8.5: (a) Map of the eastern Mediterranean Sea showing large N‐S trends for mean annual (b) sea surface temperature (SST) and (c) sea surface salinity 
(SSS) in the Aegean region (Antonov et al., 2006).  Shown are the locations of the Aegean sediment cores and the main patterns of the surface circulation 
(gray arrows), cyclonic (solid circles), and anticyclonic gyres (dashed gray circles) (Lykousis et al., 2002). 



Κεφάλαιο 8: Ο Λόγος Mg/Ca ως Μέθοδος Παλαιοθερμοκρασίας 

183 

 

Λόγω της σύγχρονης ηλικίας του υπό ανάλυση υλικού, έχουμε βαθμονομήσει το 
αρχείο μας χρησιμοποιώντας μέσες ετήσιες θαλάσσιες επιφανειακές θερμοκρασίες 
και αλατότητες από το World Ocean Atlas Climatology 2005 (Antonov et al., 2006). 
Αυτές για κάθε θέση δειγματοληψίας ποικίλουν από 18.50°C και 35.30‰ στα βόρεια 
έως 21.55°C  και 39.24‰ κοντά στην Κάρπαθο, στο νοτιοανατολικό περιθώριο του 
Αιγαίου αντίστοιχα (Πιν. 8.3, Εικ. 8.5a,b,c). Οι τιμές μέσης ετήσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας στην υπό μελέτη περιοχή αντανακλούν μία ισορροπία που διέπεται 
από υψηλής ενέργειας λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του ευρέως 
διαδεδομένου υποτροπικού συστήματος υψηλών πιέσεων που επικρατεί στην 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου το καλοκαίρι και της απώλειας της λανθάνουσας 
θερμότητας λόγω της εξάτμισης (Rohling et al., 2009). Παράλληλα με τις τοπικές 
καταγραφές της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας, η δράση δινών στην 
περιοχή μελέτης συμβάλλει επίσης σε σημαντικό βαθμό στις υπάρχουσες μεταβολές 
της αλατότητας και για αυτό το λόγο υπογραμμίζουμε ότι ο συνδυασμός των 
παραπάνω οικολογικών τάσεων με τις μοναδικές υδρογραφικές συνθήκες και την 
υπερυφάλμυρη φύση της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, δημιουργεί μοναδικές 
επιδράσεις στο ιζηματολογικό και απολιθωματοφόρο αρχείο μας. 
 

Πυρήνας Τοποθεσία 
Ηλικία  
(yrnc BP) 

Με βάση 
Βιβλιογραφική 

αναφορά 
NS-14 Νότιο Αιγαίο  2464 Γραμμική συσχέτιση Kontakiotis et al., 2011 

HCM 2/22* Νότιο Αιγαίο 2172 Γραμμική συσχέτιση Ioakim et al., 2009 
SIN97-01GC* Νότιο Αιγαίο 1050±55 14C AMS Gennari et al., 2009 

MSB4 Νότιο Αιγαίο 278 Γραμμική συσχέτιση Giresse et al., 2003 
MSB7 Νότιο Αιγαίο 497 Γραμμική συσχέτιση Giresse et al., 2003 
LC-21* Νότιο Αιγαίο ≈1300 Γραμμική συσχέτιση Rohling et al., 2002  
C69* Νότιο Αιγαίο 1295 Γραμμική συσχέτιση Geraga et al., 2005 
C40* Νότιο Αιγαίο 150 Γραμμική συσχέτιση Geraga et al., 2000 
MNB3* Βόρειο Αιγαίο 1365 Γραμμική συσχέτιση Gogou et al., 2007 
SL-152* Βόρειο Αιγαίο 741 Γραμμική συσχέτιση Kotthoff et al., 2008a,b 
M3* Βόρειο Αιγαίο  275 Γραμμική συσχέτιση Roussakis et al., 2004 

 
Πιν. 8.4: Χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο των επιφανειακών ιζημάτων του Αιγαίου 
Πελάγους. Με αστερίσκο αναφέρονται επιφανειακά ιζήματα πυθμένα από επιπρόσθετους 
πυρήνες, η ηλικία των οποίων βασίστηκε σε συνδυασμό AMS 14C χρονολογήσεων και 
γραμμικών συσχετίσεων, των αντίστοιχων λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων τους. 
Table 8.4: The chronostratigraphic framework of the Aegean core top samples. Additional 
cores, based on a combination of calibrated AMS 14C and extrapolated datings, are marked 
with an asterisk. 
 
Η αβεβαιότητα για τον υπολογισμό της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας 
εξαρτάται από την ισχύ της παραδοχής ότι η εποχιακή κατανομή του υπό εξέταση 
είδους ήταν η ίδια καθ’όλη την χρονική διάρκεια του Ολοκαίνου. Στην 
πραγματικότητα, ο λόγος Mg/Ca ως μέθοδος παλαιοθερμομετρίας χρησιμοποιεί 
μέσες τιμές αναφορικά με την κατοικία των ειδών στην υδάτινη στήλη των 
σύγχρονων ωκεανών. Αυτό το γεγονός μπορεί να υπεραπλουστεύσει την αληθινή 
μεταβλητότητα, ειδικά στην περίπτωση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων όπου ζουν 
και ασβεστοποιούν το κέλυφός τους σε ένα θεωρητικό βάθος μέσα σε ένα χωρικά και 
χρονικά μεταβλητό πελαγικό περιβάλλον. Συνεπώς, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
τα οικολογικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη είδους αντισταθμίζουν τα στενά όρια 
αβεβαιότητας αυτής της μεθόδου, και κυρίως όταν εκτελούνται επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις του λόγου Mg/Ca σε συγκρίσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για να 
εκτιμήσουμε την περεταίρω ευαισθησία του λόγου Mg/Ca καθώς και των τιμών 
θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας που προκύπτουν από αυτόν και για να 
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περιορίσουμε τις αβεβαιότητες που εγείρονται από την εφαρμογή της μεθόδου, 
υποθέτουμε επίσης ότι η κατακόρυφη κατανομή των βαθών ασβεστιτοποίησης των 
κελύφών του είδους G. ruber δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά από το Ανώτερο Ολόκαινο 
έως σήμερα και συνεπώς εκτελούμε μία σειρά υπολογισμών εξετάζοντας τις  
περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε το είδος αυτό. 
 
8.3.2. Πρωτόκολλο καθαρισμού των τρηματοφόρων  
Η παρουσία του Mg στο κρυσταλλικό πλέγμα του ασβεστίτη των τρηματοφόρων είναι 
αδιαμφισβήτητη (Barker et al., 2003). Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις του Mg όπως και 
των άλλων ιχνοστοιχείων που ανιχνεύονται στα κελύφη των τρηματοφόρων μπορεί 
να αυξηθούν σε υψηλά επίπεδα λόγω της παρουσία εξωγενών φάσεων που 
αποτελούν τροχοπέδη στον καθορισμό του πρωτογενούς ασβεστιτικού υλικού (Lea 
et al., 1999a,b). Για αυτό τον λόγο θεωρείται απαραίτητος ο καθαρισμός των 
κελυφών των τρηματοφόρων από μία σειρά τόσο φυσικών όσο και χημικών σταδίων. 
Παρ’όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη διεθνής επιστημονική κοινότητα εάν και 
κατά πόσο είναι απαραίτητη η απομάκρυνση όλων των φάσεων, γεγονός που 
εξαρτάται βέβαια ποιο είναι το ιχνοστοιχείο «στόχος» της κάθε έρευνας. Ως 
αποτέλεσμα, οι μέθοδοι της προετοιμασίας και της ανάλυσης των δειγμάτων-
τρηματοφόρων ποικίλει μεταξύ των διαφόρων εργαστηρίων και συνεπώς δεν 
υπάρχει μία απόλυτα γενικευμένη και αποδεκτή μέθοδος. Σύμφωνα με τους Barker et 
al. (2005) οι διαφορές στη μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσουν σε ασυμφωνίες μεταξύ 
των εργαστηρίων και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες διαφορές 
υπάρχουν και πως αυτές δύναται να επηρεάσουν τον καθορισμό του λόγου 
ιχνοστοιχείο/Ca. 
 
Μέχρι στιγμής, όσον αφορά τον λόγο Mg/Ca, έχουν αναπτυχθεί δύο πρωτόκολλα: 
ένα με το αναγωγικό στάδιο για την απομάκρυνση των οξειδωτικών προσμείξεων και 
το άλλο χωρίς αυτό. Όπως έχει οριστεί από τους Rosenthal et al. (2004), πρόκειται 
για τις “Cd” (Boyle & Keigwein, 1985) και “Mg” (Elderfield & Ganssen, 2000) 
παραλλαγές της εργαστηριακής μεθόδου καθαρισμού των δειγμάτων. Στην παρούσα 
διατριβή, τα βήματα καθαρισμού των δειγμάτων ακολουθούν την “Cd” μέθοδο 
(Rosenthal et al., 2004) η οποία περιλαμβάνει έναν αριθμό ευδιάκριτων σταδίων 
όπως αυτά περιγράφηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 2. 
 
8.3.3. Συλλογή γεωχημικών δεδομένων  
Η μέθοδος ανάλυσης των ιχνοστοιχείων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
διατριβή καθορίζει την συγκέντρωση του μαγνησίου σε σχέση με αυτή του ασβεστίου, 
ο λόγος των οποίων λειτουργεί σαν παλαιοθερμοκρασιακή μέθοδος. Επιπλέον, 
ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα για το λόγο Mg/Ca, αναλύθηκαν οι λόγοι Sr/Ca, 
Mn/Ca, Fe/Ca και Al/Ca με σκοπό να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου καθαρισμού των τρηματοφόρων και να ανιχνεύσουμε την παρουσία 
δευτερογενών μολυσματικών φάσεων (π.χ. αργιλικά ορυκτά). Για παράδειγμα, ο 
λόγος Mn/Ca αντίστοιχα στον ασβεστίτη των τρηματοφόρων έχει χαρακτηρισθεί ως 
δείκτης χερσαίας εισροής, ενώ ο λόγος Sr/Ca αποτελεί δείκτη της εισροής γλυκών 
υδάτων λόγω της δράσης των ποταμών, υδροθερμικών μεθόδων, ανθρακικής 
διάλυσης και διαγένεσης (Eggins et al., 2003). Εργαστηριακά πειράματα που 
διεξήχθησαν με σκοπό την έρευνα για την ενσωμάτωση του βαρίου στα πλαγκτονικά 
τρηματοφόρα έχουν δείξει ότι οι μεταβολές αυτού του χημικού στοιχείου σχετίζονται 
με τις μεταβολές της σύστασης των επιφανειακών υδάτων (Lea & Boyle, 1991) και 
συγκεκριμένα ο λόγος Ba/Ca μπορεί να χαρακτηριστεί ως δείκτης της αλκαλικότητας 
των υδάτων (Mortyn & Martínez-Botí, 2007). Συνεπώς, τα ιχνοστοιχεία Mg, Al, Mn, 
Fe, Sr και Ba που αναλύθηκαν στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν είτε ως 
παλαιοωκεανογραφικοί δείκτες, είτε ως δείκτες μόλυνσης στην παλαιοθερμομετρική 
μέθοδο Mg/Ca. 
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∆είγματα "Observed" 
Mg/Ca 

"Predicted" Mg/Ca 
(Anand et al., 2003) 

"Residual" Mg/Ca  
(Anand et al., 2003) 

"Predicted" Mg/Ca 
(Kisakürek et al., 2008) 

"Residual" Mg/Ca 
(Kisakürek et al., 2008) 

(1) M51-3-594  3.65 2.34 1.31 3.03 0.62 
(2) M51-3-596  3.36 2.19 1.17 2.68 0.67 
(3) M51-3-601  3.91 2.18 1.73 2.41 1.50 
(4) M51-3-602  3.51 2.14 1.37 2.27 1.24 
(5) M71-3-Rho 02  6.69 2.51 4.18 3.29 3.40 
(6) M71-3- SK 01  3.53 2.29 1.24 2.62 0.91 
(7) M71-3-Her 01  10.39 2.75 7.64 3.58 6.82 
(8) M71-3-Her 03  8.23 2.71 5.52 3.53 4.69 
(9) C6 15.28 2.25 13.03 2.88 12.39 
(10) C18 13.06 2.22 10.84 2.85 10.22 
(11) C38 9.96 2.21 7.75 2.85 7.11 
(12) M-15-143 11.69 2.44 9.25 3.21 8.48 
(13) M-15-145 16.02 2.46 13.57 3.23 12.80 
(14) M-15-224 8.30 2.47 5.84 3.24 5.06 
(15) SL52BC3 6.25 2.50 3.75 3.29 2.97 
(16) NS-14 6.90 2.09 4.81 2.79 4.11 
(17) NS-40 9.30 2.34 6.96 3.07 6.23 
(18) MSB4 6.62 2.28 4.34 2.97 3.64 
(19) MSB7 4.75 2.45 2.29 3.22 1.52 
(20) MNB5 5.23 2.11 3.12 2.24 2.98 
(21) MNB6 5.94 2.09 3.85 2.21 3.72 
(22) MNB7 4.72 2.17 2.55 2.39 2.33 
(23) M-15-200 21.61 2.45 19.16 3.21 18.40 
(24) M-22-17 14.30 2.54 11.75 3.34 10.96 
(25) M71-3-IER01 4.72 2.74 1.98 3.59 1.14 

 
Πιν. 8.5: «Μετρηθείσες», «προβλεπόμενες» και «εναπομείναν» τιμές του λόγου Mg/Ca στο είδος G. ruber από τα επιφανειακά ιζήματα πυθμένα του Αιγαίου 
Πελάγους. Οι τελευταίες έχουν υπολογιστεί από τη διαφορά των δύο πρώτων, με βάση τις εξισώσεις των Anand et al. (2003) και Kisakürek et al. (2008). 
Table 8.5: Observed, Predicted, and Residual Mg/Ca ratios for G. ruber samples. Residual Mg/Ca is the observed Mg/Ca minus predicted Mg/Ca. The latter 
has been calculated using the calibrations of Anand et al. (2003) and Kısakürek et al. (2008). 
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Σύμφωνα με τους Skinner & Elderfield (2005), η συνμεταβλητότητα του λόγου Mg/Ca 
με άλλους λόγους όπως Fe/Ca, Mn/Ca ή Al/Ca, μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη 
μόλυνσης που επηρεάζει τον λόγο Mg/Ca. Ωστόσο, τα δεδομένα που προκύπτουν 
από τις αναλύσεις των επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα του Αιγαίου Πελάγους δεν 
δείχνουν καμία συσχέτιση μεταξύ των λόγων Fe/Ca, Mn/Ca με τον λόγο Mg/Ca, 
δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις σε Fe και Mn, που είναι ενδεικτικές μόλυνσης, 
παραμένουν κάτω από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια σε όλα τα δείγματα που 
αναλύθηκαν (175 mmol/mol και 100 mmol/mol αντιστοίχως–Boyle, 1983; Barker et 
al., 2003). Αντίθετα, 22 από τα 25 δείγματα εμφανίζουν τιμές του λόγου Al/Ca 
υψηλότερες από το ανώτερο όριο των 40 mmol/mol (Bice et al., 2005). Παρόλα αυτά, 
όπως πρόσφατα απέδειξαν οι Ferguson et al. (2008) για τη Μεσόγειο, αυτός ο λόγος 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκλείσει επιλεκτικά τιμές Mg/Ca σε αυτό το 
περιβάλλον λόγω της αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των λόγων Al/Ca και Mg/Ca. 
 

 
 
Εικ. 8.6: ∆ιάγραμμα συσχέτισης του λόγου Mg/Ca με τις μέσες τιμές θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας (SST; Antonov et al., 2006) και σύγκριση με αντίστοιχες καταγραφές εντός 
(Ferguson et al., 2008; Boussetta et al., 2011) και εκτός (Lea et al., 2000; Anand et al., 2003) 
της Μεσογείου. 
Fig. 8.6: G. ruber (w) Mg/Ca versus sea surface temperature (SST) (Antonov et al., 2006). 
Aegean core tops are symbolized by blue diamonds, while additional Mediterranean core tops 
are shown as yellow triangles (Ferguson et al., 2008) and orange squares (Boussetta et al., 
2011). The red and green curves are the exponential regressions of Lea et al. (2000) and 
Anand et al. (2003), respectively. The scattered Mg/Ca data for all the Mediterranean show 
the poor relationships between Mg/Ca and SST. 
 
Επιπλέον, δεν παρατηρείται καμία συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας ή της 
αλατότητας με κανέναν από τους λόγους, εκτός από τον λόγο Mg/Ca. Οι μετρηθείσες 
τιμές του τελευταίου στο Αιγαίο Πέλαγος είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με 
άλλες περιοχές εκτός της Μεσογείου που παρουσιάζουν παρόμοιες θαλάσσιες 
επιφανειακές θερμοκρασίες (Πιν. 8.6). Πιο αναλυτικά, οι τιμές του λόγου Mg/Ca για το 
είδος G. ruber κυμαίνονται από 3.35 έως 21.61 mmol/mol, με μέση τιμή 12.48 
mmol/mol. Τόσο οι τιμές όσο και το εύρος τους είναι υψηλά συγκριτικά με μελέτες επί 
επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα (Lea et al., 2000) και ιζηματοπαγίδων (Anand et al., 
2003) με συγκρίσιμα εύρη θερμοκρασίας στον υποτροπικό Ατλαντικό και Ισημερινό 
Ειρηνικό, αλλά παρόμοιες με τις αντίστοιχες τιμές από την περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου (Ferguson et al., 2008; Boussetta et al., 2011). Η διαπίστωση αυτή 
ενισχύεται από το διάγραμμα κατανομής τους με τη θαλάσσια επιφανειακή 
θερμοκρασία που εμφανίζει πολύ μικρή συσχέτιση (R2=0.10, Εικ. 8.6). Οι τιμές 
Mg/Ca για το Αιγαίο Πέλαγος είναι κοντά στις τιμές των Boussetta et al. (2011) από 
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ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, ενώ δείχνουν μεγάλη μεταβλητότητα σε σχέση 
με τις αντίστοιχες τιμές των Ferguson et al. (2008). Ωστόσο, η παρούσα 
διαφοροποίηση δεν μας εκπλήσσει, αφού οι πλειοψηφία των δειγμάτων που 
αναλύθηκαν από τους τελευταίους προέρχονται από τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, 
όπου παρουσιάζονται σαφώς μικρότερες τιμές του λόγου Mg/Ca. Οι λόγοι Mg/Ca 
μετατράπηκαν σε θερμοκρασίες με βάση την εξίσωση των Anand et al. (2003), 
παρουσιάζοντας τιμές μεταξύ 23.8-44.5°C, με μέση τιμή 34.1°C που υπερβαίνει το 
ανώτερο θερμοκρασιακό όριο για το είδος αυτό (Bijma et al., 1990b). Οι μέσες τιμές 
της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας που υπολογίστηκαν είναι πολύ υψηλές 
για να θεωρούνται ρεαλιστικές, αφού είναι 14.1°C υψηλότερες από τη σύγχρονη 
μέση ετήσια τιμή των 20°C στο Αιγαίο Πέλαγος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 
θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στο παραπάνω λόγο, αλλά επιπρόσθετοι 
παράγοντες επιδρούν στην παλαιοθερμομετρική αυτή μέθοδο σε αυτή την περιοχή. 
 
8.3.4. Εκτίμηση πιθανών παραγόντων που επιδρούν στο λόγο Mg/Ca 
Πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που προκύπτουν από τις γεωχημικές 
αναλύσεις για την ανασύσταση των θαλάσσιων επιφανειακών θερμοκρασιών του 
Αιγαίου Πελάγους συζητάμε τα πιθανά σφάλματα που τυχόν να προκύψουν στην 
εφαρμογή της μεθόδου αυτής επί των επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα του Αιγαίου 
Πελάγους. Θεωρώντας ότι τα δείγματά μας συλλέχθηκαν από μία ποικιλία 
υπολεκανών, υπάρχουν πολλοί πιθανοί παράγοντες, εκτός από την θερμοκρασία Τ 
(π.χ. αλατότητα, γαμετογένεση, μορφότυποι ειδών, διάλυση, απόθεση δευτερογενούς 
ασβεστίτη), οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν τις τιμές του λόγου 
Mg/Ca (Πιν. 8.6). Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές επιδράσεις τους, αρχικά 
εκτιμούμε την διάλυση των κελυφών και πως αυτή αντανακλάται από τον βαθμό 
διατήρησης του ανθρακικού υλικού. Στη συνέχεια, εκτιμούμε και αξιολογούμε τις 
δυνητικές επιδράσεις οντογενετικών και βιολογικών παραγόντων στους 
υπολογισμούς του λόγου Mg/Ca, μιας και αυτές μπορεί να επιφέρουν 
πολυπλοκότητες στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ερωτήσεις αναφορικά με την 
δυνατότητα επηρεασμού του λόγου Mg/Ca λόγω της αλατότητας ή της πρώιμης 
διαγένεσης ακόμη παραμένουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Συζητάμε 
λοιπόν τους παραπάνω παράγοντες λεπτομερώς και επιπλέον αξιολογούμε την 
όποια συσχέτιση μεταξύ τους, με σκοπό να πετύχουμε την διαφοροποίησή τους και 
τελικά την ποσοτικοποίησή τους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την 
μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανασύσταση των θαλάσσιων επιφανειακών θερμοκρασιών 
με βάση τον λόγο Mg/Ca για την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους.  
 

Παράμετρος δυνητικής επίδρασης 
στο λόγο Mg/Ca 

Βαθμός επίδρασης 
στο λόγο Mg/Ca 

(mmol/mol)

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Είδος τρηματοφόρου 0.1 έως 4 Marr (2009) 
Βάθος/Γεωγραφική κατανομή 0.01 έως 5 Marr (2009) 
Βιολογικοί μηχανισμοί 0.01 έως 10 Marr (2009) 
Γαμετογένεση 1 έως 1000 Marr (2009) 
∆ιαγένεση/Ανόργανος ασβεστίτης 1 έως 10000 Marr (2009) 
Αλατότητα 0.01-1 Kisakürek et al. (2008)
Αλκαλικότητα/Ανθρακικά ιόντα ‒0.2 έως ‒2.5 Russell et al. (2004) 
Θρεπτικά συστατικά Άγνωστος 
Ρυθμός ασβεστιτοποιήσεως κελύφους Άγνωστος 
 
Πιν. 8.6: Επιπρόσθετοι της θερμοκρασίας παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του λόγου 
Mg/Ca στα κελύφη των τρηματοφόρων. 
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Table 8.6: Estimated magnitude of effects other than temperature, which impact Mg/Ca 
values in G. ruber calcite, based on constraints from additional sources of information. 
 
8.3.4.1. Παράγοντες διατήρησης του κελύφους 
∆ιάλυση των κελυφών και βαθμός διατήρησής τους  
Κυρίαρχο πρόβλημα όταν εφαρμόζεται ο λόγος Mg/Ca ως μέθοδος 
παλαιοθερμομετρίας σε γεωλογικά δείγματα είναι η διάλυση του ανθρακικού 
ασβεστίου τόσο στην υδάτινη στήλη όσο και στο ίζημα. Προγενέστερες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η διάλυση επηρεάζει το ποσοστό συμμετοχής των κατιόντων μαγνησίου 
[Mg2+] στο ανθρακικό πλέγμα των τρηματοφόρων (Russell et al., 1994; Brown & 
Elderfield, 1996; Lea et al., 2000; Rosenthal et al., 2000; Fehrenbacher et al., 2006; 
Regenberg et al., 2006; Mekik et al., 2007). Ειδικότερα, μαρτυρίες από επιφανειακά 
ιζήματα πυθμένα έχουν καταδείξει ότι ο λόγος Mg/Ca στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα 
είναι επιδεκτικός στην μετά-αποθετικού χαρακτήρα διάλυσης που λαμβάνει χώρα 
στον πυθμένα των ωκεανών, με το μέγεθος της μετατροπής να αυξάνεται με το 
βάθος ή αντίστοιχα να μειώνεται με τον βαθμό κορεσμού σε ανθρακικά των υδάτων 
του πυθμένα (Brown & Elderfield, 1996; Rosenthal et al., 2000). Πιο αναλυτικά, μετά 
τον ενταφιασμό τους τα τρηματοφόρα μπορεί να επηρεαστούν από την επιλεκτική 
διάλυση πλούσιων σε μαγνήσιο τμημάτων των κελυφών τους σε ακόρεστα ύδατα 
κοντά στην επιφάνεια ιζήματος-υδάτων (Rosenthal et al., 2000; Dekens et al., 2002). 
Αυτή η προνομιακή απομάκρυνση του μαγνησίου από τον ασβεστίτη των 
τρηματοφόρων προκαλεί μία μείωση στο λόγο Mg/Ca και ως εκ τούτου δύναται να 
επιφέρει εσφαλμένες, και μάλιστα μικρότερες τιμές θερμοκρασίας. Επιπλέον, ένα 
αρχικά πλούσιο σε μαγνήσιο ανθρακικό κέλυφος τείνει να αυξήσει την επιδεκτικότητά 
του στη διάλυση, η οποία ποικίλει ανάλογα με το κάθε υπό εξέταση είδος (Brown & 
Elderfield, 1996). Σύμφωνα με τους Berger (1970) και Hastings et al. (1998), το είδος 
G. ruber είναι το πλέον ανθεκτικό είδος από όλα τα υπάρχοντα σύγχρονα είδη 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων αφού καταλαμβάνει την πρώτη θέση επί συνόλου 
είκοσι δύο ειδών, με τις υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν στην μεγαλύτερη 
αντίσταση στη διάλυση. 
 

 
 

Εικ. 8.7: ∆ιάγραμμα συσχέτισης των τιμών του λόγου Mg/Ca με το βάθος. Με μπλε ρόμβους 
σημειώνονται τα επιφανειακά ιζήματα πυθμένα που χρησιμοποιήθηκαν στην βαθμονόμηση 
του λόγου Mg/Ca στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Fig. 8.7: Correlation plot between Mg/Ca ratios and depth of Aegean core tops (blue 
diamonds) used in the present study. 
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Επιπλέον, η διατήρηση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων που χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα διατριβή ήταν άριστη. Η οπτική θεώρηση των εξωτερικών επιφανειών 
τους δεν κατέδειξε καμία μαρτυρία διάλυσης, μιας και τα κελύφη ήταν άθικτα με 
ανέπαφες τις άκανθες στην εξωτερική επιφάνειά τους. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα υπό εξέταση επιφανειακά ιζήματα πυθμένα προέρχονται από ένα ευρύ πλαίσιο 
βαθών, με την πλειοψηφία τους να αντανακλούν σχετικά μικρού βάθους 
περιβάλλοντα (296-3090 m). Μπορούμε να δεχτούμε το βάθος των επιφανειακών 
ιζημάτων πυθμένα σαν μία μέθοδο για να καθορίσουμε τη δυνητική επίδραση της 
διάλυσης των ανθρακικών κελυφών, επειδή η τελευταία είναι μεγαλύτερη σε 
συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας και υψηλότερης πίεσης, αλλά όπως εικονίζεται 
στην εικόνα 8.7, ο υψηλός λόγος Mg/Ca παρατηρείται σε όλα τα βάθη, το οποίο 
συνεπάγεται ότι η διαφορετική διάλυση των δειγμάτων δεν προσφέρει εξήγηση για τις 
ασυνήθιστα υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca. Αυτό το συμπέρασμα είναι σε συμφωνία 
με τις σχετικά πρόσφατες παρατηρήσεις των Schneider et al. (2007), οι οποίες 
φανερώνουν την αμελητέα επίδραση της διάλυσης ειδικότερα για τη Μεσόγειο 
Θάλασσα, λόγω του υψηλού ρυθμού κορεσμού του ανθρακικού ασβεστίου σε 
αντιστοιχία με το ασβεστίτη και τον αραγωνίτη, σε όλη την έκταση της υδάτινης 
στήλης. Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται απίθανο η διάλυση των ανθρακικών να 
έχει επηρεάσει το περιεχόμενο σε μαγνήσιο των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα μελέτη. 
 
Ειδικότερα για περιοχές που γειτνιάζουν ανθρακικών πλατφόρμων, όπως είναι το 
Αιγαίο Πέλαγος, η διάλυση των τρηματοφόρων παίζει μικρότερο ρόλο, συγκριτικά με 
περιοχές ανοιχτής θάλασσας, δεδομένου ότι οι μικρές κλίσεις των ανθρακικών 
πλατφόρμων υπέρκεινται της λυσοκλινούς επιφάνειας (Reuning et al., 2005). 
Ωστόσο, το φαινόμενο της διάλυσης μπορεί να μην λογισθεί αυστηρά ως επίδραση 
του βάθους, αλλά δύναται να εξηγηθεί ότι εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Για 
παράδειγμα, η μελέτη των Schulte & Bard (2003) στον Ινδικό ωκεανό κατέδειξε ότι η 
διάλυση είναι άμεση συνέπεια του περιεχομένου των ιζημάτων σε οργανικό υλικό. 
Εντούτοις, η ροή οργανικού άνθρακα που φτάνει στα ιζήματα του πυθμένα αποτελεί 
σημαντική πηγή συνεισφοράς στην ανθρακική διάλυση των ιζημάτων, ως 
αποτέλεσμα της αναπαραγωγής CO2 μεταβολικής προέλευσης στα ύδατα (Emerson 
& Bender, 1981). Πιο αναλυτικά, είναι ο λόγος του οργανικού άνθρακα προς τις ροές 
του ασβεστίτη που φτάνουν στα στρώματα του πυθμένα, ο οποίος δρα κατά τρόπο 
συμπληρωματικό στη μεταβολή των ανθρακικών ιόντων [∆CO3

2-] και οδηγεί τελικώς 
στη διάλυση (Mekik et al., 2007). Παρόλο που μία τέτοια πιθανότητα δεν μπορεί να 
εξετασθεί ενδελεχώς εδώ, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι 
ροές οργανικού άνθρακα, όταν ποσοτικοποιείται η διάλυση του ασβεστίτη σε 
αναλύσεις που στηρίζονται στον προσδιορισμό του λόγου Μg/Ca, ιδιαιτέρως σε 
περιοχές όπου παρουσιάζονται μεγάλες χωρικές μεταβολές στην ροή οργανικού 
άνθρακα. 
 
8.3.4.2. Οντογενετικοί παράγοντες 
Οι οντογενετικές επιδράσεις των τρηματοφόρων στον λόγο Mg/Ca μπορεί να 
διαχωριστούν σε τρεις κύριες συνιστώσες και αφορούν α) τον σχηματισμό ενός 
επιπρόσθετου ασβεστιτικού στρώματος που καλύπτει ολόκληρο το κέλυφος 
(γαμετογένεση) στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Hemleben et al., 1989), β) την 
ύπαρξη διαφορετικών μορφοτύπων που ανήκουν στο ίδιο είδος, κάθε ένας από τους 
οποίους παρουσιάζει διαφορετικά γεωχημικά και οικολογικά χαρακτηριστικά και γ) τη 
μείωση των απόλυτων συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων, η οποία είναι αναλογική 
με τη μείωση του μεγέθους του κελύφους.  
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Γαμετογένεση  
Σημάδι της ύπαρξης της γαμετογένεσης αποτελεί η έλλειψη των άκανθων και η 
παραγωγή ενός επιπρόσθετου στρώματος ασβεστίτη, γνωστός ως “gametogenic 
calcite” (Bé, 1982). Ουσιαστικά, στην εξωτερική επιφάνεια των θαλάμων αποτίθεται 
ένα μικρό σε πάχος στρώμα και συχνά ευδιάκριτα ξεκάθαρο από τα προγενέστερα 
οντογενετικά ασβεστιτικά στρώματα, καθώς κάθε μεταγενέστερος θάλαμος 
προστίθεται στο κέλυφος κατά τη διάρκεια της οντογενετικής ανάπτυξής τους (Bé & 
Hemleben, 1970). Αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο περίπου στο 28% του βάρους της 
προ-γαμετογενής φύσεως ασβεστιτικής μάζας (Hemleben et al., 1989), ενώ σε 
ορισμένα είδη μπορεί να αποτελεί έως περίπου το 250% της προϋπαρχούσης 
(οντογενετικής) μάζας του κελύφους (Caron et al., 1990). Παρά τις αρχικά 
αντικρουόμενες απόψεις, εάν η διαδικασία του σχηματισμού δευτερογενούς 
ασβεστίτη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση, λόγω των διαφορετικής φύσεως 
βιολογικών επιδράσεων (Erez, 2003; Sadekov et al., 2008) ή τη μείωση του λόγου 
Mg/Ca που οφείλεται στο μεγαλύτερο βάθος ασβεστιτοποίησης (Eggins et al., 2003; 
Lea, 2003), είναι κοινά πλέον αποδεκτό πως η ύπαρξη ενός τέτοιου στρώματος 
ασβεστίτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με χαμηλές τιμές του λόγου Mg/Ca (Kisakürek 
et al., 2008), γεγονός που δεν θα μπορούσε να εξηγήσει τις ιδιαιτέρως υψηλές τιμές 
του παραπάνω λόγου που παρατηρούνται στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος 
ειδικότερα. Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετες μαρτυρίες (Caron et al., 1990; Ni et 
al., 2007) ότι το είδος G. ruber δεν προσθέτει γαμετογενής φύσεως ασβεστίτη στο 
κέλυφός του που ενισχύουν το παραπάνω συμπέρασμα. 
 
Μορφότυποι 
Το είδος Globigerinoides ruber (d’Orbigny, 1839) είναι ένα είδος πλαγκτονικού 
τρηματοφόρου που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε μελέτες ανασύστασης των 
επιφανειακών ωκεάνιων συνθηκών σε παγκόσμια κλίμακα (Zaric et al., 2005; 
Sadekov et al., 2009). Στο μορφοείδος αυτό έχουν αναγνωριστεί δύο διαφορετικές 
ποικιλίες ως προς το χρώμα του κελύφους τους (G. ruber alba και G. ruber rosea), 
γνωστές και ως «χρωμότυποι» οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικές οικολογικές 
προτιμήσεις (Hemleben et al., 1989). Επιπροσθέτως στους δύο εύκολα 
αναγνωρίσιμους χρωμότυπους, οι περισσότεροι ερευνητές γνωστοποιούν την 
ύπαρξη δύο ευδιάκριτων φυλογενετικών γενεών (μορφολογικών τύπων) για το 
μορφοείδος G. ruber (w), είτε ως διαφορετικά υποείδη (G. ruber pyramidalis; 
Sadekov et al., 2008) είτε ως φαινοτυπικές ποικιλίες (η διάκριση αυτή στερείται 
ταξινομικά κριτήρια-Hecht, 1974). Ωστόσο, πιο πρόσφατες εργασίες, επικεντρωμένες 
περισσότερο στις χημικές ιδιότητες που εμφανίζουν οι διαφορετικοί μορφότυποι 
αποδεικνύουν έντονες αποκλίσεις μεταξύ των ισοτοπικών μετρήσεων οξυγόνου και 
άνθρακα (Numberger et al., 2009) αλλά και των τιμών του λόγου Mg/Ca (Steinke et 
al., 2005) που αυτοί εμφανίζουν. Ειδικότερα για τη Μεσόγειο Θάλασσα 
(συμπεριλαμβανομένου και του Αιγαίου Πελάγους) οι Aurahs et al. (2011) πρόσφατα 
απέδειξαν ότι το είδος G. ruber (w) είναι παραφυλετικό λόγω της ύπαρξης πέντε 
διαφορετικών γενετικών τύπων οι οποίοι διακρίνονται σε δύο διαφορετικούς 
μορφότυπους του ίδιου είδους. Ωστόσο παρά το γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών 
μορφοτύπων αλλά και των διαφορετικών συσχετίσεων μεταξύ της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας και του λόγου που αυτά εμφανίζουν, υπάρχουν σαφές 
ενδείξεις (Ferguson et al., 2008) ότι αυτές οι διαφορές είναι τουλάχιστον μία τάξη 
μεγέθους μικρότερες, αναφορικά με τον εμπλουτισμό σε Mg που παρατηρείται σε 
δείγματα από την ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, θεωρείται απίθανο οι ιδιαιτέρως 
υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca που παρατηρούνται στο Αιγαίο Πέλαγος να μπορούν 
να ερμηνευτούν από την ύπαρξη διαφορετικών μορφοτύπων του υπό εξέταση είδους 
και τα διαφορετικά γεωχημικά χαρακτηριστικά που αυτοί παρουσιάζουν. 
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Μέγεθος του κελύφους 
Μεταβολές στον ρυθμό ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της 
ζωής του τρηματοφόρου και συνεπώς του μεγέθους τους έχει παρατηρηθεί να 
επηρεάζουν τον λόγο Mg/Ca αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από την αντίστοιχη 
επίδραση της θερμοκρασίας (Lea et al., 1999a,b; Ferguson et al., 2008). Αρκετά είδη 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων μαρτυρούν μία αυξητική τάση του λόγου Mg/Ca (30% 
για τα είδη G. siphonifera και O. universa, 20% για το είδος G. ruber (w), αλλά και 
μείωση 15% για το είδος G. ruber (p)) αυξανομένου του μεγέθους τους (Elderfield et 
al., 2002). Ειδικότερα για το υπό εξέταση είδος, οι αρχικές ενδείξεις των Anand et al. 
(2003) σε υπό καλλιέργεια άτομα που έδειχναν ότι τα μικρότερου μεγέθους κελύφη 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξάρτιση από την θερμοκρασία από τα μικρότερου 
μεγέθους κελύφη (10%/0C για το κλάσμα μεγέθους 250-350 μm και 8.5%/0C για το 
κλάσμα μεγέθους 350-500 μm) επικαλύφτηκαν από μεταγενέστερα προς την αντίθετη 
κατεύθυνση αποτελέσματα. Πλέον, υπάρχουν σαφές ενδείξεις στη διεθνή 
βιβλιογραφία, τόσο των υπό καλλιέργεια ατόμων (Kisakürek et al., 2008) τόσο και 
από φυσικούς πληθυσμούς του είδους G. ruber (Ni et al., 2007) ότι δεν υπάρχει 
καμία μεταβολή του λόγου Mg/Ca με το μέγεθος των τρηματοφόρων. Οι ίδιοι 
ερευνητές πρότειναν επίσης ότι οι αρχικά διαπιστωμένες μεταβολές του λόγου με το 
μέγεθος των υπολοίπων ειδών σχετίζονται με την μεγαλύτερη αναλογία 
γαμετογενούς ασβεστίτη στα μικρού μεγέθους τρηματοφόρα σε αντίθεση με τα 
μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα. Για το είδος G. ruber που δεν αποθέτει καθόλου 
γαμετογενής ασβεστίτη, o ισχυρισμός αυτός εξηγεί γιατί το είδος αυτό δεν αναμένεται 
να παρουσιάσει θετική συσχέτιση της μεταβολής του λόγου με το μέγεθος των 
τρηματοφόρων. Η ίδια ακριβώς τάση για αρνητική συσχέτιση έχει παρατηρηθεί και 
για την λεκάνη της Μεσογείου (Ferguson et al., 2008). Αναλυτικότερα για την περιοχή 
του Αιγαίου Πελάγους, αν το μέσο μέγεθος των τρηματοφόρων στα δείγματα 
αυξανόταν από τα βόρεια προς τα νότια κατά μήκος του Αιγαίου, αυτό θα οδηγούσε 
στην αύξηση του λόγου Mg/Ca από το βόρειο στο νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, στην 
παρούσα διατριβή δεν παρατηρήθηκε καμία τάση μεταβολής του μεγέθους των 
τρηματοφόρων σε σχέση με τις τοποθεσίες δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια της 
συλλογής των τρηματοφόρων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ερμηνεία των 
υψηλών τιμών του λόγου με βάση την μεταβολή του μεγέθους των τρηματοφόρων.  
 
8.3.4.3. Βιολογικοί Παράγοντες 
Η μεταβλητότητα του περιεχόμενου Mg στα διάφορα είδη τρηματοφόρων είναι πολύ 
μεγάλη και ποικίλει από λιγότερο από 0.1 έως περισσότερο από 20 mole% MgCO3 
(Blackmon & Todd, 1959). Οι συνεπαγόμενες διαφορές στον λόγο Mg/Ca 
παρατηρούνται ακόμα και μεταξύ ειδών που εμφανίζουν να έχουν το ίδιο ενδιαίτημα 
στην υδάτινη στήλη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η συγκέντρωση σε Mg των 
ασβεστιτικών κελυφών εξαρτάται άμεσα με τις βιολογικές επιδράσεις του κάθε είδους 
και συγκεκριμένα ο βιολογικός έλεγχος ασκείται κατά την διάρκεια της ενσωμάτωσης 
του ιχνοστοιχείου στο κέλυφός του. Αναλυτικότερα, η ενσωμάτωση του Mg στα 
κελύφη των τρηματοφόρων διαφέρει από την καθίζηση ανόργανου ασβεστίτη σε τρία 
σημεία, καθένα από τα οποία σημειώνει τον σημαντικό ρόλο της βιολογίας που 
ρυθμίζει την χημεία του κελύφους των τρηματοφόρων (Lea et al., 2003). Πρώτον, οι 
βιολογικοί μηχανισμοί του τρηματοφόρου δρουν καταλυτικά (ως προς το Mg), έτσι 
ώστε ο συντελεστής κατανομής μεταξύ του ασβεστίτη του κελύφους και του 
θαλασσινού νερού να είναι τουλάχιστον δύο τάξεις μεγέθους μικρότερος (DMg

G sacculifer 

=0.03*10-2 έως 0.07*10-2-Nürnberg et al., 1996a,b), από αυτόν που αναμένεται στη 
θεωρία ή αυτόν που μετρείται σε ανόργανης προέλευσης εργαστηριακά πειράματα 
(DMg=5.3*10-2 έως 6.2*10-2-Katz, 1973) (Lea et al., 2003; Nürnberg et al., 1996a,b). 
∆εύτερον, η παρατηρούμενη εκθετικής φύσεως εξάρτιση από τη θερμοκρασία του 
λόγου Mg/Ca των τρηματοφόρων (6-10%/0C) είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που 
παρατηρείται κατά τη διάρκεια εργαστηριακών πειραμάτων σε ανόργανο ασβεστίτη 
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(3%/0C). Επιπλέον, το Mg είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένο στα τοιχώματα του 
κελύφους, με έντονη την ημερήσια ανάπτυξή του κατά ζώνες, όπως έχει διαπιστωθεί 
σε αρκετά είδη πλαγκτονικών τρηματοφόρων (Elderfield et al., 1996; Hathorne et al., 
2003; Sadekov et al., 2005). Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις μεταξύ ανόργανης και 
βιογενής ασβεστοποιήσεως υπογραμμίζουν τον κυρίαρχο ρόλο της βιολογίας, υπό 
την έννοια του προσδιορισμού της ενσωμάτωσης του Mg στα βιογενή ανθρακικά 
κελύφη. 
 
Φυσική Μεταβλητότητα 
Οι βιολογικοί μηχανισμοί μπορεί να επηρεάζουν την ενσωμάτωση του ιχνοστοιχείου 
στο ασβεστιτικό πλέγμα του κελύφους των τρηματοφόρων και να εξηγήσουν την 
παρατηρούμενη απόκλιση μεταξύ της χημικής σύστασης του βιογενούς και του 
ανόργανου ασβεστίτη (Elderfield et al., 1996; Erez, 2003; Hathorne et al., 2009). Ο 
καθορισμός τους όμως δεν είναι ιδιαιτέρως εύκολος επειδή ο παράγοντας αυτός δρα 
κατά διαφορετικό τρόπο σε κάθε είδος (Hathorne & James, 2006) και τείνει να 
μεταβάλλεται με το μέγεθός τους (Elderfield et al., 2002; Ni et al., 2007). Για αυτό τον 
λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά του κάθε 
είδους ώστε να εκτιμήσουμε και να ερμηνεύσουμε αν οι μεταβολές στα ιχνοστοιχεία 
αντανακλούν περιβαλλοντικές μεταβολές ή βιολογικές διαφοροποιήσεις. Με άλλα 
λόγια πρέπει να καθορίσουμε τις αποκλίσεις λόγω βιολογικών αιτίων από την 
αυστηρά θερμοδυναμική συμπεριφορά του κάθε είδους κατά τη διάρκεια της 
ενσωμάτωσης των ιχνοστοιχείων στα κελύφη των τρηματοφόρων. Όπως γίνεται 
εύκολα αντιληπτό, η έκταση της φυσικής μεταβλητότητας και οι βιολογικοί μηχανισμοί 
που δρουν είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν και να καταγραφούν μέσω 
εργαστηριακών πειραμάτων σε μεμονωμένα είδη, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την 
ελλιπής γνώση των βιολογικών επιδράσεων στα τρηματοφόρα. Ανεξάρτητες 
πληροφορίες για τη φυσική μεταβλητότητα του αρχείου όπου μελετάμε δεν μπορεί να 
επιτευχθούν επειδή τα δεδομένα προέρχονται από δείγματα επιφανειακών ιζημάτων 
πυθμένα και συνεπώς στηριζόμαστε σε βιβλιογραφικές αναφορές επί δειγμάτων υπό 
καλλιέργεια και ιζηματοπαγίδων. 
 
Συμβιόντες οργανισμοί 
Οι επιπτώσεις των διαφορετικών οικολογικών χαρακτηριστικών στην ενσωμάτωση 
των ιχνοστοιχείων στα κελύφη των τρηματοφόρων δεν είναι πλήρως κατανοητές 
λόγω των συνεχών, σύνθετων αλληλεπίδρασεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
κατά τη διάρκεια της βιο-ορυκτοποίησης του κελύφους. Για παράδειγμα, ο λόγος 
Mg/Ca που αναφέρεται σε όλη την έκταση του τοιχώματος του κελύφους σε είδη που 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία συμβιόντων και έχουν άκανθες αντανακλά ένα 
ημερίσιο κύκλο, κατά τον οποίο περιοχές με υψηλό λόγο Mg/Ca σχηματίζονται τη 
νύχτα και περιοχές με χαμηλό λόγο Mg/Ca σχηματίζονται αντίστοιχα την ημέρα 
(Eggins et al., 2004). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα τρηματοφόρα που φέρουν 
συμβιόντες στο κέλυφός τους είναι περισσότερο ευαίσθητα στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές σε σχέση με αυτά που δεν φέρουν (Anand et al., 2003). Όσον αφορά το 
υπό εξέταση είδος G. ruber, έχουν παρατηρηθεί εναλλασσόμενα στρώματα με 
υψηλές και χαμηλές συγκεντρώσεις Mg στο κέλυφός του, οι οποίες έχουν αποδοθεί 
στην ύπαρξη και δράση των συμβιόντων του (Sadekov et al., 2008). Ωστόσο οι 
μεταβολές αυτές, τόσο για το G. ruber (Wit et al., 2010) όσο και για άλλα είδη (G. 
bulloides, G. inflata, G. truncatulinoides- Anand & Elderfield, 2005; Hathorne et al., 
2009) έχουν δείξει ότι η συμβιοτική αλληλεπίδραση παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο στη 
μεταβλητότητα του λόγου Mg/Ca και συνεπώς οι υψηλές τιμές του στο Αιγαίο 
Πέλαγος δεν μπορούν να εξηγηθούν με αυτό τον παράγοντα. Αυτή τη διαπίστωση 
ενισχύουν πολύ πρόσφατα δεδομένα από την Μεσόγειο Θάλασσα (Wit et al., 2010), 
σύμφωνα με τα οποία η συμβιωτική δραστηριότητα και γενικότερα οι βιολογικοί 
μηχανισμοί για το είδος G. ruber είναι μικρότερης σημασίας.  
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8.3.4.4. Παράγοντες βιο-ορυκτοποίησης του κελύφους 
∆ιάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ο λόγος Mg/Ca ουσιαστικά μεταβάλλεται και μεταξύ 
μεμονωμένων κελυφών του ίδιου είδους, γεγονός που δεν μπορεί να αποδοθεί και να 
εξηγηθεί με βάση περιβαλλοντικές μεταβολές (Eggins et al., 2003; Anand & 
Elderfield, 2005; Sadekov et al., 2005). Συγκεκριμένα, τα τρηματοφόρα μπορούν να 
ρυθμίζουν ποια ιχνοστοιχεία και σε τι ποσοστό θα απαντούν στα κελύφη τους με 
διάφορους τρόπους (Hathorne et al., 2009). Για την καλύτερη κατανόηση των 
μεθόδων βιο-ορυκτοποίησης του κελύφους, θεωρούμε τη δράση μόνο των δισθενών 
κατιόντων (π.χ. Mn2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+), επειδή αυτά είναι γνωστό ότι αντικαθιστούν 
τα κατιόντα Ca2+ στο ασβεστιτικό πλέγμα του κελύφους των τρηματοφόρων. 
 
Ρυθμός απόθεσης του ασβεστίτη 
Πληθώρα εργαστηριακών μελετών έχουν δείξει ότι ο συντελεστής διαχωρισμού Dx, 
μεταξύ του χημικού στοιχείου Χ στον ανόργανο ασβεστίτη και στο διάλυμα ποικίλει 
σαν λειτουργία του ρυθμού απόθεσης του ασβεστίτη (Lorens, 1981). Παρότι 
θεωρείται από τους ερευνητές ότι ο ρυθμός απόθεσης του ασβεστίτη στα 
τρηματοφόρα είναι πιο αργός από τον αντίστοιχο ρυθμό στον ανόργανο ασβεστίτη 
(Erez, 2003), η συσχέτισή του με τη χημική σύσταση των ιχνοστοιχείων κατά την 
ενσωμάτωσή τους στον ασβεστίτη των τρηματοφόρων δεν είναι επαρκώς 
αποσαφηνισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα για το Mg, οι Morse & Bender 
(1990) απέδειξαν ότι ο συντελεστής DMg είναι ανεξάρτητος του ρυθμού απόθεσης του 
ασβεστίτη, γεγονός που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα δισθενή κατιόντα και συνεπώς 
δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στις υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca. 
 
Ωστόσο, η χαμηλή τιμή που παρουσιάζει ο συντελεστής DMg στον ασβεστίτη των 
τρηματοφόρων (DMg=0.03*10-2 έως 0.07*10-2-Nürnberg et al., 1996), συγκρινόμενος 
με τον ανόργανο ασβεστίτη (DMg=5.3*10-2 έως 6.2*10-2-Katz, 1973), καταδεικνύει 
ξεκάθαρα την ύπαρξη ισχυρής βιολογικής επίδρασης στην ενσωμάτωση του Mg. Το 
συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από τα αποτελέσματα μελετών υψηλής ανάλυσης με 
την χρήση της μεθόδου φωτοαποδόμησης (laser ablation), που φανερώνουν το 
βαθμό της ετερογένειας, από ορυκτολογικής άποψης, που υπάρχει σε ένα 
μεμονωμένο κέλυφος τρηματοφόρου (Eggins et al., 2003). ∆ιάφορες μελέτες (Erez, 
2003; Bentov & Erez, 2005) έχουν εστιάσει στον σύνθετο, από βιολογικής άποψης, 
τρόπο ζωής των τρηματοφόρων και στις μεθόδους που ελέγχουν τις συγκεντρώσεις 
των ιχνοστοιχείων στα κελύφη τους. Κατά την διάρκεια της ασβεστιτοποιήσεως του 
κελύφους, θύλακες θαλασσινού νερού περιβάλλονται από το κυτόπλασμα και 
μεταφέρονται προς την περιοχή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της 
ασβεστιτοποιήσεως. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς η σύσταση του θαλασσινού 
νερού μέσα στον θύλακα ή στην περιοχή του κυττάρου πιστεύεται ότι τροποποιείται 
από το ίδιο το τρηματοφόρο. Για παράδειγμα, η αυξημένη συγκέντρωση κατιόντων 
Ca2+ στο παγιδευμένο θαλασσινό νερό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το pH του, 
γεγονός που επιφέρει αύξηση και στη συγκέντρωση του ολικού διαλυμένου 
οργανικού άνθρακα (υπερκορεσμός σε σχέση με το ανθρακικό ασβέστιο) (Erez, 
2003), και διευκολύνει την απόθεση του ασβεστίτη. Θεωρείται ότι ταυτόχρονα ένα 
σημαντικό ποσό ιόντων Mg2+ απομακρύνεται από το αρχικό διάλυμα (θαλασσινό 
νερό) (Mucci & Morse, 1983), λόγω της δράσης των κυττάρων, με σκοπό να μειωθεί 
ο λόγος Mg/Ca του κελύφους του. Αφού σχηματίσει ένα τοίχωμα αποτελούμενο από 
μικροσφαιροειδή, σύστασης υψηλού σε Mg ασβεστίτη, εντός της οργανικής κύριας 
μάζας τα τμήματα αυτά του κυττάρου υφίστανται τη διαδικασία της εξωκύττωσης 
μέσα στο οριοθετημένο από το τρηματοφόρο χώρο βιο-ορυκτοποίησης του κελύφους 
του, με τελικό αποτέλεσμα την απόθεση δευτερογενούς χαμηλού σε Mg ασβεστίτη 
(Erez, 2003). Οι συνεπαγόμενες δηλαδή συσχετίσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων και του λόγου Mg/Ca θεωρούνται ως αποτέλεσμα της επίδρασης των 
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διαφόρων παραμέτρων στον μεταβολισμό του Mg στο τρηματοφόρο (Erez, 2003; 
Bentov & Erez, 2006) με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται ότι αυτό ρυθμίζει τον λόγο 
Mg/Ca στο διάλυμα και να επιτυγχάνει τον επιθυμητό ρυθμό απόθεσης ασβεστίτη και 
ανάπτυξης των κρυστάλλων του. 
 
∆ομικές μεταβολές του ασβεστίτη 
Η ενσωμάτωση των ιχνοστοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του Mg) στα ασβεστιτικά 
κελύφη των τρηματοφόρων μπορεί να επηρεάζεται και από τον δομικού τύπου 
μεταβολές που παρατηρούνται στον ασβεστίτη (Russell et al., 2004). Υψηλής 
ανάλυσης φωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για τα είδη G. bulloides, G. 
inflata και G. scitula (Hathorne et al., 2009) έχουν δείξει ότι οι κρύσταλλοι ασβεστίτη 
που σχηματίζουν το εσωτερικό και το εξωτερικό των θαλάμων του κελύφους είναι 
διαφορετικοί. Αυτό σημαίνει ότι ο ασβεστίτης δημιουργεί κατά τα στάδια ανάπτυξής 
του μικρούς «λοφίσκους» που εμφανίζουν δύο διαφορετικούς τύπους γειτνιαζουσών 
επιφανειών: τις θετικές και τις αρνητικές, οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο 
ως προς την ενσωμάτωση των ιχνοστοιχείων σε αυτές (Reeder, 1996). Έχει επίσης 
αναγνωριστεί ότι η αναλογική περιοχή της κάθε μίας από αυτές τις επιφάνειες μπορεί 
να μεταβληθεί τόσο από την ενσωμάτωση του Mg (Davis et al., 2004) όσο και από 
την παρουσία και την δράση των αμινοξέων (Orme et al., 2001). Ωστόσο, δεν έχουν 
αναφερθεί τέτοιου είδους μεταβολές για το είδος G. ruber. Είναι πιθανό ο λόγος 
Mg/Ca να επηρεάζεται από περισσότερες από μία μεθόδους βιορυκτοποίησης και για 
αυτό είναι ανάγκη να καθιερωθεί ένα ενιαίο μοντέλο βιορυκτοποίησης του κελύφους. 
Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται περισσότερη γνώση αναφορικά με την 
επίδραση του ρυθμού απόθεσης του ασβεστίτη και πως αυτός σχετίζεται με τις 
προτιμήσεις των διαφόρων χημικών στοιχείων στις επιφάνειες των κρυστάλλων 
καθώς και την επίδραση ειδικών οργανικών μορίων στη δομική μορφή των 
κρυστάλλων και στον διαχωρισμό των ιχνοστοιχείων.  
 
8.3.4.5. Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 
pH 
Εργαστηριακά πειράματα (Kisakürek et al., 2008) έχουν δείξει ότι το pH ελέγχει τον 
λόγο Mg/Ca στα τρηματοφόρα σε τιμές μικρότερες και μεγαλύτερες από αυτές που 
επικρατούν στο θαλάσσιο περιβάλλον (pH<8.1 και pH>8.3). Για παράδειγμα, ο λόγος 
Mg/Ca σε υπό καλλιέργεια άτομα του είδους G. ruber (Kisakürek et al., 2008) έχει 
παρατηρηθεί ότι αυξάνεται κατά ~80±10% (2σ) (αντίστοιχη της μείωσης στις 
συγκεντρώσεις ανθρακικών ιόντων από 200 έως 140 μmol/kgr) όταν το pH μειώνεται 
από το 8.1 στο 7.9, ενώ αντιθέτως μειώνεται κατά ένα ποσοστό περίπου 35±11% 
(2σ) (αντίστοιχη της αύξησης στις συγκεντρώσεις ανθρακικών ιόντων από 280 έως 
380 μmol/kgr) όταν το pH ποικίλει από 8.3 έως 8.4. Οι παρατηρήσεις αυτές για το G. 
ruber είναι σε συμφωνία με αντίστοιχες παρατηρήσεις για άλλα είδη πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων (~16% και ~7% ανά μεταβολή 0.1 της μονάδας pH (κάτω από 8.1) για 
τα είδη G. bulloides και O. universa αντίστοιχα–Russell et al., 2004). 
 
Στις μέρες μας, στους ωκεανούς απαντούν μεταβολές τοπικού χαρακτήρα κατά 
περίπου 0.2 μονάδες pH (με απόλυτες τιμές από ~8.1 έως ~8.3 στην ΝΒS κλίμακα) 
(Pelejero et al., 2005) λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και της δράσης άλλων 
παραγόντων όπως ανοδικά ρεύματα και επιφανειακή παραγωγικότητα. Στην κλίμακα 
παγετώδους-μεσοπαγετώδους περιόδου, το pH των ωκεάνιων υδάτων κατά τις 
παγετώδεις περιόδους είναι υψηλότερο κατά 0.2 U λόγω της μικρότερης 
συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα (Petit et al., 1999). Αφού το pH των 
επιφανειακών υδάτων αυξήθηκε κατά μόνο 0.2 U, οι εξαγόμενες με βάση τη μέθοδο 
Mg/Ca παλαιοθερμοκρασίες δεν ενδέχεται να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από 
τις παραπάνω μεταβολές του pH. Πρόσφατοι υπολογισμοί των Kisakürek et al. 
(2008) κατέδειξαν ότι αν το pH των επιφανειακών ωκεάνιων υδάτων κατά την 



Κεφάλαιο 8: Ο Λόγος Mg/Ca ως Μέθοδος Παλαιοθερμοκρασίας 

195 

 

παγετώδη περίοδο έφτανε την τιμή 8.4 (ΝΒS κλίμακα) τότε οι παραγόμενες τιμές 
θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας με βάση τον λόγο Mg/Ca στο G. ruber θα 
έπρεπε να υποεκτιμηθούν κατά 3.5±1.50C. Μία τέτοια επίδραση θεωρείται απίθανη 
από τους ερευνητές αφού θα αντιστάθμιζε εντελώς την μεταβολή της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας κατά την παγετώδη/μεσοπαγετώδη περίοδο (~2.5 έως 
3.50C με βάση τις καταγραφές του είδους G. ruber – Lea et al., 2000; Rosenthal et 
al., 2003; Steinke et al., 2006). Αν υποθέσουμε ότι το pH των επιφανειακών υδάτων 
δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από την τιμή 8.0 U και δεν έχει υπερβεί την τιμή 8.3 U κατά 
τη διάρκεια των 4 παγετωδών κύκλων (όπως έχει καταγραφεί από τις συγκεντρώσεις 
CO2 στην ατμόσφαιρα - Petit et al., 1999), συμπεραίνουμε ότι η επίδραση του 
παράγοντα αυτού είναι μικρότερης σημασίας. 
 
Αλκαλικότητα 
Ένας ακόμα πιθανός υποψήφιος είναι η μεταβολή της συγκέντρωσης των 
ανθρακικών ιόντων. Παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα που αφορούν την ολική 
αλκαλικότητα είναι χωρικά και χρονικά περιορισμένα (Schneider et al., 2007) στην 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου τρία στοιχεία παρέχουν εμπιστοσύνη ότι οι 
συγκεντρώσεις των ανθρακικών δεν είναι η κύρια αιτία των υψηλών τιμών του λόγου 
Mg/Ca που παρατηρούνται στην υπό εξέταση περιοχή. Το πρώτο είναι ότι οι τιμές 
των συγκεντρώσεων των ανθρακικών που έχουν υπολογιστεί για το Αιγαίο 
παρουσιάζουν τιμές από 241 έως 375 μmol/kg (Triantaphyllou et al., 2010b). Παρόλο 
ότι αυτές είναι υψηλές για τις θερμοκρασίες όπου παρατηρούνται, δεν είναι 
ουσιαστικά έξω από το αντίστοιχο εύρος τιμών που έχει καταγραφεί τόσο για την 
Μεσόγειο (170-300 μmol/kg με αυξητική τάση από δυτικά προς τα ανατολικά της 
λεκάνης - Boyle, 2005), όσο και για τους ωκεανούς (110–280 μmol/kg - Russell et al., 
2004). ∆ευτερευόντως, ο λόγος Mg/Ca των πλαγκτονικών τρηματοφόρων έχει 
αποδειχθεί ότι παραμένει σταθερός, ή ακόμα και να μειώνεται, πάνω από την τιμή 
των 200 μmol/kg της συγκέντρωσης των ανθρακικών ιόντων ([CO3

2-]>200 μmol/kg - 
Russell et al., 2004). Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Kisakürek et al. 
(2008) σε υπό καλλιέργεια άτομα G. ruber από την Κόκκινη Θάλασσα έχει 
παρατηρηθεί ότι η συγκέντρωση των ανθρακικών ιόντων δεν έχει καμία επίδραση 
στο λόγο Mg/Ca για τιμές αλατότητας μεταξύ των 32 και 41 psu. Συνεπώς, 
συμπεραίνεται ότι τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα που διαβιούν σε ολόκληρη τη λεκάνη 
της Μεσογείου δεν δείχνουν σημαντική μεταβολή στον λόγο Mg/Ca, λόγω της 
μεταβολής που παρατηρείται στη συγκέντρωση των ανθρακικών ιόντων.  
 
Αλατότητα 
Παρόλο που ο λόγος Mg/Ca στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα έχει ευρέως 
χρησιμοποιηθεί σαν παλαιοθερμοκρασιακή μέθοδος, έχει διαπιστωθεί ότι η θεώρηση 
αυτής της μεθόδου παράγει ασυνήθιστα υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca στις έντονα 
εβαποριτιωμένες τροπικές και υποτροπικές περιοχές (π.χ. Μπαχάμες, Καραιβική, 
ανατολική Μεσόγειος, Κόκκινη Θάλασσα – Rosenthal et al., 2000; Groeneveld et al., 
2008; Ferguson et al., 2008; Kontakiotis et al., 2009a,b,c, 2010, 2011; Sadekov et 
al., 2009; Hoogakker et al., 2009; Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et 
al., 2010). Οι μελέτες αυτές επί φυσικών πληθυσμών σε συνδυασμό με τα 
εργαστηριακά πειράματα (Nürnberg et al., 1996a,b; Lea et al., 1999a,b; Kisakürek et 
al., 2008; Duenas-Bohórquez et al., 2009) έχουν αναδείξει τον ρόλο της αλατότητας, 
επιπροσθέτως της θερμοκρασίας, στον λόγο Mg/Ca.  
 
8.3.4.6. ∆ιαγενετικοί παράγοντες 
Απόθεση ανόργανου υψηλού-Mg ασβεστίτη 
Ένα διαρκές πρόβλημα σε πολλές παλαιοωκεανογραφικές μελέτες είναι η δυνητική 
προοπτική των διαγενετικών διαδικασιών που θέτουν σε κίνδυνο την ακρίβεια των 
γεωχημικών μεθόδων όταν αυτές εφαρμόζονται στα μικροαπολιθώματα, όπως τα 
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τρηματοφόρα. Ιδιαιτέρως τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε 
τέτοιου είδους χημικές μεταβολές (Regenberg et al., 2007). Ο 
ανόργανος/διαγενετικός ασβεστίτης μπορεί να καλύπτει το πρωτογενές 
ωκεανογραφικό σήμα και ουσιαστικά να ωθεί το λόγο Mg/Ca προς θετικότερες τιμές 
(Boussetta et al., 2011; Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in press). Επειδή 
ο ανόργανος ασβεστίτης περιέχει μίας τάξεως περισσότερο Mg από ότι περιέχει ο 
βιογενής ασβεστίτης στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα (Mucci, 1987), ένα μόνο μικρό 
ποσοστό του να παραμείνει στα κελύφη ύστερα από τις διαδικασίες καθαρισμού τους 
θα είναι επαρκές για να αυξήσει το λόγο στο κάθε υπό εξέταση δείγμα.  
 
8.3.5. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ 
Στην προσπάθειά μας να εκτιμήσουμε την επίδραση της αλατότητας στο Αιγαίο 
Πέλαγος αναλύουμε διεξοδικά τον μηχανισμό δράσης της και εν συνεχεία 
πραγματοποιούμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες στηρίζονται στις 
περιβαλλοντολογικές διαφοροποιήσεις των περιοχών δειγματοληψίας, καθώς και στα 
κυρίαρχα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους G. ruber.  
 
8.3.5.1. Μηχανισμός δράσης της αλατότητας 
Υπό καλλιέργεια μελέτες έχουν δείξει ότι τα τρηματοφόρα τα οποία μεγαλώνουν σε 
διαλύματα υψηλής αλατότητας είναι περισσότερο δραστήρια, εμφανίζοντας 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μεγαλύτερα (με περισσότερους θαλάμους) και πιο 
συνεκτικά κελύφη που λαμβάνουν περισσότερη τροφή από αντίστοιχα κελύφη του 
ίδιου είδους που μεγαλώνουν σε υδατικά διαλύματα χαμηλής αλατότητας (Nürnberg 
et al., 1996a,b). Από την ίδια έρευνα, οι Nürnberg et al. (1996a,b) διατύπωσαν 
πρώτοι την άποψη ότι αυξημένα ποσοστά ενσωμάτωσης του Mg παρατηρούνται σε 
συνθήκες αυξημένης αλατότητας και είναι άμεση συνέπεια της αυξημένης 
μεταβολικής δραστηριότητας του κελύφους. Ωστόσο, ο πραγματικός μηχανισμός 
σύμφωνα με τον οποίο τα τρηματοφόρα ελέγχουν την ενσωμάτωση του Mg στα 
κελύφη τους δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος στη διεθνή κοινή γνώμη και 
αποτελεί αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των ερευνητών. Ο πλέον 
αποδεκτός μηχανισμός μεταβολής του λόγου Mg/Ca με την αλατότητα στις μέρες 
μας, προέρχεται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών πειραμάτων, τόσο σε υπό 
καλλιέργεια τρηματοφόρα όσο και σε ανόργανο ασβεστίτη, και έγκειται στο γεγονός 
ότι η διαδικασία της ασβεστιτοποιήσεως του κελύφους λειτουργεί διαφορετικά σε 
υψηλές αλατότητες με αποτέλεσμα να αυξάνεται το περιεχόμενο σε Mg των 
κελυφών.  
 
Αναλυτικότερα, η αύξηση της αλατότητας του θαλασσινού νερού δεν επιφέρει 
μεταβολή στην τιμή του λόγου Mg/Ca του γονικού διαλύματος, ωστόσο οι απόλυτες 
συγκεντρώσεις αυτών των δύο χημικών στοιχείων μεταβάλλονται. Σύμφωνα με τους 
Bentov & Erez (2006), υπάρχει μία δύναμη που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
κελύφους και δρα ως «κινητήριος μοχλός» για τα ιόντα Mg2+ και συγκεκριμένα από το 
εξωκυτταρικό περιβάλλον προς το κέλυφος. Αυτή έχει μόνο καταγραφεί σε 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς, αλλά όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ερευνητές είναι 
πιθανό να μην διαφέρει κατά πολύ και στα τρηματοφόρα. Τα τελευταία, όπως 
ακριβώς κάνουν και άλλοι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, προσπαθούν να διατηρήσουν 
χαμηλή ενδοκυτταρική δραστηριότητα για τα ιόντα Mg2+. Για να το επιτύχουν αυτό 
χρησιμοποιούν διάφορους κυτταρικούς μηχανισμούς, όπως πρωτεΐνες πλούσιες σε 
Mg, τη μέθοδο της κυτταρικής αδρανοποίησης ή απομόνωσης μέσα στις κυτταρικές 
οργανέλλες (π.χ. τα μιτοχόνδρια) που έχουν εξ’ορισμού υψηλές συγκεντρώσεις σε 
Mg (Bentov & Erez, 2006). Στις υψηλές αλατότητες, το γονικό διάλυμα από το οποίο 
αποτίθεται ο ασβεστίτης εμφανίζει να έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις σε ιόντα Mg2+. 
Το διάλυμα αυτό έχει βρεθεί ότι διατηρείται σε ένα εξωκυτταρικό χώρο, από τον 
οποίο το κύτταρο θα εξάγει ιόντα Mg2+ προς το κυτόπλασμα χρησιμοποιώντας ειδικά 
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διαμορφωμένα κανάλια και αντλίες Mg (Erez, 2003). ∆εδομένου της μεγάλης 
ηλεκτροχημικότητας που παρουσιάζουν τα κατιόντα Mg2+ διαμέσου της μεμβράνης, 
μπορούν να εξαχθούν από τα γεμάτα με θαλασσινό νερό κυτταρικά κενά (vacuoles) 
του και να εισέλθουν στο κυτταρόπλασμα ανοίγοντας επιλεκτικά κανάλια Mg2+. Αυτό 
σημαίνει ότι οι περιοχές που είναι κοντά σε αυτό το προνομιούχο διάστημα είναι πιο 
πλούσιες σε Mg2+. Οι Bentov & Erez (2006) υπέθεσαν ότι τα κύτταρα των 
τρηματοφόρων εμφανίζουν μία διπολική συμπεριφορά, αφομοιώνοντας Mg στις 
βασική πλευρά η οποία συνορεύει με την προνομιούχο περιοχή και παράλληλα 
αποβάλλοντας Mg έξω από το κύτταρο στην ακραία/κορυφαία πλευρά που γειτνιάζει 
με το θαλασσινό νερό. 
 
Πολλοί ερευνητές (π.χ. Duenas-Dohorquez et al., 2009) θεωρούν ότι το εξαγόμενο 
από το διάλυμα ποσό Mg2+ δεν μεταβάλλεται και ότι το τρηματοφόρο συνεχίζει να 
χρησιμοποιεί την ίδια ενέργεια, ώστε να καταφέρει να μειώσει τη συγκέντρωση των 
ιόντων Mg2+ του γονικού διαλύματος. Αν όντως αυτό συμβαίνει, υψηλότερες 
απόλυτες συγκεντρώσεις των παραπάνω ιόντων στο διάλυμα θα είχαν άμεσο 
αντίκτυπο και στη σύσταση των κελυφών. Επίσης, υψηλότερα ποσά εξαγόμενων 
ιόντων Mg2+, από το διάλυμα στο κυτόπλασμα του τρηματοφόρου, θα σήμαινε 
αύξηση της ενέργειας που απαιτείται για την εξώθηση των περισσευούμενων ιόντων 
Mg2+ από το κύτταρο (Zeebe & Sanyal, 2002). Ωστόσο, αυτή η στρατηγική δεν 
φαίνεται είναι τόσο αποτελεσματική μιας και θα εξάγονται οι ίδιες συγκεντρώσεις 
Mg2+, ανεξαρτήτου τις συνολικής συγκέντρωσης του στοιχείου στο γονικό διάλυμα. 
Αυτή η υπόθεση συμφωνεί με μελέτες που σχετίζονται με ανόργανης φύσεως 
ασβεστίτη (Zeebe & Sanyal, 2002), οι οποίες δείχνουν ότι για να τεθεί σε λειτουργία η 
διαδικασία της ασβεστιτοποιήσεως με ρυθμούς απόθεσης βιογενούς ασβεστίτη, η πιο 
αποτελεσματική στρατηγική είναι η απομάκρυνση κατιόντων Η+ από την περιοχή 
όπου θα λάβει χώρα ή ασβεστοποίηση, με αποτέλεσμα το τρηματοφόρο να μην 
αλλάξει τον ρυθμό με τον οποίο θα εξάγει τα ιόντα Mg2+από το κύτταρο του ώστε να 
ασβεστοποιήσει το κέλυφός του.  
 
Πρόσφατες λεπτομερείς αναλύσεις σε ανόργανο ασβεστίτη έδειξαν ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ασβεστίτη αυξάνεται αυξανομένου της ιοντικής ακτίνας (π.χ. 
υψηλότερες αλατότητες) (Stephenson et al., 2009). Κατά τη διάρκεια των ίδιων 
εργαστηριακών πειραμάτων αποδείχτηκε ότι η ενσωμάτωση των ιόντων Mg2+ στο 
ασβεστιτικό πλέγμα αυξάνεται με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ασβεστίτη, 
λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης τροποποιημένων περιοχών του 
πλέγματος, όπου τα ιόντα Mg2+ μπορούν να αντικαταστήσουν τα ιόντα Ca2+. Αυτές οι 
«ατέλειες» του ασβεστιτικού πλέγματος συνιστούν περιοχές χαμηλότερης ενέργειας 
για την αντικατάσταση του Mg2+ καθώς επιπρόσθετα στρώματα ασβεστίτη 
προστίθενται στους ήδη διαμορφωμένους κρυστάλλους. Θεωρείται λοιπόν, ότι η 
συσχετιζόμενη με την αύξηση της αλατότητας ικανότητα επιβίωσης των 
τρηματοφόρων μπορεί να παράγει πιο γρήγορους ρυθμούς ασβεστοποιήσεως και να 
εξηγήσει σε μεγαλύτερη έκταση διαστρεβλώσεις του κρυσταλλικού πλέγματος του 
ασβεστίτη που μπορεί να επιφέρουν με τη σειρά τους αύξηση της συμμετοχής των 
ιόντων Mg2+ στο ασβεστιτικό πλέγμα των τρηματοφόρων. 
 
8.3.5.2. Σκοπός της «ρύθμισης» του Mg μέσα στο κύτταρο 
Ο σκοπός της διευθέτησης του λόγου Mg/Ca των τρηματοφόρων από το ίδιο το 
κύτταρό τους δεν είναι απλός. Για κάποιους οργανισμούς, η παρουσία του Mg έχει 
αρνητικό αντίκτυπο και για αυτό τον λόγο απομακρύνεται, ενώ σε άλλα παίζει θετικό 
ρόλο στη βιωσιμότητα του κυττάρου. Για παράδειγμα, τα ιόντα Mg2+ που είναι τα πιο 
άφθονα (δεύτερα σε αφθονία κυτταρικά κατιόντα μετά τα Κ+) δισθενή κατιόντα που 
συμμετέχουν στην κυτταρική λειτουργία σύγχρονων τρηματοφόρων παίζουν 
καταλυτικό ρόλο στη δράση των ενζύμων με τις ελεύθερες ιοντικές τους 
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συγκεντρώσεις να ρυθμίζουν πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό 
του κυττάρου. Η απομάκρυνση του Mg από τον ασβεστίτη των τρηματοφόρων 
μειώνει την διαλυτότητά του, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας 
για την επιβίωσή τους. Αυτό αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα για τα λεπτά (μικρού 
πάχους) κελύφη πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Ένας επιπρόσθετος ρόλος του Mg 
είναι η κινητικού χαρακτήρα παρεμπόδιση της απόθεσης του ασβεστίτη. Τα 
τρηματοφόρα ελέγχοντας το ποσό του Mg που εμπεριέχεται στο γονικό διάλυμα 
έχουν την δυνατότητα να ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες κατά τη διαδικασία της 
ασβεστοποιήσεως κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζουν το ποσό του Mg που 
τελικά θα ενσωματώσουν στα κελύφη τους. Επιπλέον σε διάφορα συστήματα βιο-
ορυκτοποίησης, άμορφο ανθρακικό ασβέστιο λειτουργεί ως παροδικές πρόδρομες 
φάσεις για την απόθεση του ασβεστίτη. Θεωρείται λοιπόν ότι το Mg χρησιμοποιείται 
για να σταθεροποιήσει τις παραπάνω άμορφες φάσεις (Bentov & Erez, 2006). 
 
8.3.5.3. ∆ιαφορετικός βαθμός απόκρισης της αλατότητας ανάλογα με το υπό 
εξέταση είδος: Μαρτυρίες για το είδος G. ruber  
Το γεγονός ότι ο μηχανισμός που ευθύνεται για την επίδραση της αλατότητας στο 
λόγο Mg/Ca δεν είναι πλήρως (ως προς όλες τις πτυχές του) κατανοητός δημιουργεί 
ερωτηματικά ως προς τον βαθμό απόκρισης των μεταβολών της αλατότητας 
ανάμεσα στα διάφορα είδη πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Για παράδειγμα, οι 
Ferguson et al. (2008) έδειξαν ότι ειδικότερα για την Μεσόγειο Θάλασσα ο βαθμός 
επίδρασης των μεταβολών της αλατότητας διαφέρει από είδος σε είδος και 
κυμαίνεται από 15-59%/psu. Θεωρείται ότι αυτό οφείλεται στην ειδική επίδραση που 
εμφανίζει να έχει η αύξηση της αλατότητας στις κυτταρικές λειτουργίες των καναλιών 
και αντλιών Mg του κάθε είδους ξεχωριστά. Την παραδοχή αυτή ενισχύουν 
πρόσφατες μαρτυρίες για τα είδη G. ruber (w), O. universa και G. sacculifer (Duenas-
Dohorquez et al., 2009), όπου οι βιολογικές αντλίες των δύο πρώτων ειδών που 
εξάγουν τα ιόντα από το διάλυμα θεωρούνται λιγότερο ανθεκτικές και κατ’επέκταση 
λιγότερο αποδοτικές σε υψηλές αλατότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες αντλίες Mg 
του τελευταίου. Η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλότερες συγκεντρώσεις ιόντων στο γονικό διάλυμα και αυτό θα επέφερε 
μεταβολές στον βιογενές ασβεστίτη. Οι ίδιοι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι διαφορετικές 
συσχετίσεις του λόγου Mg/Ca με την αλατότητα που βρέθηκαν σε διαφορετικά είδη 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων οφείλονται στην διαφορετική εξάρτιση από την 
αλατότητα του παραπάνω λόγου, όταν αυτός αναφέρεται σε γαμοτογενής ή μη 
φύσεως ασβεστίτη. Επιπλέον, οι Mathien-Blard & Bassinot (2009) σε μία 
προσπάθειά τους να εξηγήσουν την πολύ υψηλότερη εξάρτιση από την αλατότητα 
που παρουσιάζουν φυσικοί πληθυσμοί (επιφανειακά ιζήματα πυθμένα και από 
ιζηματοπαγίδες) του είδους G. ruber έναντι καλλιεργημένων ατόμων στο εργαστήριο, 
ανακάλυψαν ότι η ενσωμάτωση του Mg στο ασβεστιτικό πλέγμα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων σταδίων ανάπτυξής του επηρεάζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό από τον 
παράγοντα της αλατότητας συγκριτικά με τα αρχικά στάδια ανάπτυξης του κελύφους. 
 
8.3.5.4. Προσέγγιση τύπου «εργαστηριακών πειραμάτων» 
Στο εργαστήριο, η αλατότητα εμφανίζεται να ασκεί σχετικά μικρή επιρροή (4-11%/psu 
- Lea et al., 1999a,b; Nürnberg et al., 1996a,b; Kisakürek et al., 2008; Duenas-
Bohórquez et al., 2009) στον λόγο Mg/Ca. Ωστόσο εργαστηριακά πειράματα επί 
διαφόρων ειδών πλαγκτονικών τρηματοφόρων (O. universa, G. sacculifer και G. 
ruber) καταδεικνύουν όμως ότι αυτή αποτελεί τον κύριο ρυθμιστικό παράγοντα για 
την ενσωμάτωση του Mg στα κελύφη, όταν αυτά διατηρούνται σε δραστικά 
μεταβλητές αλατότητες (22-44 psu) και ταυτόχρονα συνθήκες σταθερής 
θερμοκρασίας. Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών πειραμάτων, 
προσπαθήσαμε να μιμηθούμε τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά πειράματα 
που διεξήχθησαν στο ίδιο είδος (Kisakürek et al., 2008), να τα τεστάρουμε και να τα 
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αποδείξουμε με εργασίες υπαίθρου. Κατηγοριοποιήσαμε λοιπόν τα δείγματά μας 
ανάλογα με τις τιμές της θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας σε κάθε περιοχή 
δειγματοληψίας και επιλέχτηκαν τα δείγματα επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα που 
φανερώνουν σχεδόν σταθερές SST και μεταβαλλόμενες SSS. Παρόλο που είναι 
σχεδόν αδύνατο να καταφέρουμε να έχουμε στο αρχείο μας δείγματα με ακριβώς την 
ίδια SSΤ στη φύση, και ειδικότερα σε μία τόσο μικρή γεωγραφικά περιοχή όπως το 
Αιγαίο Πέλαγος, η μέθοδος αυτή φαίνεται αρκετά ρεαλιστική για την 
αποκωδικοποίηση του παράγοντα της αλατότητας. Έτσι, στη περίπτωσή μας 
θεωρούμε την SST σταθερή μεταξύ του εύρους 18.8-20.70C (Trange= 1.90C). 
Ερωτηματικά για την εξέταση του σταθερού θερμοκρασιακού εύρους, στο οποίο 
στηρίζεται η παραπάνω μέθοδος, σίγουρα εγείρονται και σχετίζονται κυρίως με το 
σχετικά στενό θερμοκρασιακό εύρος του Αιγαίου Πελάγους. Παρόλα αυτά, παρόμοιοι 
περιορισμοί λόγω της στενής εγγύτητας των επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα στις 
μελέτες των Sadekov et al. (2010) και Healey et al. (2008) που επίσης καλύπτουν 
ένα πολύ στενό θερμοκρασιακό εύρος (<3.5°C and <4°C αντιστοίχως) έχουν 
καταδείξει ότι δεν είναι απαγορευτικοί ως προς την εφαρμογή τους. 
 

 
Εικ. 8.8: Η επίδραση της αλατότητας στο λόγο Mg/Ca με βάση την προσέγγιση 
«εργαστηριακού τύπου». Με μπλε ρόμβους συμβολίζονται τα επιφανειακά ιζήματα πυθμένα 
του Αιγαίου Πελάγους με παρόμοιες τιμές θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας. 
Fig. 8.8: The salinity effect on Mg/Ca ratio, based on the “culture experiment” approach. With 
blue diamonds are symbolized the Aegean core tops presenting almost constant temperature 
values. 
 
Η παρούσα βαθμονόμηση για το G. ruber συνδέεται με τις διαφορές των τιμών της 
αλατότητας για τις διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας σύμφωνα με τις σχετικές 
έρευνες των Ferguson et al. (2008) και Kontakiotis et al. (2009a,b,c, 2010, 2011) 
στην Μεσόγειο, καθώς επίσης και με τα εργαστηριακά πειράματα που διεξήχθησαν 
σε άτομα του ίδιου είδους από την Κόκκινη Θάλασσα (Kisakürek et al., 2008), που 
δείχνουν τη δευτερεύουσα δράση της αλατότητας. Όπως και στα εργαστηριακά 
πειράματα, οι τιμές του λόγου Mg/Ca στο G. ruber φανερώνουν θετική συσχέτιση με 
τους ετήσιους κύκλους της θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας στο Αιγαίο με την 
προϋπόθεση δυνητικά σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας. Όπως προαναφέρθηκε, 
πέραν της θερμοκρασίας, η αλατότητα αναμένεται να είναι η κύρια αιτία για την 
παρατηρούμενη μεταβλητότητα που παρουσιάζει το αρχείο μας. Ερμηνευμένη σαν 
επίδραση της αλατότητας, η σχηματική απεικόνιση της SSS με τον λόγο Mg/Ca για 
το G. ruber απεικονίζεται με εκθετικό τρόπο, με το λόγο Mg/Ca να αυξάνεται 



Chapter 8: The Mg/Ca Ratio as a Palaeotemperature Proxy  

200 

 

αυξανομένου της αλατότητας (Εικ. 8.8). Η εκθετική συσχέτιση είναι σε συμφωνία με 
τις θερμοδυναμικές αρχές καθώς και με την εκθετική φύση των προϋπαρχόντων 
Mg/Ca βαθμονομημένων εξισώσεων (Nürnberg et al., 1996a,b, Lea et al., 2000; 
Elderfield & Ganssen, 2000; Dekens et al., 2002; Anand et al., 2003). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματά μας, το ποσοστό της μεταβολής του λόγου Mg/Ca ανά βαθμό 
αλατότητας είναι 22.9% δείχνοντας εξάρτιση πολύ μεγαλύτερη από αυτή (6±2%/psu) 
που καταδεικνύουν τα εργαστηριακά υπό καλλιέργεια πειράματα σε άτομα του ίδιου 
είδους από την Κόκκινη Θάλασσα (Kisakürek et al., 2008). 
 
Μία πιο διεξοδική εξέταση του διαγράμματος Mg/Ca-SSS καταδεικνύει την ύπαρξη 
«ερωτηματικών», τα οποία απαιτούν περεταίρω διαλεύκανση. Παρατηρείται μία 
«νοητή γραμμή» μεταξύ των μετρήσεων με τιμές αλατότητας μεταξύ 35.5 και 37.74 
psu, με τα δεδομένα που την απαρτίζουν να δείχνουν ότι η μεταβολή του λόγου 
Mg/Ca εξαιτίας της αλατότητας ισοδυναμεί με 0.55 mmol/mol. Παρά το γεγονός ότι 
μία παρόμοια νοητή συσχέτιση έχει παρατηρηθεί και στη μελέτη των Ferguson et al. 
(2008) (μεταξύ 36.46 και 37.62 psu) με βάση τα επιφανειακά ιζήματα πυθμένα κατά 
μήκος της λεκάνης της Μεσογείου, η σχετικά μικρή αυτή τιμή δείχνει ότι η αλατότητα 
δικαιολογεί μόνο το 5.3% της συνολικής μεταβλητότητας του λόγου Mg/Ca. Αυτό 
σημαίνει ότι το 94.7% της μεταβλητότητας δεν μπορεί να εξηγηθεί με τις μεταβολές 
της αλατότητας σε αυτό το εύρος τιμών της και συνεπώς επιπρόσθετοι παράγοντες, 
που μένουν να προσδιοριστούν επακριβώς, επηρεάζουν τον λόγο G. ruber Mg/Ca 
στην περιοχή. Αντιθέτως, στο ανώτερο άκρο του βαθμονομημένου αρχείου μας, 
περίπου στα 39 psu, παρατηρούμε μία ομάδα από ιδιαιτέρως υψηλές τιμές του 
λόγου. Τα δείγματα αυτά αντιπροσωπεύουν μικρές διαφορές στη θαλάσσια 
επιφανειακή αλατότητα μεταξύ των υπολεκανών του νοτίου Αιγαίου και δείχνουν 
ξεκάθαρα ότι σε πολύ υφάλμυρα περιβάλλοντα παρατηρείται μία απότομη αύξηση 
του λόγου Mg/Ca, η οποία δεν συνάδει με την σχεδόν οριζόντια διακύμανση που 
παρατηρείται στο κατώτερο άκρο της καμπύλης. Είναι κατανοητό ότι παρόλο που οι 
μετρηθείσες τιμές του λόγου Mg/Ca μπορεί να εξηγηθούν μερικώς από τις μεταβολές 
της αλατότητας, είναι φανερό ότι αυτός ο παράγοντας από μόνος του δεν ευθύνεται 
για τις υψηλές τιμές του λόγου στο Αιγαίο Πέλαγος. Επιπροσθέτως, το αρχείο από το 
Αιγαίο Πέλαγος δεν είναι σε θέση να μας εφοδιάσει με δεδομένα ώστε να μας 
παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκριση της αλατότητας σε 
ενδιάμεσης αλατότητας περιβάλλοντα, όπως αυτά που καλύπτουν το εύρος τιμών 
από 37.5 έως 38.5 psu. Συνολικά, η παρατηρούμενη ασυμφωνία μεταξύ των δύο 
άκρων της καμπύλης και η έλλειψη στοιχείων για το μεταξύ τους διάστημα θέτουν 
σημαντικούς περιορισμούς για την διαφαινόμενη επίδραση της αλατότητας με βάση 
την προσέγγιση τύπου εργαστηριακών πειραμάτων. 
 
8.3.5.5. Προσέγγιση «φυσικού τύπου» 
Εκτός από τα εργαστηριακά πειράματα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις από εργασίες 
υπαίθρου ότι ο έλεγχος της αλατότητας στην ενσωμάτωση των ιόντων Mg2+ στο 
ασβεστολιθικής σύστασης πλέγμα των τρηματοφόρων παρατηρείται και εκτός των 
εργαστηρίων και επιπλέον δεν περιορίζεται μόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ωστόσο, 
παρά το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές έχουν αναφέρει τον ρόλο της αλατότητας στον 
λόγο Mg/Ca σε φυσικά περιβάλλοντα (ανοιχτούς ωκεανούς ή ημίκλειστες λεκάνες), 
λίγη προσπάθεια έχει γίνει στο τμήμα του υπολογισμού καθώς και της διόρθωσης της 
αλατότητας στις παλαιοωκεανογραφικές εφαρμογές της μεθόδου από φυσικούς 
πληθυσμούς. Προς αυτή την κατεύθυνση και με το σκεπτικό ότι χρειάζεται να 
εξεταστεί η επίδραση της αλατότητας και σε άλλα είδη εκτός από τα O. universa και 
G. sacculifer που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο, όπως για παράδειγμα το 
είδος G. ruber λόγω της διαφορετικής φυσιολογίας του, επιχειρείται μία νέα 
προσέγγιση, η βασική συνιστώσα της οποίας είναι ο διαχωρισμός και η 
ποσοτικοποίησή της στο Αιγαίο Πέλαγος. 
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Υπολογίσαμε τις «προβλεπόμενες» (“predicted”) και «εναπομείναν» (“residual”) τιμές 
του λόγου Mg/Ca για όλα τα υπό εξέταση δείγματα. Οι πρώτες προέρχονται από την 
εξίσωση των Anand et al. (2003) και ισοδυναμούν με τις τιμές του λόγου που 
αναμένονται μόνο λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας. Οι δεύτερες προκύπτουν 
από την αφαίρεση των προβλεπόμενων τιμών από τις αντίστοιχες τιμές που έχουν 
μετρηθεί και αντιπροσωπεύουν το «παραπανήσιο», ανεξάρτητο της θερμοκρασίας 
ποσοστό του λόγου Mg/Ca. Όπως παρατηρείται στον πίνακα 8.5, οι προβλεπόμενες 
τιμές του λόγου είναι γενικά πολύ μικρότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές που 
έχουν μετρηθεί στα άτομα του είδους G. ruber, γεγονός που δείχνει ότι ο λόγος 
Mg/Ca είναι υψηλότερος από ότι αναμένεται με βάση τις in-situ θαλάσσιες 
επιφανειακές θερμοκρασίες. Πιο αναλυτικά, για το εύρος 35.5-38.5 psu το επιπλέον 
ποσό Mg/Ca αποτελεί το 48.8-58.0% του συνόλου, με μέση τιμή 53.4%, ενώ όταν η 
αλατότητα είναι μεγαλύτερη από 38.5 psu αποτελεί το 28.6-80.36% του συνόλου με 
μέση τιμή του να κυμαίνεται στο 54.48%. 
 

 
Εικ. 8.9: ∆ιάγραμμα συσχέτισης του λόγου Mg/Ca με τη θαλάσσια επιφανειακή αλατότητα 
(SSS) (Antonov et al., 2006). 
Fig. 8.9: Residual Mg/Ca versus sea surface salinity (SSS) (Antonov et al., 2006).  
 
Όπως εικονίζεται στην εικόνα 8.9, οι «εναπομείναν» τιμές του λόγου Mg/Ca δε 
φανερώνουν σημαντική συσχέτιση με τις μέσες τιμές της θαλάσσιας επιφανειακής 
αλατότητας (R2=0.19). Η σύγκριση με άλλα επιφανειακά ιζήματα της Μεσογείου 
(Ferguson et al., 2008; Boussetta et al., 2011) δείχνει κατά όμοιο τρόπο έναν έντονο 
διασκορπισμό των τιμών, ειδικότερα των πολύ υψηλών τιμών που προέρχονται από 
το Αιγαίο Πέλαγος και την περιοχή του Λεβαντίνου, οι οποίες δεν μπορούν εύκολα να 
αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο στον παράγοντα της αλατότητας. Αυτό ουσιαστικά 
διαφέρει σε ότι ισχύει για τα επιφανειακά ιζήματα πυθμένα που αντιστοιχούν σε 
χαμηλότερες τιμές αλατότητας σε περιβάλλοντα ανοιχτού ωκεανού (32.6<S<37 psu - 
Mathien-Blard & Bassinot, 2009; 35.6<S<37.3 psu - Arbuszewski et al., 2010), όπου 
οι αντίστοιχες τιμές φαίνεται να παρουσιάζουν μία γραμμική ή εκθετική συσχέτιση με 
την θαλάσσια επιφανειακή αλατότητα. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν περιλαμβάνουν 
δείγματα με τιμές αλατότητας μεγαλύτερες από 37.3 psu και συνεπώς δεν μπορούμε 
να συγκρίνουμε και να αντιπαραβάλουμε τα αποτελέσματά μας ακριβώς στο ίδιο 
εύρος αλατότητας. Για αλατότητες μεγαλύτερες από 38.5 psu (S>38.5 psu), οι 
περισσότερες από τις μετρήσεις μας αποκλίνουν από την εμπειρική γραμμική 
συσχέτιση των Mathien-Blard & Bassinot (2009) και δείχνουν ότι όταν η υδάτινη 
στήλη φτάνει σε ένα σημείο κορεσμού ως προς τον ανόργανο ασβεστίτη οι τιμές του 
λόγου Mg/Ca «μεταπηδούν» σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. 
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Πιθανολογούμε ότι το σημείο αυτό αντιστοιχεί στο ανώτερο όριο στο οποίο επιδρά η 
αλατότητα, και πέραν του οποίου κάποιος άλλος παράγοντας παίζει καταλυτικό ρόλο 
σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, επισκιάζοντας παράλληλα τη δράση της αλατότητας. 
Η μαρτυρία των ανώμαλα υψηλών τιμών του λόγου Mg/Ca ακόμα και σχετικά 
σταθερές τιμές αλατότητας (~39 psu), υπογραμμίζει τον μικρότερο έλεγχο της 
αλατότητας συγκριτικά με την επίδραση της δευτερογενούς απόθεση ασβεστίτη στο 
Αιγαίο Πέλαγος (Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in press). Το 
συμπέρασμα αυτό είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις πολύ πρόσφατες παρατηρήσεις 
από ολόκληρη την Μεσόγειο (Boussetta et al., 2011; van Raden et al., 2011; 
Antonarakou et al., in press), όπου υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca σε υψηλές 
αλατότητες (κυρίως σε τιμές 38.5<S<39.5) έχουν αποδοθεί σε διαγενετικές κυρίως 
διαδικασίες. Επιπλέον, συνεπάγεται ότι η επίδραση της αλατότητας δεν ήταν τόσο 
υψηλή όσο αρχικά είχε προσδιοριστεί για την περιοχή της Μεσογείου από τους 
Ferguson et al. (2008). Είναι κατανοητό λοιπόν ότι για να καθοριστεί επακριβώς η 
επίδραση της αλατότητας στη παλαιοθερμοκρασιακή αυτή μέθοδο θα πρέπει πρώτα 
να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι δευτερογενείς αποθέσεις ανόργανου 
ασβεστίτη.  
 
8.3.6. Επίδραση της διαγένεσης 
Πρόσφατες γεωχημικές μελέτες στο Αιγαίο Πέλαγος (Kontakiotis et al., 2011; 
Antonarakou et al., in press) και στην ανατολική Μεσόγειο (Boussetta et al., 2011; 
Sabbatini et al., 2011) γενικότερα έχουν δείξει ότι η επίδραση της διαγένεσης στα 
τρηματοφόρα που προέρχονται από έντονα εβαποριτιωμένες και υφάλμυρες 
περιοχές είναι σημαντική και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, επειδή ο ανόργανος 
ασβεστίτης καλύπτει το πρωτογενές ωκεανογραφικό σήμα και συντελεί στην υπερ-
εκτίμηση του λόγου Mg/Ca. Στις καταγραφές των επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα 
από το Αιγαίο Πέλαγος διεξάγεται λεπτομερής ανάλυση των ατόμων G. ruber στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) για την αναγνώριση και τον προσδιορισμό των 
διαγενετικών αποθέσεων και επιπλέον εξετάζεται η πηγή προέλευσης του 
επιπρόσθετου Mg, με απώτερο σκοπό να διαλευκανθεί ο μηχανισμός γένεσής τους. 
Ο διαχωρισμός της κύριας βιογενούς από την δευτερογενής ανθρακική ανόργανη 
φάση, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο άμεσο μέλλον, θα έχει ως 
τελικό αποτέλεσμα τον ακριβή προσδιορισμό της σύστασης του πρωτογενούς 
βιογενούς ασβεστίτη και συνεπώς ακριβέστερους παλαιοθερμοκρασιακές μεταβολές. 
 
8.3.6.1. SEM αναλύσεις: αποκωδικοποίηση του διαγενετικού σήματος 
Οι αναλύσεις στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διεξήχθησαν σε δείγματα από το βόρειο, 
κεντρικό και νότιο Αιγαίο και έδειξαν για την πλειοψηφία των ατόμων που 
αναλύθηκαν ότι το μεγαλύτερο αναλογικά τμήμα του κελύφους τους δεν αποτελείται 
από ασβεστίτη που σχηματίζεται κατά τα οντογενετικά στάδια, αλλά από μετα-
αποθετικό ασβεστίτη με έντονα τα σημάδια της πρώιμης διαγένεσης (Kontakiotis et 
al., 2011; Antonarakou et al., in press).  
 
Συγκεκριμένα, η λεπτομερής εξέταση των ατόμων του είδους G. ruber φανέρωσε την 
παρουσία ενός πλούσιου σε Mg, διαγενετικής προέλευσης στρώματος επίστρωσης 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των κελυφών (Εικ. 8.10, Εικ. 8.11). Στο 
εσωτερικό των κελυφών, η ανάλυση έδειξε την εκτενή ανάπτυξη κρυστάλλων 
ανόργανους προέλευσης με ρομβοεδρικές κυρίως απολήξεις (Εικ. 8.10). Το μέγεθος 
των κρυστάλλων αυτών υπολογίζεται στα 2-5 μm (συγκρίσιμο με αυτό που 
αναφέρθηκε από τους Hoogakker et al. (2009), Kontakiotis et al. (2011) και 
Antonarakou et al. (in press) και συμφωνεί με την προσδοκία ότι μικρότεροι σε 
μέγεθος κρύσταλλοι πρέπει να αλλοιώνονται λόγω της διάλυσης και μεγαλύτεροι 
κρύσταλλοι πρέπει να αναπτύσσονται περεταίρω λόγω της απόθεσης ασβεστίτη στις 
επίπεδες επιφάνειές τους. Ωστόσο, κάποιοι κρύσταλλοι μαρτυρούν την επίδραση της 
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διάλυσης, αφού οι απολήξεις τους εμφανίζονται πιο κυκλικοί και οι επιφάνειές τους 
περισσότερο ακανόνιστες. 
 
 

 
 
Εικ. 8.10: Υψηλής ανάλυσης SEM εικόνες του είδους G. ruber από το Αιγαίο Πέλαγος που 
απεικονίζουν την εσωτερική δομή του. Η κλίμακα αναφέρεται σε κάθε εικόνα ξεχωριστά. 
Fig. 8.10: High‐resolution SEM images of G. ruber tests from the Aegean Sea showing their 
internal structure. The interior of the specimens shows the presence of encrusting high‐Mg 
calcite, containing subhedral, rhombic‐shaped euhedral crystallites. The thick chamber wall 
can be seen in the broken edge of the last chamber. Scale bars are indicated on each image. 
 
 
Η απόθεση ανόργανου ασβεστίτη είναι πιο ευδιάκριτη και πιο έντονη στο εξωτερικό 
των θαλάμων, όπου οι κρύσταλλοι εμφανίζονται ευεδρικοί και αναπτύσσονται σε 
ομάδες, παράγοντας με τον τρόπο αυτό ένα ομαλό περίβλημα από δευτερογενούς 
προέλευση ασβεστίτη (Εικ. 8.11). Ειδικότερα στα δείγματα που προέρχονται από το 
νότιο Αιγαίο (S≥38 psu), οι εξωτερικές επιφάνειες των κελυφών φαίνονται να είναι σε 
μεγαλύτερο βαθμό επηρεασμένες από τη διαγένεση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 
από την παρουσία μικρής κλίμακας ευεδρικών κρυστάλλων που καλύπτουν τις 
ασβεστολιθικές γέφυρες και σε ορισμένες περιπτώσεις στενεύουν τους πόρους 
μεταξύ τους, γεμίζοντας το εσωτερικό τους και φράζοντάς τις τελείως (Εικ. 8.11). Η 
μεγέθυνση του εξωτερικού του κελύφους διακρίνει επίσης τους ευεδρικούς 
κρυστάλλους και τις βάσεις ανάπτυξης των ακανθών (spine holes) να διαμορφώνουν 
ένα καλά-αναπτυγμένο πολυγονικό πρότυπο, το οποίο ενδεικτικό της αρχιτεκτονικής 
του είδους G. ruber (Sexton et al., 2006). Το τελευταίο ευθύνεται για την προοδευτική 
αύξηση του αναγλύφου στο εξωτερικό των κελυφών, καθώς τα τοιχώματα των 
θαλάμων αυξάνονται σε πάχος (Εικ. 8.11). 
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Εικ. 8.11: Υψηλής ανάλυσης SEM εικόνες του είδους G. ruber από το Αιγαίο Πέλαγος που 
απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής μορφολογίας τους. Η κλίμακα αναφέρεται σε 
κάθε εικόνα ξεχωριστά.  
Fig. 8.11: High‐resolution SEM images of G. ruber tests from the Aegean Sea showing their 
characteristic surface morphology. The enlargement of different parts of the test exterior 
shows a well-developed polygonal pattern of interpore ridges, formed by flat calcite plaques 
during ontogenetic calcification, the euhedral crystallites and the spine holes, which 
collectively increase topography on the outer surface of the tests. In heavily overgrown 
specimens the strong diagenetic overprint can clearly be seen (smooth veneer of calcite), 
almost closing off the pore pits and obscuring the interpore ridges. Scale bars are indicated 
on each image. 
 
8.3.6.2. Μακροσκοπικός διαχωρισμός βιογενούς και διαγενετικού ασβεστίτη 
Ο ανόργανος ασβεστίτης μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από τον βιογενή ασβεστίτη 
επειδή αποτελείται από μεγάλους, ίσους σε σχήμα και μέγεθος κρυστάλλους, που 
αναπτύσσονται συχνά προς το εσωτερικό ή προς το εξωτερικό της επιφάνειας του 
κελύφους με ακτινωτής διάταξης c-άξονες (Crudeli et al., 2004). Σύμφωνα με τους 
Hover et al. (2001), κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της διαγένεσης, οι 
πρωτογενείς βογενείς κρυσταλλίτες μετασχηματίζονται μέσω των μεθόδων 
ανάπτυξης ανόργανων κρυστάλλων που μειώνουν την ενέργειά τους, και παράγουν 
πιο ισοδύναμους και μεγάλους κρυστάλλους. Ειδικότερα στην περίπτωση του 
υψηλού-Mg ασβεστίτη, όπου η ανάπτυξή τους σε ρομβοειδές σχήμα είναι σύνηθες, οι 
επίμηκες κρύσταλλοι γίνονται πιο ίσοι ως προς το σχήμα τους από την διάλυση στις 
απολήξεις των οξύληκτων επιφανειών και από την απόθεσή τους στις επίπεδες 
επιφάνειες των κρυστάλλων (Hover et al., 2001). Έχει αναγνωριστεί ότι η παρουσία 
των ιόντων [Mg2+] έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση της μορφολογίας των 
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κρυστάλλων ασβεστίτη και συνεπώς τον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξής τους 
(Paquette et al., 1996). Αναλυτικότερα, ο υψηλότερος λόγος [Mg2+]/[Ca2+] στο 
διάλυμα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα ιόντα [Mg2+] να ενσωματώνονται στους 
κρυστάλλους ασβεστίτη και ο ρυθμός ανάπτυξης του ασβεστίτη να μειώνεται (Mucci 
& Morse, 1983). Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του ασβεστίτη σε συνδυασμό με 
την αναλογική αύξηση του μεγέθους των κρυστάλλων (Kwak et al., 2005) 
συνεπάγεται τη βαθμιαία αύξηση της μέσης πυκνότητάς τους (ο αριθμός των ιόντων 
[Mg2+] σε μονάδα μέτρησης επιφανείας) (Zhang & Dawe, 2000). Η τελευταία οδηγεί 
στην ανάπτυξη νέων κρυσταλλικών φάσεων που ξεκινούν να εμφανίζονται στις 
πλευρές των ρομβοειδών κρυστάλλων ασβεστίτη (Paquette et al., 1996). 
Εργαστηριακά πειράματα από τους Zhang & Dawe (2000) έχουν δείξει ότι η βαθμιαία 
αυτή μεταβολή της μορφολογίας των κρυστάλλων από χαμηλού περιεχομένου σε Mg 
σε υψηλού περιεχομένου σε Mg φάσεων αντιπροσωπεύεται από την τροποποίηση 
ως προς το σχήμα τους και συγκεκριμένα από την πρωταρχική ρομβοειδούς στην 
τελική πυραμιδοειδούς σχήματος μορφολογία των κρυστάλλων. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η διαφοροποίηση ως προς τις παραπάνω φάσεις έχει διαπιστωθεί 
μόνο στο εργαστήριο και όχι σε φυσικές συνθήκες. Οι συνθήκες φυσικού 
περιβάλλοντος επιτρέπουν τις αντιδράσεις μεταξύ των υδάτων και της επιφάνειας του 
ασβεστίτη να απαντούν σε ένα εύρος γεωλογικού χρόνου, τέτοιου ώστε να επιτευχθεί 
η πιο σταθερή μορφολογία των κρυστάλλων. Αντιθέτως, κάτω από τις συνθήκες που 
επικρατούν στο εργαστήριο η μέση συμμετοχή των ιόντων στον καθαρό ασβεστίτη 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης της μορφολογίας των κρυστάλλων 
ασβεστίτη (Zhang & Dawe, 2000).  
 
8.3.6.3. Χαρακτηριστικά του υψηλού-Mg ασβεστίτη  
Ο ασβεστίτης απαντά στο θαλάσσιο περιβάλλον με μία μεγάλη ποικιλία 
συναποθετικών κατιόντων και ανιόντων. Τα περισσότερα από αυτά τα συστατικά 
γενικά ανιχνεύονται σε μικρότερες συγκεντρώσεις (<1 mol%) στον ασβεστίτη 
ασκώντας μικρότερη επίδραση στη χημική συμπεριφορά του ιζήματος, όπως για 
παράδειγμα στη διαλυτότητά του και την κινητικού τύπου συμπεριφορά του όπως 
προκύπτει από τα χημικά χαρακτηριστικά του. Σημαντική εξαίρεση αποτελούν τα 
κατιόντα [Mg2+], τα οποία έχει βρεθεί ότι απαντούν τόσο στους βιογενείς όσο και 
στους αβιογενείς ασβεστίτες, με ένα μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων, τυπικά πάνω 
από 20 mol% MgCO3 (Morse et al., 2003). Βιογενούς προέλευσης πελαγικός 
ασβεστίτης, από οργανισμούς όπως τα τρηματοφόρα παρουσιάζει <1mol% MgCO3, 
ενώ ο ασβεστίτης σε τροπικές και υποτροπικές, πλούσιες σε ανθρακικά ιζήματα 
περιοχές παρουσιάζει μία μέση τιμή της τάξεως του 13-15 mol% MgCO3 (Agegian & 
Mackenzie, 1989), με το περιεχόμενο σε μαγνήσιο των διαφόρων ειδών που 
συνεισφέρεται στο ίζημα να μειώνεται με την μείωση της θερμοκρασίας που 
παρατηρείται σε διεύθυνση από τροπικές προς τις πολικές περιοχές (Chave, 1954). 
Είναι σύνηθες λοιπόν να διαχωρίζονται οι θαλάσσιοι ασβεστίτες σε χαμηλού και 
υψηλού Mg ανάλογα με τη κατά βάρος σύστασή τους σε MgCO3. Το όριο έχει 
καθοριστεί περίπου στα 3-4 mol% MgCO3 (και αντιστοιχεί στη λιγότερο διαλυτή φάση 
(Mackenzie et al., 1983). 
 
8.3.6.4. Η επιδεκτικότητα του G. ruber στις διαγενετικές διαδικασίες 
Θεωρώντας νέα και ήδη δημοσιευμένα στοιχεία (Kontakiotis et al., 2011; 
Antonarakou et al., in press), το G. ruber φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως επιδεκτικό στην 
απόθεση δευτερογενούς ανόργανου ασβεστίτη, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το είδος 
είναι ένας αληθινός δείκτης ανθρακικής διαγένεσης. Η πιο πιθανή εξήγηση σε αυτό 
φαίνεται να είναι ο τρόπος με τον οποίο το παραπάνω είδος κατασκευάζει το 
κέλυφός του. Το κέλυφός του έχει πολλούς πόρους και παρουσιάζει μία σχετικά 
ανοικτή κρυσταλλική δομή (πιθανά συνδέεται με την πρωτογενής ανοικτή παράταξη 
των στοιχείων και τον κρυσταλλογραφικό τους προσανατολισμό), παρουσιάζοντας 
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μεγάλη επιφάνεια διαθέσιμη για την ανάπτυξη και την απόθεση ανόργανου 
ασβεστίτη. Όπως οι van Raden et al. (2011) έχουν υποστηρίξει οι επιφάνειες τέτοιων 
κελυφών τρηματοφόρων, μόλις σχηματίζονται και ειδικότερα μετά την απόθεσή τους, 
είναι πρόσφορες για την ανάπτυξη κρυστάλλων ανόργανου ασβεστίτη και παρέχουν 
μία εξήγηση για την επιλεκτική διαγένεση. Ειδικότερα, τα κελύφη που παρουσιάζουν 
αυξημένο λόγο επιφάνειας/όγκο (π.χ. G. bulloides-van Raden et al., 2011; G. ruber- 
Boussetta et al., 2011) είναι δυνατόν να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από την 
καθίζηση δευτερογενούς ανόργανου ασβεστίτη, συγκριτικά με τα ομογενή και πιο 
συμπαγής κελύφη (π.χ. G. inflata), στα οποία τέτοιου είδους φαινόμενα είναι 
περιορισμένης έκτασης. Οι παρατηρήσεις μας αναφορικά με τη φυσιολογία και τη 
χημεία του είδους G. ruber αυξάνουν την επιδεκτικότητά του ως προς την ανάπτυξη 
δευτερογενούς ανόργανου ασβεστίτη και προϊδεάζουν για ειδικές καταγραφές του 
είδους αυτού σε βαθμό μάλιστα όπου ταξινομείται πρώτο σε σύνολο τριών ειδών (G. 
ruber> G. bulloides> G. inflata). Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι το πάχος του 
εξωτερικού, επιπρόσθετου, διαγενετικής φύσεως στρώματος μπορεί να επιδράσει 
καταλυτικά στον λόγο ειδικά του παραπάνω είδους και να εξηγήσει τις ανώμαλα 
υψηλές τιμές του για μία δεδομένη θερμοκρασία.  
 
8.3.6.5. ∆ιαγενετικό καθεστώς της ανατολικής Μεσογείου: Πηγή του 
επιπρόσθετου Mg 
Ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό των ιζημάτων της Ανατολικής Μεσογείου είναι ότι 
περιέχουν τα περισσότερο διαλυτά πολύμορφα του CaCO3: το υψηλό-Mg (>4mol% 
MgCO3) ασβεστίτη καθώς και το λιγότερο διαλυτό χαμηλό-Mg (<4mol% MgCO3) 
ασβεστίτη) (Thomson et al., 2004). Το τελευταίο είναι συνήθως το μοναδικό βιογενές 
πολύμορφο το οποίο διατηρείται και τελικά αναγνωρίζεται σε βαθειά ωκεάνια ιζήματα, 
λόγω της μικρότερης διαλυτότητάς του. Ο ωκεάνιος πυθμένας είναι ακόρεστος ως 
προς τον υψηλό-Mg ασβεστίτη και αραγωνίτη, με αποτέλεσμα αυτά να διαλύονται 
πριν ή αμέσως μετά την απόθεσή τους στα βαθέων υδάτων ωκεάνια ιζήματα (Fabry 
& Deuser, 1991). Ως εκ τούτου, οι υψηλός-Mg ασβεστίτης και αραγωνίτης απαντούν 
συνήθως μόνο σε ιζήματα τα οποία υπόκεινται υπερκορεσμένων υδάτων σε 
ανθρακικό ασβέστιο (π.χ. μικρό βάθος και χαμηλά γεωγραφικά πλάτη ) και για αυτό 
τον λόγο οι υψηλού- Mg ασβεστίτες της ανατολικής Μεσογείου έχει αποδειχθεί ότι 
είναι διαγενετικής φύσεως (Thomson et al., 2004). Επιπλέον, η καλά αναμεμιγμένη 
υδάτινη στήλη της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου εμφανίζει θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες από 12.50C (Klein et al., 1999), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να 
ευνοείται η καθίζηση των πιο ευδιάλυτων πολυμόρφων του ανθρακικού ασβεστίου 
(Thomson et al., 2004). 
 
Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται από τις πολύ πρόσφατες παρατηρήσεις των 
Boussetta et al. (2011), όπου XRD αναλύσεις στα είδη G. ruber και G. bulloides 
έδειξαν ότι τα ιζήματα της Μεσογείου, ειδικότερα αυτά της ανατολικής, 
χαρακτηρίζονται από ανόργανης/διαγενετικής φύσεως καθίζησης υψηλού-Mg 
ασβεστίτη (10-12% Mg). Κρυσταλλίτες με υψηλές σε μαγνήσιο συγκεντρώσεις έχουν 
όμοια παρατηρηθεί στα κελύφη του είδους G. ruber από την ανατολική Μεσόγειο (~9-
12% Mg-Giresse et al., 2003; ~10% Mg-Ferguson et al., 2008) και από άλλες 
υποτροπικές περιοχές (π.χ. Καραιβική-6-12% Mg-Regenberg et al. (2007), Κόκκινη 
Θάλασσα ~12-14% Mg-Hoogakker et al., 2009). Σύμφωνα με τους Regenberg et al. 
(2007), η έκταση της διαγενετικής διαδικασίας ελέγχεται κατά κύριο λόγο από την 
ορυκτολογική σύνθεση του ιζήματος, ειδικότερα από το περιεχόμενο του σε υψηλό σε 
Mg ασβεστίτη. Αναλυτικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι ιδιαίτερα υψηλές τιμές του λόγου 
Mg/Ca (>6mmol/mol) απαντούν μόνο όταν ο υψηλός-Mg ασβεστίτης έχει διαλυθεί 
μέσα στο ίζημα. 
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Στην περίπτωση του Αιγαίου Πελάγους, παρόμοιες υψηλού-Mg αποθέσεις έχουν 
αναγνωρισθεί μόνο σε κοκκόλιθους του είδους Emiliania huxleyi., (Crudeli et al., 
2004; Triantaphyllou et al., 2010b). Ειδικότερα οι Crudeli et al. (2004) έχουν 
αναγνωρίσει μία ευδιάκριτη διαγενετική ακολουθία (αναφέρεται διεθνώς ως “atypical 
carbonate diagenesis”) η οποία δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλη περιοχή εκτός του 
Αιγαίου Πελάγους. Παρ’όλα αυτά, οι παραπάνω παρατηρήσεις ενισχύουν την 
παραδοχή μας για την ύπαρξη υψηλού-Mg ανόργανου ασβεστίτη στο είδος G. ruber 
για το υπερκορεσμένο, κατά μήκος ολόκληρης της υδάτινης στήλης, Αιγαίο Πέλαγος. 
Πράγματι, ο υπερκορεσμός ως προς τον ασβεστίτη της υδάτινης στήλης (5-6 Ω στην 
επιφάνεια και ~3.5 Ω σε βάθος 3500 μέτρα - Schneider et al., 2007) είναι εμφανής σε 
όλη τη διάρκεια του χρόνου (5.5<Ω<8.6-Triantaphyllou et al., 2010b), και ειδικότερα 
τα επιφανειακά ύδατα και ακριβώς κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα είναι κορεσμένα 
ως προς το υψηλο-Mg ασβεστίτη τουλάχιστον τα τελευταία 14.000 χρόνια (Cita et al., 
1977), υποδηλώνοντας ότι η καθίζηση υψηλού-Mg ασβεστίτη προκάλεσε τις 
παρατηρούμενες δευτερογενείς αποθέσεις ασβεστίτη. Αυτό το συμπέρασμα 
ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι όλες οι περιοχές δειγματοληψίας στο Αιγαίο 
Πέλαγος περιβάλλονται από ανθρακικές πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν να 
εφοδιάσουν με μεγάλα ποσά υψηλού-Mg ασβεστίτη στις τοποθεσίες δειγματοληψίας 
των πυρήνων. Οι Lawrence & Herbert (2005) έχουν δείξει ότι ανθρακικά ιζήματα 
τέτοιων πλατφόρμων είναι πιο «δραστικά» από τα θαλάσσια πελαγικά ιζήματα και ότι 
οι διαγενετικές διαδικασίες μπορεί να λαμβάνουν χώρα και σε σύγχρονα ιζήματα που 
είναι πλούσια σε πλαγκτονικά τρηματοφόρα. 
 
8.3.6.6. Προτεινόμενος μηχανισμός διαγένεσης: Συσχετισμός αλατότητας και 
καθεστώτος κορεσμού του ανθρακικού ασβεστίου 
Πιθανοί μηχανισμοί που έχουν προταθεί είναι η εποχικότητα (Triantaphyllou et al., 
2010b) και το καθεστώς κορεσμού του ανθρακικού ασβεστίου (Hoogakker et al., 
2009; Raitzsch et al., 2010; van Raden et al., 2011). Όσον αφορά την πρώτη θεωρία, 
οι Winter (1982) απέδωσαν την ανάπτυξη δευτερογενούς ανόργανου ασβεστίτη 
στους κοκκόλιθους από το Αιγαίο στα κορεσμένα ύδατα του πυθμένα, ενώ οι 
Triantaphyllou et al. (2010b) στον παράγοντα της εποχικότητας, τονίζοντας 
παράλληλα ότι είναι ασαφές ποιος ακριβώς παράγοντας του ανθρακικού συστήματος 
προκάλεσε αυτές τις αποθέσεις. Αντιθέτως, οι Hoogakker et al. (2009) τόνισαν για 
πρώτη φορά το ρόλο του κορεσμού σε ανθρακικό ασβέστιο της υδάτινης στήλης στη 
πρώιμη διαγένεση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων δια μέσω της απόθεσης 
υψηλού-Mg ασβεστίτη στα κελύφη τους και ότι αυτή ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τις 
υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca (7-13 mmol/mol) που παρατηρούνται σε υψηλής 
αλατότητας, υπερκορεσμένα, υποτροπικά περιβάλλοντα. Οι van Raden et al. (2011) 
επιπροσθέτως κατέδειξαν ότι διάφορα είδη πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από τέτοιες διαδικασίες λόγω της διαφορετικής 
μορφολογίας των κελυφών τους. Επιπλέον υποστήριξη αυτού του μηχανισμού 
παρέχεται από υπό καλλιέργεια εργαστηριακά πειράματα σε βενθονικά τρηματοφόρα 
(Raitzsch et al., 2010), τα οποία έχουν δείξει ότι ένα έντονο υπερκορεσμένο 
ανθρακικό καθεστώς προκαλεί καθίζηση ανόργανου ασβεστίτη στα κελύφη των 
τρηματοφόρων. Πιο πρόσφατα, οι Boussetta et al. (2011) διετύπωσαν την άποψη ότι 
ένας συνδυασμός του υπερκορεσμού της υδάτινης στήλης και της χημείας των 
υδάτων απαιτείται για να καθιζάνει ο ανόργανος ασβεστίτης. 

 
Παρότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε και να επισημάνουμε με ακρίβεια τον 
πραγματικό μηχανισμό που προκαλεί τις ανόργανες αυτές αποθέσεις, είναι πιο 
πιθανό αυτές να συνδέονται με τον βαθμό κορεσμού της υδάτινης στήλης, και να 
λειτουργούν πιθανά με διαφορετικό τρόπο στις διαφορές της αλατότητας στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Ο προτεινόμενος μηχανισμός προτάθηκε εξαρχής από τους van Raden et 
al. (2011) για την κεντρική Μεσόγειο και επαληθεύτηκε από τους Boussetta et al. 
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(2011) για ολόκληρη τη Μεσόγειο (εκφρασμένη κυρίως για τη λεκάνη του Λεβαντίνου) 
και συνεπώς είναι λογικό να ισχύει και για το Αιγαίο Πέλαγος. Τα ιδιαιτέρως θερμά 
και υφάλμυρα ύδατα του πυθμένα του νοτίου Αιγαίου έχουν ένα πολύ υψηλό 
ανθρακικό καθεστώς, το οποίο σημαίνει ότι καθώς ο αριθμός των ιόντων αυξάνεται, 
το ιοντικό δυναμικό τους ενισχύεται, αλλά μειώνεται παράλληλα η δράση τους (van 
Raden et al., 2011). Όσο η δράση των διαφόρων ιόντων του ανθρακικού συστήματος 
δεν αλλάζει ισοδύναμα, μία νέα ισορροπία μεταξύ τους αναπτύσσεται. Τέτοιου είδους 
μεταβολές αντιπροσωπεύονται άμεσα από τις απόλυτες συγκεντρώσεις των 
ανθρακικών ιόντων [CO3

2-] και έμμεσα από τον βαθμό κορεσμού της υδάτινης στήλης 
(Zeebe & Wolf-Gladrow, 2001). Το ανθρακικό καθεστώς ελέγχει το ρυθμό καθίζησης 
του ασβεστίτη, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει την ενσωμάτωση των ιόντων Mg2+ 
(Duenas-Bohórquez et al., 2009; Raitzsch et al., 2010). Συνεπώς, η αύξηση της 
αλατότητας οδηγεί σε υπερκορεσμένες συνθήκες στο Αιγαίο, οι οποίες οδηγούν  σε 
πιο έντονη και πιο γρήγορη αντικατάσταση των ιόντων Ca2+ από αυτά του Mg2+. 
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω κατιόντα παρουσιάζουν παρόμοια ηλεκτροχημικά 
χαρακτηριστικά, οι σχετικά μικρές ιοντικές ακτίνες των ιόντων ουσιαστικά 
παραμορφώνουν το εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα και ευνοούν τη δημιουργία ενός 
νέου, το οποίο αντιπροσωπεύεται από την ύπαρξη υψηλού-Mg ασβεστίτη. Οι 
παρατηρήσεις μας φαίνεται να επιβεβαιώνουν μία έντονη συσχέτιση μεταξύ της 
σύνθεσης σε ανθρακικό περιεχόμενο της υδάτινης στήλης και της αλατότητας των 
υδάτων, με την παραγωγή διαγενετικών υψηλού-Mg αποθέσεων στο G. ruber. 
Σημειώνεται ότι η απουσία παρόμοιων αποθέσεων σε περιβάλλοντα ανοιχτού 
ωκεανού (Arbuszewski et al., 2010) θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα 
βαθιά ωκεάνια ύδατα είναι είτε ακόρεστα (όταν απαντά η διάλυση) είτε ελαφρώς 
κορεσμένα (Ω ακριβώς πάνω από 1), συνθήκες δηλαδή που δεν ευνοούν την 
εφαρμογή του παραπάνω μηχανισμού. 

 
Η διαγενετικού χαρακτήρα τροποποίηση των κελυφών μπορεί να ξεκινήσει αμέσως 
μετά την απόθεση ή ακόμα και στην υδάτινη στήλη λόγω των διαβρωσιγενών υδάτων 
του πυθμένα. Στην πρώτη περίπτωση, η καθίζηση υψηλού-Mg ασβεστίτη έχει 
αποδοθεί στην αιώρηση των επιφανειακών ιζημάτων μαρτυρώντας τη δράση 
γειτνιαζουσών στον πυθμένα ρευμάτων (Chronis et al., 2000). Στη δεύτερη 
περίπτωση, τα ύδατα του πυθμένα είναι σε γενικές γραμμές πλούσια σε CO2, λόγω 
της αποσύνθεσης του οργανικού υλικού που επιτυγχάνεται από τη δράση των 
βακτηριδίων. Όπως και να έχει, σε έντονα υφάλμυρες λεκάνες όπως αυτή του 
Αιγαίου Πελάγους, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και αλατότητες αναμένεται να 
παράγουν υπερκορεσμένα ως προς το ανθρακικό ασβέστιο ύδατα και συνεπώς να 
προάγουν την καθίζηση ανόργανου ασβεστίτη. ∆εδομένου της απουσίας έντονα 
επηρεασμένων από τη διαγένεση ατόμων στα επιφανειακά ύδατα και της 
σπανιότητάς τους στην υδάτινη στήλη, αλλά και της κοινής εμφάνισής τους στα 
επιφανειακά ιζήματα πυθμένα (van Raden et al., 2011), καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι η διαγένεση απαντά κυρίως στην μετωπική επιφάνεια 
ιζήματος/νερού και πιθανά στα πρώτα χιλιοστά του ιζήματος. Συνεπώς, σε 
αντιστοιχία με ότι προτάθηκε από τους Rosenthal et al. (2000) και Lear et al. (2002) 
για τις Μπαχάμες, προτείνουμε ότι οι ασυνήθιστα υψηλοί λόγοι Mg/Ca οφείλονται στα 
υψηλού-Mg ανόργανες αποθέσεις που αποτέθηκαν από τα υπερκορεσμένα ύδατα 
κοντά στην επιφάνεια υδάτων/ιζήματος. 

 
8.3.6.7. Βαθμός της διαγένεσης 
Ο τύπος της διαγένεσης προφανώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, του βάθους, της ιστορίας ενταφιασμού, της 
σύστασης του ιζήματος, της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της απόθεσης, της 
χημείας των υδάτων του πυθμένα, καθώς και της κρυσταλλογραφίας και της 
μορφολογίας των κελυφών στα οποία αναπτύσσεται. Η λεπτομερής εξέταση των 
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ανόργανων αυτών αποθέσεων στα άτομα του είδους G. ruber είναι ένα ισχυρό και 
αποτελεσματικό εργαλείο για να εξακριβώσουμε τον τύπο και τον βαθμό των 
διαγενετικών μεταβολών, καθώς επίσης και να ερμηνεύσουμε τους συνδυαζόμενους 
υψηλούς λόγους Mg/Ca. Τα άτομα του παραπάνω είδους φωτογραφήθηκαν και εν 
συνεχεία ταξινομήθηκαν σε τρία διαγενετικά στάδια (OGA1, OGA2, OGA3). 
 
8.3.6.8. ∆ιαγενετικά στάδια και η παλαιοωκεανογραφική τους σημασία  
Οι Kontakiotis et al. (2011) χρησιμοποιώντας SEM αναλύσεις έδειξαν ότι το είδος G. 
ruber επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο από την πρώιμη διαγένεση των ανθρακικών 
στο Αιγαίο Πέλαγος. Η πιο εκτενής και λεπτομερής ανάλυση των ίδιων δειγμάτων στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Antonarakakou et al., in press) μας παρέχει με 
επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τις μικροδομικές λεπτομέρειες της 
εξωτερικής μορφολογίας των κελυφών, οι οποίες είναι ενδεικτικές των διαγενετικών 
μεταβολών. Πιο αναλυτικά, στα δείγματά μας έχουμε σαφές ενδείξεις μίας βαθμιαίας 
προς το εξωτερικό των κελυφών αναπτυσσόμενων ανόργανων ανθρακικών 
αποθέσεων από τα πρώιμα (διαγενετικό στάδιο OGA1) στα ενδιάμεσα (διαγενετικό 
στάδιο OGA2) και τελικώς στα όψιμα διαγενετικά στάδια (διαγενετικό στάδιο OGA3) 
(Εικ. 8.12). Η προσεκτική εξέταση των ατόμων που αναφέρονται σε κάθε ένα από τα 
τρία προσδιορισθέντα στάδια ξεχωριστά φανέρωσε ότι η διαφοροποίηση λόγω 
διαγένεσης ήταν συνεχής, με μία ολοκληρωμένη ακολουθία ενδιάμεσων σταδίων να 
απαντά μεταξύ των ακραίων διαγενετικών συνθηκών σε διεύθυνση Β-Ν κατά μήκος 
του Αιγαίου Πελάγους. Τα 3 διαγενετικά στάδια (OGA1, OGA2, OGA3) καθώς και η 
έκταση των διαγενετικών τροποποιήσεων των κελυφών σε συνδυασμό με τη 
γεωγραφική κατανομή τους στο Αιγαίο Πέλαγος αναφέρονται αναλυτικά ως 
ακολούθως: 
 
∆ιαγενετικό στάδιο OGA1: Ελαφρώς ή καθόλου επηρεασμένα από τη διαγένεση 
κελύφη 
Το πρώιμο διαγενετικό στάδιο αποτελείται από κελύφη του είδους G. ruber που 
προέρχονται από τη λεκάνη του βορείου Αιγαίου. Τα δείγματα αυτά παρουσιάζουν τις 
μικρότερες τιμές αλατότητας (35<S<37 psu). Οι SEM αναλύσεις είτε δεν έδειξαν 
κανένα ίχνος διαγενετικών μεταβολών (δείγματα No 3,4,6 – Kontakiotis et al., 2011; 
Antonarakou et al., in press) είτε, παρόλο που υπήρχε, ήταν τόσο ασθενές που ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευτεί στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Εικ. 8.12a-b). Η 
παραπάνω διαπίστωση δείχνει ότι η διαγένεση παρέμεινε περιορισμένη και φτωχή 
σε αυτή την περιοχή. Στην περίπτωση των δειγμάτων που παρατηρήθηκαν μικρές 
μόνο αποθέσεις ανόργανου ασβεστίτη, αυτές ήταν τοπικού χαρακτήρα και κυρίως 
ήταν μονίμως απούσες από τον τελευταίο θάλαμο του κελύφους (δείγματα No 
1,20,21,22 – Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in press) (Εικ. 8.12c,d). 
Επιπλέον, το γεγονός ότι δείγματα με υψηλότερες αλατότητες (π.χ. No 6; S=36.65 
psu) παρουσιάζονται ανεπηρέαστα από τη διαγένεση, ενώ άλλα με μικρότερες τιμές 
αλατότητας παρουσιάζουν μικρά σημάδια διαγενετικής επίδρασης (π.χ. No 21; 
S=35.25 psu), επιβεβαιώνουν τα αρχικά αποτελέσματα των Kontakiotis et al. (2011) 
για την ετερογένεια μεταξύ τους και τον συνδυαστικό ρόλο της αλατότητας και του 
καθεστώτος κορεσμού σε ανθρακικό ασβέστιο των υδάτων ως τον ακριβή μηχανισμό 
γένεσης αυτών των ανόργανων αποθέσεων. Τα δείγματα που ανήκουν σε αυτό το 
στάδιο μπορούν να συγκριθούν με τα ανεπηρέαστα από τη διαγένεση δείγματα των 
Sabbatini et al. (2011) από τη δυτική Μεσόγειο (Θάλασσα της Αλμπόρας, Τυρρήνια 
Θάλασσα). 
 
∆ιαγενετικό στάδιο OGA2: Μετρίως επηρεασμένα από τη διαγένεση κελύφη 
Το ενδιάμεσο διαγενετικό στάδιο αποτελείται από κελύφη του είδους G. ruber που 
προέρχονται από τη λεκάνη του κεντρικού Αιγαίου, με τις τιμές της αλατότητας να 
κυμαίνονται μεταξύ 37 και 38.5 psu (δείγματα No 2,9,11 – Kontakiotis et al., 2011; 
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Antonarakou et al., in press). Στα δείγματα αυτά έχουμε μαρτυρίες μίας συνεχούς 
σειράς ενδιαμέσων φάσεων που απαντούν βαθμιαία σε διεύθυνση Β-Ν. Στο 
κατώτερο όριο αυτού του σταδίου (S=37-37.5 psu, δείγμα No 2), ο αριθμός και η 
έκταση αυτών των υψηλών σε μαγνήσιο ανθρακικών φάσεων παρατηρείται να 
μειώνονται ανάλογα με τη θέση του θαλάμου στην τελευταία περιέλιξη, μιας και 
κυρίως απαντούν παράλληλα στο κύριο στοματικό άνοιγμα (Εικ. 8.12e,f). Αντιθέτως, 
καθώς πλησιάζουμε στο ανώτερο όριο (S=38.5 psu, δείγματα No 9-11) και 
προοδευτικά μέχρι το στάδιο OGA3, οι δευτερογενείς αποθέσεις ανόργανου 
ασβεστίτη εμφανίζονται κατά ομάδες και βαθμιαία αναπτύσσονται σε όλη την έκταση 
του κελύφους, αντανακλώντας παράλληλα ενδιάμεσες συνθήκες διαγένεσης (Εικ. 
8.12g-h). Τα δείγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο μπορούν να 
συγκριθούν με τα δείγματα των Sabbatini et al. (2011) από την Αδριατική Θάλασσα 
και το Ιόνιο Πέλαγος. 
 

 
 
Εικ. 8.12: SEM εικόνες από to Αιγαίο Πέλαγος (Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in 
press) που δείχνουν τη βαθμιαία ανάπτυξη ανόργανων αποθέσεων στα κελύφη του είδους G. 
ruber κατά τη διάρκεια του i) πρώιμου διαγενετικού σταδίου OGA1 (a,b - 35<S <36 psu, c,d – 
36<S<37 psu), ii) ενδιάμεσου διαγενετικού σταδίου OGA2 (e,f - S≈37.5 psu, g,h - S≈38.5 psu) 
και iii) όψιμου διαγενετικού σταδίου OGA3 (i,j - S≈39-39.5 psu). Οι κλίμακες αναφέρονται σε 
κάθε εικόνα ξεχωριστά. 
Fig. 8.12: SEM images of Aegean G. ruber tests (Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., 
in press) showing the gradually outgrowing overgrowths from i) slightly OGA1 (a,b - 35<S <36 
psu, c,d – 36<S<37 psu), ii) moderately OGA2 (e,f - S≈37.5 psu, g,h - S≈38.5 psu) και iii) 
heavily overgrown specimens OGA3 (i,j - S≈39-39.5 psu). Scale bars are indicated on each 
image. 
 
∆ιαγενετικό στάδιο OGA3: Έντονα επηρεασμένα από τη διαγένεση κελύφη 
Το όψιμο διαγενετικό στάδιο αποτελείται από κελύφη του είδους G. ruber που 
προέρχονται από τη λεκάνη του νοτίου Αιγαίου. Τα δείγματα αυτά (δείγματα No 
5,7,8,12-19 – Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in press) παρουσιάζουν τις 
μεγαλύτερες τιμές αλατότητας (S>38.5 psu), με την πλειοψηφία τους να καλύπτουν 
το εύρος από 39 έως 39.5 psu και να δείχνουν στην εξωτερική τους επιφάνεια ένα 
επιπρόσθετο ασβεστιτικό στρώμα το οποίο αποτελείται από μεγάλους, καλά 
ανεπτυγμένους ευεδρικούς κρυστάλλους. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαιτέρως έκδηλο 
στις εικόνες 8.12i,j και είναι ενδεικτικό των προχωρημένων σταδίων διαγένεσης. Τα 
δείγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο μπορούν να συγκριθούν με τα 
δείγματα των Sabbatini et al. (2011) γύρω από την Κρήτη και από τη λεκάνη του 
Λεβαντίνου. 
 
Η διαβάθμιση των διαγενετικών σταδίων σε διεύθυνση Β-Ν που αναγνωρίσθηκε στο 
Αιγαίο, δεν έχει καταγραφεί πουθενά αλλού στη Μεσόγειο, ούτε ακόμα και στην 
Κόκκινη Θάλασσα (παρότι παρουσιάζει υψηλότερες τιμές αλατότητας) και μπορεί να 
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αποδοθεί στη μοναδικότητα της υπό μελέτη περιοχής. Το γεγονός ότι στην παρούσα 
μελέτη έχουμε μαρτυρία πιο έντονα διαγενετικώς επηρεασμένα άτομα, συγκριτικά με 
αυτά που έχουν παρατηρηθεί από τους Hoogakker et al. (2009) και Boussetta et al. 
(2011) ενισχύεται επίσης από τις μεγαλύτερες τιμές του λόγου Mg/Ca από το Αιγαίο 
συγκριτικά με αυτές από την Κόκκινη Θάλασσα (μέγιστες τιμές 19.6 and 13 mmol/mol 
αντιστοίχως). Ένας πιθανός λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι ο διαφορετικός 
βαθμός διάλυσης και απόθεσης, καθώς επίσης και ο διαφορετικός βαθμός 
υπερκορεσμού μεταξύ των λεκανών. Όπως οι Morse et al. (1984) έχουν δείξει 
διάλυση και η μετέπειτα απόθεση του ανθρακικού ασβεστίου είναι πιο γρήγορη σε 
ύδατα που παρουσιάζουν τιμές αλατότητας από 36.5 έως 40 psu (36.5≤S≤40 psu) 
παρά σε εξαιρετικά υφάλμυρα ύδατα (S≥40 psu). Περισσότεροι υπολογισμοί από 
τους Zhong & Mucci, (1989) έχουν δείξει ότι ο μέγιστος βαθμός κορεσμού 
παρατηρήθηκε σε αλατότητες 36.5≤S≤40 psu, λόγω της γρήγορης μείωσης που 
παρουσιάζει η αλκαλικότητα σε τέτοια περιβάλλοντα. Το παραπάνω σενάριο 
ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι οι διαγενετικές διαδικασίες σε 
αποθέσεις που γειτνιάζουν με ανθρακικές πλατφόρμες, όπως αυτές του Αιγαίου 
Πελάγους, είναι πιο γρήγορες και μεγαλύτερης κλίμακας σε σχέση με τα βαθιά μόνο-
πελαγικά ιζήματα επειδή αυτές οι μετασταθείς φάσεις (π.χ. υψηλός-Mg ασβεστίτης) 
εμφανίζουν μεγαλύτερο από διαγενετικής απόψεως δυνητικό χαρακτήρα (Melim et 
al., 2002). Συνεπώς, ο εμπλουτισμός σε Mg, λόγω των διαγένεσης, μπορεί να είναι 
πιο ενεργός και ο παράγοντας της καθίζησης ανόργανου ασβεστίτη που 
παρατηρείται στην περιοχή του Αιγαίου να είναι πιο εκτεταμένος. 
 
8.3.7. Το “Residual Mg/Ca” αντανακλά την επίδραση της αλατότητας εάν 
απομακρυνθούν οι πλούσιες σε Mg ανόργανες αποθέσεις  
Οι παρατηρούμενες υψηλές τιμές της αλατότητας θα μπορούσε να παράγουν 
υψηλότερους λόγους Mg/Ca, οδηγώντας παράλληλα σε υπερεκτιμήσεις της 
θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας. Η ίδια ακριβώς τάση προς υψηλότερους 
λόγους σε μεγαλύτερης αλατότητας ύδατα έχει καταγραφεί και αποτέλεσε αντικείμενο 
μελέτης σε άλλες μελέτες επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα επί του ίδιου είδος τόσο 
στον Ειρηνικό όσο στον Ινδικό και Ατλαντικό ωκεανό (Dekens et al., 2002; Lea et al., 
2000; Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010). Επειδή οι 
απόλυτες τιμές της θερμοκρασίας που εξάγονται από τη μέθοδο Mg/Ca  είναι 
ιδιαιτέρως υψηλές (ανεξαρτήτως επιλεγμένης εξίσωσης), στοχεύουμε στον 
διαχωρισμό του παράγοντα της αλατότητας στο αρχείο μας, ο οποίος ουσιαστικά 
ενεργεί ως ένα μέτρο του πως ο παραπάνω παράγοντας επηρεάζει τους 
θερμοκρασιακούς υπολογισμούς από το ιζηματολογικό αρχείο.  

 
Θεωρώντας τα προαναφερθέντα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ 
πρόσφατα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις εκτενείς μελέτες των Kontakiotis et 
al. (2011) και Sabbatini et al. (2011), θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τον 
παράγοντα της διαγένεσης για να καθορίσουμε επακριβώς τη δυνητική επίδραση της 
αλατότητας στον λόγο Mg/Ca. Απομακρύνοντας όλα τα δείγματα που έχουν υποστεί 
διαγενετικές διαδικασίες, το αρχείο μας από το Αιγαίο Πέλαγος μειώνεται δραστικά. 
Για να ρίξουμε άπλετο φως στην πραγματική επίδραση της αλατότητας και στην 
προσπάθειά μας να καλύψουμε όλο το εύρος της αλατότητας στο Αιγαίο 
(35<S<39.5), χρησιμοποιούμε επιπλέον δείγματα από τις μελέτες των Ferguson et al. 
(2008) και van Raden et al. (2011). Το αρχείο που προκύπτει καλύπτει ένα μεγάλο 
εύρος τιμών ως προς την παράμετρο της αλατότητας που κυμαίνονται από 35 έως 
39.5 psu. Ωστόσο, δεδομένου της έλλειψης μετρήσεων Mg/Ca για το είδος G. ruber, 
ειδικότερα στη δυτική Μεσόγειο, λίγα στοιχεία είναι γνωστά για την επίδραση της 
αλατότητας σε αυτό το είδος. Στην πραγματικότητα, τα δημοσιευμένα στοιχεία για την 
επίδρασή της είναι περιορισμένα, γεγονός που κάνει πιο δύσκολη την κατανόηση του 
ρόλου της αλατότητας στην υπό μελέτη περιοχή. Για αυτόν τον λόγο, 
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χρησιμοποιούμε ένα συνδυαστικό αρχείο που περιλαμβάνει δεδομένα από τα είδη G. 
ruber και G. bulloides. Αυτό το γεγονός ίσως υπεραπλουστεύει την πραγματική 
μεταβλητότητα, ειδικότερα για το είδος G. bulloides το οποίο διαβιεί και 
ασβεστιτοποιεί το κέλυφός του σε ένα μεγαλύτερο εύρος βάθους.  
 
 

 
Εικ. 8.13: ∆ιάγραμμα συσχέτισης του εναπομείναν Mg/Ca (Residual Mg/Ca) με τη θαλάσσια 
επιφανειακή αλατότητα (SSS) (Antonov et al., 2006). Τα επιφανειακά ιζήματα πυθμένα από 
το Αιγαίο Πέλαγος συμβολίζονται με μπλε ρόμβους (G. ruber), ενώ τα επιπρόσθετα 
επιφανειακά ιζήματα πυθμένα από τη Μεσόγειο συμβολίζονται με κόκκινους (Ferguson et al., 
2008-G. ruber) και πράσινους (van Raden et al., 2011-G. bulloides) ρόμβους αντίστοιχα. Τα 
αντίστοιχα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τις έρευνες των Ferguson et al. (2008) και 
van Raden et al. (2011) για το είδος G. bulloides συμβολίζονται αντιστοίχως με κόκκινα και 
πράσινα τρίγωνα.  
Fig. 8.13: “Residual” Mg/Ca plotted against the sea surface salinity (SSS) (Antonov et al., 
2006). “Predicted” Mg/Ca values have been converted using the calibration of Anand et al. 
(2003), and “residual” Mg/Ca is the “observed” Mg/Ca minus “predicted” Mg/Ca. Aegean core-
tops are symbolized by blue diamonds (this study – G. ruber), while additional Mediterranean 
core-tops are shown as red (Ferguson et al., 2008 - G. ruber) and green (van Raden et al., 
2011 – G. bulloides) diamonds respectively. The red and green colored triangles give the 
previously published findings of Ferguson et al. (2008) and van Raden et al. (2011) 
respectively for G. bulloides. The black line shows the exponential regression calculated 
taking all the data into account. Equation and correlation coefficient of the combined data set 
are also shown. 
 
Παρόλο που είναι σχεδόν αδύνατο να επιτύχουμε είδη με ακριβώς το ίδιο ενδιαίτημα 
στη φύση και ειδικότερα σε μία τόσο μικρή γεωγραφικά περιοχή όπως το Αιγαίο 
Πέλαγος, υπάρχουν δύο ενδείξεις που δικαιολογούν την παραπάνω προσέγγιση. 
Πρώτον, το είδος G. bulloides ζει κυρίως στο ανώτερο τμήμα της υδάτινης στήλης 
χωρίς να μετακινείται σε μεγαλύτερα βάθη (Schiebel et al., 1997) και ειδικότερα για τη 
Μεσόγειο η ασβεστοποίηση του κελύφους του λαμβάνει χώρα σε ένα βάθος έως 100 
μέτρα, αφού ο λόγος Mg/Ca δε μεταβάλλεται με το βάθος (van Raden et al., 2011). 
Παρότι είναι σχετικά μεγάλο συγκριτικά με το αντίστοιχο βάθος όπου παρατηρούνται 
τα άτομα του είδους G. ruber, δεν είναι εκτός της ακτίνας δράσης του τελευταίου. Το 
επιφανειακό βάθος υποστηρίζεται επίσης και ενδέχεται να μειωθεί ακόμα 
περισσότερο σε αρκετές υπολεκάνες του Αιγαίου Πελάγους, λόγω της ύπαρξης 
ανοδικών ρευμάτων που απαντούν κατά μήκος της υπό μελέτη περιοχής (Poulos et 
al., 1997) και ενδέχεται να επηρεάζουν το βάθος διαβίωσης του G. bulloides 
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(Hemleben et al., 1989). Μπορούμε συνεπώς να ισχυριστούμε ότι τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά των παραπάνω ειδών κάνουν τα δεδομένα επαρκή, ακόμα και για τα 
στενότερα όρια αβεβαιότητας της μεθόδου Mg/Ca, πολύ περισσότερο όταν 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Mg/Ca έχουν πραγματοποιηθεί σε παρεμφερείς 
περιβάλλουσες συνθήκες (Ferguson et al., 2008; van Raden et al., 2011). ∆εύτερον, 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των van Raden et al. (2011), Kontakiotis et al. (2011) 
και Boussetta et al. (2011), η επίδραση της διαγένεσης και στα δύο αυτά είδη είναι 
σημαντική, γεγονός που μας επιτρέπει να καθορίσουμε την πραγματική επίδραση της 
αλατότητας εάν οι δευτερογενείς ανόργανες αποθέσεις απομακρυνθούν. Για να 
επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και να περιορίσουμε τις τυχόν 
αβεβαιότητες που σχετίζονται με την προσέγγιση αυτή, χρησιμοποιούμε μόνο τα πιο 
επιφανειακά δείγματα από την υδάτινη στήλη (0-60 m) για το είδος G. bulloides (van 
Raden et al., 2011). Σημειώνεται επίσης ότι στο συνδυαστικό αρχείο μας δεν 
συμπεριλήφθησαν όλα τα δείγματα εκείνα που σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές 
έχουν επηρεαστεί από την διαγένεση. 
 
Για να απομονώσουμε τη δυνητική επίδραση της αλατότητας στο αρχείο μας, 
συσχετίζουμε τις τιμές του εναπομείναν Mg/Ca για τα δείγματα που δεν μαρτυρούν 
απόθεση ανόργανου ασβεστίτη με τη θαλάσσια επιφανειακή αλατότητα (Εικ. 8.13), 
μία παρόμοια προσέγγιση με αυτή που αναπτύχθηκε από τους Mathien-Blard & 
Bassinot (2009) και Arbuszewski et al. (2010). Όπως προαναφέρθηκε, οι SEM 
αναλύσεις έδειξαν ότι μόνο 4 δείγματα από το Αιγαίο ήταν ανεπηρέαστα από τη 
διαγένεση. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιούμε επιπλέον δείγματα από την λεκάνη της 
Μεσογείου που δεν μαρτυρούν διαγενετικές διαδικασίες κατά τον εμπλουτισμό των 
ιόντων Mg2+ (Ferguson et al., 2008; van Raden et al., 2011; Boussetta et al., 2011) 
(Εικ. 8.13). Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης δεν είναι τόσο να παράγουμε ένα νέο 
αρχείο στο οποίο θα βασιστεί η βαθμονόμηση του λόγου Mg/Ca στη Μεσόγειο και το 
οποίο θα αντικαταστήσει προηγούμενες έρευνες, όσο στο να αποδείξουμε πόσο 
αποτελεσματική είναι αυτή η μέθοδος στο να υπολογίζει την επίδραση της 
αλατότητας σε τόσο υφάλμυρα περιβάλλοντα, ένα πρόβλημα που μαστίζει όλες τις 
προηγούμενες προσπάθειες των επιστημόνων και απασχολεί την 
παλαιοωκεανογραφική κοινότητα.  
 
Όταν συμπεριλάβουμε στο ίδιο διάγραμμα όλα αυτά τα δεδομένα από την Μεσόγειο 
μαζί με τα δεδομένα μας από το Αιγαίο (Εικ. 8.13), παρατηρούμε ότι η συσχέτιση 
μεταξύ των τιμών Mg/Ca και της αλατότητας είναι μέτρια (R2=0.55). Έχοντας 
αποκλείσει όλα τα δείγματα που υπόκεινται σε καθίζηση δευτερογενούς ασβεστίτη 
και διορθώνοντας προς τον παράγοντα της αλατότητας, ο αρχικός διασκορπισμός 
των τιμών Mg/Ca μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ (~50%). Επιπλέον, όπως φαίνεται 
στην εικόνα 8.13, τα δεδομένα για το είδος G. bulloides τόσο από τα επιφανειακά 
ιζήματα πυθμένα όσο και τα άτομα που ζουν σήμερα στην υδάτινη στήλη (Ferguson 
et al., 2008; van Raden et al., 2011) αλληλοκαλύπτονται με τα αντίστοιχα δεδομένα 
επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα που αφορούν το είδος G. ruber, επιβεβαιώνοντας 
την ορθότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Παρατηρούμε, ότι το παραπανήσιο 
ποσοστό Μg/Ca αυξάνεται απότομα και λαμβάνει πολύ θετικές τιμές σε υψηλότερες 
αλατότητες (>38 psu), ενώ σε μικρότερες αλατότητες (<37 psu) εμφανίζει έναν 
ασυμπτωτικό χαρακτήρα. Παρόλο που μία γραμμική συσχέτιση θα ταίριαζε στα 
δεδομένα, δεν προσφέρει ένα καλύτερο συντελεστή συσχέτισης από την αντίστοιχη 
εκθετική. Επιπροσθέτως, πιο πρόσφατα δεδομένα, όπως αυτά έχουν προκύψει σε 
παγκόσμια κλίμακα από τους Arbuszewski et al. (2010), ενισχύουν τον καθορισμό 
μιας μη γραμμικής συσχέτισης. Ο συντελεστής της αλατότητας που αντλείται από το 
συνολικό αρχείο της ανατολικής Μεσογείου δεικνύει ότι ο λόγος Mg/Ca σε άτομα G. 
ruber και G. bulloides που δεν έχουν υποστεί καμία μεταποθετική διαγενετική 
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διαδικασία αυξάνεται εκθετικά κατά 25.09% ανά βαθμό αλατότητας και επιβεβαιώνει 
με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η αλατότητα έχει επιπρόσθετο της θερμοκρασίας 
έλεγχο στον λόγο Mg/Ca.  
 
8.3.8. Σύγκριση της επίδρασης της αλατότητας με προϋπάρχουσες 
δημοσιευμένες μελέτες  
Επικεντρώνουμε τη σύγκρισή μας σε δεδομένα που προέρχονται από περιοχές 
(Μεσόγειος Θάλασσα, Κόκκινη Θάλασσα, Λεκάνη του Λεβαντίνου) με παρόμοια 
φυσικά χαρακτηριστικά (υψηλή αλατότητα, κορεσμένη υδάτινη στήλη) και στο ίδιο 
είδος (G. ruber) που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. Η 25% αύξηση του 
λόγου Mg/Ca ανά βαθμό αλατότητας που παρατηρούμε στο συνδυαστικό αρχείο από 
την ανατολική Μεσόγειο ακολουθεί σε γενικές γραμμές το συνολικό εύρος των 
παρατηρήσεων από τους Ferguson et al. (2008) (29±12.5% για τα άτομα του είδους 
G. ruber >150μm και 15.7±14.9% για τα άτομα μεγέθους >250μm) για ολόκληρη τη 
λεκάνη της Μεσογείου και είναι επίσης –τουλάχιστον από στατιστικής απόψεως- 
συγκρίσιμη με τα αντίστοιχα αποτελέσματα επί επιφανειακών ιζημάτων πυθμένα σε 
παγκόσμια κλίμακα (15% - Mathien-Blard & Bassinot, 2009; 27±4% - Arbuszewski et 
al., 2010; 16% - Martínez-Botí et al., 2011). Αλλά, η επίδραση της αλατότητας είναι 
αναπάντεχα 4 φορές πιο έντονη από ότι έχει δημοσιευτεί σε εργαστηριακά πειράματα 
στη Κόκκινη Θάλασσα (6±2%/psu) επί του ίδιου είδους (άτομα G. ruber μεγέθους 
>300 μm; Kisakürek et al., 2008). Αυτή η απόκλιση δεν μας εκπλήσσει, αφού τα 
δεδομένα μας προέρχονται από επιφανειακά ιζήματα πυθμένα και από την υδάτινη 
στήλη, μετρήσεις δηλαδή επί ολόκληρων των κελυφών, ενώ στα εργαστηριακά 
πειράματα η αντίστοιχη επίδραση της αλατότητας στον λόγο Mg/Ca τεκμηριώνεται 
δια μέσω της ανάλυσης των τελευταίων θαλάμων, οι οποίοι δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης του πειράματος σε συνθήκες εργαστηρίου. Συνεπώς, όπως οι 
Mathien-Blard & Bassinot (2009) έχουν προτείνει για το G. ruber, η ασθενέστερη 
επίδραση της αλατότητας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια ενός εργαστηριακού 
πειράματος δείχνει ότι η ενσωμάτωση των ιόντων Mg2+ στο ασβεστιτικό πλέγμα 
επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό από την αλατότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
σταδίων της ανάπτυξης του κελύφους παρά στα αρχικά στάδια της εξέλιξής του. 
Ωστόσο, η καταγεγραμμένη ανακολουθία μεταξύ του λόγου που εμφανίζει το 
συγκεκριμένο είδος σε φυσικές και εργαστηριακές συνθήκες απαιτεί περαιτέρω 
έρευνα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μία εμπειρική διόρθωση ως προς αυτήν την 
περιβαλλοντική παράμετρο, ισοδύναμη με την προσέγγιση των Mathien-Blard & 
Bassinot (2009), δύναται να αυξήσει την αξιοπιστία των θερμοκρασιακών 
αναπαραστάσεων που παράγονται από αυτή τη μέθοδο, ειδικότερα σε τέτοια έντονα 
εβαποριτιωμένα περιβάλλοντα όπως το Αιγαίο Πέλαγος. Ωστόσο, μία τέτοια 
πιθανότητα δεν μπορεί να εξεταστεί ή εξερευνηθεί επαρκώς με το υπάρχων αρχείο 
δεδομένων και περιγράφεται ως επιπλέον ένδειξη μελλοντικής δουλειάς. 

 
8.3.9. Ποια είναι τα όρια των παραγόντων που επηρεάζουν το λόγο Mg/Ca στα 
πλαγκτονικά τρηματοφόρα? 
Παρότι υπάρχουν δυσκολίες στο να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς η σχετική 
συνεισφορά του κάθε παράγοντα που επηρεάζει τον λόγο Mg/Ca, το αρχείο από το 
Αιγαίο Πέλαγος μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε το εύρος δράσης του κάθε 
παράγοντα και να προτείνουμε τα πιθανά όριά τους, όπου αυτά είναι εφικτό να 
προσδιοριστούν. Η εικόνα 8.14 αποτελεί ένα σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει 
τη σχετική ευαισθησία του G. ruber σε καθέναν παράγοντα ξεχωριστά, με την 
θερμοκρασία και την αλατότητα να αποτελούν τους δύο κυρίαρχους πόλους και τη 
διαγένεση να επισκιάζει και τελικώς να επικαλύπτει τα σήματα που αυτοί παράγουν. 
 
Σε τιμές αλατότητας μικρότερες από 35.5 psu, η θερμοκρασία εμφανίζεται να είναι ο 
κυρίαρχος και μόναδικός παράγοντας που ελέγχει την ενσωμάτωση των κατιόντων 
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Mg2+ στα κελύφη του είδους G. ruber. Όταν η αλατότητα κυμαίνεται μεταξύ 35.5 και 
38.5 psu, η αλατότητα και η διαγενετικής φύσεως απόθεση δευτερογενούς ασβεστίτη 
επηρεάζουν επίσης τον λόγο Mg/Ca, αλλά σε σαφώς μικρότερο βαθμό από ότι η 
θερμοκρασία. Στο ίδιο εύρος τιμών αλατότητας, οι δύο προαναφερθέντες παράγοντες 
παρουσιάζουν μία βαθμιαία, αυξητική τάση σε διεύθυνση Βοράς-Νότος, παράλληλα 
με την παρατηρούμενη διαβάθμιση που παρουσιάζει η θαλάσσια επιφανειακή 
αλατότητα στο Αιγαίο Πέλαγος. Όπως προαναφέρθηκε η διαβάθμιση αυτή είναι 
ενδεικτική για την αλατότητα και κυμαίνεται από 5.3% κοντά στο κατώτερο όριο έως 
94.7% στο ανώτερο όριο του υπό μελέτη διαστήματος. Ειδικότερα το πρώτο 
ποσοστό δείχνει ότι η συνολική μεταβλητότητα του λόγου Mg/Ca σε χαμηλής 
αλατότητας περιβάλλοντα (35.5<S<36.5 psu) δε μπορεί να εξηγηθεί από τον 
παράγοντα της αλατότητας, αλλά κυρίως από αυτόν της θερμοκρασίας ο οποίος είναι 
ο κυρίαρχος παράγοντας που επηρεάζει τον λόγο Mg/Ca στη Μεσόγειο (Ferguson et 
al., 2008). Επιπλέον, όπως προκύπτει από πρόσφατες παρατηρήσεις (Boussetta et 
al., 2011; Kontakiotis et al., 2011; Sabbatini et al., 2011) η απόθεση ανόργανου 
ασβεστίτη σε λεκάνες χαμηλής αλατότητας (S~36 psu, δυτική Μεσόγειος, βόρειο 
Αιγαίο) είναι μικρής κλίμακας.  
 

 
 
Εικ. 8.14: Σχηματική αναπαράσταση που δείχνει τα πιθανά ανώτερα και κατώτερα όρια των 
κύριων (θερμοκρασία–κόκκινο χρώμα) και δευτερευόντων (αλατότητα–κίτρινο χρώμα) 
παραγόντων που επιδρούν στο λόγο Mg/Ca. Σημειώνεται ότι η διαγένεση (μωβ χρώμα–η 
διαβάθμιση είναι ενδεικτική των 3 διαγενετικών σταδίων), μέσω των ανόργανων αποθέσεων 
επικαλύπτει τους παράγοντες αυτούς. 
Fig. 8.14: Schematic representations of the potential lower and upper threshold limits of the 
primary (temperature-red colour) and secondary (salinity-yellow colour) factors that influence 
the Mg/Ca ratio. Diagenesis (indicative of three stages-purple colour) masks these factors, as 
explained in the text.  
 
Ωστόσο, παρότι μικρότερη από την επίδραση της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας, η αλατότητα έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην ενσωμάτωση των 
ιόντων Mg2+ στα κελύφη των τρηματοφόρων. Το γεγονός ότι η συνεισφορά της 
προσεγγίζει το ελάχιστο ποσοστό (0%) που μπορεί να λάβει σημαίνει ότι η κατώτερη 
τιμή αυτού του διαστήματος (35.5 psu) είναι πολύ κοντά στην τιμή στην οποία ο 
λόγος Mg/Ca είναι ανεπηρέαστος από τον παράγοντα της αλατότητας. ∆υστυχώς 
όμως, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν φανερώνουν ξεκάθαρα εάν ο 
παράγοντας της αλατότητας δρα σε τιμές μικρότερες από 35.5 psu. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι Mathien-Blard & Bassinot (2009) υποστήριξαν ότι ο λόγος Mg/Ca 
σαν θερμοκρασιακή μέθοδος για το είδος G. ruber είναι στην πραγματικότητα 
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ανεπηρέαστος για αλατότητες κοντά στο μέση τιμή που παρατηρείται στους 
ωκεανούς (~35.4 psu), καθορίζοντας παράλληλα το κατώτερο όριο της επίδρασης 
της αλατότητας. Ομοίως, οι Arbuszewski et al. (2010) δε βρήκαν σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του «παραπανήσιου» Mg/Ca και της αλατότητας σε περιοχές 
χαμηλής αλατότητας (<35 psu). ∆εδομένου ότι η κατώτερη τιμή του αρχείου μας είναι 
κοντά στο δικό τους κατώτερο όριο και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μέρες μας η 
αλατότητα στο Αιγαίο παρουσιάζει μεγαλύτερες διαβαθμίσεις σε σχέση με τους 
ανοιχτούς ωκεανούς, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε αρκετά κοντά στο 
κατώτερο όριο της αλατότητας για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Θεωρούμε 
λοιπόν ότι αυτό κρύβεται μεταξύ 35 και 35.5 psu στο Αιγαίο Πέλαγος (Εικ. 8.14). Μιας 
και ο χαρακτήρας των τιμών της παραμέτρου αυτής δεν είναι ο ίδιος, in-situ σε 
αντιδιαστολή με αλατότητες ασβεστοποιήσεως, το προτεινόμενο κατώτερο όριο δεν 
είναι ακριβώς το ίδιο σε όλες τις προαναφερθέντες μελέτες. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Αιγαίου Πελάγους, η υφάλμυρη, ημίκλειστη φύση του, σε 
συνδυασμό με την επιπρόσθετη παράκτια επίδραση και τη σύνθετη μορφολογία 
μεταξύ των νησιών θα μπορούσε να είναι η πιο πιθανή εξήγηση για την 
παρατηρούμενη απόκλιση. Παρά αυτές τις μικρές διαφοροποιήσεις, οι παρατηρήσεις 
μας από το Αιγαίο είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις διαπιστώσεις από την Μεσόγειο 
(Ferguson et al., 2008) καθώς και τους Ινδο-Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανούς 
(Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010). 

 
Σε περιοχές που παρουσιάζουν αλατότητες μεγαλύτερες από 37.5 psu, οι 
δευτερογενείς αποθέσεις υψηλού σε Mg ασβεστίτη πιθανά ασκούν μεγαλύτερη 
επίδραση επικαλύπτοντας τον παράγοντα της αλατότητας. Η παρατήρηση αυτή είναι 
περισσότερο εμφανής στις περιοχές του νοτίου Αιγαίου (S>38.5 psu), όπου έχουν 
αναγνωριστεί άτομα που ανήκουν στο όψιμο διαγενετικό στάδιο (OGA3). Το 
παραπάνω συμπέρασμα συμφωνεί με τις παρατηρήσεις των Hoogakker et al. (2009) 
από την Κόκκινη Θάλασσα (S>40 psu), όπου ο παράγοντας της αλατότητας είναι 
μικρότερης σημασίας αναφορικά με τις αποθέσεις υψηλού σε Mg ασβεστίτη. Στην 
περίπτωσή μας, η εμφάνιση μίας ομάδας από πολύ υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca 
που παρατηρείται περίπου στα ~38.5-39.5 psu καταδεικνύει το ρόλο του κορεσμού 
του ανθρακικού συστήματος στα πρώιμα διαγενετικά στάδια, δια μέσω της απόθεσης 
υψηλού-Mg ασβεστίτη στα κελύφη των τρηματοφόρων. Το τελευταίο σημαίνει ότι 
όταν τα ενδιάμεσα ύδατα ήταν υπερ-κορεσμένα σε CaCO3, η αλατότητα έπαψε να 
επιδρά στο λόγο Mg/Ca, το οποίο σημαίνει ότι το ανώτερο όριο της βρίσκεται σε αυτό 
το εύρος τιμών. Επειδή έχουμε λίγα δεδομένα για να το καθορίσουμε επακριβώς, 
δίνοντας μία συγκεκριμένη τιμή στο παραπάνω όριο, μπορούμε να το 
συμπεριλάβουμε στην ερμηνεία μας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις όποιες 
αβεβαιότητες προκύπτουν. Όπως και να έχει, για να αναγνωρίσουμε και να 
εκτιμήσουμε πλήρως τα ακριβή όρια για την επίδραση της αλατότητας στο Αιγαίο, 
απαιτείται μία ευρύτερη γνώση της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ο παράγοντας 
αυτός. Η προσθήκη επιπρόσθετων επιφανειακών ιζημάτων στο ήδη υπάρχων αρχείο 
από άλλες περιοχές, καλύπτοντας κατά κύριο λόγο το εύρος της αλατότητας από 
37.5-38.5 psu, καθώς επίσης και για τιμές μικρότερες από 35.5 psu θα 
ελαχιστοποιούσε τις τυχόν αβεβαιότητες και θα ενίσχυε τις ερμηνείες μας όσον 
αφορά τα όρια στα οποία η αλατότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στον λόγο Mg/Ca.  
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9. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παρούσα διατριβή αποτελεί μία σύνθεση αποτελεσμάτων, τα οποία στηρίζονται 
τόσο στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πλαγκτονικών Τρηματοφόρων όσο 
και στον προσδιορισμό ισοτόπων και ιχνοστοιχείων στα κελύφη τους, με σκοπό τη 
λεπτομερή αναπαράσταση των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών που 
επικρατούσαν, κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Τεταρτογενούς στην ευρύτερη λεκάνη 
της ανατολικής Μεσογείου.  
 
Προκειμένου να μελετηθεί η χωρική και χρονική μεταβολή των βιοκοινωνιών των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων αξιοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων από έξι 
διαφορετικούς πυρήνες βαρύτητας. Οι τέσσερις από αυτούς προέρχονται από το 
νότιο Αιγαίο και οι υπόλοιποι δύο από το Λιβυκό Πέλαγος. Επιπλέον, για την όσο το 
δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη κατανομή τους στις λεκάνες την ανατολικής 
Μεσογείου χρησιμοποιήθηκε σαν μέτρο σύγκρισης ο πυρήνας SK-1 από το βόρειο 
Αιγαίο. Η επιλογή των περιοχών μελέτης, με βάση τους πυρήνες βαρύτητας που 
μελετηθήκαν στην παρούσα διατριβή βασίστηκε σε προγενέστερες 
παλαιοωκεανογραφικές έρευνες που έχουν αναδείξει την ανατολική Μεσόγειο και 
ιδιαίτερα τις θαλάσσιες λεκάνες του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους ως «φυσικό 
εργαστήριο» για τη διερεύνηση των παλαιοκλιματικών μεταβολών. Για τη 
βιογεωχημική μελέτη των ιζημάτων των πυρήνων χρησιμοποιήθηκε ο πυρήνας NS-
14 από το νοτιοανατολικό Αιγαίο, κατά μήκος του οποίου πραγματοποιήθηκε μελέτη 
των σταθερών ισοτόπων οξυγόνου (δ18O) και άνθρακα (δ13C), καθώς και αναλύσεις 
ιχνοστοιχείων στα κελύφη ατόμων του είδους G. ruber. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε ο 
λόγος Mg/Ca ως μέθοδος παλαιοθερμοκρασίας, με απώτερο σκοπό την καταγραφή 
των θερμοκρασιακών μεταβολών στην υδάτινη στήλη του Αιγαίου Πελάγους και την 
ανασύσταση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της απόθεσης 
των ιζημάτων. Ωστόσο, η σύγκριση με άλλες παλαιοθερμοκρασιακές μεθόδους που 
αναπτύχθηκαν στον ίδιο πυρήνα (π.χ. αλκενόνες μακριάς αλυσίδας) φανέρωσαν την 
ανάγκη διορθώσεων στην παραπάνω μέθοδο. Θέλοντας να εξαλείψουμε τον 
παράγοντα του χρόνου και των δυνητικών ερωτηματικών που αυτός εγείρει στην 
εφαρμογή της μεθόδου, πραγματοποιήθηκε μελέτη στα σύγχρονα ισοδύναμά τους. 
Για το λόγο αυτό επιλέχτηκαν 25 επιφανειακά ιζήματα πυθμένα κατά μήκος του 
Αιγαίου Πελάγους, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για τη διόρθωση της μεθόδου ως 
προς τους επιπρόσθετους παράγοντες που επιδρούν στο λόγο Mg/Ca και την 
μετέπειτα χρησιμοποίησή της στο χρονικό ορίζοντα του ανωτέρου Τεταρτογενούς. 
 
Η μακροσκοπική περιγραφή των υπό εξέταση πυρήνων και ο διαχωρισμός τους σε 
διακριτές λιθολογικές ενότητες ακολουθήθηκε από τον υπολογισμό του χρονικού 
πλαισίου απόθεσης και των μέσων ταχυτήτων ιζηματογένεσης για τα επιμέρους 
ενότητες ιζημάτων του κάθε πυρήνα. Τόσο η χρονοστρωματογραφική διάρθρωση 
όσο και ο ρυθμός ιζηματογένεσης των πυρήνων του Αιγαίου και του Λιβυκού 
Πελάγους βασίζονται στο συνδυασμό ραδιοχρονολογήσεων (14C AMS), 
βιοσυμβάντων πλαγκτονικών τρηματοφόρων και σημείων ελέγχου τα οποία 
λειτουργούν ως επιπρόσθετοι βιοστρωματογραφικοί δείκτες. Ειδικότερα, τα 
βιοσυμβάντα που προκύπτουν από τη μικροπαλαιοντολογική ανάλυση των 
περιεχόμενων πελαγικών μικροπανίδων αντιστοιχούν σε βραχείας διάρκειας 
εμφανίσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Οι εμφανίσεις αυτές έχουν αφήσει το ίχνος 
τους στις ιζηματολογικές καταγραφές και δύναται να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις για 
χρονοστρωματογραφικούς συσχετισμούς. Συνολικά, περιγράφηκαν 37 βιοσυμβάντα 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων, κάθε ένα από τα οποία αναγνωρίστηκε με βάση είτε 
απότομες διακυμάνσεις σε συνάρτηση με τον χρόνο, είτε εναλλαγές της παρουσίας 
και απουσίας ειδών δηλαδή πανιδικές μεταβολές. Η πλειοψηφία των βιοσυμβάντων 
αυτών έχει προγενέστερα προσδιοριστεί και χρονολογηθεί σε παρόμοιες 
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βιοστρωματογραφικού χαρακτήρα μελέτες, ωστόσο ορισμένα καθορίζονται για 
πρώτη φορά στην παρούσα διατριβή. Ο καθορισμός των τελευταίων ήταν δυνατός 
εξαιτίας της λεπτομερούς δειγματοληπτικής ανάλυσης των πυρήνων (ειδικότερα για 
τη χρονική περίοδο του Ολοκαίνου). Με βάση τη βιοχρονοστρωματογραφική 
ανάλυση που διεξήχθη, ο πυρήνας SK-1 από το βόρειο Αιγαίο και οι πυρήνες NS-14, 
NS-18 καταλήγουν στο δεύτερο ισοτοπικό στάδιο (MIS2), ενώ οι βαθύτεροι πυρήνες 
NS-40 από το Αιγαίο και ADE 3-23 από το Λιβυκό Πέλαγος φτάνουν ως την οροφή 
και τη βάση του τρίτου ισοτοπικού σταδίου (MIS3) αντίστοιχα. Από τους πυρήνες 
ΚΝ3 και ADE 3-24 η επεξεργασία αφορούσε μόνο το ανώτερο τμήμα τους, το οποίο 
και αντιστοιχεί έως στο τέλος του πρώτου (MIS1) και το πρώτο μισό του δεύτερου 
ισοτοπικού σταδίου (MIS2) αντίστοιχα. Επιπλέον, επιτεύχθηκε ο διαχωρισμός των 
υπό μελέτη πυρήνων σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον μέσο ρυθμό 
ιζηματογένεσής τους: οι πυρήνες από το Λιβυκό Πέλαγος (ADE 3-23, ADE 3-24) είναι 
χαμηλού ρυθμού ιζηματογένεσης πυρήνες, σε αντίθεση με τους πυρήνες από το 
Αιγαίο Πέλαγος (NS-14, NS-18, NS-40, KN3, SK-1) που κρίνονται ως υψηλού 
ρυθμού ιζηματογένεσης πυρήνες. 
 
Τη βιοχρονοστρωματογραφική διάρθρωση των πυρήνων ακολουθεί η 
οικοστρωματογραφική ζώνωσή τους, η σύνθεση των οποίων έχει σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός υψηλής ευκρίνειας βιο-οικοστρωματογραφικού σχήματος για την 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με βάση τις συγκεντρώσεις των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. Η διάρθρωση και ο διαχωρισμός των βιοζωνών έγινε με βάση τα 
αναγνωρισμένα βιοσυμβάντα στο Αιγαίο και στο Λιβυκό Πέλαγος και σε αντιστοιχία 
με τις βιοζώνες που έχουν καθοριστεί σε άλλες λεκάνες εντός της Μεσογείου. Καθώς 
η πλειοψηφία των ειδών που αξιοποιήθηκαν είναι ευαίσθητοι δείκτες 
παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών, οι ζώνες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν και 
σαν οικοζώνες. Οι τελικές βιο-οικοζώνες καθορίστηκαν σε αντιστοιχία με τις 
διακυμάνσεις στην αφθονία, τα μέγιστα ποσοστά εμφάνισης, τις τοπικές εμφανίσεις ή 
χρονικές εξαφανίσεις συγκεκριμένων ειδών πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Η επιλογή 
των ειδών-δεικτών έγινε με βάση την οικολογική τους σημασία και τις προτιμήσεις σε 
ενδιαιτήματός τους στην υδάτινη στήλη. Αναγνωρίστηκαν συνολικά 15 βιο-οικοζώνες 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων χαρακτηριστικές για το Αιγαίο Πέλαγος (APFE-1 έως 
APFE-15) που καλύπτουν το χρονικό διάστημα των τελευταίων περίπου 30.0 kyrnc 
BP, και 21 βιο-οικοζώνες για το Λιβυκό Πέλαγος (APFE-1 έως APFE-21) που 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα των τελευταίων 60.0 kyrnc BP. Η διεξοδική σύγκριση 
και ο ακριβής παραλληλισμός των παραπάνω βιο-οικοζωνών με αντίστοιχες 
οικοζώνες και βιοζώνες που έχουν τεκμηριωθεί σε διάφορες υπολεκάνες της 
Μεσογείου (Αδριατική, Τυρρήνια, Σικελία, Ιόνιο, Αιγαίο) οδηγεί στην ανάπτυξη ενός 
ενιαίου βιο-οικοστρωματογραφικού μοντέλου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές για την 
ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 
 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση (Q- και R-
τύπου αναλύσεις ομαδοποίησης και κύρια παραγοντική ανάλυση) με σκοπό τον 
εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις συναθροίσεις πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων στο Αιγαίο Πέλαγος. Ως αποτέλεσμα καθορίστηκαν οι υδρολογικές 
και παλαιοωκεανογραφικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τη χρονική περίοδο 
απόθεσης των ιζημάτων και επιπλέον ερμηνεύτηκαν οι παλαιοοικολογικές συνθήκες 
που χαρακτηρίζουν τα επιφανειακά θαλάσσια ύδατα. Η στατιστική αυτή ανάλυση 
εφαρμόστηκε στους επιλεγμένους πυρήνες SK-1 και NS-40 και έδειξε ότι η θαλάσσια 
επιφανειακή θερμοκρασία (SST) αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα ελέγχου της 
βιογεωγραφίας των πλαγκτονικών τρηματοφόρων στην λεκάνη της ανατολικής 
Μεσογείου. Ωστόσο, το τετραμερές παραγοντικό μοντέλο που αναπτύχθηκε τόσο για 
το βόρειο όσο και για το νότιο Αιγαίο έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις των πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων δεν ελέγχονται μόνο από την θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία 



Κεφάλαιο 9: Σύνθεση Αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα  

219 

 

(PCA-1), αλλά φαίνεται να επηρεάζονται επιπλέον από το βαθμό ανάπτυξης και τη 
θέση ενός μόνιμου ή εποχικού θερμοκλινούς/πυκνοκλινούς. Η ανάπτυξη του 
τελευταίου στην υδάτινη στήλη θεωρείται άμεση συνέπεια των μεταβολών της 
θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας (SSS) και της παραγωγικότητας (SSP) των 
επιφανειακών υδάτων, και η θέση του τελικά επηρεάζεται από τις εποχιακές 
διακυμάνσεις μεταξύ των περιόδων της κατακόρυφης ανάμειξης των υδάτων και των 
περιόδων έντονης στρωματοποίησής τους. Μικρές μόνο διαφοροποιήσεις 
παρατηρήθηκαν στο βαθμό της κατακόρυφης στρωματοποίησης της υδάτινης στήλης 
και του τρόπου καταγραφής της (εποχιακή παρουσία/απουσία πυκνοκλινούς και 
DCM (PCA-2, PCA-4), καθώς και χωρική και χρονική δράση των ανοδικών ρευμάτων 
(PCA-3)) μεταξύ βορείου και νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με τις συναθροίσεις των 
πλαγκτονικών τρηματοφόρων και τους αντίστοιχους βιοτόπους που αυτές ορίζουν 
για την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, οι μεταβολές αυτές συνδέονται άρρηκτα με τη 
παραγωγικότητα της υδάτινης στήλης, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον 
παράγοντα της εποχικότητας. 
 
Η σύνθεση των μικροπαλαιοντολογικών, ιζηματολογικών, ισοτοπικών και 
γεωχημικών δεδομένων στην παρούσα διατριβή κατέδειξε την ύπαρξη «ψυχρών-
ξηρών» και «θερμών-υγρών» κλιματικών περιόδων. Οι εναλλαγές αυτές 
αντανακλούν μία έντονη κλιματική αστάθεια στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου 
κατά τη διάρκεια του ανωτέρου Τεταρτογενούς. Ειδικότερα, το μικρό «χρονικό βήμα» 
των μικροπαλαιοντολογικών και ισοτοπικών αναλύσεων σε συνδυασμό με τις 
ραδιοχρονολογήσεις ανέδειξαν σύντομες (μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων ετών) ή 
μεγαλύτερης (χιλιάδων ετών) χρονικής διάρκειας παλαιοκλιματικές και 
παλαιοωκεανογραφικές μεταβολές. Tα γεγονότα που εντοπίστηκαν παρουσιάζουν 
την ίδια σειρά εμφάνισης και τα ίδια χαρακτηριστικά, με μικρές μόνο διαφορές ως 
προς το χρόνο εμφάνισής τους. Επιπλέον, η σύγκριση με τα κλιματικά γεγονότα που 
έχουν αναγνωριστεί από τα γεωχημικά δεδομένα του παγετώδους καλύμματος 
GISP2 (Γροιλανδία) και από ωκεανογραφικά δεδομένα για τον Ατλαντικό ωκεανό, 
επέτρεψε συσχετίσεις στις μεταβολές του παλαιοκλίματος μεταξύ περιοχών 
χαμηλότερων και υψηλότερων γεωγραφικών πλατών. 
 
Αναλυτικότερα, εντοπίστηκαν τρεις κύριες κλιματικές ενότητες: η τελευταία 
παγετώδης περίοδος, η μεταβατική περίοδος της τελευταίας αποπαγοποίησης και το 
Ολόκαινο. Η κάθε μία από αυτές διαχωρίζεται σε επιμέρους κλιματικές υπο-ενότητες 
(επιπέδου χιλιετίας), οι οποίες αντιστοιχούν στις ήδη καθορισμένες βιο-οικοζώνες και 
χαρακτηρίζουν το κλιματικό μοντέλο της κλιματικής εξέλιξης ολόκληρης της 
Μεσογείου. Από την τελευταία παγετώδη περίοδο, αντικείμενο μελέτης της παρούσας 
διατριβής αποτελούν κυρίως τα ισοτοπικά στάδια MIS2 και MIS3, ενώ από το MIS4 οι 
καταγραφές αφορούν μόνο στο ανώτερο τμήμα του. Τα μικροπαλαιοντολογικά 
δεδομένα που προέκυψαν από τα τρία αυτά ισοτοπικά στάδια πιστοποιούν 
σημαντικές κλιματικές μεταβολές μεταξύ τους. Στο ανώτερο τμήμα του τέταρτου 
ισοτοπικού σταδίου (MIS4) σημειώνεται σημαντική αύξηση των ειδών 
χαρακτηριστικών θερμών υδάτων, γεγονός που υποδεικνύει πιο ήπιες κλιματικές 
συνθήκες εντός της παγετώδους περιόδου και ανάπτυξη πιο θερμών και 
στρωματοποιημένων υδατίνων μαζών. Το θερμό αυτό διάστημα, όπως αντανακλάται 
από τις θετικές τιμές στην παλαιοκλιματική καμπύλη τερματίζεται από το ψυχρό και 
ξηρό γεγονός He5. Το κλιματικό αυτό γεγονός ουσιαστικά αποτελεί το σημείο όπου 
παρατηρείται μία σημαντική διαφοροποίηση στην υδάτινη στήλη της λεκάνης της 
ανατολικής Μεσογείου, καθώς στο ανώτερο μισό του MIS3 σημειώνεται 
παρατεταμένη ψύχρανση των υδάτων. Η τελευταία αντανακλάται τόσο στη σύνθεση 
της πελαγικής πανίδας (κυριαρχία ψυχρών υποπολικών είδών), όσο και στην 
παρουσία ψυχρών και ξηρών κλιματικών επεισοδίων. Συγκεκριμένα 
προσδιορίστηκαν 4 τέτοια γεγονότα (He5-He2), με το He3 να αποτελεί το πιο ψυχρό 
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και ταυτοχρόνως πιο ξηρό επεισόδιο αυτής της περιόδου. Παρόμοιες συνθήκες 
σημειώνονται και στο κατώτερο τμήμα του δεύτερου ισοτοπικού σταδίου (MIS2) που 
αντιστοιχεί στην παγετώδη περίοδο. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το τελευταίο 
μέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου (LGM) και το ψυχρό και ξηρό συμβάν 
He1. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι το πρώτο δεν αποτελεί την πιο ψυχρή περίοδο 
της παγετώδους περιόδου, όπως έχει αποδειχθεί ότι ισχύει στον Ατλαντικό ωκεανό 
και σε περιοχές με υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, με την μέγιστη ανάπτυξη των 
παγετώνων και τη μέγιστη παρατηρημένη πτώση στη στάθμη της θάλασσας. Στη 
περιοχή του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους, η μείωση των ποσοστών εμφάνισης 
των ειδών που χαρακτηρίζουν ψυχρές υδάτινες μάζες και η αντίστοιχη αύξηση πιο 
εύκρατων ειδών αντανακλούν μία σχετική αύξηση της θαλάσσιας επιφανειακής 
θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα φανερώνουν έντονες εποχιακές διακυμάνσεις. 
 
Η μετάβαση από την τελευταία παγετώδη περίοδο στην τελευταία μεσοπαγετώδη 
λαμβάνει χώρα στα τελικά στάδια του δεύτερου ισοτοπικού σταδίου (MIS2). Το 
διάστημα αυτό (13.2-11.4 kyrnc BP) χαρακτηρίζεται ως περίοδος αποπαγοποίησης 
και σημειώνεται βελτίωση των κλιματικών συνθηκών, με αύξηση της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας. Ωστόσο, οι μικροπαλαιοντολογικές καταγραφές από το 
Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος υπονοούν ένα ιδιαιτέρως ασταθές κλιματικό σύστημα, 
το οποίο εκφραζόταν με διαδοχικές εναλλαγές σύντομων θερμών και ψυχρών 
περιόδων. Συνολικά στο κατώτερο μισό της μεταβατικής αυτής περιόδου (χρονοζώνη 
Bølling/Allerød) αναγνωρίστηκαν και χρονολογήθηκαν 3 θερμά (Bølling, Allerød) και 
2 ψυχρά (Older Dryas, Intra Allerød Cold Period-IACP) επεισόδια. Η διακύμανσή 
τους απεικονίζεται στις παλαιοκλιματικές καταγραφές των πυρήνων με διαδοχικές 
διακυμάνσεις από πολύ θετικές σε λιγότερο θετικές (ή αρνητικές) τιμές. Ειδικότερα 
για το χρονικά νεώτερο θερμό διάστημα, και παρά την απουσία ισοτοπικών 
μετρήσεων, η σύσταση και η εκατοστιαία αναλογία των πλαγκτονικών τρηματοφόρων 
στους υπό μελέτη πυρήνες είναι ενδεικτική των τελευταίων σταδίων (mwp-1A) του 
Termination 1A που σηματοδοτεί την τήξη των παγετώνων στις υψηλότερες 
γεωγραφικά υποπολικές περιοχές. Ακολουθεί μία ψυχρή και πολύ ξηρή περίοδος 
(χρονοζώνη Younger Dryas), η οποία ουσιαστικά αποτελεί απότομη διακοπή της 
προηγούμενης θερμής περιόδου με την επικράτηση ψυχρών και ευτροφικών υδάτων. 
Ωστόσο, μία σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στις καταγραφές των υπό 
μελέτη πυρήνων. Έτσι οι καταγραφές του νοτίου Αιγαίου δεικνύουν τρεις ευδιάκριτες 
κλιματικές φάσεις (δύο ψυχρές στην οροφή και στη βάση και μία θερμή στο 
μεσοδιάστημά τους), ενώ αντίθετα αυτές του βορείου Αιγαίου και του Λιβυκού 
Πελάγους είναι ενδεικτικές δύο κλιματικών φάσεων (χρονικά των δύο πρώτων) κατά 
τη διάρκεια αυτού του κλιματικού γεγονότος.  
 
Η περίοδος που σηματοδοτεί την έναρξη του MIS1, κατά τη μετάβαση προς το 
Ολόκαινο, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή μείωση των τιμών δ18Ο και την αύξηση 
της θαλάσσιας επιφανειακής θερμοκρασίας, δηλώνοντας την εκ νέου βελτίωση των 
κλιματικών συνθηκών. Στην πλαγκτονική πανίδα σημειώνονται διαδοχικές 
αντικαταστάσεις μεταξύ των ειδών, με κυριότερη την αντικατάσταση των 
αντιπροσώπων της οικογένειας των Neogloboquadrinids από τα είδη που ανήκουν 
στην SPRUDTS ομάδα, και ταυτόχρονη συμμετοχή των ειδών G. inflata και G. 
truncatulinoides. Πρόκειται για μία μεταβατική περίοδο από το ψυχρό και πιο 
σταθερό από κλιματικής άποψης Younger Dryas στο ιδιαιτέρως θερμό Ολόκαινο και 
χαρακτηρίζεται από έντονες εποχιακές αντιθέσεις. Κατά τους χειμερινούς μηνες 
επικρατούν απότομη αύξηση του φυτοπλαγκτόν, έντονη κατακόρυφη ανάμειξη των 
υδάτων, οι οποίες μεταπίπτουν σε πιο παραγωγικά και έντονα στρωματοποιημένα 
ύδατα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Το γεγονός αυτό πιθανά ανταποκρίνεται 
στην έναρξη του γεγονότος Termination 1B που έχει επίσης προσδιοριστεί σε 
πυρήνες από διάφορες λεκάνες εντός της Μεσογείου. Σημειώνεται ότι το γεγονός 
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αυτό μεσολαβεί μεταξύ των δύο σύντομων ψυχρών γεγονότων (AEGC1,2) που 
διαπιστώθηκαν στις υδάτινες στήλες του Αιγαίου Πελάγους με την έναρξη και τη λήξη 
αυτής της περιόδου. 
 
Συνολικά, εντοπίστηκαν και περιγράφηκαν 8 βραχείας διάρκειας ψυχρά και ξηρά 
επεισόδια κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου (AEGC1-8 για το Αιγαίο και LIBC1-2 για το 
Λιβυκό Πέλαγος) τα οποία δηλώνουν ότι το κλίμα δεν ήταν θερμό και υγρό καθ’όλη 
τη διάρκεια της περιόδου. Το καλύτερα τεκμηριωμένο ψυχρό συμβάν του Ολοκαίνου 
σε όλες τις υπό εξέταση λεκάνες αποτελεί αυτό που συνδέεται με τη διακοπή της 
απόθεσης του σαπροπηλού (S1i) στη Μεσόγειο θάλασσα (AEG4 και LIBC1) και με τη 
διακοπή της μεταφοράς ωκεάνιας θερμότητας λόγω της επιβράδυνσης στο μοντέλο 
κυκλοφορίας του Ατλαντικού που προκαλείται από την αυξημένη τήξη των 
παγετωδών καλυμμάτων στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό (8.2 kyr event). Ο ξηρός 
χαρακτήρας των παραπάνω κλιματικών γεγονότων επιβεβαιώνεται από τις έντονες 
διακυμάνσεις που παρουσιάζουν τα ισότοπα του άνθρακα. Ο σχηματισμός του 
σαπροπηλού φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης θερμών, χαμηλής 
αλατότητας επιφανειακών υδάτων που οδήγησε στην προσωρινή μείωση του ρυθμού 
κυκλοφορίας των υδάτων και την τελική ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών στον πυθμένα 
των λεκανών. Ειδικότερα, στη λεκάνη του βορείου Αιγαίου σημαντικό ρόλο φαίνεται 
να έπαιξε η ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών λόγω των αυξημένων ποτάμιων 
εκροών που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παροχής οργανικού υλικού στον 
πυθμένα. Το ψυχρό συμβάν που συμπίπτει με τη λήξη της απόθεσης του 
σαπροπηλού (AEG5) ουσιαστικά σηματοδοτεί και τον τερματισμό της υγρής και 
ιδιαιτέρως θερμής περιόδου, γνωστής με τον όρο «κλιματικό βέλτιστο του 
Ολοκαίνου».  
 
Η περίοδος του Μέσου-Ανωτέρου Ολοκαίνου που έπεται της απόθεσης του 
σαπροπηλού είναι μία ιδιαιτέρως ξηρή και θερμή περίοδος με προοδευτικά 
αυξανόμενο βαθμό ξηρότητας από τη βάση προς την κορυφή της. Το κατώτερο πιο 
υγρό τμήμα της (5.0-4.0 Kyrnc BP) χαρακτηρίζεται από την απόθεση του 
σαπροπηλού του Μέσου Ολοκαίνου SMH. Παράλληλα, οι ξηρές συνθήκες 
πιστοποιούνται από τη σύνθεση της περιεχόμενης πελαγικής μικροπανίδας και τις 
ισοτοπικές αναλύσεις άνθρακα και ενισχύονται από την αναγνώριση τριών ψυχρών 
και ξηρών επεισοδίων (AEGC6-8 και LIBC2). Τα δύο πρώτα (AEGC6-7 στο Αιγαίο 
και LIBC2 στο Λιβυκό Πέλαγος) καταγράφονται πριν την έναρξη και μετά την λήξη 
της απόθεσης του σαπροπηλητικού ορίζοντα, κατ’αναλογία προς τον σαπροπηλό 
S1. Οι παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματικές αυτές μεταβολές φαίνεται πως 
ελέγχουν τις παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες που αναπτύχθηκαν στην ανατολική 
Μεσόγειο για το υπό μελέτη χρονικό διάστημα. Αυτό πιστοποιείται κατά κύριο λόγο 
με τις αποθέσεις των σαπροπηλών (S1 και SMH), των οποίων η έναρξη, ο 
σχηματισμός και η λήξη τους φαίνεται να αποτελούν συνέπειες κλιματικών 
μεταβολών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι αιτίες που προκάλεσαν και 
διαμόρφωσαν την ιζηματογένεση αυτών των ενοτήτων είναι κοινές για όλους τους 
σαπροπηλούς που έχουν καταγραφεί στη λεκάνη της Μεσογείου, οι 
παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες και η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια απόθεσής τους 
φαίνεται να διαφέρουν μεταξύ των επιμέρους υπολεκανών. Για παράδειγμα, 
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια των 
δυσοξικών/ανοξικών συνθηκών που αναπτύχθηκαν, γεγονός που αντανακλάται με το 
σπάσιμο ή μη της σαπροπηλητικής ακολουθίας. Πάντως, η συστηματική μελέτη και 
καταγραφή των σύντομων αυτών κλιματικών γεγονότων, κυρίως ως προς την ένταση 
και την περιοδικότητα εμφάνισής τους, σε συνδυασμό με τη συσχέτισή τους με 
αντίστοιχα παλαιοκλιματικά συμβάντα εκτός της Μεσογείου, προφανώς θα βοηθήσει 
στην πρόγνωση του κλίματος τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.  
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Για τον ακριβή προσδιορισμό όλων των προαναφερθέντων παλαιοκλιματικών 
μεταβολών συχνά χρησιμοποιείται ο λόγος Mg/Ca σε κελύφη πλαγκτονικών 
τρηματοφόρων. Στην παρούσα διατριβή επιχειρήθηκε η βαθμονόμηση της 
παραπάνω μεθόδου σε σύγχρονο υλικό που προέρχεται από επιφανειακά ιζήματα 
πυθμένα. Για τις μετρήσεις επιλέχτηκε το είδος G. ruber από 25 σύγχρονα 
επιφανειακά ιζημάτα πυθμένα, που παρουσιάζουν μία έντονη διαβάθμιση της 
θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας (4psu) και ένα μικρότερο εύρος της θαλάσσιας 
επιφανειακής θερμοκρασίας (30C) σε διεύθυνση Β-Ν κατά μήκος του Αιγαίου 
Πελάγους. Οι τιμές του λόγου Mg/Ca που μετρήθηκαν είναι σημαντικά υψηλότερες 
από αντίστοιχες τιμές άλλων περιοχών εκτός της Μεσογείου με παρόμοιες θαλάσσιες 
επιφανειακές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία παίζει 
σημαντικό ρόλο στον παραπάνω λόγο, αλλά επιπρόσθετοι παράγοντες επιδρούν 
στην παλαιοθερμομετρική αυτή μέθοδο σε αυτή την περιοχή. Εκτιμήθηκαν συνεπώς 
μία σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν τις τιμές του 
λόγου Mg/Ca. Εξετάστηκαν λεπτομερώς παράγοντες διατήρησης και βιο-
ορυκτοποίησης του κελύφους, οντογενετικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντικοί και 
διαγενετικοί παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν περιπλέξουν την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων μας. Από όλους τους παραπάνω παράγοντες μόνο η αλατότητα και 
η διαγένεση φαίνεται πάντως να επηρεάζουν το λόγο Mg/Ca. 
 
Για τη λεπτομερή εκτίμηση των δυνητικών επιδράσεων των δύο παραπάνω 
παραγόντων αναλύθηκαν διεξοδικά οι μηχανισμοί δράσης τους και αξιολογήθηκε η 
συσχέτιση μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθεί η διαφοροποίησή και τελικά η 
ποσοτικοποίησή τους. Για τον παράγοντα της αλατότητας εφαρμόστηκαν δύο 
διαφορετικές προσεγγίσεις: α) η προσέγγιση τύπου «εργαστηριακών πειραμάτων» 
και β) η προσέγγιση «φυσικού τύπου». Η πρώτη στηρίζεται στην επιλογή δειγμάτων 
με σχεδόν σταθερές τιμές SST και μεταβαλλόμενες τιμές SSS και παρουσιάζει μία 
εξάρτηση 22.9%/psu. Η δεύτερη χρησιμοποιεί τον υπολογισμό του «εναπομείναντος 
Mg/Ca» (“Residual Mg/Ca”). Η συσχέτιση του λόγου αυτού με τη θαλάσσια 
επιφανειακή αλατότητα είναι ενδεικτική της καταλυτικής επίδρασης κάποιου 
επιπρόσθετου παράγοντα που φαίνεται να παίζει καταλυτικό ρόλο σε τέτοιου είδους 
περιβάλλοντα, επισκιάζοντας ακόμα και τη δράση της αλατότητας.  
 
Οι αναλύσεις στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που ακολούθησαν διεξήχθησαν σε 
δείγματα από το βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο και έδειξαν για την πλειοψηφία των 
ατόμων που αναλύθηκαν ότι το μεγαλύτερο αναλογικά τμήμα του κελύφους τους δεν 
αποτελείται από ασβεστίτη που σχηματίζεται κατά τα οντογενετικά στάδια, αλλά από 
μετα-αποθετικό ασβεστίτη με έντονα σημάδια πρώιμης διαγένεσης. Η λεπτομερής 
εξέταση των ατόμων του είδους G. ruber φανέρωσε την παρουσία ανόργανης 
προέλευσης υψηλού σε Mg ασβεστίτη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
των κελυφών. Επίσης οι SEM αναλύσεις έδειξαν ότι το είδος G. ruber επηρεάζεται με 
διαφορετικό τρόπο από την πρώιμη διαγένεση των ανθρακικών, πιθανώς ως 
αποτέλεσμα των διαβαθμίσεων της αλατότητας και του βαθμού κορεσμού των 
ανθρακικών στην υδάτινη στήλη. Αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά 3 διαγενετικά 
στάδια (OGA1-3) στο Αιγαίο Πέλαγος, τα οποία καθορίστηκαν με βάση τις 
μικροδομικές λεπτομέρειες (ενδεικτικές των διαγενετικών μεταβολών) στην εξωτερική 
μορφολογία των κελυφών. Παρατηρήθηκε στο εξωτερικό τμήμα των κελυφών μία 
βαθμιαία μετάβαση στην ανάπτυξη των ανόργανων ανθρακικών αποθέσεων από ένα 
πρώιμο (διαγενετικό στάδιο OGA1) σε ενδιάμεσα (διαγενετικό στάδιο OGA2) και 
τελικώς σε ένα όψιμο διαγενετικό στάδιο (διαγενετικό στάδιο OGA3). Η 
διαφοροποίηση λόγω διαγένεσης θεωρείται συνεχής, καθώς μία ολοκληρωμένη 
ακολουθία ενδιάμεσων σταδίων εντοπίστηκε μεταξύ των ακραίων διαγενετικών 
συνθηκών σε διεύθυνση Β-Ν κατά μήκος του Αιγαίου Πελάγους.  
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Οι διαγενετικές αυτές αποθέσεις που πιθανά σχηματίστηκαν κοντά στη διαχωριστική 
επιφάνεια ιζήματος-νερού από τα υπερκορεσμένα σε CaCO3 ύδατα ευθύνονται για 
τις πολύ υψηλές τιμές του λόγου Mg/Ca που καταγράφηκαν στην περιοχή, αφού 
καλύπτουν το πρωτογενές ωκεανογραφικό σήμα και συντελούν στην υπερ-εκτίμηση 
του λόγου Mg/Ca. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις και με σκοπό να 
καθορίστεί η πραγματική επίδραση της αλατότητας επιχειρήθηκε ο συσχετισμός 
ανεπηρέαστων από τη διαγένεση δειγμάτων (προέρχονται κυρίως από το βόρειο 
Αιγαίο σε συνδυασμό με ανεπηρέαστα από διαγένεση δείγματα εντός της Μεσογείου 
σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές) με τις ετήσιες τιμές της θαλάσσιας 
επιφανειακής αλατότητας. Η 25% αύξηση του λόγου Mg/Ca ανά βαθμό αλατότητας 
που παρατηρείται στο συνδυαστικό αρχείο από την ανατολική Μεσόγειο ακολουθεί 
σε γενικές γραμμές το συνολικό εύρος των παρατηρήσεων για ολόκληρη τη λεκάνη 
της Μεσογείου και είναι επίσης συγκρίσιμη με αντίστοιχα αποτελέσματα από 
επιφανειακά ιζήματα πυθμένα σε παγκόσμια κλίμακα. 
 
Τόσο οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις SEM αναλύσεις όσο και η 
ποσοτικοποίηση της επίδρασης της αλατότητας στο ιζηματολογικό αρχείο του 
Αιγαίου Πελάγους υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής εναλλακτικών 
μεθόδων (FT-TRA ή LA-ICPMS) ώστε να ξεπεραστούν οι τυχόν διαγενετικές 
μεταβολές και να αναπτυχθεί μία πιο ακριβής θερμοκρασιακή μέθοδος σε παρόμοια 
υποτροπικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από υψηλές αλατότητες, έντονη 
εβαποριτίωση και περιορισμένη κυκλοφορία των υδάτων. 
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Abstract  
A quantitative analysis of coccolithophores, planktonic foraminifera and pollen as-
semblages was carried out on core NS-14 (SE Aegean Sea), recovered in the West-
ern Kos Basin. Eleven coccolithophore (ACE1-11) and ten planktonic foraminifera 
(APFE1-10) ecozones have been recognized during the last 14 000 yrs using cal-
careous nannofossil and planktonic foraminifera abundances. Additionally eight 
pollen assemblage zones (PAZ1-8) have been recognised. The established high reso-
lution ecozonal scheme allows a detailed paleoecological reconstruction for the 
Holocene archive in the SE Aegean Sea, defining two warm and humid phases 
(9300-8600 yr cal BP and 7600-6400 yr cal BP) associated with the deposition of S1 
and a third one between 5200-4200 yr cal BP.   
Key words: coccolithophores, planktonic foraminifera, pollen, ecozones, Holocene. 

Περίληψη 

Η ποσοτική ανάλυση ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων, πλαγκτονικών τρηµατο-
φόρων και κόκκων γύρεως που πραγµατοποιήθηκε στον πυρήνα NS-14 (ΝΑ Αιγαίο, 
Λεκάνη ∆υτικής Κω), επέτρεψε τον καθορισµό έντεκα οικοζωνών κοκκολιθοφόρων 
(ACE1-11), δέκα οικοζωνών πλαγκτονικών τρηµατοφόρων (APFE1-10) και οκτώ 
ζωνών συγκέντρωσης κόκκων γύρεως (PAZ1-8). Το υψηλής ανάλυσης οικοστρωµα-
τογραφικό σχήµα που αναπτύχθηκε επέτρεψε την λεπτοµερή παλαιοικολογική ανασύ-
σταση του Ολοκαίνου στην περιοχή του ΝΑ Αιγαίου και τον καθορισµό δύο θερµών 
και υγρών περιόδων (9300-8600 yr cal BP and 7600-6400 yr cal BP) που σχετίζονται 
µε την απόθεση του σαπροπηλού S1 και µιας µεταγενέστερης µεταξύ 5200-4200 yr cal 
BP.  
Λέξεις κλειδιά: aσβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα, πλαγκτονικά τρηµατοφόρα, κόκ-
κοι γύρεως, οικοζώνες, Ολόκαινο. 
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1. Introduction  
All the biochemical parameters of the euphotic zone, although relatively increased in the N. Ae-
gean, clearly reflect the highly oligotrophic character of the Aegean Sea (Lykousis et al. 2002). 
Though the modern Aegean Sea is generally characterized by low primary productivity and or-
ganic deficient sediments, the late Pleistocene-Holocene deposition of sapropels (dark-coloured 
organic-rich sedimentary layers) demonstrates that dramatically different conditions periodically 
occurred and coincided with changes in global and regional climate (Rohling and Hilgen 1991) 
and / or water circulation and biogeochemical cycling (Anastasakis and Stanley 1986, Van Sant-
voort and de Lange 1997). The early Holocene sapropel S1 was deposited in the N. Aegean Sea 
between 9600-6400 yr nc BP (Perissoratis and Piper 1992), in the SW Aegean Myrtoon Basin has 
lasted between 9000-6900 yr nc BP (Geraga et al. 2000), while in the S. Aegean Geraga et al. 
(2005) provided an age of 9000-5500 yr nc BP.  Interruptions within sapropel S1, centred roughly 
at 7000 yr nc BP, have been documented in the Adriatic (Rohling et al. 1997) and Aegean Sea (Per-
issoratis and Piper 1992, De Rijk et al. 1999, Geraga et al. 2000) and are interpreted as genuine 
events related to climatic deterioration (De Rijk et al. 1999). 

The present study aims to high resolution paleoecological reconstruction of the Holocene SE Ae-
gean archive in the shallow, very rapidly accumulated core NS-14 in the Western Kos Basin, SE 
Aegean. A special effort is being made towards to the detailed investigation of the remarkably 
thick S1 exposed at the core, and to the establishment of a refined ecostratigraphic scheme based 
on coccolithophore and planktonic foraminiferal patterns and pollen assemblages.  

2. Materials and methods 
The 400 cm-long NS-14 gravity core was recovered during the R/V Aegeo-Cruise 1998, in west-
ern Kos Basin (SE Aegean Sea; Fig. 1a), from a water depth of 505 m at 360 38´ 55´´ N and 270 0´ 
28´´ E. A total of 156 samples were collected for coccolithophore analysis every 2 cm in the 
hemipelagic mud and every 1 cm in the sapropel intervals. Sample preparation followed standard 
smear slide techniques. Analyses were performed using a Leica DMSP optical polarising light mi-
croscope at 1250x magnification by counting at least 300 specimens per sample. Specimens re-
sembling to Reticulofenestra spp. were assigned here to EHMC (Emiliania huxleyi Moderately 
Calcified morphotypes) of Crudeli et al. (2004, 2006). Additional counts of 15 fields of view 
(Negri and Giunta 2001) were performed for the species Helicosphaera spp., Rhabdosphaera spp., 
Syracosphaera spp., Coronosphaera spp., Discosphaera tubifera. The rare species Braarudos-
phaera bigelowii was counted in a fixed area of 150 fields of view. All results were converted in 
relative abundances (percentages) of selected species in order to avoid dilution effects such as the 
input of terrigenous matter. 

Foraminiferal analyses were carried out on 67 samples. The sediment was washed through 150 µm 
mesh sieve and dried at 60o C. Quantitative analysis was carried out on each sample, subsampled 
into aliquots through a microsplitter, in order to obtain at least 300 specimens. Planktonic fo-
raminifera specimens were identified and counted following the taxonomic concept of Hemleben 
et al. (1989). Neogloboquadrina pachyderma right and left coiling (d and s) and the two varieties 
of Globigerinoides ruber alba and rosea were counted and plotted separately. The species Globig-
erinoides sacculifer includes also Globigerinoides trilobus, according to Hemlemben et al. (1989) 
and the species Globoturborotalita rubescens and Globoturborotalita tenella were counted and 
plotted together (Capotondi et al. 1999). The identified species are expressed as percentages (%) 
of the total number of planktonic foraminifera.  The paleoclimatic curve inferred from planktonic 
foraminifera assemblages was obtained by the formula (w-c)/(w+c)x100, where w represents the 
warm-water indicators and c the cold water indicators. Globigerinoides trilobus-sacculifer, Glo-
bigerinoides ruber var. alba and rosea, Globoturborotalita rubescens, Globorotalia truncatuli-
noides, Orbulina universa and Globigerinella siphonifera were considered warm water species, 
while Globorotalia scitula, Globorotalia inflata, Turborotalita quinqueloba, and Globigerinita 
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glutinata were considered cold water indicators (Hemleben et al. 1989, Rohling et al. 1993, Pujol 
and Vergnaud Grazzini 1995).  

Pollen analysis was performed on 134 samples of known weight. Samples were treated with 10 % 
HCl and 38 % HF and sieved over a 10 µm sieve, while Lycopodium spores were added in order to 
check the reliability of quantitative data. Samples were stored and mounted in silicone oil and a 
minimum of 150 pollen grains was counted in each sample excluding Pinus, Pteridophyte spores 
and aquatics. Percentage diagrams for selected pollen types were constructed, and pollen concen-
trations were calculated in grains/gram. As no major rivers are draining in western Kos Basin, the 
main pathway of pollen transport is assumed to be through wind (Muller 1959). Therefore pollen 
concentration in the sediments reflects changes in wind intensity and pollen production, while 
concentration of palynomorphs from taxa living in rivers and lakes (like Sparganium, Pediastrum 
and Zygnemantaceae) can be used as a proxy of river runoff into the basin (Targarona 1997). 

 
Figure 1 – a. Location of core NS-14 in SE Aegean Sea, b. Core NS-14 stratigraphy and per-

formed AMS datings (after Triantaphyllou et al. subm.) 

3. Results 
3.1. General core lithology and age assessment 
From the top to 300 cm, the core lithology mainly consists of grey hemipelagic mud, interrupted 
by a volcanic ash layer at 17 cm, which represents the most recent Z-2 Santorini ash layer. An ad-
ditional dark interval is visually detected between 25 and 40 cm. Sapropel S1 is recognised from 
55 to 120 cm and is distinctively divided in two units by a lighter grey coloured interval (69-80 
cm). A turbiditic layer (T) is located between 231 and 240 cm. Grey clay with pebbles prevail 
from 300 cm to the bottom (Fig. 1b), representing a gravity flow event. 

The base of S1(a) at 120 cm depth is considered to have an interpolated calendar age of 9300 yr cal 
BP (8800 yr nc BP), whereas the top of S1(a) at 80 cm, corresponds to an interpolated age of 8600 
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yr cal BP (8300 yr nc BP), (Triantaphyllou et al. 2006, Triantaphyllou et al. subm.). The top of S1 
interruption at 69 cm is calibrated at 7600 yr cal BP  (7300 yr nc BP)  and the top of S1(b) at 55 cm 
has an interpolated age of 6400 yr cal  BP (6100 yr nc BP). The estimated sedimentation rates (Trian-
taphyllou et al. subm.) indicate rapid accumulation of S1 (an average sedimentation rate of 57 
cm/kyr in the lower S1(a) layer; 11 cm/kyr in the interruption and 11 cm/kyr in the upper  S1(b) 
layer). The similar ages provided by AMS 14C  datings at 344 and 393 cm (Fig. 1b) indicate that 
the dark olive grey coarse  sediments from 300 cm till the base of the core, represent a mass grav-
ity flow event slightly younger than 18200 yr nc BP, mostly associated with possible seismic activ-
ity and landslide phenomena due to the active tectonism of the area (Papanikolaou and Nomikou 
2001).  

3.2. Coccolithophores  
Coccolithophores are generally well preserved in all samples taken from the upper 300 cm of the 
sediment core. The frequency curves of the most indicative coccolithophore species are shown in 
Fig. 2a. From 300 cm up to 135 cm depth E. huxleyi abundances remain constant above 60 %. 
Above this level the abundances display a gradual decrease, with minimum values reaching 25 %, 
during S1 interruption interval. Relative abundances exceeding 60 % reappear from 30 cm towards 
core top. EHMC morphotypes are restricted mainly in the interval from 300 to 120 cm and reap-
pear at 60 cm; showing the maximum abundance at 15 cm from the top. F. profunda shows more 
or less an inversed pattern to E. huxleyi with the highest abundance from 135 to 60 cm. A sharp 
decrease in the abundance of this species is recorded at 60 cm, during the formation of S1(b). A 
prominent frequency peak up to 52 % is also recorded at 32 cm.  Rhabdosphaera spp. increase in 
relative abundance from 256 cm and upwards. Syracosphaera spp. and Calciosolenia spp. follow 
more or less the same trend. On the contrary, Helicosphaera spp. start to increase at 135 cm, peak-
ing at the lower part of S1(a), between 120 and 100 cm. A second interval with high frequencies of 
Helicosphaera spp. occurs between 38 and 29 cm. Gephyrocapsa oceanica is mainly occuring 
between 60 and 29 cm with maximum abundance at the upper part of S1(b); outside this interval 
its presence is only sporadical. B. bigelowii is present at 170 cm and 78 cm, but increases at the 
upper part of S1(b) at 57-55 cm; it occurs with very few representatives up to 29 cm. Calcidiscus 
spp. and Umbilicosphaera spp. increase in abundance above 100 cm, but the highest frequencies 
are recorded above S1. The species Umbellosphaera tenuis presents higher values between 300 
and 260 cm and above S1 up to 29 cm. 

3.3. Planktonic foraminifera 
The relative abundance data of 16 planktonic foraminifera species are presented in Fig. 3. G. ruber 
alba and G. ruber rosea abundance curves show maximum values at the interval 100-80 cm of the 
core. G. ruber rosea displays also a significant peak in abundance at 54 and 30 cm, whereas the 
species is almost absent in the lower part of the core. On the contrary G. ruber alba shows ele-
vated percentages throughout the core. G. trilobus/sacculifer first appears at 130 cm, reaching 
maximum abundance at the base of S1(a) and between 40-29 cm of the core. It almost disappears 
between 100-65 cm and then it appears again at 60-20 cm occurring up to the top in small percent-
ages. O. universa shows several peaks in abundance during the deposition of S1, while it is almost 
absent in the lower part of the core. Neogloboquadrina pachyderma and N. dutertrei totally disap-
pear within S1, existing only in the lower part of the core. However, N. pachyderma sinistrally 
coiled specimens, were found at 125, 80 and 10 cm. G. bulloides is continuously present in the 
core, slightly decreasing in the lower part of S1(a). At 50 cm from the core top the species displays 
a temporary disappearance but it reoccurs above this level reaching its maximum abundance. The 
abundance curve of  G. rubescens and G. siphonifera shows a decrease at the interval 120-90 cm; 
both species are more abundant during 65-50 cm and they abruptly increase at 16-8 cm. G. gluti-
nata presents a constant distribution in the core with a gradual decrease from the 54 cm to the top 
of the core. T. quinqueloba displays a sporadic distribution pattern being more abundant in the 
lower part of the core. The species is absent during S1. Among the minor species, G. conglobatus
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Figure 2 - Frequency curves of the most indicative coccolithophorid species in core NS-14. 

To the right the established coccolithophoris ecozones (ACE1-11) 
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Figure 4 - Frequency curves of the most indicative pollen taxa in core NS-14. To the right the 

established pollen assemblage zones (PAZ1-8) 

and G. scitula display the same distribution pattern, existing in small percentages in the lower part 
of the core; a slight influx is recorded in the upper part of S1(a). G. inflata is present in the lower 
part of the core. Upwards it occurs in low percentages just below S1(a), disappears within the sap-
ropel, and reappears above it reaching its maximum abundance. G. truncatulinoides is mainly re-
stricted at the lower part of the core. 

3.4. Pollen 
Pollen concentrations vary form 10 to 53.000 grains per gram of dry sediment, with the lower con-
centrations appearing in the lower horizons and the highest within the sapropel and in the 28-40 
cm interval. The concentration of aquatic palynomorphs follows the same trend, increasing during 
the sapropel and showing maximum values in the 28-40 cm interval. No pollen diagram was con-
structed from 210 cm and downwards due to the extremely low pollen concentrations. Pollen spec-
tra of core NS-14 reflect diversified vegetation ranging from steppe to semi-dessert (Artemisia, 
Chenopodiaceae), mountainous deciduous (Quercus robur, Sorbus, Acer) and coniferous forests 
(Pinus, Abies and Cedrus) representatives (Fig. 4). Arboreal taxa are continuously present in all 
spectra, though their abundances fluctuate. Pinus and Cedrus are continuously present while Abies 
appears less abundant and absent in many spectra and Picea is mainly represented on the upper 70 
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cm of the core. Juniperus and Quercus records continuous presence, the latter shows its highest 
abundance between 140 cm and 37 cm. Steppe vegetation elements as Compositae, Poaceae, 
Chenopodiaceae, occur in high values especially below 120 cm. In particular the curve of Cheno-
podiaceae shows a profound maximum in the 140-120 cm interval. The semi-desert taxa Artemisia 
and Ephedra though being almost continuously present in the spectra in low percentages, show 
relatively higher abundances from 140cm downwards. Pistacia appears continuously abundant 
from 120 cm upwards, becoming an important element of the Mediterranean forest.  

4. Ecostratigraphy 
4.1. Coccolithophore ecozones  
The detailed coccolithophore analysis in the high sedimentation rate NS-14 core reveals a series of 
abundance fluctuations that permits the documentation and refinement of the regional E. Mediter-
ranean ecostratigraphic scheme (Principato et al. 2003, Giunta et al. 2003), in particular during the 
interval of sapropel S1 deposition. Eleven coccolithophore ecozones (Aegean Coccolithophore 
Ecozones; ACE 1-11) are recognised, documenting the dramatic response of coccolithophore 
assemblages to environmental changes in SE Aegean (Fig. 2).  

ACE-1 (= C1 of Principato et al. 2003). Interval: High abundance of E. huxleyi and EHCM (E. 
huxleyi moderately calcified morphotypes sensu Crudeli et al. 2004), decrease of Helicosphaera 
spp.   

ACE-2 (= upper C2 of Principato et al. 2003). Top: last common occurrence of B. bigelowii. 
Interval: high abundance of Helicosphaera spp., increase of Syracosphaera spp., F. profunda, U. 
tenuis.   

ACE-3 (= middle C2 of Principato et al. 2003). Top: abrupt increase of Helicosphaera spp. 
Interval: increase of F. profunda.  

ACE-4 (= lower C2 of Principato et al. 2003). Top: distinct reduction of B. bigelowii and peak of 
G. oceanica. Interval: low abundance values of Helicosphaera spp. and F. profunda, peak of B. 
bigelowii.  

ACE-5 (= C3 of Principato et al. 2003). Top: abrupt decrease in abundance of F. profunda, 
decrease of Syracosphaera spp. Interval: Peak in abundance of Rhabdosphaera spp., 
Umbilicosphaera spp., Syracosphaera spp., presence of B. bigelowii.   

ACE-6 (= upper C4 of Principato et al. 2003). Top: peak in F. profunda. Interval: presence of B. 
bigelowii.  

ACE-7 (= middle C4 of Principato et al. 2003). Top:  decrease of Syracospharea spp. and R. 
clavigera. Interval: high abundance of F.profunda and E. huxleyi. EHCM morphotypes are absent.  

ACE-8 (= middle C4 of Principato et al. 2003). Top: increase of Umbilicosphaera spp., decrease 
of Helicosphaera spp. Interval: very high abundance values of Helicosphaera spp. High values of 
R. clavigera. EHCM morphotypes are absent.  

ACE-9 (= lower C4 of Principato et al. 2003). Top: increase of Helicosphaera spp., decrease of 
EHCM. Interval: gradual increase of F. profunda and Helicosphaera spp.   

ACE-10 (= C5 of Principato et al. 2003). Top: peak in Syracosphaera spp., increase of F. 
profunda. Interval: high abundance of E. huxleyi, decreased values of Helicosphaera spp., peak of 
EHCM.  

ACE-11 (= upper C6 of Principato et al. 2003). Top: increase in abundance of R. clavigera. 
Interval: increase of E. huxleyi and U. tenuis. 
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4.2. Planktonic foraminiferal ecozones 
High resolution analyses performed on planktonic foraminiferal assemblages allowed the 
recognition of nine bioevents that are used to define ten Aegean Planktonic Foraminiferal 
Ecozones (APFE1-10), which are well comparable to the ecozones and biozones established in the 
central and eastern Mediterranean (Jorissen et al. 1993, Capotondi et al. 1999, Sbaffi et al. 2001, 
Principato et al. 2003). We summarise below the principal characters of each APFE in order to 
explain the high resolution ecostratigraphic scheme recorded in Fig. 3. 

APFE-1 (=PF1 of Principato et al. 2003). Interval: significant presence of G. ruber alba and G. 
bulloides, decrease of G. ruber rosea and O. universa, presence of G. trilobus/sacculifer and G. 
rubescens, slight peak of G. inflata.  

APFE-2 (=upper PF2 of Principato et al. 2003). Top: increase of G. ruber alba, decrease of G. 
ruber rosea and O. universa , disappearance of T. quinueloba. Interval: decrease of G. ruber alba, 
high abundance of G. ruber rosea, G. trilobus/sacculifer and O. universa, significant presence of 
G. bulloides, G. glutinata and T. quinqueloba.  

APFE-3 (=middle PF2 of Principato et al. 2003). Top: disappearance of G. inflata. Interval: 
reappearance and maximum abundance of G. inflata, decrease of G. ruber rosea, presence of G. 
trilobus/sacculifer and N. pachyderma, high G. ruber alba. 

APFE-4 (=middle PF2 of Principato et al. 2003). Top: High abundance of G. ruber rosea and O. 
universa, temporary disappearance of G. trilobus/sacculifer. Interval: decrease of G. ruber alba, 
positive trend of G. ruber rosea, presence of G. trilobus/sacculifer and G. inflata.  

APFE-5 (=lower PF2 of Principato et al. 2003). Top: high abundance of G. ruber alba, positive 
trend of G. ruber rosea. Interval: decreasing trend of G. ruber rosea, G. ruber alba and O. 
universa, appearance of N. pachyderma (s) and G. inflata.  

APFE-6 (=PF3 of Principato et al. 2003). Top: positive trend of G. ruber alba decrease of G. 
ruber rosea. Interval: significant increase of G. ruber rosea and high abundance of warm water 
species such as O. universa, G. rubescens and G. siphonifera, high abundance of G. ruber alba 
followed by a temporary negative trend, increase of G. bulloides.  

APFE-7 (=upper PF4 of Principato et al. 2003).  Top: decrease G. ruber alba, high abundance 
of G. ruber rosea, peak in abundance of O. universa, disappearance of G. trilobus/sacculifer. 
Interval: high abundance of G. ruber alba and O. universa, gradual increase of G. ruber rosea high 
abundance of G. trilobus/sacculifer.  

APFE-8 (= lower PF4 of Principato et al. 2003). Top:  high abundance of G. ruber alba, 
appearance of G. ruber rosea, temporary disappearance of G. trilobus/sacculifer, positive trend of 
O. universa. Interval: increasing trend of G. ruber alba, appearance of G. trilobus/sacculifer, 
presence of G. inflata and N. pachyderma (s). 

APFE-9 (=PF5 of Principato et al. 2003). Top: positive trend of G. ruber alba. Interval: presence 
of G. ruber rosea, G. truncatulinoides and G. inflata decrease of N. pachyderma (d) and high 
abundance of N. pachyderma (s).  

APFE-10 (=PF6 of Principato et al. 2003). Top: appearance of G. inflata and G. truncatulinoides, 
disappearance of N. dutertrei (d). Interval: decreasing trend in abundance of G. ruber alba 
following by an increase at the upper part, fluctuations of G. scitula, high abundance of T. 
quinqueloba and G. glutinata. The species N. pachyderma (d) and N. dutertrei (d) show significant 
abundance values.  
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4.3. Pollen assemblage zones 
Pollen assemblages of NS-14 are organized in the following eight Pollen Assemblage Zones (PAZ 
1-8), (Fig. 4).  

PAZ-1: High abundance of Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia, Olea, Pistacia and Sanguisorba. 
Low values of Quercus and Cedrus.  

PAZ-2: Increase of deciduous Quercus, Abies, Picea, Pinus and high pollen concentration. Drop 
in the values of Chenopodiaceae and Artemisia. Aquatic palynomorph concentration reaches its 
maximum values.  

PAZ-3: Increase in steppic elements like Chenopodiaceae and Poaceae and conifers like Cedrus. 
Decrease in Pistacia, deciduous Quercus and Picea in an interval characterised by lower pollen 
concentration. 

PAZ-4: Increase of deciduous Quercus and Pinus. Sharp decrease in Chenopodiaceae, Poaceae 
and absence of Artemisia. High pollen concentration.  

PAZ-5: Increase of Chenopodiaceae, Artemisia, Ephedra and Olea. Decrease in deciduous 
Quercus, Pistacia and Pinus. Disappearance of Abies and Picea pollen.  

PAZ-6: Increase of Quercus (both deciduous and evergreen), Pistacia and Sanquisorba, presence 
of Abies, decrease in Chenopodiaceae and high pollen concentration.  

PAZ-7: Maximum expansion of Chenopodiaceae, increase in Artemisia, Centaurea and Poaceae, 
decrease in most arboreal pollen (Quercus deciduous and evergreen, Abies, Olea) and absence of 
Pistacia. Low pollen concentration.  

PAZ-8: Further increase in abundances of Artemisia and Compositae and minor increase of 
deciduous Quercus and Conifers.  

5. Paleoecological-paleoclimatic implications 
The plankton and pollen abundance patterns and the climatic curve inferred from the planktonic 
foraminifera assemblages (Fig. 5) enhance the reconstruction of paleoecological-paleoclimatic 
conditions over the last 14 000 yrs in the SE Aegean Sea.  

Warm period. Evidence of climatic fluctuations and seasonality (~14 000-13 100 yr cal BP) 

Plankton ecozones ACE-11 and APFE-10 reflect generally warm conditions; the base of the eco-
zones cannot be defined due to the massive flow event recorded at core NS-14. ACE-11 is charac-
terized by increased abundances of the upper-middle photic zone warm-water species U. tenuis 
(Winter et al. 1994) confirming the subtropical features of this interval. However several climatic 
fluctuations are recorded indicated by the paleoclimatic curve (Fig. 5). Cool and high fertility con-
ditions are recorded by the abundance of T. quinqueloba, G. glutinata and G. scitula (Thunell 
1978, Geraga et al. 2005) which dominate the assemblage as well as by neogloboquadriinids 
which confirm the presence of Deep Chlorophyll Maximum (DCM) and highly productive surface 
conditions probably due to increased terrestrial input. The warmer periods are reflected mainly by 
G. ruber alba and secondly by G. rubescens and G. conglobatus.  

Temperature decrease.  Deep winter mixing related to cooling (13 100-9900 yr cal BP) 

The abundance peak of Calciosolenia spp. in ACE-10 indicates a shift to wetter period (Amore et 
al. 2004). The presence of G. inflata and G. truncatulinoides in APFE-9 reveal a well developed 
deep and cold mixed layer- deep winter mixing related to cooling (Pujol and Vergnaud Grazzini 
1995). Peaks in abundance of N. pachyderma and N. dutertrei sinistral forms show high productiv-
ity and cool conditions (Thunell and Sautter 1992). Pollen assemblages are dominated by 
Gramineae, Compositae and Artemisia suggesting dry climatic conditions in PAZ-8 zone. How-
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ever the co-existence of deciduous Quercus, Abies and Cedrus indicate sufficient precipitation for 
the development of forest vegetation in favourable areas, while the sporadic presence of Olea, Pis-
tacia and Sanguisorba after 10900yrcal BP is indicative of frost-free winters. 

PF-1

PF-2

PF-3

PF-5

PF-6

APFE-1ACE-1

ACE-2

ACE-3

ACE-9

ACE-10

ACE-11 C6

Principato 
, 2003et al.

ACE-6

ACE-8

APFE-2

APFE-3

APFE-4

APFE-5

APFE-6

APFE-7

APFE-8

APFE-9

Principato 
, 2003et al.

ACE-4

ACE-7

Aquatic
palynomoph 

concentration

0 20000 400000 20 40 60 80

LPZ coccolithophores

C1

C2

C3

C4

 
Coccolithophorid 

Ecozones
Planktonic Foraminiferal  

Ecozones 
Pollen 

Assemblage Zones

PAZ-2

PAZ-1

PAZ-3

PAZ-4

PAZ-5

PAZ-6

PAZ-7

PAZ-8

Climatic curve

ACE-5

APFE-10

C5

this study this study this study

PF-4

 
Figure 5 - Paleoclimatic curve inferred from planktonic foraminifera, LPZ coccolithophores 
relative abundance and aquatic palynomorph concentration and correlation scheme between 
the assemblage zones defined in SE Aegean Sea (core NS-14) and the correspondent intervals 

identified by Principato et al. (2003). 

High primary productivity, increased run off, onset of stratification (9900-9300 yr cal BP) 

The gradual increase of F. profunda in ACE-9 coccolithophore ecozone supports the establishment 
of stratified conditions and the onset of nutrient-rich environment in the deep photic zone. Fresh 
water input and increase in productivity at depth is enhanced by the increase of Helicosphaera spp. 
and Syracosphaera spp. (Colmenero-Hidalgo et al. 2004, Amore et al. 2004). APFE-8 is marked 
by the appearance of G. trilobus / sacculifer, which indicates the occurrence of a shallow pycno-
cline (Fenton et al. 2000), possibly related to strong runoff periods (Rossignol-Strick 1985) and by 
the abundance of N. pachyderma sinistral forms indicating the development of DCM in the lower 
photic zone. G. bulloides is also indicative of high primary conditions and G. ruber alba, a warm 
oligotrophic surface dweller, shows a strong increasing trend indicative of the onset of stratifica-
tion in the water column at the top of APFE-8. Lowering of SST as indicated by the paleoclimatic 
curve (Fig. 5) is due to the abundance of cool water indicators (T. quinqueloba, G. inflata, G. glu-
tinata) just before the deposition of S1. The expansion of Chenopodiaceae in PAZ-7 zone may 
reflect the existence of a surrounding arid coastal zone (Geraga et al. 2000) and/or prevailing 
strong SE winds carrying them from the salt marshy areas of N. Africa (Rossignol-Strick 1999). 
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Increased fresh water input, warm and stratified water column (9300-9000 yr cal BP) 

The very high values of Helicosphaera spp. followed by the abundance of tropical-subtropical F. 
profunda at the lower part of S1(a) confirm the development of a nutrient-rich environment in the 
middle-photic zone and further evidence to the lowering of salinity during ACE-8 ecozone. The 
increase of the paleoclimatic curve towards positive values is the main feature of APFE-7 ecozone 
due to the high abundance of warm water species (G. ruber alba and O. universa) as well as G. 
ruber rosea indicative of warmer conditions (Hemleben et al. 1989), which suggest enhanced 
stratification of the water column. Shallow pycnocline and strong run off is evident by the high 
abundance of G. trilobus/sacculifer as well as by the high aquatic palynomorph concentration. 
Moreover pollen assemblages that reflect the terrestrial response in PAZ-6 indicate the onset of 
forestation and the development of Mediterranean vegetation belts as a result of the warm and hu-
mid conditions. 

Warm and stratified water column. Short cooler intervals (9000-8600 yr cal BP) 

Warm conditions with negative shifts are suggested by the paleoclimatic curve and the faunal as-
semblages that prevail in APFE-6 ecozone during the upper part of S1(a). Strong warming of sur-
face waters and stratification of the water column are related to the high values of G. ruber rosea, 
G. rubescens and G. siphonifera. Indications of cooler conditions are supported in ACE-7 by the 
gradual increase of Umbilicosphaera spp., a group that has a tendency towards eutrophic adapta-
tion (Young, 1994) and is consistent with the nutrient redistribution in the surface waters (Princi-
pato et al. 2006).  

Slight breaking of stratification, less saline surface waters, on-going productivity in the deep 
photic zone (8600-7600 yr cal BP) 

The prevailing productivity during S1 interruption in the deep photic zone (high F. profunda; de-
creased only at the lower part of the interruption in the ACE-6 ecozone) is co-occurring with rela-
tively less saline surface layer (moderate abundance of Helicosphaera spp., sporadic presence of 
B. bigelowii a species suggesting low salinity in surface waters (Negri and Giunta 2001, Giunta et 
al. 2003). A slight breaking of stratification can be attributed to the decrease of G. ruber rosea, 
dramatical reduction of G. rubescens and O. universa and the presence of G. glutinata and N. 
pachyderma dextral specimens in APFE-5 ecozone. The small expansion of steppe vegetation and 
the cocurrent drop of runoff proxies recorded in PAZ-5 zone indicate a drier period while the pres-
ence of Ephedra may reflect a drop in temperature (Mudie et al. 2002).  

Humid conditions. Warm and stratified water column (7600-6900 yr cal BP) 

B. bigelowii shows small but clear peak and together with relatively high abundances of Heli-
cosphaera spp. and F. profunda suggest the constant presence of less saline surface waters and 
stratified conditions in ACE-5 coccolithophore ecozone during the lower part of S1(b). The expan-
sion of mixed deciduous forests and the increase of aquatic palynomorph concentrations indicate a 
humid period in PAZ-4 zone. The increase in abundance of G. ruber rosea, O. universa and G. 
rubescens is indicative for the stratification of the water column in APFE-4 ecozone. 

Wet and less warm period. Decline of DCM (6900-6400 yr cal BP) 

F. profunda displays a distinct reduction in coccolithophore ecozone ACE-4 during the upper part 
of S1(b). Additionally an abrupt increase of hyposaline and relatively eutrophic species B. bige-
lowii, less saline G. oceanica (Di Stefano and Incarbona 2004) and high nutrient flourishing E. 
huxleyi (Young 1994) is recorded followed by the increase of eutrophic coccolithophore Umbili-
cosphaera spp. Our multiproxy data from NS-14 reveal a series of coolings that resulted to strong 
fresh water input and the breakage of stratification between 6900 and 6400 yr cal BP implying the 
decline of DCM  at ~ 6500 yr cal BP, that predates the end of the S1 depositional conditions. 
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Decline of DCM, drop in precipitation (6400-5200 yr cal BP) 

The warm and stratified waters continue to occur still for a short period in APFE-3 but they are 
immediately followed by remarkable vertical mixing as indicated by the peak in abundance of G. 
inflata. The lowering of SST as indicated by the paleoclimatic curve at this level is marked by the 
presence of cool water indicators (T. quinqueloba and G. glutinata). Expansion of coniferous for-
est in lower elevations reflects a temperature fall (Giunta et al. 2003) while expansion of steppic 
elements suggests a drop in precipitation in PAZ-3 zone.   

Very humid and warm conditions (5200-4200 yr cal BP) 

A warming phase is testified during APFE-2 ecozone by the significant increase of G. ruber rosea 
and O. universa and the temporary dissapearence of G. inflata (normal marine conditions), 
whereas strong runoff is evident through high abundance of G. trilobus/sacculifer. Moreover the 
intense fresh water input is documented by the sharp increase of Helicosphaera spp. followed by 
high abundance of Calciosolenia spp. and minor peaks of B. bigelowii in ACE-2 ecozone. The 
expansion of mixed deciduous forest together with the maxima of the runoff proxies indicates high 
precipitation in PAZ-2 zone. The presence of Picea in the area is indicative of strong north winds 
(Mudie et al. 2002). 

Temperature decrease (4200-2500 yr cal BP)  

A cool interval is recognised within coccolithophore ACE-1 due to the increase of E. huxleyi and 
the cool EHCM morphotypes (Crudeli et al. 2006). High primary productivity in a cold mixed 
layer is recorded by the occurrence of G. bulloides, G. inflata and G. truncatulinoides, whereas the 
presence of G. glutinata evidences cooling events in APFE-1 ecozone. PAZ-1 reflects a period 
with open vegetation cover and indications of human disturbed vegetation.  
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Abstract 
Sea surface temperature is an important factor to any reconstruction of past ocean salinity, water column stratification and 
paleoceanographic interpretation more broadly. The Mg/Ca ratio in CaCO3 tests of planktonic foraminifera represents a 
useful proxy to determine paleotemperatures. This paleothermometer shows temperature dependence due to the portioning 
of Mg during calcification and has the potential of regarding relatively small ocean temperature changes, which is useful 
when studying high-frequency climatic changes during the Holocene. In this study we investigated a novel approach for 
reconstructing the south eastern Aegean Sea Surface Temperature over the deposition of sapropel S1, using planktonic fo-
raminiferal Mg/Ca -derived calcification temperatures, in combination with alkenones-derived temperatures based on cocco-
lithophores. The observed Mg/Ca ratios for Globigerinoides ruber were high, ranging from 3.2 to 5.8 mmol/mol, suggesting 
a very high temperature range, when compared to alkenone estimated paleotemperatures. This might imply that high values 
of Mg/Ca for the Eastern Mediterranean are subjected to the salinity effect in addition to the dominant temperature control.

Keywords: Eastern Mediterranean, paleotemperature proxies, salinity.

1. Introduction
The eastern Mediterranean Sea represents one of the key areas for paleoceanographic studies 

and the most recent sapropel S1 responds to a sensitive way to climate changes of the adjacent con-
tinents. These changes are mostly expressed in the marginal basin areas, such as the Aegean Sea, 
an area with distinct oceanographic (e.g. salinity) variability (Lykousis et al., 2002). They mainly 
demonstrate that dramatically different conditions periodically occurred in the past and coincided 
with changes in global and regional climate (e.g. Rohling & Hilgen, 1991) and/or water circulation 
and biogeochemical cycling (e.g. Anastasakis & Stanley, 1986). It has become clear in recent years 
that such transitions between various climate states may occur within time spans as short as decades. 
Quantitative climate proxies are needed to determine the rates and magnitudes of these changes. 

Planktonic foraminiferal Mg/Ca thermometry is a relatively recent addition to the expanding set 
of proxies used for reconstructing past changes in sea surface temperatures (SST). The Mg/Ca com-
position of calcium carbonate tests secreted by planktonic foraminifera has exhibited great promise 
as a means to measure past surface ocean temperatures and reconstruct paleocean records spanning 
hundreds of thousands of years (Dekens et al., 2002; Lea et al., 1999). Mg 2+ is one of several di-
valent cations which may substitute for Ca during the formation of biogenic calcium carbonate. Its 
incorporation into foraminiferal calcite is influenced by the temperature of surrounding seawater 
during growth such that foraminiferal Mg/Ca ratios increase with increasing temperature. 

In the present study, we aim to evaluate the relationship between temperature derived from  U37
k'
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alkenone record and planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios, and compared to “warm -cold” record 
based on planktonic foraminiferal assemblages, during the deposition of sapropel S1 in the SE 
Aegean Sea (Fig. 1), an area that represents the easternmost edge of the Aegean volcanic arc. 

Fig. 1: Map showing the location of the core NS-14 at SE Aegean (Eastern Mediterranean).

2. Lithology and age assessment
The 400 cm-long NS-14 gravity core was recovered during the R/V Aegeo-Cruise in 1998, in the 

vicinity of Nisyros Island, in the western Kos Basin (SE Aegean Sea; Fig. 1), at a  water depth of 
505m at 360 38΄ 55΄΄N and 270 0΄ 28΄΄E. From the top down to 300 cm, the core lithology mainly 
consists of grey hemipelagic mud, interrupted by a volcanic ash layer at 17 cm, which represents the 
most recent Z-2 Santorini ash layer. Sapropel S1 is recognised from 55 to 120 cm and is distinctively 
divided into two units by a lighter grey coloured interval (69-80 cm). 

The base of S1a at a depth of 120 cm is considered to have an interpolated calendar age of 9300 
yr cal BP (8800 yr nc BP), whereas the top of S1a at 80 cm, corresponds to an interpolated age of 
8600 yr cal BP (8300 yr nc BP), (Triantaphyllou et al. 2006). The top of S1 interruption at 69 cm 
(S1i) is calibrated at 7600 yr cal BP (7300 yr nc BP) and the top of S1b at 55 cm has an interpolated 
age of 6400 yr cal BP (6100 yr nc BP). The estimated sedimentation rates (Triantaphyllou et al. 
2006, 2007a) indicate rapid accumulation of S1 (an average sedimentation rate of 57 cm/kyr in the 
lower S1a layer, 11 cm/kyr in the interruption and 11 cm/kyr in the upper S1b layer. 

3. Material and Methods
Foraminiferal analysis was carried out on 67 samples. The sediment was washed through 150 μm 

mesh sieve and dried at 60o C. Quantitative analysis was carried out on each sample, subsampled into 
aliquots through a microsplitter, in order to obtain at least 300 specimens. Planktonic foraminifera 
specimens were identified and counted following the taxonomic concept of Hemleben et al., 1989. 
The identified species are expressed as percentages (%) of the total number of planktonic foraminif-
era.

The Mg/Ca ratio was determined by Inductively Coupled Plasma Mass Spectometry (ICP-MS) 
in the ICTA-UAB following the general procedures developed by Boyle & Keigwin, 1985 and Pena 
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et al., 2005. The faunal record of NS-14 shows that Globigerinoides ruber alba can be used for this 
purpose, because this species is abundant in all the samples. It is a surface-dweller that proliferates 
in oligotrophic areas, such as the Eastern Mediterranean. Mn/Ca values were used to identify sam-
ples affected by contamination, leading to the exclusion of corresponding Mg/Ca that was unrealisti-
cally high. For the Mg/Ca measurements twenty specimens of G. ruber alba were used in a total of 
41 samples, with an average of every 4cm spacing (temporal resolution ~250yr) over most of the 
core. Before cleaning, the foraminiferal tests were cracked using two glass plates, in order to allow 
chamber fills and contaminant phases to be removed during subsequent cleaning steps. The general 
requirements for cleaning foraminiferal calcite prior to Mg/Ca analysis are the 1) removal of clay 
materials, 2) removal of Mn-Fe-oxide coatings, 3) removal of organic matter 4) weak acid leaching 
of the sample and 5) final dissolution and centrifugation. 

Each homogenized sample was firstly cleaned following a full “removal of clay materials” step. 
In this step three ultra-pure milliQ rinses were firstly performed in order to bring clays into suspen-
sion. After the water cleaning steps, the samples were suspended in 100 μL of methanol in order to 
make the tests more hydrophilic, so that the next cleaning steps can access through the apertures. 
The methanol was used for further clay removal, due to the lower methanol viscosity that allows 
attached clays to escape into solution, then immediately removed and its remainder was washed out 
3 times in between each chemical step, using 600 μL of ultra pure milliQ water. The inclusion of 
the additional reductive step was devised to successfully remove Mn- and Fe-oxides adhering to the 
shells and consisted of the reductive mixture {1ml of 16M ammonium hydroxide (NH3OH), 1ml 
of 0.25M citric acid solution and 100 μl of hydrazine hydrate (25%)} and three additional milliQ 
rinses. 

The oxidative step was employed to remove any remaining organic material from the tests, by 
keeping them in 250μl of an alkali buffered solution 

[100μl H2O2 (30%) + 10ml 0.1M NaOH} for 10 minutes, with occasionally ultrasonication in 
an ultrasonic bath every 5 minutes. Given the specific cleaning target and the small sample sizes 
in this study, we employed this gentle oxidative cleaning method in order to minimize sample loss. 
After oxidation, three more rinses were conducted with milliQ water to eliminate H2O2 remnants 
and prevent any further reaction and finally the shells were examined under the microscope to make 
sure that the organics which produce high Mg/Ca ratios have been totally removed. Lastly, the 
samples were leached gently with 250μl of diluted nitric acid (HNO3) 0.001M, in order to eliminate 
any remaining contaminant phase or particle that could still be attached to the foraminifera walls, 
even any absorbed elements from the cleaning solutions. After removing the bleach and replacing 
the acid with water (three more washes), as soon as possible, in order to prevent excess dissolution 
with water, the shells were examined under the microscope to make sure that total cleaning had 
been achieved. After the final dissolution, adding 500 μl of 0.075 ultra-pure nitric acid (HNO3), the 
centrifugation of the samples was followed prior to analysis.

We converted Mg/Ca values to sea surface temperature using the general Globigerinoides ruber 
calibration equation of Lea et al. (2000), which is based on core-tops data from the tropical Pacific, 
{Mg/Ca (mmol/mol) = 0.30*exp (0.089*SST (0C)}. We chose this equation because it doesn’t 
include a correction term for depth-related dissolution artifacts and it is therefore more appropriate 
for the relatively shallow core site discussed in this paper. Regional oceanographic data and Mg/
Ca measurements confirm near-surface calcification for G. ruber and suggest that the equation that 
relates temperature to Mg/Ca, as calibrated in well-preserved samples in the Western Equatorial 
Pacific (Lea et al., 2000), is a good approximation for geologic samples measured in the Eastern 
Mediterranean.
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The “warm-cold” record inferred from planktonic foraminifera assemblages was obtained 
by the formula (w-c)/(w+c)x100, where w represents the warm-water indicators and c the cold 
water indicators. Globigerinoides trilobus-sacculifer, Globigerinoides ruber var. alba and rosea, 
Globoturborotalita rubescens, Globorotalia truncatulinoides, Orbulina universa and Globigerinella 
siphonifera were considered warm water species, while Globorotalia scitula, Globorotalia inflata, 
Turborotalita quinqueloba, and Globigerinita glutinata were considered cold water species 
(Hemleben et al., 1989; Pujol &Vergnaud Grazzini, 1995). 

Gas chromatographic analyses have been performed on 101 samples in order to derive alkenone 
 U37

k'  concentrations (Triantaphyllou et al., 2006). SST is estimated by using the equation of Müller 
et al., 1998 (Fig. 3).

Fig.  2: Panktonic foraminifera faunal pattern of core NS-14.

4. Results
Planktonic foraminiferal assemblages reveal a complex distribution pattern (Fig. 2) which is 

used to determine changes in sea surface conditions and climate, according to the ecological habits 
of the species involved (Triantaphyllou et al., 2007a,b). Globigerinoides ruber αlba is continuously 
abundant and is ranging between 9 to 60% of the total data set.

Mg/Ca ratios measured in G. ruber alba of the core NS-14 show a rather large spread of values 
ranging from 3.2 to 5.8 mmol/mol and implying a temperature range of 260-330C (Fig. 3). The 
overall temperature sign is comparable for both proxies; Mg/Ca ratios and alkenone SST. Variations 
of Mg/Ca, alkenone SST and the “warm-cold” record (Fig. 3) reveal a highly comparable general 
trend in climate sensitivity and overall similar temperature oscillations in the sapropels S1a, S1b. 

However, direct comparison of all proxies reveals specific discrepancies. In particular, the 
recorded shift at 9.6 kyr in alkenone SST and the “warm-cold” record toward lower temperatures 
is not recognised within Mg/Ca ratios. At the lower part of S1a, at 9.2 kyr, Mg/Ca ratios do not 
show such prominent lowering of SST, as the one recorded by alkenones and “warm-cold” record. 
Surprisingly, the overall increasing trend in the middle S1a sapropel reflected both in alkenone SSTs 
and the “warm-cold” record is not recorded in Mg/Ca. By contrast, the slight increase in SST around 
8.7 kyr near the top of S1a is represented in Mg/Ca curve. The lack of multiple measurements of 
Mg/Ca and the few points of the “warm-cold” record during S1b do not allow detailed parallel 
observations with the alkenones SSTs. Several temperature oscillations recorded in alkenone SST in 
S1b are not well reproduced by Mg/Ca ratios although the two shifts at around 7.3 and 6.9 kyr are 
of the same magnitude with both proxies. Finally, increasing SST values just after the deposition of 
S1b are reflected in all Mg/Ca ratios, alkenones and the “warm-cold” record. 
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5. Conclusions
Measurements of Mg/Ca, alkenone SST and the “warm-cold” record allow us to directly compare 

the utility of these proxies in predicting paleotemperature and elucidating upper water column 
conditions surrounding S1 formation in the SE Aegean Sea. 

However, our results indicate high SST values for S1a with several oscillations towards lower 
temperatures. High temperatures in the lower part of S1b are followed by a decrease in the upper 
part. The observed Mg/Ca-derived SSTs are unusually warm when compared to the other proxies 
in this study. Preliminary results on G. ruber Mg/Ca measurements indicate two major aspects: (1) 
very high values (2) discrepancies when compared to alkenone SST.

These two findings indicate that temperature may not be the major control on Mg/Ca in the 
Eastern Mediterranean. We suggest that a salinity effect could play an important role influencing 
Mg/Ca ratios in addition to the dominant temperature control. Relevant investigations in the 
Mediterranean (Ferguson et al., 2008) have shown that salinity may act as a control on Mg/Ca ratios. 
Salinity decreases related to river run off and fresh water input, have already been evidenced by 
plankton assemblages in core NS-14, before sapropel S1 and mainly during the deposition of lower 
S1a (Triantaphyllou et al., 2006, 2007a,b). 

Our results concerning the salinity influence on the observed foraminiferal Mg/Ca ratios in the 
Aegean Sea are preliminary and further work on relatively modern materials (Holocene sediments, 
surface sediments, sediment trap and plankton tow samples) will be important to better quantify the 
salinity effect along the Aegean region, leading to more accurate corrections and less-confounded 
estimations of SST derived from foraminiferal Mg/Ca.
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Abstract Quantitative analyses of coccolithophores, plank-
tonic foraminifers, dinoflagellate cysts and pollen assemb-
lages were carried out on shallow (NS-14) and deeper (NS-40)
sediment cores from the south-eastern Aegean Sea. Nine
coccolithophore (ACE 1–9) and nine planktonic foraminifer
(APFE 1–9) ecozones, correlated with dinoflagellate cyst
evidence, have been defined for the last ~14.5 cal. ka.
Additionally, eight pollen assemblage zones (PAZ 1–8) have

been recognised and correlated with the plankton ecozones.
Although generally consistent with existing schemes for the
central and eastern Mediterranean, the established high-
resolution ecostratigraphy has led to an expanded palae-
oecological reconstruction of the Late Glacial–Holocene
archive in the south-eastern Aegean Sea, defining two warm
and humid phases at 9.3–8.6 and 7.6–6.4 cal. ka B.P.,
associated with the deposition of the early Holocene sapropel
S1, and a third one between 5.2 and 4.2 cal. ka B.P. The high
sedimentation rates which characterise the study area enabled
the detection of even minor and brief climatic events in the
Aegean Sea during S1 deposition times.

Introduction

In contrast to modern environmental conditions of low
biological production and oxygen-replete bottom waters in
the eastern Mediterranean Sea, the presence of organic-rich
sapropel layers demonstrates that dramatically different
conditions have occurred periodically in the entire eastern
Mediterranean since the Pliocene. These unusual deposits
coincide with insolation maxima which caused a wetter and
warmer climate in the region (Rossignol-Strick 1985; Lourens
et al. 1992), due to intensification of the monsoon system
(e.g. Rohling et al. 2002a) and/or water circulation and
biogeochemical cycling (Anastasakis and Stanley 1986; van
Santvoort et al. 1997). In the sea, convection and mixing was
impeded due to warming and freshening of the surface water
layer during sapropel times (e.g. Emeis et al. 2000, 2003).
Export productivity from the pelagic layer increased
(Mercone et al. 2001), while preservation of organic matter
improved under oxygen-deficient bottom-water conditions
(Moodley et al. 2005). The early Holocene sapropel S1 was
deposited in the North Aegean Sea between 9.6 and 6.7 cal.
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ka B.P. (Perissoratis and Piper 1992), in the south-western
Aegean Myrtoon Basin at 9.0–6.9 uncal. ka B.P. (Geraga
et al. 2000), in the South Aegean at 9.8–6.3 cal. ka B.P.

(Rohling et al. 2002b) and in the central Aegean at 9.0–
6.0 cal. ka B.P. (Geraga et al. 2005). Interruptions within
sapropel S1, centred roughly at 7.5 uncal. ka B.P., have been
documented in the Adriatic (Rohling et al. 1997) and Aegean
seas (Perissoratis and Piper 1992; De Rijk et al. 1999;
Geraga et al. 2000), and have unambiguously been inter-
preted as real events of bottom-water re-oxygenation related
to cooling episodes (De Rijk et al. 1999).

Palaeoceanographic studies (Casford et al. 2002; Rohling
et al. 2002b, 2006; Marino 2007; Gogou et al. 2007a) have
demonstrated that the Aegean Sea sediment record provides
direct evidence of high-latitude climate influences. This
general response of the eastern Mediterranean Sea to global
climate change is expressed differently in sediment records
from the various sub-basins. Therefore, numerous works
have established ecostratigraphic schemes based on plank-
tonic foraminifers, coccolithophores, dinoflagellates, benthic
foraminifers, pollen, as well as stable isotope data (e.g.
Jorissen et al. 1993; Capotondi et al. 1999; Sbaffi et al. 2001,
2004; Giunta et al. 2003; Principato et al. 2003; Geraga et al.
2005, 2008), and have shown the existence of palaeoenvir-
onmental changes corresponding to major and minor climatic
fluctuations during the Late Glacial–Holocene in the central–
eastern Mediterranean area.

Within the context presented above, the main goal of this
study is the establishment of a detailed ecostratigraphic scheme

for the south-eastern Aegean region, based on coccolitho-
phore, planktonic foraminifer and dinoflagellate cyst patterns
as well as pollen assemblages characterising the last ~14.5 cal.
ka B.P. In addition, a detailed palaeoecological reconstruction
of the Late Glacial–Holocene interval is presented, emphasis-
ing sapropel S1 formation in both shallow and deeper
archives along the south-eastern margin of the Aegean Sea.
Intercorrelation of our marine and terrestrial data from the
Aegean Sea with the existing schemes has enabled an even
higher-resolution evaluation of recorded climatic changes
within the eastern Mediterranean.

Oceanographic setting

The semi-enclosed Aegean Sea is ideal for reconstructions
of past climatic changes, due to its unique physical and
geographic configuration displaying complicated seabed
morphology and numerous island complexes. It is situated
between Turkey and Greece (Fig. 1a), and is linked to the
Black Sea through the Dardanelles Strait and to the eastern
Mediterranean through the Cretan Straits. More impor-
tantly, the Aegean Sea hosts the main source area of new
deepwater formation for the entire eastern Mediterranean
(Theocharis et al. 1999; Zervakis et al. 2000).

The cooler (9–22°C) and fresher (22–33‰) Black Sea
surface waters flow to the southwest Aegean Sea along the
east coast of Greece, enhancing the productivity of the North
Aegean Sea. Freshwater influx into the Aegean Basin comes

Fig. 1 a Location of the study area in the SE Aegean Sea and
principal circulation patterns of the surface waters, in winter (open
arrows) and summer (closed arrows). Arrowed ovals denote cyclones

(based on data from Lacombe and Tchernia 1972; Theocharis and
Georgopoulos 1993; Poulos et al. 1997). b Locations of cores NS-14
and NS-40
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also from the discharge of several major rivers of the north
Aegean coasts and the east Turkish coast (Poulos et al. 1997).
Warm (16–25°C) and highly saline (39.2–39.5‰) eastern
Mediterranean waters flow northwards along the eastern
Aegean as far as the Dardanelles Strait (Zervakis et al. 2000).

The Aegean Sea is one of the most oligotrophic areas in the
eastern Mediterranean Sea, itself amongst the most nutrient-
limited regions of the global ocean system (Ignatiades et al.
2002; Lykousis et al. 2002). The South Aegean sub-basin in
particular is considered as a "typical oceanic margin"
environment (Lykousis et al. 2002), characterised by very
low export rates of organic carbon from the surface layer, and
organic-poor sediments (Gogou et al. 2000); coccolitho-
phores are one of the major primary producers in this
ecosystem (Ignatiades et al. 2002; Triantaphyllou et al. 2004).
Emiliania huxleyi dominates the winter coccolithophore
assemblages, followed in summer by holococcolithophores
and other species such as Rhabdosphaera clavigera and
Syracosphaera spp. (Dimiza et al. 2008). Planktonic fora-
minifer assemblages are dominated during the summer period
by both varieties of Globigerinoides ruber (G. ruber alba
and G. ruber rosea), whereas G. ruber alba and Globigerina
bulloides are present mostly in winter (Pujol and Vergnaud
Grazzini 1995).

The area lying between the islands of Kos and Nisyros
(Fig. 1b) represents the easternmost edge of the volcanic
arc characterising the recent Aegean Sea. The prominent
tectonic features of the area, namely the active fault zone of
Kos Island, reflect the complexity of the bottom morphol-
ogy and the existence of five distinct marine basins,
including the western Kos Basin (location of one of our

two cores, NS-14; Fig. 1b). The depth of this basin does not
exceed 510 m (Papanikolaou and Nomikou 2001). Main
sources of material influx for the basin are the eroding
volcanic rocks from the surrounding islands, and particulate
matter discharge from the rivers of the Turkish coast.

Study site and age model

Gravity cores were recovered during the R/V Aegeo cruise
of 1998, from a shallower (NS-14) and a deeper (NS-40)
site at the easternmost edge of the recent Aegean volcanic
arc (Fig. 1, Table 1).

The dominant lithology of core sediments is grey
hemipelagic mud, intercalated with tephra, sapropel and
turbidite layers (Triantaphyllou et al. 2006, 2007). In core
NS-14, the most recent Z2 Santorini tephra layer occurs at
17 cm depth. This is followed by a dark layer at 40–25 cm
depth, with higher organic content (Gogou et al. 2007b).
Sapropel S1 can be identified slightly deeper, from 55 to
120 cm, and is distinctly subdivided into two units (S1a,
S1b) by a lighter grey-coloured interval at 69–80 cm. A
turbiditic layer is present between 231 and 240 cm, whereas
grey clay with pebbles prevail from 300 cm to the core
bottom, representing a gravity flow event. Samples for
micropalaeontological analysis were collected only from
the upper 300 cm of core NS-14.

In core NS-40, the Z2 tephra layer appears at a depth of
38 cm, and S1 between 66 and 42 cm. The latter layer can
be subdivided into units S1a and S1b, with an interruption
interval between 49 and 52 cm. For the needs of the present

Table 1 Position and data used for the construction of the age model: cores NS-14 and NS-40 (cf. Triantaphyllou et al. 2006, 2007)

Depth (cm) Age, non-calibrated (ka B.P.) Age, calibrated (ka B.P.) Age source

NS-14: 36°38.92′ N, 27°00.47′ E, 505 m water depth

0 2.464 Core top

17 3.581 Santorini ash layer Z2 (Ramsey et al. 2004)

48 5.490±40 5.587–5.853a AMS14C

80 8.280±50 8.430–8.843a AMS14C

86 8.390±40 8.596–8.959a AMS14C

114 8.640±40 8.968–9.299a AMS14C

252 11.770±60 12.956–13.240a AMS14C

NS-40: 36°19.04′ N, 27°01.13′ E, 1,078 m water depth

38 3.581 Santorini ash layer Z2 (Ramsey et al. 2004)

42 6.100 6.353 Top S1bb

49 7.320 7.622 Bottom S1bb

52 8.280 8.636 Top S1ab

66 8.776 9.316 Bottom S1ab

a Calibrated ages were obtained with the CALIB 5.01 program, with a regional reservoir age correction of 149±30 years for the Aegean (Facorellis
et al. 1998)
b Ages based on NS-14 dating
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study, micropalaeontological samples were collected only
from the upper 100 cm of core NS-40.

The age model for core NS-14 is based on linear
interpolation between five AMS datings (see Table 1;
Triantaphyllou et al. 2006). According to this model, the
base of S1a has an estimated age of 9.3 cal. ka B.P. and the
top of S1a one of 8.6 cal. ka B.P. The top of the S1
interruption is dated at 7.6 cal. ka B.P. and the top of S1b at
6.4 cal. ka B.P. The corresponding average sedimentation
rate is 57 cm 1,000 years−1 in sapropel layer S1a. In the
sapropel interruption interval, the values decrease strongly
to 11 cm 1,000 years−1, and this low rate persists up to the
upper S1b sapropel.

The age model for core NS-40 is based on correlation with
the top and bottom of S1 in core NS-14 (Table 1), as both
cores were recovered at proximate sites and have parallel
stratigraphies. Average sedimentation rates for core NS-40
are 21 cm 1,000 years−1 for S1a, 3 cm 1,000 years−1 for the
interruption interval, and 6 cm 1,000 years−1 for S1b.

Materials and methods

Subsamples for micropalaeontological analysis were taken
downcore at about 2-cm intervals, except for the sapropel
layers where the sampling resolution was 1 cm. Coccolitho-
phore analyses were carried out on 156 samples from core
NS-14 and 31 samples from core NS-40. Sample preparation
was according to standard smear slide techniques. Analyses
were performed using a Leica DMSP optical polarising light
microscope at ×1,250 magnification, by counting at least 300
specimens per sample. Specimens resembling Reticulofenes-
tra spp. were assigned to the Emiliania huxleyi moderately
calcified (EHMC) morphotypes of Crudeli et al. (2004,
2006). Additional counts of 15 fields of view (Negri and
Giunta 2001) were performed for Helicosphaera spp.,
Rhabdosphaera spp., Syracosphaera spp., Coronosphaera
spp. and Calcidiscus spp. (field of view area 0.02 mm2).
The rare species Braarudosphaera bigelowii was counted
in a fixed area of 150 fields of view. All results were
converted into relative abundances (percentages), in order
to avoid any dilution effects of, e.g. terrigenous matter
input (Flores et al. 1997).

Foraminifer analyses were carried out on 67 samples from
core NS-14 and 55 samples from core NS-40. The sediment
was washed through a 150-µm mesh sieve and dried at 60°C.
For each sample, quantitative analysis was carried out on
aliquots collected by means of a microsplitter, on at least 300
specimens of planktonic foraminifers which were identified
and classified following the taxonomic concept of Hemleben
et al. (1989). Neogloboquadrina pachyderma right- and left-
coiling (dextral and sinistral), and the two varieties Globi-
gerinoides ruber alba and rosea were counted and plotted

separately. Globigerinoides sacculifer includes also Globi-
gerinoides trilobus, according to Hemlemben et al. (Hemle-
ben et al., 1989). The species Globoturborotalita rubescens
and Globoturborotalita tenella were counted and plotted
together (Capotondi et al. 1999). Identified species are
expressed as percentages (%) of the total number of
planktonic Foraminifera.

The palaeoclimatic curve inferred from the planktonic
foraminifer assemblages was obtained by the formula (w–c)/
(w + c) × 100, where w represents the warm-water indicators
and c the cold-water indicators. Globigerinoides sacculifer,
Globigerinoides ruber var. alba and rosea, Globoturborota-
lita rubescens, Globorotalia truncatulinoides, Orbulina
universa and Globigerinella siphonifera were considered
warm-water indicators, and Globorotalia scitula, Globorota-
lia inflata, Turborotalita quinqueloba and Globigerinita
glutinata cold-water indicators (Hemleben et al. 1989;
Rohling et al. 1993; Pujol and Vergnaud Grazzini 1995).

Sample processing for dinoflagellate cyst analyses included
demineralisation in cold 10% HCl to remove carbonates, and
in 38%HF (in some cases, 48%HF) to remove silicates. Every
treatment was followed by washing with de-ionised water. The
resulting neutralised residue was sieved at 10 µm using a nylon
mesh. One Lycopodium spore tablet was added to each
sample during treatment, to ensure estimation of absolute
abundances and reliability of quantitative data. Dinocyst
analysis was performed on 18 samples, corresponding to the
depth interval 10–130 cm in core NS-14, with a Leica DMLB
microscope. Acritarchs and pollen were not counted.

Because dinoflagellate cysts were rare (30–50 specimens
per slide), and occasionally poorly preserved, palaeoenvi-
ronmental interpretation of dinocyst abundances is somewhat
restricted in the present case. Nevertheless, heterotrophic
species susceptible to oxidation (e.g. Stelladinium spp.,
Selenopemphix spp., S. nephroides, S. quanta, Lejeunecysta
spp.; Zonneveld et al. 2001, 2007) are indeed present, and
their fluctuations in relative abundance largely follow those
of autotrophs (e.g. Spiniferites mirabilis, S. hyperacanthus,
Lingulodinium machaerophorum, Nematosphaeropsis laby-
rinthus, Operculodinium centrocarpum sensu Wall & Dale,
O. israelianum, Polysphaeridium zoharyi, P. reticulata,
Impagidinium aculeatum, I. patulum, I. paradoxum, Penta-
pharsodinium dalei). This suggests that oxidation effects are
non-significant and likely provides evidence that heterotroph
increase reflects higher palaeoproductivity, rather than only
good preservation. Therefore, a tentative estimation of
palaeoproductivity has been made based on the heterotrophic
(Protoperidinoid + T. vancampoae)/(autotrophic) (Gonyau-
lacoid) ratio (H/A ratio).

Pollen analyses were performed on 134 weighed samples
from core NS-14; diagrams were not constructed from
210 cm downwards, due to extremely low pollen contents.
Samples were treated with 10% HCl and 38% HF, and
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sieved through a 10-µm sieve; Lycopodium spores were
added in order to check quantitative data reliability. The
samples were stored and mounted in silicone oil, and a
minimum of 150 pollen grains was counted in each case.
Identifications were aided by the keys and descriptions of
Moore et al. (1991) and Reille (1992), and examination of
reference grains. Pinus, pteridophyte spores and aquatic
taxa were excluded from pollen budgets. Relative abun-
dances (percentages) and contents (grains per gram of dry
bulk sediment; cf. Flemming and Delafontaine 2000) were
calculated for selected pollen types. Contents of palyno-
morph taxa in rivers and lakes (like Sparganium, Pedias-
trum and Zygnemantaceae) have been used as proxies for
river runoff into the Aegean Basin (Targarona 1997).

Taxonomic lists of the various taxa and species identified/
counted can be found online in the electronic supplementary
material for this study.

Results

Coccolithophores

In core NS-14, Emiliania huxleyi abundances remain consis-
tently above 60% from 300 up to 135 cm depth (Fig. 2).
Above this, its relative frequency decreases, to a minimum
value of 25% during the S1 interruption interval. E. huxleyi
increases again from 30 cm towards the core top. In core NS-
40, E. huxleyi abundances present a gradual decrease from
75 cm to the base of S1a (Fig. 3). During S1 deposition,
mean values average at 35%, with a rather abrupt increase
prior to the top S1b at 45 cm. Emiliania huxleyi moderately
calcified morphotypes (EHMC; see Fig. 2) are found mainly
in the interval from 300 to 120 cm, below S1a, and reappear
at 60 cm at the top of S1b, with a maximum abundance at
15 cm from the NS-14 core top. In core NS-40, EHMC
morphotypes are almost absent in S1a, reappearing with very
low values in the S1b interval (Fig. 3). In the latter core,
these morphotypes increase abruptly at 40 cm, above S1.

In core NS-14, Florisphaera profunda starts to increase in
abundance below S1 at 135 cm. High abundances (approx.
40%) are reached in the upper part of S1a and, surprisingly,
this continues throughout the S1 interruption between 80 and
69 cm. A sharp decrease of F. profunda is recorded at 60 cm,
still within the S1b interval (Fig. 2). A prominent peak in
abundance (up to 52%) is observed at 32 cm (NS-14). In core
NS-40, F. profunda starts to increase below S1 at 76 cm,
reaching 50% frequency at the beginning of S1a (Fig. 3). In
both cores, F. profunda generally presents an inverse pattern
with respect to E. huxleyi, and dominates the coccolithophore
assemblages during the S1 deposition interval.

In core NS-14, Helicosphaera spp. (mainly H. carteri)
starts to increase at 135 cm, peaking in the lower part of

S1a, between 120 and 100 cm (Fig. 2). Another interval
with high frequencies of Helicosphaera spp. and Syracos-
phaera spp. (mainly S. pulchra) occurs between 40–25 cm
in core NS-14. In core NS-40, Helicosphaera spp.,
Syracosphaera spp. and Rhabdosphaera spp. present
similar distribution patterns from the base of S1a up to
56 cm, with a frequency peak at 63 cm depth (Fig. 3).

Gephyrocapsa oceanica occurs mainly between 60 and
29 cm, with maximum abundances in the upper part of S1b
in core NS-14; outside this interval, its presence is only
sporadic. Calcidiscus spp. and Umbilicosphaera spp.
increase in abundance above 100 cm but the highest
frequencies are recorded above S1. Umbellosphaera tenuis
presents higher values between 300 and 260 cm and above
S1 up to 29 cm in core NS-14, whereas this species shows a
gradual increase close to the base of S1a in core NS-40.
Braarudosphaera bigelowii is present at 170 and at 78 cm,
but increases abruptly in the upper part of S1b at 57–55 cm
depth in NS-14; it still occurs (albeit with very few
representatives) up to 29 cm (Fig. 2). In core NS-40, B.
bigelowii is present only for small intervals in S1a, but
increases abruptly at the top of S1a, during the S1
interruption and at the top of S1b.

Planktonic foraminifers

Globigerinoides ruber, represented by two varieties, G.
ruber alba (white) and G. ruber rosea (pink), is the most
abundant species in both cores, displaying maximum values
(up to 60%) within sapropel S1 (Figs. 4, 5). In particular, in
core NS-14 after a decrease (from 60 to 25%) at the base of
the core, G. ruber alba gradually increases to reach
maximum abundance within sapropel S1a (Fig. 4). The
species decreases during the interruption of S1, and reaches
a maximum again between 40–25 cm depth and at the top
of the core. G. ruber rosea first appears at the beginning of
S1 and reaches maximum abundance within S1a, at the top
of S1b and between 40–25 cm depth.

In core NS-40, G. ruber alba reaches maximum abun-
dance immediately below the deposition of, and within the
lower part of sapropel S1a (Fig. 5). High abundances are also
recorded at the top of S1a and S1b, following a slight
decrease at 57 cm (middle S1a) and 47 cm (lower S1b).
G. ruber alba clearly decreases during the interruption. By
contrast, G. ruber rosea is always high in abundance, and
reaches maximum values in the lower part of S1a and S1b.

The relative abundance curve of G. sacculifer displays a
highly variable downcore pattern, occasionally reaching
significant percentages. The appearance of this species at
the base of S1a is pronounced in both cores. It disappears
temporarily in S1a but again displays an increasing trend in
the upper part of S1b, and within the dark layer between
40–25 cm depth in core NS-14.
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Fig. 2 Relative abundance (%) of coccolithophore species for core
NS-14. To the right, the established Aegean coccolithophore ecozones
(ACE). EHMC denotes the Emiliania huxleyi moderately calcified

morphotype. NS-14 lithology: Z2 Santorini ash layer, D dark layer
with higher organic content, S1a, S1b sapropel layers, T turbidite layer

254 Geo-Mar Lett (2009) 29:249–267



Globigerina bulloides is continuously present, display-
ing almost the same distributional pattern in both cores NS-
14 and NS-40 (Figs. 4, 5). The species increases within
S1a, and abruptly decreases at the top of S1a, S1b and at
25 cm depth in core NS-14, as well as in the upper part of
S1b in core NS-40.

Neogloboquadrinids represented by Neogloboquadrina
pachyderma and N. dutertrei are absent in the sapropel
intervals. N. dutertrei occurs only in the lower part of core
NS-14, whereas N. pachyderma is present below the
deposition of S1a, within the interruption and above the
sapropel interval.

Globigerinita glutinata displays high abundances below
the deposition of S1, and decreases in the sapropel intervals
in both cores (but more markedly in core NS-40; Fig. 5).
An increase of the species is evident at the top of S1b in
both cores.

Turborotalita quinqueloba is discontinuously present in
both cores, occurring mostly below and above sapropel
deposition and within the interruption.

Among the minor species, which display discontinuous
distributions, G. scitula is present only in core NS-14,
restricted to the lower part of the core (Fig. 4). In both cores
the warm-water indicators G. rubescens and G. siphonifera

Fig. 4 Relative abundance (%) of planktonic foraminifer species for core NS-14. To the right, the calculated palaeoclimatic curve and the
established Aegean planktonic foraminifer ecozones (APFE)

Fig. 3 Relative abundance (%) of coccolithophore species for core NS-40. To the right, the established Aegean coccolithophore ecozones (ACE).
NS-40 lithology: Z2 Santorini ash layer, S1a, S1b sapropel layers
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display a similar, overall gradually increasing trend within
S1a, whereas O. universa shows several peaks in abundance
during the deposition of S1a, S1b and between 40–25 cm in
core NS-14. Globorotalia truncatulinoides and Globorotalia
inflata both disappear in the lower part of S1. The latter
species reappears temporarily within the interruption and
above S1b in both study cores (Figs. 4, 5).

Dinoflagellate cysts

The dinocyst record for core NS-14 reveals overall low
abundances. Both auto- and heterotrophic species are well
represented. Variations in heterotrophic and autotrophic
species follow a similar pattern, and slight indications of
degradation (e.g. thin, pale brown or bleached walls) of the
heterotrophic cysts were seen under the microscope. Given
the fact that the heterotrophic component is rather well
represented, it is suggested that any degradation of
heterotrophic taxa susceptible to oxidation is likely insig-
nificant (also cf. above). The S1a, S1b and the interval
between 40 and 25 cm depth are characterised by increased
relative percentages of heterotrophs, but the highest values
are clearly seen in the lower part of the S1a sapropel
(Fig. 6). Apart from the heterotrophs, there are also a few
autotrophic taxa which constitute a prominent proportion of
the cyst association in the sapropel intervals. Thus,
Impagidinium aculeatum is well represented in S1b and
particularly S1a (5.8 and 13.6% respectively). Pyxidinopsis
reticulata reaches 6.2% in the upper S1a sapropel.
Lingulodinium machaerophorum (12%) and Polysphaeri-
dium zoharyi subsp. ktana (15%) have high values below
S1. L. machaerophorum is particularly abundant in S1b
(14.6%), less so in S1a (6.4%) and far less between 40 and
25 cm depth. Nematosphaeropsis labyrinthus represents
another autotrophic taxon forming part of the sapropel

dinocyst assemblages in core NS-14, except for the interval
between 40 and 25 cm depth.

Pollen

Pollen contents in core NS-14 range from 10 to 53,000 grains
per gram dry sediment, the higher values being observed in
the sapropel layers S1a, S1b, and between 40 and 25 cm depth
(Fig. 7). The pollen spectra reflect diversified vegetation
ranging from steppe to semi-desert (Artemisia, Chenopodia-
ceae), and to a rich Mediterranean vegetation with evergreen
elements and high herb diversity (Olea, Pistacia, evergreen
Quercus, Helianthemum, Sanguisorba), as well as moun-
tainous deciduous (Quercus cerris type, Acer, Ostrya) and
coniferous forest representatives (Pinus, Abies, Cedrus).

Arboreal taxa are continuously present in all pollen spectra,
though their abundances fluctuate. Below S1a, they represent
ca. 25% of the pollen sum. Deciduous and evergreen taxa, such
as Quercus, Pistacia and Olea, increase at the base of S1a.
Quercus (both evergreen and deciduous) shows its highest
abundance between 120 and 29 cm; values are considerably
lower outside the sapropel layers (Fig. 7). Cedrus is
consistently present up to 25 cm from the core top, except
for the interval of S1 interruption. Abies and Picea appear less
abundantly, mainly above 70 cm. Pistacia is nearly always
present from the base of S1 (120 cm) upwards, with a
prominent peak at 25 cm, being absent for short intervals
during the S1 interruption, and above the deposition of S1.
Steppe vegetation elements, such as Asteraceae, Poaceae and
Chenopodiaceae, occur in high numbers below S1. The
Chenopodiaceae curve shows a pronounced maximum at
135–120 cm below the base of S1 (Fig. 7). The semi-desert
taxa Artemisia and Ephedra are almost continuously present
at least in low percentages, and show relatively high
abundances from 135 cm downwards (Fig. 7).

Fig. 5 Relative abundance (%) of planktonic foraminifer species for core NS-40. To the right, the calculated palaeoclimatic curve and the
established Aegean planktonic foraminifer ecozones (APFE)
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The contents of aquatic palynomorphs (e.g. Sparganium,
Pediastrum and Zygnemantaceae) are distinctly increased
within the sapropel layers and between 40 and 25 cm depth.

Ecostratigraphy

Based on the detailed analyses reported above for coccolitho-
phore, planktonic foraminifer, dinoflagellate and pollen
abundance in the shallow NS-14 and deeper NS-40 south-
eastern Aegean cores, we present Aegean-specific ecostrati-
graphic schemes in Fig. 8, together with their equivalent
intervals in existing regional plankton ecostratigraphic
schemes for the Tyrrhenian Sea (Sbaffi et al. 2001, 2004),
eastern Mediterranean (Principato et al. 2003), Adriatic Sea
(Jorissen et al. 1993; Capotondi et al. 1999; Giunta et al.
2003) and Ionian Sea (Geraga et al. 2008), in particular
during the interval of sapropel S1 deposition. Ecozones have
been defined in terms of fluctuations in abundance,
frequency peaks and/or local occurrences or temporary

disappearances of specific coccolithophore, planktonic fora-
minifer and pollen taxa selected on the basis of their present-
day ecological significance and habitat preferences. In the
case of planktonic foraminifers, comparison between the
different ecozones is based on counts of specimens sized
>150 µm, except for those of Capotondi et al. (1999) who
used the >63 µm fraction. This difference would probably
lead to an over- or underestimation in the percentage of small
species such as T. quinqueloba and G. glutinata and of larger
species such as G. sacculifer (Capotondi et al. 2004; Geraga
et al. 2008). However, any such discrepancies appear to be
negligible because our ecozonal scheme matches well with
that of Capotondi et al. (1999). In addition, Capotondi et al.
(2006) have shown that the stratigraphic position of faunal
events does not essentially change when comparing different
size fractions during intervals of similar environmental
conditions. Minor discrepancies between equivalent age
intervals are attributed mainly to differences in age model
calculations in the various studies.

Fig. 6 Contents of total dinoflagellates and relative abundance (%) of the most indicative dinoflagellate taxa for core NS-14. H/A index denotes
the heterotrophic (Protoperidinoid + T. vancampoae)/(autotrophic) (Gonyaulacoid) ratio (see main text for further explanation)
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Coccolithophore ecozones

Nine Aegean coccolithophore ecozones (ACE-9 to ACE-1)
are recognised since the Late Glacial (Fig. 8).

– ACE-9 (~14.5–13.1 cal. ka B.P.). Top: increase of R.
clavigera. Interval: increase of E. huxleyi (up to 80%)
and U. tenuis (1%). Equivalence: upper parts of ecozone
C6 of Principato et al. (2003) and of interval 5 of Giunta
et al. (2003), biozone 5 of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-8 (13.1–9.9 cal. ka B.P.). Top: peak in Syracos-
phaera spp., increase of F. profunda (30%). Interval:
high abundance of E. huxleyi, decreased values of
Helicosphaera spp., peak of EHCM (approx. 6%).

Equivalence: ecozone C5 of Principato et al. (2003),
interval 4 of Giunta et al. (2003), biozones 3, 4 of Sbaffi
et al. (2001).

– ACE-7 (9.9–9.3 cal. ka B.P.). Top: increase of Helicos-
phaera spp. (approx. 1%), decrease of EHCM. Interval:
gradual increase of F. profunda and Helicosphaera spp.
High abundances of dinocysts L. machaerophorum, N.
labyrinthus and I. sphaericum. Equivalence: lower part
of ecozone C4 of Principato et al. (2003), lower part of
biozone 2 of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-6b (9.3–9.0 cal. ka B.P.). Top: increase of Umbil-
icosphaera spp., decrease of Helicosphaera spp. Interval:
increased Helicosphaera spp. (up to 3%), and high values
of R. clavigera and the dinoflagellate I. aculeatum.

Fig. 7 Relative abundance (%) of the most indicative pollen taxa for
core NS-14. Other deciduous species include Acer, Corylus, Carpinus,
Alnus, Ulmus and Juglans. Aquatic palynomorphs include Sparganium,

Typha, Lemna, Potamogeton, Nymphaea, Pediastrum and Zygnemata-
ceae. To the right, the established pollen assemblage zones (PAZ)
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EHCM morphotypes are absent. Equivalence: middle part
of ecozone C4 of Principato et al. (2003), lower part of
biozone 2 of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-6a (9.0–8.8 cal. ka B.P.). Top: peak in F. profunda
(approx. 60%), decrease of R. clavigera. Interval: high
abundance of F. profunda, E. huxleyi and the dinofla-
gellate P. reticulata. EHCM morphotypes are absent.
Equivalence: upper part of ecozone C4 of Principato
et al. (2003), lower part of biozone 2 of Sbaffi et al.
(2001).

– ACE-5 (8.8–7.6 cal. ka B.P.). Top: increase of F. profunda,
E. huxleyi, Syracosphaera spp. Interval: presence of B.
bigelowii. Equivalence: lower part of ecozone C3 of
Principato et al. (2003), interval 3 of Giunta et al. (2003),
middle part of biozone 2 of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-4b (7.6–6.9 cal. ka B.P.). Top: abrupt decrease in
abundance of F. profunda (20%), decrease of Syracos-
phaera spp. Interval: peak abundance of Rhabdos-
phaera spp., Umbilicosphaera spp., Syracosphaera
spp., presence of B. bigelowii. Equivalence: middle
part of ecozone C3 of Principato et al. (2003), interval
3 of Giunta et al. (2003), upper part of biozone 2 of
Sbaffi et al. (2001).

– ACE-4a (6.9–6.4 cal. ka B.P.). Top: decrease of
Helicosphaera spp., distinct reduction of B. bigelowii,
peak of G. oceanica. Interval: low abundance of
Helicosphaera spp. and F. profunda, peak of B.
bigelowii. Equivalence: upper part of ecozone C3 of
Principato et al. (2003), interval 3 of Giunta et al.
(2003), upper part of biozone 2 of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-3 (6.4–5.2 cal. ka B.P.). Top: abrupt increase of
Helicosphaera spp. (reaching 3%). Interval: increase of
F. profunda. Equivalence: lower part of ecozone C2
of Principato et al. (2003), interval 2 of Giunta et al.
(2003), lower part of biozone 1b of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-2 (5.2–4.5 cal. ka B.P.). Top: last common occur-
rence of B. bigelowii. Interval: high abundance of
Helicosphaera spp., increase of Syracosphaera spp., F.
profunda, U. tenuis. Equivalence: upper part of ecozone
C2 of Principato et al. (2003), interval 2 of Giunta et al.
(2003), upper part of biozone 1b of Sbaffi et al. (2001).

– ACE-1 (4.5–2.5 cal. ka B.P.). Interval: high abundance
of E. huxleyi (60%) and EHCM (approx. 10%),
decrease of Helicosphaera spp. Equivalence: ecozone
C1 of Principato et al. (2003), interval 1 of Giunta et al.
(2003), biozone 1a of Sbaffi et al. (2001).

Fig. 8 Comparison between the Aegean coccolithophore ecozones
(ACE), the Aegean planktonic foraminifer ecozones (APFE) and the
pollen assemblage zones (PAZ), as defined in this paper, and the
corresponding intervals identified by various authors in the eastern
Mediterranean (Principato et al. 2003), Adriatic Sea (Jorissen et al.
1993; Capotondi et al. 1999; Giunta et al. 2003) and Tyrrhenian Sea
(Jorissen et al. 1993; Sbaffi et al. 2001). Correlation between the
schemes of Giunta et al. (2003) and Principato et al. (2003) is after

Principato et al. (2003). Correlation between the schemes of
Capotondi et al. (1999) and Sbaffi et al. (2001) is after Sbaffi et al.
(2001). Calibrated ages are based on the age model reconstructed for
core NS-14 core. * Ages from Principato et al. (2003), calibrated
using the CALIB 5.01 program and corrected for a reservoir age of
400 years (Siani et al. 2001); ** calibrated age from Principato et al.
(2006); *** calibrated ages from Sbaffi et al. (2001)
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Planktonic foraminifer ecozones

Nine Aegean planktonic foraminifer ecozones (APFE-9 to
APFE-1) are recognised (Fig. 8).

– APFE-9 (~14.5–13.4 cal. ka B.P.). Top: appearance of G.
inflata and G. truncatulinoides, high abundance of G.
ruber alba (60%), disappearance of N. dutertrei (d).
Interval: significant abundance of G. scitula (3%), T.
quinqueloba (3%), G. glutinata (10%), N. pachyderma
(d) (35%) and N. dutertrei (d) (15%). G. ruber alba
decreases in the lower part and increases towards the
upper boundary of the interval. Presence of N. pachy-
derma (s), increase of N. dutertrei (s) in the upper part.
Equivalence: ecozone PF6 of Principato et al. (2003),
biozone 5 of Sbaffi et al. (2001, 2004), ecozone 7 of
Capotondi et al. (1999), middle part of zone II of Jorissen
et al. (1993).

– APFE-8 (13.4–9.8 cal. ka B.P.). Top: increase of G. ruber
alba (45%), appearance of G. ruber rosea. Interval:
presence of G. ruber rosea, G. truncatulinoides and G.
inflata. Decrease of N. pachyderma, followed by slight
increase in the upper part of the interval (core NS-40).
N. dutertrei (s) present in the lower part of this ecozone.
Significant presence of G. ruber alba, decreasing in the
upper part with a concomitant increase of the cool-water
T. quinqueloba (2%) and G. glutinata (12%). Equiva-
lence: ecozone PF5 of Principato et al. (2003), upper
part of biozone 5, and biozones 4 and 3 of Sbaffi et al.
(2001, 2004), ecozones 7 (upper part), 6 and 5 of
Capotondi et al. (1999), zone II of Jorissen et al. (1993).

– APFE-7 (9.8–9.1 cal. ka B.P.). Top: temporary disappear-
ance of G. inflata, G. sacculifer and N. pachyderma,
disappearance of G. truncatulinoides. Interval: high
abundance of G. ruber alba (49%) and O. universa
(8%), decrease of G. bulloides, gradual increase of G.
ruber rosea, high abundance of G. sacculifer (19%),
presence of G. inflata, G. truncatulinoides and N.
pachyderma (s). Equivalence: ecozone PF4 of Principato
et al. (2003), lower parts of biozone 2 of Sbaffi et al.
(2001, 2004) and of ecozone 4 of Capotondi et al. (1999).

– APFE-6 (9.1–8.6 cal. ka B.P.). Top: increase of G.
sacculifer (7%), reappearance of G. inflata and N.
pachyderma. Interval: significant increase of G. ruber
rosea (25%) and O. universa (6%), high abundance of
warm-water species such as G. rubescens and G. siphon-
ifera, high abundance of G. ruber alba (40%) followed by
a short-term decrease, significant presence of G. bulloides.
Equivalence: lower part of ecozone PF3 of Principato et
al. (2003), middle part of biozone 2 of Sbaffi et al. (2001,
2004), upper part of ecozone 4 of Capotondi et al. (1999).

– APFE-5 (8.6–7.6 cal. ka B.P.). Top: disappearance of G.
inflata and N. pachyderma. Interval: presence of G.

ruber rosea, G. ruber alba, decrease of O. universa,
peak abundance of N. pachyderma (s) (1%) and G.
inflata (6%). Equivalence: middle parts of ecozone PF3
of Principato et al. (2003) and of biozone 2 of Sbaffi
et al. (2001, 2004), lower part of ecozone 3 of
Capotondi et al. (1999).

– APFE-4 (7.6–6.4 cal. ka B.P.). Top: temporary disappear-
ance of G. sacculifer and reappearance of G. inflata,
decrease of G. glutinata. Interval: decrease of G. ruber
alba, high abundance of G. ruber rosea (70%) and G.
sacculifer (7%). Equivalence: upper parts of ecozone PF3
of Principato et al. (2003), of biozone 2 of Sbaffi et al.
(2001, 2004) and of ecozone 3 of Capotondi et al. (1999).

– APFE-3 (6.4–5.2 cal. ka B.P.). Top: disappearance of G.
inflata. Interval: reappearance and maximum abun-
dance of G. inflata (30%), decrease of G. ruber rosea,
presence of G. sacculifer and N. pachyderma, signif-
icant presence of G. ruber alba, G. rubescens and G.
siphonifera in the lower part, immediately followed by
a significant decrease. Equivalence: ecozone PF2 of
Principato et al. (2003), lower parts of biozone 1b of
Sbaffi et al. (2001), biozone 1c of Sbaffi et al. (2004)
and of ecozone 2 of Capotondi et al. (1999).

– APFE-2 (5.2–4.2 cal. ka B.P.). Top: increase of G. ruber
alba (40%), decrease of G. ruber rosea and O. universa,
disappearance of T. quinqueloba. Interval: decrease of
G. ruber alba, high abundance of G. ruber rosea (30%),
G. sacculifer (20%) and O. universa (5%), significant
presence of G. bulloides, G. glutinata and T. quinque-
loba. Equivalence: lower part of ecozone PF1 of
Principato et al. (2003), upper parts of biozone 1b of
Sbaffi et al. (2001) and of ecozone 2 of Capotondi et al.
(1999) and upper 1c–1b of Sbaffi et al. (2004).

– APFE-1 (4.2–2.5 cal. ka B.P.). Interval: high abundance
of G. ruber alba (23–54%), G. bulloides (29–50%) and
G. rubescens, presence of G. sacculifer, G. ruber rosea,
O. universa and G. glutinata, small peak of G. inflata
(2%). Equivalence: upper part of ecozone PF1 of
Principato et al. (2003), biozone 1a of Sbaffi et al.
(2001), biozone 1a of Sbaffi et al. (2004), ecozone 1 of
Capotondi et al. (1999), biozones H, G of Geraga et al.
(2008). Ecozones APFE 1–7 can be correlated with
zone I of Jorissen et al. (1993).

Pollen assemblage zones

In core NS-14, eight pollen assemblage zones (PAZ-1 to
PAZ-8) are recognised (Fig. 8).

– PAZ-8 (~12.0–9.9 cal. ka B.P.). High abundance of
Artemisia and Asteraceae, presence of deciduous
Quercus and conifers.
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– PAZ-7 (9.9–9.3 cal. ka B.P.). Maximum abundance of
Chenopodiaceae, increase of Artemisia, Centaurea and
Poaceae, decrease of most arboreal pollen (Quercus
deciduous and evergreen, Abies, Olea), absence of
Pistacia. Low pollen contents.

– PAZ-6 (9.3–8.8 cal. ka B.P.). Increase of Quercus (both
deciduous and evergreen), Pistacia and Sanquisorba,
presence of Abies, decrease of Chenopodiaceae, high
pollen contents.

– PAZ-5 (8.8–7.5 cal. ka B.P.). Increase of Chenopodia-
ceae, Artemisia, Ephedra and Olea. Decrease of
deciduous Quercus, Pistacia and Pinus. Absence of
Abies and Picea pollen.

– PAZ-4 (7.5–6.4 cal. ka B.P.). Increase of deciduous
Quercus and Pinus. Sharp decrease of Chenopodiaceae,
Poaceae, and absence of Artemisia. High pollen contents.

– PAZ-3 (6.4–5.1 cal. ka B.P.). Increase of steppic
elements like Chenopodiaceae and Poaceae, and coni-
fers like Cedrus. Decrease of Pistacia, deciduous
Quercus and Picea in an interval characterised by
lower pollen contents.

– PAZ-2 (5.1–4.2 cal. ka B.P.). Increase of deciduous
Quercus, Abies, Picea, Pinus, and high pollen contents.
Decrease of Chenopodiaceae and Artemisia. Maximum
aquatic palynomorph contents.

– PAZ-1 (4.2–2.5 cal. ka B.P.). High abundance of
Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia, Olea, Pistacia
and Sanguisorba. Low values of Quercus and Cedrus.

Discussion and conclusions

In the following, we present a palaeoenvironmental
interpretation of the findings described above (cf. Table 2).

Late Glacial

~14.5–13.1 cal. ka B.P.

This time span corresponds to the Bølling/Allerød transi-
tion, synchronously recognised in the central and eastern
Mediterranean (Sbaffi et al. 2001, 2004; Principato et al.
2003), Adriatic (Giunta et al. 2003) and Ionian Sea (Geraga
et al. 2008). Plankton ecozones ACE-9 and APFE-9 reflect
generally warm conditions; the base of the ecozones cannot
be defined, due to the massive flow event recorded in core
NS-14. ACE-9 is characterised by increased abundances of
the upper–middle photic zone, warm-water (Winter et al.
1994) species U. tenuis, confirming the subtropical features
of this interval. However, the palaeoclimatic curve derived
from planktonic foraminifer assemblages indicates climatic
fluctuations, similar to those observed in the other parts of
the eastern Mediterranean, and attributed to the imprint of

Oldest and Older Dryas events (Giunta et al. 2003; Sbaffi
et al. 2004). These cool and highly fertile intervals are
evidenced in APFE-9 by T. quinqueloba, G. glutinata and
G. scitula, species which thrive during the winter period in
the modern eastern Mediterranean (Pujol and Vergnaud
Grazzini 1995), as well as by the neogloboquadrinids which
confirm the presence of highly productive surface con-
ditions, probably due to increased terrestrial input (Thunell
1978). The warmer shifts are reflected mainly by the high
abundance of G. ruber alba and, to a lesser extent, of
G. rubescens.

~13.1–9.9 cal. ka B.P.

The increase in abundance of Calciosolenia spp. in ACE-
8 indicates a shift to a wetter period (cf. Amore et al. 2004).
Cooler conditions are evidenced by the consistently high
abundance of E. huxleyi and the increase of EHMC. The
latter morphotypes are reported to be restricted mainly to
cooler intervals (Crudeli et al. 2004), whereas E. huxleyi is
capable of eutrophic adaptation (Young 1994); in particular,
it flourishes under high-nutrient conditions and dominates
the modern Aegean Sea coccolithophore assemblages
during the winter period (Triantaphyllou et al. 2004;
Dimiza et al. 2008). The presence of G. inflata and G.
truncatulinoides mainly in the lower part of APFE-
8 (~13.0–12.0 cal. ka B.P.) reveals a well-developed deep

Table 2 Late Glacial–Holocene palaeoenvironmental conditions of
the south-eastern Aegean Sea featured in the present study

Age interval
(cal. ka B.P.)

Palaeoecological–palaeoclimatic conditions

~14.5–13.1 Warm period: climatic fluctuations,
seasonality

~13.1–9.9 Cool and arid period

9.9–9.3 Increased river runoff, onset of water column
stratification

9.3–9.0 Warm and humid conditions, well-stratified and
productive coastal waters

9.0–8.6 Warm and stratified water column, short cooler
intervals

8.6–7.6 Dry and relatively cool period, slight decrease in
sea surface salinity and stratification, persistently
high productivity in the deep photic zone

7.6–6.9 Humid conditions, warm and stratified water
column

6.9–6.4 Wet period with short cooler intervals, decline of
the deep chlorophyll maximum

6.4–5.2 Decline in temperature and precipitation

5.2–4.2 Very humid and warm conditions

4.2–2.5 Decline in temperature and humidity
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and cold mixed layer related to cooling (Pujol and
Vergnaud Grazzini 1995). Analogous conditions have been
recognised during the same time interval in the Ionian Sea
(Geraga et al. 2008). Peaks in abundance of N. pachyderma
and N. dutertrei sinistral forms suggest high productivity
and cool conditions (Thunell and Sautter 1992). The land-
borne imprint of pollen assemblages dominated by Grami-
neae, Asteraceae and Artemisia is indicative of dry climatic
conditions for the PAZ-8 zone. However, the coexistence of
deciduous Quercus, Abies and Cedrus implies sufficient
precipitation for the development of forest vegetation in
favourable areas, while the sporadic presence of Olea,
Pistacia and Sanguisorba after 10.9 cal. ka B.P. is indicative
of frost-free winters. Therefore, we cannot argue for the
detection of severely cold and arid conditions corresponding
to the Younger Dryas period during this interval for the eastern
edge of the Aegean Sea, in contrast to what has been reported
for other parts of the central and eastern Mediterranean
(Geraga et al. 2000, 2008; Sbaffi et al. 2001, 2004).

Holocene

9.9–9.3 cal. ka B.P.

The gradual increase of the nutricline depth proxy (Molfino
and McIntyre 1990) F. profunda in the ACE-7 coccolitho-
phore ecozone supports the establishment of stratified con-
ditions and the onset of a nutrient-rich environment in the
deep photic zone below the base of S1, consistent with what
has been observed by Principato et al. (2003) west–southwest
of Crete. Similar conditions have been recognised for the
interval prior to S1 deposition in the Ionian Sea (Geraga et al.
2008); however, they occurred earlier there than in the south-
eastern Aegean Sea. In addition to the findings of former
studies, our data provide evidence for increased freshwater
input reflected by the gradual increase of Helicosphaera spp.,
which indicate a tendency towards lowering of salinity (Flores
et al. 1997; Colmenero-Hidalgo et al. 2004) and higher
productivity in the mid photic zone (Ziveri et al. 2004;
Crudeli et al. 2006). Lower-salinity conditions and stratified
waters are corroborated for the same interval by increased
relative percentages of the euryhaline species Polysphaeri-
dium zoharyi ktana (Wall et al. 1977; Morzadec-Kerfourn
1988; Sanchez Goni et al. 1999; Marret and Zonneveld 2003).
Planktonic foraminifers in the APFE-7 ecozone support the
abovementioned findings. The assemblages are characterised
by the appearance of G. sacculifer and the increased
abundance of N. pachyderma sinistral forms, which indicate
the occurrence of a shallow pycnocline (Fenton et al. 2000),
possibly related to periods of strong river runoff (Rossignol-
Strick 1985) and associated with the development of a deep
chlorophyll maximum in the lower photic zone. G. bulloides
is also indicative of high primary productivity; G. ruber alba,

a warm oligotrophic surface dweller (Thunell 1978; Pujol and
Vergnaud Grazzini 1995), shows a strong increasing trend
indicative of the onset of water column stratification.
Lowering of sea surface temperatures, indicated by the
palaeoclimatic curves at the base of APFE-7, is consistent
with the increase of cool-water indicators (T. quinqueloba, G.
inflata, G. glutinata) immediately before the deposition of S1.
In addition, lower sea surface temperatures are suggested for
the interval preceding S1a, by the high relative abundances of
N. labyrinthus and P. dalei (e.g. Combourieu-Nebout et al.
1999; Sanchez Goni et al. 1999; Sangiorgi et al. 2003). The
abundances of Cedrus, Quercus and other deciduous taxa
featuring in the PAZ-7 zone are indicative of the presence of
some conifer and open deciduous forests in favourable land
areas with sufficient moisture. However, the recorded delay of
woodland expansion during the early Holocene (relative to
higher latitudes) reveals a difference in synchronicity between
the plankton ecozones ACE-7, APFE-7 and the pollen
assemblage zone PAZ-7. This delay has also been observed
in onshore deposits from SW Turkey (Eastwood et al. 1999)
and has been correlated with climatic aridity (Roberts and
Wright 1993). In the present study, the curve of Chenopodia-
ceae, typical for very cold and dry periods (e.g. Rossignol-
Strick 1995), shows a pronounced maximum. It is of
particular interest that the expansion of Chenopodiaceae
during this time interval is not associated with the phase
described by Rossignol-Strick (1995, 1999) correlating with
the Younger Dryas chronozone, but possibly reflects the
existence of a salt marshy coastal zone (e.g. Geraga et al.
2000). Consistent with these findings, Van Zeist et al. (1975)
and Vermoere et al. (1999) attributed the increased dry
vegetation elements observed around 9.0 uncal. ka B.P. in
south-western Turkey to higher temperatures during summer
intervals or longer periods of summer drought.

9.3–9.0 cal. ka B.P. (S1a deposition)

The increased values of Helicosphaera spp., followed
by the high abundance of tropical–subtropical F. profunda
in the lower part of S1a, confirm the development of a
nutrient-rich environment in the middle photic zone and
further support the lowering of salinity for the ACE-6b
ecozone. A shallow pycnocline and strong runoff are
suggested by the high abundance of G. sacculifer in the
APFE-6 ecozone, as well as by the high aquatic palyno-
morph contents in the PAZ-6 zone. Previous studies (e.g.
Aksu et al. 1995) have suggested that S1 deposition in the
Aegean Sea coincided with a decrease of 1–1.5‰ in sea
surface salinity. The shift of the palaeoclimatic curve
towards increased values is the main feature of the APFE-
6 ecozone, caused by the high abundance of warm-water
species (G. ruber alba and O. universa); G. ruber rosea is
further indicative of warmer conditions (Hemleben et al.
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1989), associated with enhanced water column stratifica-
tion. Alkenone data from the northern Aegean (Gogou et al.
2007a) indicate that sea surface temperatures increased to
~21°C during the deposition of the lower half of the S1
sapropel. Maximum relative percentages of heterotrophic
dinoflagellate cysts and high values of the H/A index in the
lower part of the S1a sapropel (around 9.2 cal. ka B.P.) are
also consistent with elevated nutrient levels (Zonneveld et
al. 2001, 2007). Moreover, pollen assemblages reflecting a
terrestrial signature in PAZ-6 show the increase of both
deciduous and evergreen taxa such as Quercus, Pistacia
and Olea at the base of S1a, indicating the onset of
forestation and the development of Mediterranean vegeta-
tion belts as a result of warm and humid conditions during
this time period.

9.0–8.6 cal. ka B.P. (S1a deposition)

Former workers have interpreted the S1a depositional
interval as a generally warm period (e.g. Geraga et al.
2008); however, the present results demonstrate short-term
pulses of cooler climate. Thus, this period is more complex
than previously thought, supporting the establishment of a
more detailed ecostratigraphy compared to the existing
schemes (see Fig. 8). In particular, warm conditions with
colder shifts are suggested by the palaeoclimatic curve and
the faunal assemblages which prevail in the APFE-6
ecozone in the upper part of S1a. Strong warming of
surface waters and water column stratification can be
inferred by the high values of G. ruber rosea, G. rubescens,
G. siphonifera and the dinocyst L. machaerophorum.
Indications of cooler shifts are supported in ACE-6a by
the gradual increase of Umbilicosphaera spp., a group
capable of eutrophic adaptation (Young 1994), this being
consistent with nutrient redistribution in surface waters
reported by Principato et al. (2006). In addition, the higher
abundance of the dinoflagellate P. reticulata might be
associated with eutrophic surface waters (Marret and
Zonneveld 2003), while the considerable abundance of I.
aculeatum implies not only warmer sea surface temper-
atures but also the existence of eutrophic environments in
which it can constitute up to 20% of the cyst association
(Marret and Zonneveld 2003).

8.6–7.6 cal. ka B.P. (S1 interruption)

Our high sedimentation rate records enable the detailed
documentation of palaeoecological conditions within the S1
interruption interval, which lasted longer in the south-
eastern Aegean than in the Ionian Sea (8.5–8.0 cal. ka B.P.;
Geraga et al. 2008). Higher productivity in the deep photic
zone (cf. high F. profunda levels, decreasing only in the
lower part of the interruption in the ACE-5 ecozone) co-

occurs with production in a relatively less saline surface
layer (cf. moderate abundance of Helicosphaera spp., and
sporadic presence of B. bigelowii, an indicator of low
salinity; Negri and Giunta 2001; Giunta et al. 2003). A
slight breakdown of stratification can be suggested by the
decrease of G. ruber rosea, the dramatic reduction of G.
rubescens, O. universa and the dinocyst L. machaeropho-
rum, and the presence of G. glutinata and N. pachyderma
dextral specimens in the APFE-5 ecozone. Terrestrial
environmental response to climate variability is evidenced
by a small expansion of steppe vegetation and a concurrent
decline in runoff proxies recorded in the PAZ-5 zone,
pointing to a drier period. The presence of Ephedra may
reflect a decrease in temperature (Mudie et al. 2002). In
addition, the absence of Pistacia for short intervals during
the S1 interruption could represent short periods of
temperature decrease (Rossignol-Strick 1995).

7.6–6.9 cal. ka B.P. (S1b deposition)

Within the lower part of S1b, a small but clear peak of B.
bigelowii, coupled with relatively high abundances of
Helicosphaera spp. and F. profunda, suggest the persistent
presence of less saline surface waters and stratified
conditions for the ACE-4b coccolithophore ecozone. The
increase in abundance of G. ruber rosea, O. universa and
G. rubescens in the APFE-4 ecozone represents further
evidence of water column stratification. Stratification and
lower-salinity conditions are supported by highest relative
abundance of the autotroph euryhaline dinoflagellate L.
machaerophorum (Wall et al. 1977; Morzadec-Kerfourn
1988; Sanchez Goni et al. 1999; Marret and Zonneveld
2003). The expansion of mixed deciduous forests on land
(PAZ-4 zone) and the increase in aquatic palynomorph
contents indicate a humid period.

6.9–6.4 cal. ka B.P. (S1b deposition)

F. profunda displays a distinct reduction in the coccolitho-
phore ecozone ACE-4a, revealing a decline in productivity in
the deep photic zone within the upper part of S1b. The same
pattern is recorded within the upper APFE-4, associated with
the decrease of warm foraminiferal species (e.g. G. ruber
rosea, O. universa and G. rubescens) which precedes the
cessation of sapropelic conditions. Simultaneously, there is
an abrupt increase of the hyposaline and relatively eutrophic
nannofossil indicator B. bigelowii (Boalch 1987; Negri and
Giunta 2001). A similar increase of this species has been
recorded for the same time interval in the eastern Ionian
(Negri and Giunta 2001), interpreted as enhanced stratifica-
tion, and in the area west–southwest of Crete (Principato
et al. 2003), related to runoff conditions during a wet and
cold period. Our combined plankton data favour the latter
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hypothesis, suggesting climate cooling before the end of S1
sapropelic conditions. Obviously, sapropel S1 lasted longer
in the south-eastern Aegean—and also at other eastern
Mediterranean locations (Negri and Giunta 2001; Principato
et al. 2003)—than in the Ionian Sea, where Geraga et al.
(2008) report an age of 7.0 cal. ka B.P. for the top of S1
associated with a cold event. A similar cooling event
between ~6.8–6 cal. ka B.P. has been identified in the
southern Adriatic Sea (Sangiorgi et al. 2003) and between
8–6.5 cal. ka B.P. in the South Aegean (Geraga et al. 2005;
stadial C69-ST2). Interestingly, Gogou et al. (2007a)
reported pronounced sea surface temperature coolings
throughout the deposition of S1 and, in particular, during
its later part, at least in the North Aegean. The palaeoclimatic
curves obtained in this study support this climatic instability
and the presence of cooling within the upper S1b, bound to
the strengthening of northerly winds which affected subtrop-
ical/tropical control of the regional hydrography and ecosys-
tems of the south-eastern Aegean Sea (e.g. Casford et al.
2002; Rohling et al. 2002b).

6.4–5.2 cal. ka B.P.

The foraminiferal patterns recorded during this time interval
imply openmarine conditions and pronounced vertical mixing
of the water column, as indicated by the peak abundance ofG.
inflata in the APFE-3 zone and the associated lowering of
sea surface temperature recorded in the palaeoclimatic
curves. Higher productivity in the surface layers is indicated
by the increasing trend of E. huxleyi in the ACE-3
coccolithophore ecozone. This temperature decline is sup-
ported by the expansion of coniferous forests recorded in the
PAZ-3 zone, while expansion of steppic elements in the
neighbouring land areas suggests a decline in precipitation.

5.2–4.2 cal. ka B.P.

A distinct warming phase has been interestingly recognised
only in the shallower NS-14 record, indicated by the
foraminiferal palaeoclimatic curve. It is evidenced in the
APFE-2 ecozone by the significant increase of G. ruber
rosea and O. universa, and the temporary disappearance of
G. inflata. Moreover, intense freshwater input is docu-
mented by the high abundance of the foraminifer G.
sacculifer and the occurrence of T. quinqueloba, explained
by the tolerance of this species to fairly low salinity and/or
enhanced fertility in surface waters (Rohling et al. 1997).
Additional evidence for higher river runoff is provided by
the increase of the coccolithophores Helicosphaera spp.
and Syracosphaera spp., both indicators of lower salinity
(Flores et al. 1997; Colmenero-Hidalgo et al. 2004),
followed by high abundance of Calciosolenia spp. and
minor peaks of B. bigelowii in the ACE-2 ecozone. The

establishment of stratified conditions in the water column is
marked by the prominent peak of F. profunda. On land, the
expansion of mixed deciduous forest, together with the
maxima recorded for aquatic palynomorphs, indicates
strong precipitation for the PAZ-2 zone. The presence of
Picea in the area is indicative of north wind outbursts
(Mudie et al. 2002).

4.2–2.5 cal. ka B.P.

A cool interval, bearing the features of present-day eastern
Mediterranean winter plankton assemblages, is recognised
within coccolithophore ACE-1, based on the increase of E.
huxleyi and of cool EHMC morphotypes (cf. Crudeli et al.
2004). High primary productivity in a cold mixed layer is
recorded by the occurrence of G. bulloides, G. inflata, G.
truncatulinoides and heterotrophic dinocysts, whereas the
presence of G. glutinata points to cooling events for the
APFE-1 ecozone. This event is also recorded in the Dead
Sea at ~3.5 ka (Migowski et al. 2006) and in the southern
Adriatic Sea (Sangiorgi et al. 2003), implying spring and
possibly summer temperature decrease. PAZ-1 reflects a
terrestrial environment with open vegetation cover and
indications of human disturbance to vegetation. The peak of
Pistacia observed at ~3 cal. ka B.P. suggests a notable rise in
winter temperatures (Rossignol-Strick 1995; Combourieu-
Nebout et al. 1998; Giunta et al. 2003), and is consistent
with the increased abundance of the warm-water dinofla-
gellate species L. machaerophorum and O. israelianum
around 3.2 cal. ka B.P.

In conclusion, assessments of plankton and pollen
abundance patterns, together with palaeoclimatic curves
inferred from planktonic foraminiferal assemblages in both
shallow (NS-14) and deeper (NS-40) core records, have
supported the establishment of a detailed ecostratigraphic
scheme spanning the last ~14.5 cal. ka at the south-eastern
margin of the Aegean Sea. The Aegean ecozones provided
by this work are well correlated with all existing eastern
Mediterranean ecozonal schemes. Nevertheless, the high
sedimentation rates which characterise the study area have
enabled the detection of even minor and brief climatic events
not recognised to date, probably linked to high-latitude
Holocene climate influence superimposed on eastern Med-
iterranean Sea hydrography and ecosystem dynamics during
subtropical/tropical S1 deposition times.
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[1] Recent work across the Mediterranean Sea has illustrated the salinity and overgrowth effects on plank-
tonic foraminiferal Mg/Ca, which potentially confound the use of this as a temperature proxy for paleocea-
nographic reconstructions. To test and verify these effects, we present new Aegean Sea results which reveal
Mg/Ca values that were unreasonably high to be explained by temperature or salinity variations alone, con-
firming that foraminiferal Mg/Ca is affected by diagenesis. We have specifically targeted Globigerinoides
ruber (w, sensu stricto), from a series of modern core tops spanning a strong sea surface salinity gradient
and a minor sea surface temperature range, along a north‐south Aegean Sea transect. Scanning Electron
Microscopy analyses show that G. ruber specimens were covered by microscale euhedral crystallites of
inorganic precipitates. This secondary calcite phase seems to be responsible for the anomalously high
Mg/Ca ratios and likely formed near the sediment/water interface from CaCO3 supersaturated interstitial
seawater. We also have clear evidence of diagenetic alteration in a north‐south direction along the Aegean
Sea, possibly depending on salinity and calcite saturation state gradients. These observations illustrate the
necessity of alternative techniques (e.g., flow‐through time resolved analysis or laser ablation inductively
coupled plasma mass spectrometry) to potentially overcome these diagenetic issues and develop a more
reliable and sensitive temperature proxy in similar subtropical settings characterized by high salinity, exces-
sive evaporation, and restricted circulation.
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1. Introduction

[2] Over the past decade, the applicability of the
planktonic foraminiferal Mg/Ca paleothermometer
in (sub)tropical settings, such as the semienclosed
Mediterranean Sea, has been of special interest due
to their unique characteristics (low productivity,
extreme salinities and supersaturated water column)
[Ferguson et al., 2008; Hoogakker et al., 2009; van
Raden et al., 2011]. Mediterranean foraminiferal
Mg/Ca data from warm and salty environments
have revealed elevated values that do not reason-
ably correspond with observed temperatures in the
region [Ferguson et al., 2008; Boussetta et al.,
2011], using existing calibrations [Anand et al.,
2003; Lea et al., 2000]. It is likely that secondary
factors may have a large influence on Mg/Ca in
such settings. It is important to assess these poten-
tial influences on the Mg/Ca proxy and whether
they need to be more actively considered in a range
of semienclosed basins globally, in order to figure
out how accurately the Mg/Ca ratio in foraminiferal
calcite reflects the ambient temperature (T).

[3] Ferguson et al. [2008] identified the salinity (S)
effect in the Mediterranean Sea as one of the major
limitations to accurately reconstruct T fromG. ruber
Mg/Ca in the region. However, more recent studies
[Hoogakker et al., 2009; van Raden et al., 2011;
Boussetta et al., 2011] showed that diagenetic
overgrowths exert more control on planktonic
foraminiferal Mg/Ca ratios compared to S in the
Mediterranean. An example of the potential sig-
nificance of both these effects is also provided in
the present study by data from the Aegean Sea,
a region where surface S ranges today between
∼35–40 psu and its surface and bottom waters are
highly supersaturated with respect to calcite (5–6
and ∼3.5 W respectively [Schneider et al., 2007]).
In this area, little biogeochemical research has been
carried out on G. ruber (w), especially focused on

both diagenetic alteration during early burial and
on T‐S variations of the upper water column. Given
the strong heterogeneity at a local scale on Mg/Ca
ratios in the entire Mediterranean Sea [Boussetta
et al., 2011], we present new Mg/Ca data from
different subbasins of the Aegean Sea and we
investigate the cause(s) for the anomalously high
Mg/Ca ratios measured on these core top samples.
Additionally, we make a novel contribution
regarding secondary calcite precipitation and its
mechanism, by presenting in detail the major
characteristics indicative of the high‐Mg diagenetic
overgrowth inside and outside of G. ruber tests,
and their origins. Our study serves as a timely
complement to the recent work of Boussetta et al.
[2011], in which a relevant increase in diagenetic
signal from west to east in the Mediterranean Sea
was shown for the first time, which could be rele-
vant for similar settings (semienclosed basins,
marginal seas) globally.

2. Modern Setting and Studied Species

2.1. The Aegean Sea

[4] The Aegean Sea is a semienclosed basin
(Figure 1), which can be divided into two main
subbasins, north and south Aegean. The two basins
have significantly different hydrographic char-
acteristics, controlled by the exchange of water
masses with the Levantine and Black Seas and by
the climate contrasts between more humid condi-
tions in the north and semiarid conditions in the
south [Lykousis et al., 2002]. The Aegean Sea is
particularly sensitive to climate variations com-
pared to the open ocean, due to the spatial distri-
bution of both sea surface T and S [Poulos et al.,
1997]. The former ranges between 17 and 23°C
(Figure 1b), while the latter ranges from less than
35 psu near the Strait of Dardanelles to more than
39.5 psu in the extreme south (Figure 1c). The most
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pronounced T and S contrasts occur in a N‐S
direction (Figures 1a–1c and Table 1), with the
cooler and fresher waters in the north. These N‐S
trending T and S gradients in a small geographic
area make the Aegean Sea a suitable region for
testing combined T and S influences on G. ruber
Mg/Ca.

2.2. Globigerinoides ruber
[5] We have specifically targeted the tropical, spi-
nose planktonic species G. ruber (white, sensu
stricto), which is mainly living in surface oligo-
trophic waters during its life cycle, due to its
symbiotic relationship with photosynthesizing
dinoflagellates [Hemleben et al., 1989]. As previ-
ous basin‐wide [Farmer et al., 2007] or more
global [Lea et al., 2000; Dekens et al., 2002] core
top studies have highlighted, it constitutes a reli-
able indicator of mean annual SST conditions in
the upper 50 m of the (sub)tropical oceans. This
is further supported by the observations of Pujol
and Vergnaud‐Grazzini [1995] particularly for our
study region, in which G. ruber dominates modern

times and develops throughout the year. Among
the warm water taxa that have been examined in the
Aegean planktonic foraminiferal fauna, for which T
and S tolerances are known (14–32°C and 24–47‰
(G. sacculifer), 12–31°C and 23–46‰ (O. uni-
versa) and 11–30°C and 27–45‰ (G. siphonifera)
[Bijma et al., 1990]), G. ruber presents the widest S
tolerance range (22–49‰). This double ability to
succeed in warm oligotrophic environments, as the
Aegean Sea, and to tolerate large S fluctuations,
makes this species a promising source of paleo-
ceanographic information and is therefore exclu-
sively utilized here.

3. Materials and Methods

3.1. Site Selection, Sampling,
and Age Control

[6] We present G. ruber Mg/Ca data from 25
Aegean Sea surface sediment sites, which have been
sampled during six expeditions (Table 1). In order
to investigate the S and diagenetic overprint influ-
ences on the Mg/Ca proxy via the N‐S local‐scale

Figure 1. (a) Map of the Mediterranean Sea (modified after Marino et al. [2009], copyright 2009, with permission
from Elsevier) showing large N‐S trends for mean annual (b) sea surface temperature (SST) and (c) sea surface
salinity (SSS) in the Aegean region [Antonov et al., 2006]. Shown are the locations of the Aegean sediment cores and
the main patterns of the surface circulation (gray arrows), cyclonic (solid circles), and anticyclonic gyres (dashed gray
circles) [Lykousis et al., 2002].
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gradients, the sampling locations cover all major
subbasins in the north and south Aegean Sea. The
majority of our study materials are multicore sam-
ples with minimal bioturbation influence.

[7] The age of the core top samples has been esti-
mated though linear extrapolation, using the ages of
the top of the most recent sapropel S1 (∼10.0–6 ka
cal BP [Geraga et al., 2000, 2005; Rohling et al.,
2002; Triantaphyllou et al., 2009b]) and the Z2
Minoan ash layer in a set of well‐dated Aegean
sediment records (Table 2) and assuming that the
sedimentation rates are constant during the interval
post 3550 yr B.P. The latter marker horizon, known
as “Mediterranean Minoan tephra Z2,” was identi-
fied in coresMSB4,MSB7,MNB5,MNB6 [Giresse
et al., 2003], NS‐14 and NS‐40 [Triantaphyllou
et al., 2009a] and has been dated between 3550
and 3577 cal years B.P. [Friedrich et al., 2006].
Moreover, the top of S1 has been determined in the
majority of the studied cores and its widespread
distribution provides an additional chronological
marker of the core top sediments. According to
Casford et al. [2007], given the Aegean’s limited
area, it is expected that these events would be vir-
tually synchronous across the basin. Additionally,
the Late Holocene age is corroborated by core top

dates, which are based on the extrapolation of the
lithostratigraphy of hemipelagic successions from
surrounding cores (marked with an asterisk) and
range in age from 150 to 2464 yr B.P. (Table 2).
Accordingly, all core tops are suggested to have a
modern age and our data set represents an inte-
grated record of some 100 yr to a few ky, at most,
depending on the core location. Due to the subrecent
character of the analyzed material, we have com-
pared our core top data set with mean annual T and S
data from the World Ocean Atlas Climatology
2005 [Antonov et al., 2006]. The annual sea sur-
face T and S for each core site ranges from 18.7°C
and 35.3 psu in the north, to 23.0°C and 39.3 psu in
the south (Table 1).

3.2. SEM Investigation, Sample
Preparation, and Mg/Ca Analysis

[8] Selected samples were subjected to careful
inspection by Scanning Electron Microscopy
(SEM) to evaluate the physical texture of G. ruber
tests. Therefore, the inner and outer surfaces of
uncleaned (Figure 2), as well as of slightly crushed
and ultrasonically cleaned (with ultrapure milliQ
water for 30 s) (Figure 3), G. ruber specimens were

Table 1. Core Top Locations, Coordinates, Core Types, Seafloor Water Depths, and Mean Annual T and S Dataa

Sample Code

Coordinate

Core Type Ship/Year
Water Depth

(m)
SST
(°C)

SSS
(psu)

Latitude
(°N)

Longitude
(°E)

M51‐3‐594 37.902.500 26.218.500 multicore R/V Meteor/2001 (M51–3) 1005 19.75 38.83
M51‐3‐596 38.954.833 24.753.333 multicore R/V Meteor/2001 (M51–3) 883 19.03 37.75
M51‐3‐601 40.088.833 24.611.167 multicore R/V Meteor/2001 (M51–3) 995 19.00 36.00
M51‐3‐602 40.217.000 25.240.000 multicore R/V Meteor/2001 (M51–3) 1496 18.75 35.30
M71‐3‐Rho 02 35.370.138 27.420.105 multicore R/V Meteor/2007 (M71–3) 1304 20.55 39.14
M71‐3‐SK 01 39.330.353 23.480.010 multicore R/V Meteor/2007 (M71–3) 1267 19.55 36.65
M71‐3‐Her 01 33.550.440 27.440.444 multicore R/V Meteor/2007 (M71–3) 2488 21.55 39.17
M71‐3‐Her 03 29.000.000 33.400.000 multicore R/V Meteor/2007 (M71–3) 3090 21.39 39.20
C6 37.570.416 24.160.930 gravity core R/V Hydna/2008 311 19.33 38.55
C18 37.480.198 24.630.561 gravity core R/V Hydna/2008 257 19.19 38.53
C38 37.620.619 24.950.898 gravity core R/V Hydna/2008 191 19.15 38.61
M‐15‐143 35.520.480 26.370.390 gravity core R/V Aegeo/1998 401 20.25 39.12
M‐15‐145 35.440.830 26.480.539 gravity core R/V Aegeo/1998 1402 20.30 39.12
M‐15‐224 35.340.740 26.310.230 gravity core R/V Aegeo/1998 1041 20.35 39.13
SL52BC3 35.470.427 27.270.292 box core R/V Professor Logachev/1998 1316 20.52 39.13
NS‐14 36.380.550 27.000.280 gravity core R/V Aegeo/1998 505 18.52 39.07
NS‐40 37.010.130 26.190.040 gravity core R/V Aegeo/1998 1078 19.78 39.02
MSB4 36.150.010 24.060.380 multicore R/V Aegeo/1998 914 19.47 38.88
MSB7 35.390.990 26.130.020 multicore R/V Aegeo/1998 2273 20.30 39.12
MNB5 40.150.000 25.450.000 multicore R/V Aegeo/1998 520 18.63 35.30
MNB6 40.340.742 25.070.991 multicore R/V Aegeo/1998 152 18.50 35.25
MNB7 40.160.750 24.500.750 multicore R/V Aegeo/1998 724 18.95 35.90
M‐15‐200 35.550.170 26.520.830 gravity core R/V Aegeo/1998 470.5 20.26 39.11
M‐22‐17 35.050.600 26.230.070 gravity core R/V Aegeo/1992 361 20.70 39.15
M71‐3‐IER 01 34.260.540 26.110.510 multicore R/V Meteor/2007 (M71–3) 3623 21.54 39.24

aAbbreviations are as follows: SST, sea surface temperature; SSS, sea surface salinity. SST and SSS data for each sample were derived from
Antonov et al. [2006].
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gold coated and photographed using SEM. Addi-
tionally, 15–20 G. ruber specimens from each
sample were photographed in order to trace the
type and the degree of the diagenetic alteration.
High‐resolution SEM analyses were performed at
the National and Kapodistrian University of Athens
(Department of Historical Geology-Paleontology)
with a Jeol JSM 6360 SEM.

[9] Between 20 and 35 specimens were picked
from each sample within the 250–355 mm size

fraction (approximately 200–350 mg of calcite).
This approach averages the T signal recorded by
individual tests comprising the sample population
[Barker et al., 2003; Anand and Elderfield, 2005].
Prior to cleaning and under microscopic view, the
shells were gently crushed, using methanol‐cleaned
glass plates, to ensure that all chambers were
opened without pulverizing the sample, and the
samples were loaded into acid‐cleaned microvials.
The cleaning procedure followed the “Cd method”

Table 2. The Chronostratigraphic Framework of the Aegean Core Top Samplesa

Cores Location
S1 Depth
(cm)

Z2 Depth
(cm)

Age
(uncal yr B.P.) Basis

Reference
Study

NS‐14 south Aegean S1a: 80–120,
S1b: 55–69

17 2464 linear extrapolation Triantaphyllou et al. [2009a]

HCM 2/22* south Cretan
margin

S1a: 24–28.5,
S1b: 16–22

10 2044 linear extrapolation Katsouras et al. [2010]

SIN 97‐01GC* south Aegean 22.5–44.5 – 1050 ± 55 14C AMS Gennari et al. [2009]
MSB4 south Aegean – 22–24 278 linear extrapolation Giresse et al. [2003]
MSB7 south Aegean – 47 497 linear extrapolation Giresse et al. [2003]
LC‐21* south Aegean S1a: 130–150,

S1b: 162–178
10 ≈1300 linear extrapolation Rohling et al. [2002]

C69* south Aegean S1a: 35–40,
S1b: 26–30

15 1295 linear extrapolation Geraga et al. [2005]

C40* south Aegean S1a: 84–96,
S1b: 73–78

36 150 linear extrapolation Geraga et al. [2000]

MNB3* north Aegean S1a: 144–161,
S1b: 128–140

14 1365 linear extrapolation Gogou et al. [2007]

SL‐152* north Aegean S1a: 302–345,
S1b: 272–293

– 1558 linear extrapolation Katsouras et al. [2010]

M3* north Aegean S1a: 152–178,
S1b: 129–139

– 275 linear extrapolation Roussakis et al. [2004]

aAdditional cores, based on a combination of calibrated AMS 14C and extrapolated datings, are marked with an asterisk.

Figure 2. High‐resolution SEM images of uncleaned G. ruber tests from Aegean Sea showing their (a) internal
structure and (b) characteristic surface morphology. Both the interior and the exterior of the specimens show the pres-
ence of encrusting high‐Mg calcite, containing subhedral, rhombic‐shaped euhedral crystallites. The thick chamber
wall can be seen in the broken edge of the last chamber, while the magnified view of the exterior shows the well‐
developed polygonal pattern of interpore ridges by calcite plaque deposition on the smooth chamber surface. Scale
bars are indicated on each image.
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[Rosenthal et al., 2004], which involves a number
of discrete sequential steps with the objective of
removing various contaminant phases: (a) clay
materials, (b) Fe‐Mn oxide coatings (which could
be a contamination source associated with reduc-
ing conditions in the eastern Mediterranean), and
(c) organic matter.

[10] Foraminiferal trace element cleaning proce-
dures were performed at the Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) and Mg/Ca ratios were ana-
lyzed by Inductively Coupled Plasma Mass Spec-
trometer (ICP‐MS), also at the UAB. The samples
were measured against a set of multielemental
standard solutions prepared from single‐element
primary standards and matrix matched to 40 ppm
Ca. The long‐term reproducibility of the Mg/Ca
analyses yielded precisions of 1.9%, based on
repeated analysis of two consistency standards (n =
74) with variable metal/Ca ratios to mimic the
natural variations in foraminifera.

4. Results

4.1. Compilation of Core Top Data

[11] Mg/Ca data are summarized in Table 3 and are
significantly higher, for the same T, than those data
seen in other regions beyond the Mediterranean.

Moreover, as previously observed in core top
databases from the Mediterranean [Ferguson et al.,
2008; Boussetta et al., 2011], Mg/Ca ratios show
a large variability with values ranging from
3.35 to 21.61 mmol/mol with a mean value of
12.48 mmol/mol (Table 3). No significant rela-
tionship between Mg/Ca and Fe/Ca or Mn/Ca was
observed, and the latter trace metal ratios remained
below the contamination threshold values of
175 mmol/mol [Boyle, 1983] and 100 mmol/mol
[Barker et al., 2003] respectively, in all samples.
Although 22 of the 25 analyzed samples displayAl/Ca
values above the threshold limit of 40 mmol/mol
[Bice et al., 2005], this ratio cannot be used to
selectively exclude Mg/Ca data in this setting due to
the absence of any relationship between Al/Ca and
Mg/Ca ratios, as Ferguson et al. [2008] have
already shown for the Mediterranean. Mg/Ca ratios
were converted to T based on the species‐specific
calibrations of Anand et al. [2003] and Kısakürek
et al. [2008] for G. ruber, presenting values
between 23.8°C and 44.5°C and 21.8°C and 44.1°C
respectively, with a mean of 34.1°C or 32.9°C,
which exceeds the upper T tolerance of G. ruber
[Bijma et al., 1990]. In both cases, the average cal-
culated Ts are too high to be realistic as they are
12.9–14.1°C higher than the recent average annual
SST of 20°C in the Aegean Sea.

Figure 3. High resolution SEM images of cleaned (slightly crushed and sonicated, see text) G. ruber tests from
Aegean Sea showing their (a) internal structure and (b) characteristic surface morphology. Both are indicative of sec-
ondary inorganic high‐Mg calcite overgrowths. The enlargement of different parts of the test exterior shows a well‐
developed polygonal pattern of interpore ridges, formed by flat calcite plaques during ontogenetic calcification, the
euhedral crystallites and the spine holes, which collectively increase topography on the outer surface of the tests. In
heavily overgrown specimens the strong diagenetic overprint can clearly be seen (smooth veneer of calcite), almost
closing off the pore pits and obscuring the interpore ridges. The wall surface textures of opened G. ruber chambers
also show subhedral rhombic shaped overgrowths. Scale bars are indicated on each image.
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4.2. SEM Observations

[12] Scans of G. ruber tests (Figures 2 and 3) were
performed after the SEM cleaning step (see section 3.2)
and confirm that for the majority of the analyzed
specimens much of the test does not consist of
calcite formed during ontogenesis, but of postde-
positional calcite with signs of early burial dia-
genesis. Investigations at higher magnification
clearly confirm that the inner (Figures 2a and 3a)
and outer (Figures 2b and 3b) surfaces of G. ruber
tests were regularly covered by crystalline syntaxial
overgrowth with rhombohedral crystal termina-
tions. The size of the single crystals amounts to
2–5 mm. The overgrowth is more evident outside
foraminiferal chambers, where crystals appear
euhedral and grow in clusters developing outward
from the external wall and producing a smooth
veneer of calcite (Figure 3b). Particularly on sam-
ples from the south Aegean (S > 38 psu), external
surfaces are more highly overgrown with micro-
scale euhedral crystallites, which cover the outer
ridges and sometimes narrow the pores, filling them
at their insides or almost closing them (Figure 3b).
A magnified view of the exterior also shows the
euhedral crystallites and the spine holes to develop

between a well‐developed polygonal pattern of
interpore ridges (Figures 2b and 3b), which is
indicative of G. ruber architecture [Sexton et al.,
2006]. Although the discarding of spines or the
presence of euhedral calcite could be considered
as a sign of gametogenesis, there is evidence that
G. ruber does not add gametogenic calcite of any
thickness [Ni et al., 2007].

5. Discussion

5.1. Mg/Ca‐T Relationship

[13] The plot of Mg/Ca versus mean annual SSTs
(Figure 4) shows that Mg/Ca ratios are higher than
what can be expected from Mg/Ca‐T calibrations
based both on open ocean core tops [Lea et al.,
2000] and sediment traps [Anand et al., 2003],
and furthermore that they are scattered with a very
low correlation to T (R2 = 0.10). Aegean Mg/Ca
ratios are close to those obtained by Boussetta et al.
[2011], while they show a significant discrepancy
from those of Ferguson et al. [2008] (similarly to
that observed in Levantine Basin where S exceeds
38.5 psu). This deviation is not surprising, since the

Table 3. Observed, Predicted, and Residual Mg/Ca Ratios for G. ruber Samplesa

Core Tops Observed Mg/Ca Predicted Mg/Cab Residual Mg/Cab Predicted Mg/Cac Residual Mg/Cac

M51‐3‐594 3.65 2.34 1.31 3.03 0.62
M51‐3‐596 3.36 2.19 1.17 2.68 0.67
M51‐3‐601 3.91 2.18 1.73 2.41 1.50
M51‐3‐602 3.51 2.14 1.37 2.27 1.24
M71‐3‐Rho 02 6.69 2.51 4.18 3.29 3.40
M71‐3‐SK 01 3.53 2.29 1.24 2.62 0.91
M71‐3‐Her 01 10.39 2.75 7.64 3.58 6.82
M71‐3‐Her 03 8.23 2.71 5.52 3.53 4.69
C6 15.28 2.25 13.03 2.88 12.39
C18 13.06 2.22 10.84 2.85 10.22
C38 9.96 2.21 7.75 2.85 7.11
M‐15‐143 11.69 2.44 9.25 3.21 8.48
M‐15‐145 16.02 2.46 13.57 3.23 12.80
M‐15‐224 8.30 2.47 5.84 3.24 5.06
SL52BC3 6.25 2.50 3.75 3.29 2.97
NS‐14 6.90 2.09 4.81 2.79 4.11
NS‐40 9.30 2.34 6.96 3.07 6.23
MSB4 6.62 2.28 4.34 2.97 3.64
MSB7 4.75 2.45 2.29 3.22 1.52
MNB5 5.23 2.11 3.12 2.24 2.98
MNB6 5.94 2.09 3.85 2.21 3.72
MNB7 4.72 2.17 2.55 2.39 2.33
M‐15‐200 21.61 2.45 19.16 3.21 18.40
M‐22‐17 14.30 2.54 11.75 3.34 10.96
M71‐3‐IER 01 4.72 2.74 1.98 3.59 1.14

aResidual Mg/Ca is the observed Mg/Ca minus predicted Mg/Ca. The latter has been calculated using the calibrations of Anand et al. [2003] and
Kısakürek et al. [2008].

bAnand et al. [2003].
cKısakürek et al. [2008].
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majority of the samples analyzed in Ferguson et al.
[2008] come from the western and central Medi-
terranean, presenting lower Mg/Ca values. Tem-
perature has a noticeable effect, but the low
regression coefficient suggests that other factor(s)
also affect the G. ruber Mg/Ca ratio in this region.

5.2. Assessing Other Potential Influences
on G. ruber Mg/Ca

[14] Considering that our samples were collected
from a variety of subbasins, there are many possi-
ble factors, other than T, which could potentially
affect the Mg/Ca ratios. Accounting for potential
artifacts, we first assess the impact of carbonate ion
concentration. Additionally, we present sensitivity
analyses to the S and the overgrowth effect in order
to provide reasonable constraints on uncertainties
associated with Mg/Ca‐based T.

5.2.1. Carbonate Ion Concentration

[15] A plausible candidate for the high Mg/Ca
values is the variation in carbonate ion concentra-
tion ([CO3

2−]) during G. ruber calcification.
Although the distribution of alkalinity in eastern
Mediterranean Sea is difficult to determine due to
the spatially and temporally limited measurements
[Schneider et al., 2007], three lines of evidence add
confidence that our high Mg/Ca ratios could not be
attributed to the carbonate ion effect. The estimated
[CO3

2−] values in the Aegean Sea (241–375 mmol/kg
[Triantaphyllou et al., 2010]) are inside the range
observed in the entire Mediterranean Sea (170–
300 mmol/kg (E. A. Boyle, Carbcalc 5e, 2005,
available at http://boyle.mit.edu/∼ed/miscellaneous.

html)) and in the open ocean (110–280 mmol/kg
[Russell et al., 2004]). Second, planktonic forami-
niferalMg/Ca ratios have been shown to be constant,
or even to decrease, when [CO3

2−] > 200 mmol/kg
[Russell et al., 2004]. Finally, according to the
calculations of Kısakürek et al. [2008] on cultured
G. ruber from the Red Sea, [CO3

2−] has no effect on
Mg/Ca values between S values of 32 and 41 psu.

5.2.2. Salinity

[16] In order to examine the S influence, we cal-
culated the predicted and residual Mg/Ca for our
samples. The predicted Mg/Ca is obtained using
the equations of Anand et al. [2003] and Kısakürek
et al. [2008]. The residual Mg/Ca is the observed
minus the predicted value and represents the excess
T‐independent G. ruber Mg/Ca variability. Pre-
dicted G. ruber Mg/Ca values are generally much
lower than observed ones (Table 3).

[17] Our residual Mg/Ca values do not exhibit a
significant correlation with mean annual SSS (R2 =
0.19) (Figure 5). The comparison with other Med-
iterranean core tops [Ferguson et al., 2008;
Boussetta et al., 2011] shows similarly wide scatter,
especially at high values (Aegean and Levantine
regions), which cannot be easily attributed to S
alone. This differs markedly from core tops
retrieved at lower open ocean salinities (32.6 < S <
37 psu [Mathien‐Blard and Bassinot, 2009]; 35.6 <
S < 37.3 psu [Arbuszewski et al., 2010]), where
the residual Mg/Ca seems to be correlated with
SSS. However, those data sets do not include
samples from S > 37.3 psu and therefore we cannot
directly compare our results in the same S range. At

Figure 4. G. ruber (w) Mg/Ca versus sea surface temperature (SST) [Antonov et al., 2006]. Aegean core tops are
symbolized by blue diamonds, while additional Mediterranean core tops are shown as yellow triangles [Ferguson
et al., 2008] and orange squares [Boussetta et al., 2011]. The red and green curves are the exponential regressions
of Lea et al. [2000] and Anand et al. [2003], respectively. The scattered Mg/Ca data for all the Mediterranean show
the poor relationships between Mg/Ca and SST.
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S > 38.5 psu, most of our measurements depart from
the empirical regression line of Mathien‐Blard and
Bassinot [2009] and show that in such high salinity
environments there is an additional contribution that
leads the Mg/Ca ratio to ultrahigh values.

5.2.3. Diagenetic Influence on Mg/Ca

[18] A persistent problem in many paleoceano-
graphic studies is the potential for diagenetic pro-
cesses to compromise the fidelity of geochemical
proxies on microfossils, such as foraminifera.
Planktonic foraminifera are especially sensitive to
such chemical alteration [Sexton et al., 2006].
Inorganic/diagenetic calcite, in the form of over-
growths, may mask the primary oceanographic
signal of planktonic foraminiferal tests and sub-
stantially bias the resultant Mg/Ca ratios to more
positive values [Regenberg et al., 2007; Boussetta
et al., 2011]. Due to inorganic calcite containing
about an order of magnitude more Mg than
planktonic foraminiferal calcite [Mucci, 1987],
only a small amount of overgrowth remaining on
the foraminiferal test after the Mg‐cleaning proce-
dure would be sufficient to raise the Mg/Ca ratio of
the sample calcite [Regenberg et al., 2007]. Such
inorganic calcite can be easily distinguished from
the biogenic calcite because it consists of large,
equant in size and shape crystals, often growing
inward or outward from the test surface with
radially directed c axes [Crudeli et al., 2004].
According to Hover et al. [2001], during early
diagenesis in pore waters original biogenic crys-
tallites are transformed via inorganic crystal growth
processes which act to lower the surface free

energy of crystallites by producing more equant
and larger crystals. Particularly in the case of high‐
Mg calcite, its elongated rhombohedral crystal
habits become more equant in shape by dissolution
at tips of grains and by precipitation on the planar
crystal surfaces.

5.2.3.1. Control of High‐Mg Calcite on the Aegean

Diagenetic Overgrowths

[19] An unusual feature of the eastern Mediterra-
nean sediments is that they contain both the less
(low‐Mg calcite) and the more (high‐Mg calcite)
soluble CaCO3 polymorphs [Thomson et al., 2004].
Especially the latter is usually found in sediments
below waters where the carbonate system is over-
saturated, and therefore the high‐Mg calcites found
in the eastern Mediterranean marls are believed
to be diagenetic [Calvert and Fontugne, 2001].
Additionally, the well‐mixed water column in the
eastern Mediterranean basin has a T > 12.5°C
[Klein et al., 1999], so that the high‐Mg calcite is
favored to precipitate in sediments [Morse et al.,
1997]. The geochemical fingerprint of this alter-
ation, crystallites with high‐Mg concentrations, has
been observed on planktonic foraminiferal tests from
different subbasins (Ionian, Levantine basins) of the
eastern Mediterranean Sea (∼10% Mg [Ferguson
et al., 2008]; 10–12% Mg [Boussetta et al., 2011]).

[20] In the case of the oversaturated Aegean basin,
Triantaphyllou et al. [2010] have documented
overcalcification on living coccospheres of Emi-
liania huxleyi coccoliths during winter season,
possibly due to supersaturation of the water
column. This could be interpreted as evidence

Figure 5. Residual Mg/Ca (observed Mg/Ca minus predicted Mg/Ca, see text) versus sea surface salinity (SSS)
[Antonov et al., 2006]. Aegean core tops are symbolized by blue diamonds, while other Mediterranean core tops
are shown as yellow triangles [Ferguson et al., 2008] and orange squares [Boussetta et al., 2011]. The black dashed
curve is the linear regression equation obtained by Mathien‐Blard and Bassinot [2009].
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of overgrowth initiation, even within the water
column, and agrees well with the previously pub-
lished strong diagenetic effect on the same spe-
cies from eastern Mediterranean sediments [Crudeli
et al., 2004]. These observations reinforce our
assumption for the presence of high‐Mg over-
growths also impacting ourG. ruber tests. The water
column is supersaturated with respect to calcite
throughout the year (5.5 < W < 8.6 [Triantaphyllou
et al., 2010]), and pore waters at and just below
the seafloor have been saturated with respect to Mg
calcite for at least the past 14000 years [Cita et al.,
1977], suggesting that diagenetically induced high‐
Mg precipitation caused the observed overgrowths.

5.2.3.2. Mechanism of the Diagenetic Influence:

Correlation Between Salinity and Calcite Saturation

State

[21] Although it is difficult to pinpoint the true
mechanism causing the observed overgrowths, it is
most likely related to the degree of saturation of the
water column. The saturation mechanism was
proposed by van Raden et al. [2011] for the central
Mediterranean, and verified by Boussetta et al.
[2011] for the entire Sea (expressed mostly in
Levantine Basin); thus it is logical to invoke it here
for the Aegean Sea.

[22] In hypersaline basins like the Aegean, rela-
tively high T and S values are expected to produce
waters supersaturated with respect to CaCO3 and
hence promote the precipitation of inorganic cal-
cite. In particular, the warm and salty bottom
waters in the south Aegean have a very high sat-
uration state, meaning that the number of ions
increases, which results in a higher ionic strength
but also in a decrease of their activity [van Raden
et al., 2011]. These disproportional activities for
the different ions in the carbonate system are
directly represented by the absolute [CO3

2−] values
and indirectly by the saturation state of seawater
[Raitzsch et al., 2010] and the rate of calcite pre-
cipitation [Dueñas‐Bohórquez et al., 2009]. Con-
sequently, the S increase combined with highly
saturated conditions in the Aegean Sea lead to a
faster rate of Mg2+ substitution for Ca2+ in calcite.
Despite the fact that these cations have similar
electrochemical characteristics, the relatively small
ionic radius of Mg2+ severely distorts the sixfold
coordinated calcite lattice and favors the creation of
a new one, which is characterized by a higher
average Mg2+ density and is represented by the
occurrence of high‐Mg overgrowths [Zhang and
Dawe, 2000]. The absence or their minor contri-

bution in the north Aegean Sea is likely linked to
its lower saturation state, due to the higher fresh-
water runoff from the Black Sea.

[23] Our observations seem to confirm a strong link
between the water column carbonate composition
and salinity of the interstitial waters and the pro-
duction of diagenetic high‐Mg overgrowths on
G. ruber. According to this scenario, the absence of
secondary precipitations in the less saline open
ocean [Arbuszewski et al., 2010] could be attrib-
uted to the fact that deep waters in the open ocean
are either undersaturated (when dissolution occurs)
or only slightly oversaturated (W just over 1).

5.2.3.3. Assessing the Extent of Diagenetic

Alteration and Its Paleoceanographic Implications

[24] The mode of diagenetic alteration presumably
depends on many factors, including time, water
depth, burial history, sediment composition, burial
temperature, pore water chemistry, and crystallog-
raphy/morphology of foraminifer shells [Regenberg
et al., 2007; Boussetta et al., 2011]. Detailed
inspection of overgrowths on G. ruber specimens is
a powerful tool to trace the type and degree of
diagenetic modifications, as well as to interpret the
associated high Mg/Ca ratios.

[25] In our samples we have clear evidence that
G. ruber are differentially affected by carbonate
diagenesis in the Aegean Sea (Figure 6). In the case
of samples with 35 < S < 37 psu (north Aegean),
overgrowth effects are less apparent in the final
chamber (Figures 6a and 6b), displaying slightly
overgrown specimens. At 37 < S < 38.5 psu
(subbasins between north and south Aegean), sec-
ondary precipitates are observed in clusters and
gradually in the whole periphery of the tests
(Figures 6c and 6d). We frequently observe that the
number and extent of these high‐Mg outgrowing
overgrowths decrease with chamber position in the
final whorl, since they mostly occur parallel to the
aperture (Figure 6d). The gradual diagenetic
increase in a N‐S direction is more evident in the
south Aegean (38.5 < S < 39.5 psu), where G. ruber
specimens show a distinct additional layer on their
outer surface, which is comprised by large, well‐
developed euhedral crystals, typical of heavily
overgrown specimens (Figures 6e and 6f).

[26] Evidences of more massive overgrown speci-
mens in the Aegean Sea compared to those
observed in the Red Sea [Hoogakker et al., 2009]
could probably be the cause of our higher Mg/Ca
ratios (maximum 19.6 and 13.0 mmol/mol,
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respectively). A possible reason for both the more
active diagenetically driven enrichment in Mg and
the more extensive overgrowth effects encountered
in the Aegean Sea could be the different degree of
carbonate dissolution and precipitation, as well as
the degree of calcite supersaturation between the
basins. The maximum saturation state was found at
36.5 ≤ S ≤ 40 psu, due to the rapid decrease in
alkalinity in such settings [Zhong and Mucci,
1989]. Furthermore, the carbonate removal and
precipitation, relative to S change, had been found
to be faster in waters with 36.5 ≤ S ≤ 40 psu than in
extremely high salinity waters (S ≥ 40 psu) [Morse
et al., 1984]. Indeed, the most recent available data
[Triantaphyllou et al., 2010] for the Aegean car-
bonate system (in a N‐S direction) have revealed W
calcite values ranging from 5.5 to 8.6. This sce-
nario is also supported by the fact that the diage-
netic alteration of periplatform deposits, such as
those of the Aegean, is a more rapid and extensive
process relative to monopelagic deep‐sea sedi-
ments, because these metastable phases (e.g., high‐
Mg calcite) have a higher diagenetic potential
[Melim et al., 2002].

[27] Overall, the results contribute to our under-
standing of the complexities of the Mg/Ca proxy in
the Aegean Sea (eastern Mediterranean) and
highlight that accurate reconstruction of SSTs
hinges on our ability not only to identify but
to also quantify the amount of diagenetic over-
print. We therefore suggest that a microanalytical
approach, such as flow‐through time resolved
analysis (FT‐TRA) [e.g., Boussetta et al., 2011] or
Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry (LA‐ICPMS) [e.g., Hoogakker et al.,
2009], must be used to delineate the pure forami-
niferal calcite Mg/Ca signal from that of inorganic
high‐Mg calcite, such that use of diagenetically
compromised foraminiferal shells will lead to a
sensitive T proxy in similar subtropical settings
characterized by high salinity, excessive evapora-
tion, and restricted circulation.

6. Conclusions

[28] The G. ruber Mg/Ca ratio data set from a N‐S
core top transect along the Aegean Sea supple-
mented with SEM analyses allows us to directly

Figure 6. SEM images of Aegean G. ruber tests showing the gradually outgrowing overgrowths from (a and b)
slightly (35 < S < 37 psu), (c and d) moderately (37 < S < 38.5 psu), and (e and f) heavily overgrown specimens
(38.5 < S < 39.5 psu). Scale bars are indicated on each image.
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observe the precipitation of high–Mg calcite
overgrowths and to address the anomalously high
Mg/Ca ratios. The diagenetic overgrowth effect
provides an explanation for why the magnitude of
planktonic foraminiferal Mg/Ca in the eastern
Mediterranean may differ from their counterparts in
other regions (e.g., open ocean). Our results show
that:

[29] 1. G. ruber Mg/Ca appears anomalously high
relative to in situ SSTs and those predicted using
open ocean Mg/Ca‐T calibrations.

[30] 2. These elevated values correlate poorly with
SST and SSS, indicating that they cannot be
explained by T or S variations alone. The primary
oceanographic signal is masked by the diagenetic
processes through the precipitation of high–Mg
calcite overgrowths.

[31] 3. The first field‐based evidence of overgrowth
effect on foraminiferal Mg/Ca ratios from the
Aegean Sea emphasizes the key role that carbonate
saturation state has on early diagenesis of G. ruber
calcite and demonstrates how effective this over-
print is at increasing Mg/Ca ratios, such that only
when it is accounted for in such environments can
the paleothermometer be potentially more reliable.

[32] 4. SEM evidence supports the general trend to
stronger diagenetic overprint in the south Aegean
(S > 38.5 psu). The unique features of the Aegean
setting, particularly its semienclosed nature and
high salinity, in combination with the different
degree of carbonate dissolution/precipitation and
the degree of calcite supersaturation between the
subbasins, could be the most plausible explanation
for the observed N‐S diagenetic alteration.
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USING PLANKTONIC FORAMINIFERAL Mg/Ca RATIOS TO DETECT 
A DOUBLE TEMPERATURE-SALINITY INFLUENCE IN THE AEGEAN 
SEA 
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Abstract 
 
Optimal use of Mg/Ca as a paleotemperature proxy requires identifying and further isolating the influence of additional 
factors that control the incorporation of Mg2+ into foaminiferal calcite. In high salinity settings, to examine the salinity 
effect requires study of regions where strong observed gradients are accompanied by only small changes in temperature. 
The Mediterranean Sea, due to its large salinity (35-40 psu) and minor temperature (18-22 0C) N-S trending, provides an 
ideal environment to test the salinity effect. We expand on previous, unaltered diagenetically, core-top and plankton tow 
results for the Aegean and the broader Mediterranean Sea focusing on surface-dwelling species Globigerinoides ruber and 
Globigerina bulloides. The T-independent “excess” Mg/Ca (the “residual” between the “observed” and “predicted” Mg/Ca 
composition), which essentially acts as a measure of how salinity biases the temperature estimate, is well correlated with 
sea surface salinity. This salinity sensitivity (25%/psu) deduced from our combined data set is in good agreement with 
recently published plankton tow and core-top studies, but far higher than that found in cultured foraminifera. 
 
Keywords: Mg/Ca paleothermometry, planktonic foraminifera, Mediterranean Sea, proxy 
validation, palaeoceanography. 
 
 
1. Introduction 
 

The tropical and subtropical regions are responsible for transporting heat to the higher 
latitudes and play an important role in climate. Therefore, the sensitivity of the tropical oceans in 
climate change, as reflected by variations in sea surface parameters [sea surface temperature (SST) 
and sea surface salinity (SSS)], is an important issue in climate research. Over the past decade, the 
applicability of the planktonic foraminiferal Mg/Ca paleothermometer in (sub)tropical settings, 
such as the semi-enclosed Mediterranean Sea, has been of special interest due to their sensitivity to 
temperature changes as well as their unique characteristics (e.g. low productivity and extreme 
salinities) (Hoogakker et al., 2009; Kontakiotis et al., 2011; Antonarakou et al., in press, this 
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volume). Especially the Eastern Mediterranean Sea is ideal for addressing proposed forcing 
mechanisms (Triantaphyllou et al., 2009a,b) of tropical climate variability and furthermore 
provides an excellent opportunity to delineate the role of salinity on this paleothermometer. 

Several recent studies (Ferguson et al., 2008; Kisakürek et al., 2008; Duenas-Bohórquez 
et al., 2009; Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010; Kontakiotis et al., 2011; 
Martínez-Botí et al., 2011; Sabbatini et al., 2011) have highlighted the secondary role of salinity, 
beyond temperarure, as influential on Mg/Ca. In the laboratory, culture experiments have focused 
mostly on Orbulina universa and G. sacculifer, showing that salinity exerts a small effect on entire 
test Mg/Ca ratios with an observed increase of 4-11%/psu (Lea et al., 1999; Nürnberg et al., 1996; 
Kisakürek et al., 2008; Duenas-Bohórquez et al., 2009). Despite the fact that recent works have 
focused on core-top material (Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010) and also 
confirm the existence of such an S bias, little work has been published until recently on systematic 
field Mg/Ca studies from semi-enclosed basins characterized by large salinity gradients (Ferguson 
et al., 2008; Hoogakker et al., 2009; Kontakiotis et al., 2011; Sabbatini et al., 2011). Most 
researchers have chosen to apply Mg/Ca at locations where S values remain relatively constant. 
Additionally, little effort has been made to account and correct for salinity in paleoceanographic 
application of the proxy (e.g. Groeneveld et al., 2008; Mathien-Blard & Bassinot, 2009).  

Especially for the Mediterranean Sea, the study of Ferguson et al. (2008) represents the 
first attempt to use core-top samples and coincident temperature data to quantify the salinity effect 
on Mg2+ uptake in multiple species of planktonic foraminifera. More recent works of van Raden et 
al. (2011), Boussetta et al. (2011), Kontakiotis et al. (2011), Sabbatini et al. (2011) and 
Antonarakou et al. (in press, this volume) identified the salinity and overgrowth effects in Western 
and Eastern Mediterranean basins, as two of the major limitations to accurately applying 
planktonic foraminiferal Mg/Ca (G. bulloides and G. inflata - van Raden et al., 2011; G. ruber – 
Boussetta et al., 2011; Kontakiotis et al., 2011; Sabbatini et al., 2011) in the region. Similarly, this 
study considers the restricted environment of the Aegean Sea, where S shows much greater 
gradients than in the open ocean, and we aim to further constrain the potential impact of varying 
water mass properties on the Mg2+ incorporation into foraminiferal tests. In this regard, the present 
study serves as a timely complement to all these field studies, evaluating the salinity factor and 
explaining the apparent discrepancy between SST and observed elevated G. ruber Mg/Ca. 
 
2. Material and Methods 
  
2.1 MODERN REGIONAL SETTING 
 In order to assess the direct and indirect effects that temperature and salinity may have on 
planktonic foraminiferal Mg2+ uptake, we measured Mg/Ca ratios from a core-top (0-1 cm) N-S 
transect along the Aegean Sea. At present, the Aegean Sea is characterized by the spatial 
distribution pattern of both sea surface temperature and salinity variables (Poulos et al., 1997). 
SST values in the study area reflect a balance dominated by high energy gain from solar irradiation 
during the widespread subtropical high pressure conditions in summer, and considerable heat loss 
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during evaporation. With regard to regional SST records, eddy activity in the study area also 
contributes to salinity variations and this is the reason we emphasize that the intersection of these 
ecological tendencies, with the unique hydrographic conditions and the hypersaline nature of the 
Eastern Mediterranean basin, creates unique impacts on the sedimentary and fossil record. As a 
result, the former ranges between 18 and 22ºC (Fig. 1a), while the latter ranges from less than 35 
psu near the Strait of Dardanelles to more than 39.5 psu in the extreme south of the Aegean basin 
(Fig. 1b) (Word Ocean Atlas, 2005–Antonov et al., 2006). The most pronounced temperature and 
salinity contrasts occur in a N-S direction along the Aegean Sea (Fig. 1a,b and Table 1), with the 
cooler and fresher waters in the north. The fact that distinct N-S-trending temperature and salinity 
gradients exist for such a small geographic area makes it a suitable region to interpret the elevated 
Mg/Ca ratios and their relationship to salinity. 
 

 
 
Fig. 1: Map of the Mediterranean Sea (modified after Kontakiotis et al. (2011)) showing large N-S trends for mean annual 
a) sea surface temperature (SST) and b) sea surface salinity (SSS) in the Aegean region. Inset shows the location of the 
Aegean sediment cores and the main patterns of the surface circulation (grey arrows), cyclonic (solid circles) and 
anticyclonic gyres (dashed grey circles).  
  
2.2 STUDIED SPECIES 
 We have specifically targeted the tropical spinose planktonic species Globigerinoides ruber 
since a) it is ubiquitous in paleoceanographic studies, and more explicitly it has been used for the 
calibration of the Mg/Ca tracer (Lea et al., 2000; Dekens et al., 2002; Kisakürek et al., 2008), b) it 
dominates modern times, develops throughout the year and it is the most abundant planktonic 
foraminifera species in the Mediterranean Sea (Pujol & Vergnaud-Grazzini, 1995), c) the shell 
geochemistry of this species in core-tops has been reported to directly represent annual sea surface 
temperatures (Dekens et al., 2002), without vital effects in its optimum environmental regimes 
(Wang et al., 1995), d) it is a reliable indicator of (sub)tropical surface-water conditions (Lea et 
al., 2000; Dekens et al., 2002; Anand et al., 2003) since it dwells in the upper 50 m of the water 
column during its life cycle (Hemleben et al., 1989), e) it presents the widest T and S tolerance 
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ranges (16-32°C and 22–49‰) and it has the highest upper salinity limit (Hemleben et al., 1989; 
Bijma et al., 1990) among the warm water taxa-indicators that have been examined in the Aegean 
planktonic foraminiferal fauna, f) its symbiotic relationship with photosynthesizing dinoflagellates 
(Hemleben et al., 1989) allows it to succeed in low nutrient environments, as the Eastern 
Mediterranean, and g) it appears to be an appropriate organism to monitor temperature changes 
over time, via Mg/Ca analyses, because it does not deposit a gametogenetic calcite of any 
significant thickness (Ni et al., 2007). 
Table 1: Core-top locations, coordinates, seafloor water depths, mean annual temperature and salinity data and Mg/Ca 
ratios for G. ruber of each sample used (data from Kontakiotis et al. (2011), Tables 1, 3). “Residual” Mg/Ca is the 
“observed” Mg/Ca minus “predicted” Mg/Ca. The latter has been converted using the calibration of Anand et al. (2003). 
Abbreviations: SST-Sea surface temperature, SSS-Sea surface salinity. SST and SSS data for each sample were derived 
from the World Ocean Atlas Climatology (WOA, 2005). 

 
Sample code 

Coordinate  
Water 
Depth 

(m) 

 
SST 
(ºC) 

 
SSS 

(psu) 

 
Observed 

Mg/Ca 

 
Predicted 

Mg/Ca 

 
Residual 

Mg/Ca 
Latitude 

(ºN) 
Longitude 

(ºE) 

(1)M51-3-594  37.902.500 26.218.500 1005 19,750 38,825 3,65 2,34 1,31 

(2)M51-3-596  38.954.833 24.753.333 883 19,030 37,750 3,36 2,19 1,17 

(3)M51-3-601  40.088.833 24.611.167 995 19,000 36,000 3,91 2,18 1,73 

(4)M51-3-602  40.217.000 25.240.000 1496 18,750 35,300 3,51 2,14 1,37 

(5)M71-3-Rho02  35.370.138 27.420.105 1304 20,550 39,135 6,69 2,51 4,18 

(6)M71-3- SK 01  39.330.353 23.480.010 1267 19,550 36,650 3,53 2,29 1,24 

(7)M71-3-Her 01  33.550.440 27.440.444 2488 21,550 39,170 10,39 2,75 7,64 

(8)M71-3-Her 03  29.000.000 33.400.000 3090 21,385 39,196 8,23 2,71 5,52 

(9) C6 37.570.416 24.160.930 311 19,325 38,550 15,28 2,25 13,03 

(10) C18 37.480.198 24.630.561 257 19,190 38,525 13,06 2,22 10,84 

(11) C38 37.620.619 24.950.898 191 19,150 38,610 9,96 2,21 7,75 

(12)M-15-143 35.520.480 26.370.390 401 20,250 39,115 11,69 2,44 9,25 

(13)M-15-145 35.440.830 26.480.539 1402 20,300 39,118 16,02 2,46 13,57 

(14)M-15-224 35.340.740 26.310.230 1041 20,350 39,125 8,30 2,47 5,84 

(15)SL52BC3 35.470.427 27.270.292 1316 20,520 39,130 6,25 2,50 3,75 

(16)NS-14 36.380.550 27.000.280 505 18,520 39,070 6,90 2,09 4,81 

(17)NS-40 37.010.130 26.190.040 1078 19,775 39,015 9,30 2,34 6,96 

(18)MSB4 36.150.010 24.060.380 914 19,465 38,880 6,62 2,28 4,34 

(19)MSB7 35.390.990 26.130.020 2273 20,295 39,120 4,75 2,45 2,29 

(20)MNB5 40.150.000 25.450.000 520 18,625 35,300 5,23 2,11 3,12 

(21)MNB6 40.340.742 25.070.991 152 18,500 35,250 5,94 2,09 3,85 

(22)MNB7 40.160.750 24.500.750 724 18,950 35,900 4,72 2,17 2,55 
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2.3 SAMPLING STRATEGY AND SITE SELECTION 
 Hence G. ruber appears to be the most flexible, with respect to temperature and salinity 
changes; their tests were obtained from a total of 22 Aegean and Levantine Sea surface sediment 
sites (Kontakiotis et al., 2011). For the purpose of this study, we follow the recent findings of 
Boussetta et al. (2011), in which despite the fact that high-Mg diagenetic calcite on G. ruber 
occurs over the whole Mediterranean Sea, this phenomenon is more evident in samples located in 
areas with salinity higher than 38.5 psu. Therefore, the sampling locations used in this study come 
merely from North Aegean (S<38.5 psu). They are carefully selected based on the major 
circulation features in representative Aegean sub-basins as well as the Black Sea Water influence. 
Our data set is also supplemented by additional core-top samples from Ferguson et al. (2008) and 
van Raden et al. (2011) in Eastern and Central Mediterranean respectively.  
 
2.4. Mg/Ca ANALYSIS 
 Between 20 and 35 individual specimens were picked from each sample within the 250-355 
μm size fraction. Approximately 200-350 μg of calcite were prepared for crushing, loading and 
cleaning. This approach averages the temperature signal recorded by individual tests comprising 
the sample population (Barker et al., 2003). Prior to cleaning and under microscopic view, the 
shells were gently crushed, using methanol-cleaned glass plates, to ensure that all chambers were 
opened without pulverizing the sample, and the broken parts were loaded into acid-cleaned micro-
vials. The cleaning procedure followed the “Cd method” (Rosenthal et al., 2004), which involves a 
number of discrete sequential steps with the objective of removing various contaminant phases, (a) 
clay materials, (b) Mn-Fe-oxide coatings (which could be a contamination source associated with 
reducing conditions in the Eastern Mediterranean), and (c) organic matter. 
 Foraminiferal trace element cleaning procedures were performed at the Institut de Ciència I 
Tecnologia Ambientals (ICTA) at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and Mg/Ca 
ratios were analyzed by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS), also at the 
UAB. The samples were measured against a set of multi-elemental standard solutions prepared 
from single-element primary standards and matrix-matched to 40 ppm Ca. The long-term 
reproducibility of the Mg/Ca analyses yielded precisions of 1.9%, based on repeated analysis of 
two consistency standards (n=74) with variable metal/Ca ratios to mimic the natural variations in 
foraminifera. 
 
3. Results and Discussion 
 
3.1 TEMPERATURE: THE DOMINANT CONTROL ON Mg/Ca RATIO 
 As previous studies (Ferguson et al., 2008; Kontakiotis et al., 2009a,b) have shown 
temperature is the overriding control in Mediterranean. The T-Mg/Ca relationship in both studies 
has been described by an exponential function, which is consistent with the thermodynamic 
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principles and the exponential nature of previous Mg/Ca calibration studies (e.g. Nürnberg et al., 
1996, Lea et al., 2000; Dekens et al., 2002; Anand et al., 2003). Particularly, in Aegean Sea its 
sensitivity is equal to 49.4%/0C (Kontakiotis et al., 2009a,b). Given the existence of the same data 
set between these works and the present study, and having in mind that our work here 
complements this and other studies in the same region, we focus on the salinity effect in order to 
develop a fuller understanding of the cause of the anomalously elevated G. ruber Mg/Ca ratios, as 
well as the uncertainties associated with Mg/Ca paleothermometry.  
 
3.2 SALINITY EFFECT 
 The observed elevated S values could generate higher foraminiferal Mg/Ca ratios, leading 
to overestimates of sea surface Ts. This same trend toward higher Mg/Ca ratios in higher salinity 
waters have also been recorded beyond the Mediterranean Sea, in G. ruber core-top calibration 
studies from the Pacific, Indian and Atlantic basins (Dekens et al., 2002; Lea et al., 2000; 
Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010). For this reason, as the absolute 
Mg/Ca-based T estimates (regardless of chosen calibration equation) were unreasonably high, we 
performed the separation of the S effect on our data set, which essentially acts as a measure of how 
S biases the T estimate from sedimentary specimens. 
 At the time of the present study, and having in mind the extensive review on this issue by 
Kontakiotis et al. (2011), Boussetta et al. (2011) and Sabbatini et al. (2011) we must take into 
account the diagenetic alteration, where presents. Excluding all the samples reflecting the 
overgrowth effect, our Aegean data set is drastically reduced. In order to shed further light on the 
actual impact of salinity that cause the high Mg/Ca ratios on the geochemical composition of G. 
ruber tests and in our attempt to cover the whole salinity range in Aegean Sea (35<S<39.5), we 
also use Mediterranean samples from Ferguson et al. (2008) and van Raden et al. (2011) studies. 
The compiled data span a large range of salinity values, ranging from 35 to 39 psu. Due to the 
sparseness of G. ruber Mg/Ca measurements, especially in Western Mediterranean, little is known 
about the impact of salinity effect on this species. Published field data for the total salinity 
influence are limited and make it difficult to draw a coherent picture of the salinity effect in this 
region. For this reason and for the purpose of this study, we use a combined data set, including G. 
ruber and G. bulloides specimens. This may oversimplify the true variability, especially for G. 
bulloides, which live and calcify over a considerable depth range. However, although it is almost 
impossible to obtain species with truly the same habitats in nature and especially in such a small 
geographical area like the Aegean Sea, three lines of evidences provide confidence that this 
approach seems justified. The first is that G. bulloides is a planktonic foraminifer that mainly lives 
in the upper part of the water column without experiencing to greater water depths (Schiebel et al., 
1997) and particularly for the Mediterranean calcification takes place down to a water depth of 
about 100 m (van Raden et al., 2011). Although high, compared to the depth habitat at which G. 
ruber specimens are observed, they are not significantly outside their relevant depth range. This 
shallow assigned depth is also supported by upwelling events along the studied region, their 
occurrence and strength affects the preferred depth habitat of G. bulloides (Hemleben et al., 1989). 
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So, we might argue that the ecological characteristics of the studied species do justice to the 
narrowest uncertainly limits in the Mg/Ca proxy, essentially when repeat measurements of Mg/Ca 
are performed from comparable ambient conditions. Secondly, G. bulloides Mg/Ca ratios have 
been shown not to change with depth (van Raden et al., 2011), suggesting that this species 
calcifies very shallow in the Mediterranean. Finally, according to the findings of van Raden et al. 
(2011), Kontakiotis et al. (2011) and Boussetta et al. (2011) on both these species retrieved from 
core-tops and plankton tows, overgrowth effect has a proportionally large influence on their tests, 
a fact that allows us to delineate the real salinity effect if the secondary inorganic precipitations 
considered. In order to assess sensitivity of foraminiferal Mg/Ca and Mg/Ca-based temperatures to 
our assumptions, and to place reasonable constraints on sources of uncertainty, we use in our 
combined data set only the shallowest plankton tow samples (0-60 m) of G. bulloides (van Raden 
et al., 2011). We further note that we also exclude all core-top samples which have been indicated 
by the same authors to be impacted by high-Mg overgrowths.  
 

 
Fig. 2: “Residual” Mg/Ca plotted against the sea surface salinity (SSS) (Antonov et al., 2006). “Predicted” Mg/Ca values 
have been converted using the calibration of Anand et al. (2003), and “residual” Mg/Ca is the “observed” Mg/Ca minus 
“predicted” Mg/Ca. Aegean core-tops are symbolized by blue diamonds (this study – G. ruber), while additional 
Mediterranean core-tops are shown as red (Ferguson et al., 2008 - G. ruber) and green (van Raden et al., 2011 – G. 
bulloides) diamonds respectively. The red and green colored triangles give the previously published findings of Ferguson et 
al. (2008) and van Raden et al. (2011) respectively for G. bulloides. The black line shows the exponential regression 
calculated taking all the data into account. Equation and correlation coefficient of the combined data set are also shown. 
 
3.3 “RESIDUAL Mg/Ca” – SALINITY RELATIONSHIP 
 In order to examine the S effect and furthermore to separate the potential bias on our data 
set, we calculated the “predicted” and “residual” Mg/Ca. To gain consistency with the relevant 
data from Ferguson et al. (2008), the “predicted” Mg/Ca is obtained by the equation of Anand et 
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al. (2003) and corresponds to the Mg/Ca values that should be expected from a T effect only. The 
“residual” Mg/Ca is equal to the “observed” Mg/Ca minus the “predicted” Mg/Ca and represents 
the “excess” T-independent Mg/Ca variability for both species. As observed in Table 1, the G. 
ruber “predicted” Mg/Ca values are generally much lower than “observed” Mg/Ca values, 
similarly with that concluded by van Raden et al. (2011) for G. bulloides. In fact, these positive 
values indicate that G. ruber Mg/Ca ratios are higher than expected from in-situ SSTs.  
 Assuming the recent observations of Ferguson et al. (2008) that the “excess” Mg/Ca 
possibly reflects the salinity influence in the Mediterranean Sea, we correlate the “residual” Mg/Ca 
values of the combined data set with SSS, a similar approach to that taken by Arbuszewski et al. 
(2010) and Mathien-Blard & Bassinot, (2009) in more global applications. The purpose of this 
approach is not to produce a new data set for a calibration equation in the Mediterranean to replace 
earlier studies, but rather to demonstrate how effective this approach is in providing accurate and 
precise estimates of the salinity bias in such high salinity settings; a problem that plagued all 
previous efforts and therefore has far eluded the paleoceanographic community. When plotting the 
data of Ferguson et al. (2008) from Eastern and van Raden et al. (2011) from Western 
Mediterranean together with our data from the Aegean, we observe that the correlation between 
“residual” Mg/Ca and salinity is moderate (R2 = 0.55) (Fig. 2). Additionally, as can been readily 
seen from Figure 2, both the core-toped and plankton towed G. bulloides data (Ferguson et al., 
2008; van Raden et al., 2011) overlap well the G. ruber core-top data from the Mediterranean, 
clearly confirming the significant secondary bias of salinity on the Mg/Ca thermometer. Although 
a simple linear regression can be fit to the data, it does not result in a better correlation coefficient 
than an exponential regression. Moreover, the most recent global published data presented, by 
Arbuszewski et al. (2010), point to a non-linear relationship. We find that our “residual” Mg/Ca 
data increase rapidly to large positive values at higher salinities (>38 psu), whereas at lowest 
salinities (around 35.5 psu) an asymptotic effect was observed.  
 The S coefficient deduced from the combined dataset indicates that unaltered by diagenesis 
G. ruber and G. bulloides Mg/Ca increases exponentially by 25.09%/0C and illustrates the 
secondary, beyond T, dependence on salinity. The resulting ≈25% Mg/Ca increase per psu that we 
observe follows the overall range of the Ferguson et al. (2008) observations (29±12.5% for G. 
ruber specimens >150μm and 15.7±14.9% for specimens >250μm) from the entire Mediterranean 
and is also -at least statistically- comparable to relevant, more global, core-top and plankton tow 
studies (15%-Mathien-Blard & Bassinot, 2009; 16%-Martínez-Botí et al., 2011; 27±4%- 
Arbuszewski et al., 2010). But, surprisingly, it is about 4 times stronger than what has been 
published from G. ruber (>300 μm size fraction) culture experiments (6±2%/psu) in the Red Sea 
(Kisakürek et al., 2008). Notwithstanding that our results argue against the weak 6%/psu Mg/Ca 
sensitivity to salinity observed in culture experiments, this deviation is not surprising since our 
data set consists of core-tops and plankton tows, where the foraminifera have presumably grown 
their entire shell at the same sea surface conditions, while in culture experiments the salinity effect 
on Mg/Ca can be addressed though the analysis of the last chambers which calcified during the 
course of the experiment. Consequently, as Mathien-Blard & Bassinot (2009) have proposed for 
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G. ruber, the weaker salinity effect deduced from culture experiments (e.g. Kisakürek et al., 2008) 
indicate that during the later stages of its shell development, the incorporation of Mg in the calcite 
lattice is less affected by salinity than during the early stages. 
 
4. Conclusions 
 
 We analyzed G. ruber Mg/Ca from a core-top transect along the Aegean Sea. We used the 
environmental differences between our sample sites, as well as the principal biological 
characteristics of G. ruber and G. bulloides (obtained from relevant Mediterranean data sets), to 
explore their effects on the measured Mg/Ca ratio. We identified a large, temperature independent 
influence on G. ruber Mg/Ca ratios that is evidently related to sea surface salinity. This highlights 
the need for salinity correction before Mg/Ca-based SST reconstructions can be unambiguously 
realized in similar settings. The exponential dependence of “residual” Mg/Ca on salinity, based on 
the combined data set from the Mediterranean add to the growing body of evidence for a 
significant salinity effect on the incorporation of Mg2+ in the planktonic species G. ruber (w). The 
good fit to data from other subtropical settings (Red Sea-Kisakürek et al., 2008; Indo-Pacific and 
the Atlantic oceans-Mathien-Blard & Bassinot, 2009; Arbuszewski et al., 2010; Martínez-Botí et 
al., 2011) is also encouraging, because it implies that the T and S effects on Mg2+ uptake in 
Aegean Sea are being properly described. However, although this systematic relationship appears 
to be robust, additional work from additional sites in the Mediterranean and on other planktonic 
species could provide consistency in the observed Mg/Ca trends and validates our interpretations. 
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Abstract 
We analyzed Mg/Ca ratios of the planktonic foraminifera Globigerinoides ruber (w), picked from a series of modern core-
tops spanning a strong sea surface salinity (SSS) gradient and a minor sea surface temperature (SST) range, along a N-S 
transect from the Aegean Sea. SEM observations show that G. ruber specimens were regularly covered by micro-scale 
euhydral crystallites of secondary inorganic precipitates. We have also identified 3 different overgrowth stages, from the 
early diagenetic to intermediate and finally to advanced diagenetic stages. In North Aegean Sea, scanning electron 
microscopy analyses do not show any sign of diagenetic alteration, while in Central and South Aegean Sea they support the 
general trend to advanced diagenetic alteration.  The unique features of the Aegean setting, particularly its semi-enclosed 
nature and high salinity, in combination with the different degree of carbonate dissolution/precipitation and the degree of 
calcite super-saturation between the sub-basins, could be the most plausible explanation for the observed diagenetic stages. 
  

Keywords: overgrowth effect, Mg-rich calcite, Mediterranean Sea, diagenetic stages, Scanning 
Electron Microscope. 
 
 
1. Introduction 
 

The Mg/Ca composition of planktonic foraminiferal tests is a rapidly developing and 
increasingly widely used tool for paleoceanographic reconstruction (Nürnberg et al., 1996; Lea et 
al., 1999, 2000; Anand et al., 2003; Barker et al., 2005). This proxy relies on the observation that 
bulk Mg/Ca of foraminiferal tests are mainly controlled by calcification temperature (Nürnberg et 
al., 1996; Lea et al., 1999, 2000; Dekens et al., 2002; Anand et al., 2003). However, over the past 
few decades it has been proven that the incorporation of Mg2+ in foraminiferal calcite is controlled 
by more than one environmental parameter. More explicitly, the accuracy and reliability of Mg/Ca 
thermometry may be affected by secondary factors, such as salinity (Kisakürek et al., 2008; 
Ferguson et al., 2008; Duenas-Bohórquez et al., 2009; Mathien-Blard and Bassinot, 2009; 
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Kontakiotis et al., in press, this volume), dissolution (Sadekov et al., 2010), pH (Kisakürek et al., 
2008), carbonate ion concentration (Russell et al., 2004), calcite saturation (Lea et al., 1999), 
growth rate (Kisakürek et al., 2008), ontogeny (Ni et al., 2007) and test size (Elderfield et al., 
2002). All these parameters would compromise the applicability of foraminiferal Mg/Ca ratios as 
paleoseawater temperature proxy and consequently a thorough knowledge of them is required. 

Culturing studies offer unique opportunities to explore most of the possible complicating 
factors affecting Mg/Ca test variability. Despite the advances made through culturing experiments 
to understand vital effects and/or parameters related to the physical/chemical properties of the 
water column, recent studies have shown that the calcite saturation state plays an important role in 
the Mg2+ uptake into foraminiferal samples. It controls the rate of calcite precipitation, which in 
turn influences the Mg2+ incorporation. Recent studies (Duenas-Bohorquez et al., 2009; Raitzsch 
et al., 2010) have shown evidence of high-Mg overgrowths on both benthic and planktonic 
foraminifera, but there is still uncertainty about the mechanisms responsible for these inorganic 
precipitates. However, the information on the bulk foraminiferal geochemical composition altered 
by diagenesis combines the actual biogenic calcite signal and the composition of the inorganic 
precipitates. This is problematic, because the inorganic (diagenetic) calcite, in terms of 
overgrowth, may masks the primary oceanographic signal of planktonic foraminiferal tests and 
distorts Mg/Ca–Temperature estimates. Consequently, it is imperative to take this effect into 
account during Mg/Ca paleoceanographic interpretations, particularly in regions which these 
overgrowths are favoured. 
 
1.1. COMPARATIVE STUDIES OF FORAMINIFERAL DIAGENESIS 

A persistent problem in many paleoceanographic studies is the potential of diagenetic 
processes to compromise the fidelity of geochemical proxies in microfossils, such as foraminifera. 
Several recent studies (Regenberg et al., 2007; Hoogakker et al., 2009; van Raden et al., 2011; 
Boussetta et al., 2011; Sabbatini et al., 2011; Kontakiotis et al., 2011) have highlighted the role of 
diagenetic overgrowth, beyond T, as influential on Mg/Ca. In the laboratory, culture experiments 
have focused both on benthic (Heterostegina depressa and Ammonia tepida - Raitzsch et al., 2010) 
and planktonic foraminiferal species (Globigerinoides sacculifer - Duenas-Bohórquez et al., 2009) 
showing that a high calcite saturation state might cause secondary inorganic precipitations on 
foraminiferal tests. On the other hand, the majority of the recent works have focused on core-top 
material and in particular in similar shallow, subtropical settings (e.g. Mediterranean Sea, 
Caribbean Sea, Red Sea –Regenberg et al., 2007; Groeneveld et al., 2008; Hoogakker et al., 2009; 
van Raden et al., 2011; Kontakiotis et al., 2011; Boussetta et al., 2011; Sabbatini et al., 2011). 
Ferguson et al. (2008), due to sequential dissolution of G. ruber, concluded that the high-Mg 
overgrowths that characterize foraminiferal samples from the Eastern Mediterranean were 
generally removed after a reductive cleaning step, confirming that this issue needs to be 
considered in similar settings. Hoogakker et al. (2009) emphasized that carbonate saturation state 
plays an important role on early diagenesis of planktonic foraminiferal calcite through the 
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precipitation of high-Mg calcite overgrowths and it is responsible for the elevated Mg/Ca ratios (7-
13 mmol/mol) obtained in high salinity, supersaturated and (sub)tropical environments. This is in 
accordance with the observations of Regenberg et al. (2007) that the elevated Mg/Ca ratios 
(>6mmol/mol) could be explained by the presence of diagenetic inorganic overgrowths.  

Especially for the Mediterranean Sea, the study of van Raden et al. (2011) showed that 
different species are influenced by diagenesis to different degrees due to their different test 
morphologies. However, these findings were only available for Globoborotalia  inflata, a species 
that is of relatively minor significance to this proxy. More recently, similarly in the study of 
Boussetta et al. (2011), Kontakiotis et al. (2011) and Sabbatini et al. (2011) have been reported 
that the type of abnormal incipient syntaxial overgrowth is valid for G. ruber in different sub-
basins of the Mediterranean Sea (e.g. Adriatic Sea, Aegean Sea, Ionian Sea, Tyrrhenian Sea, 
Levantine Sea); a species that is typically used for temperature reconstructions. An additional 
distinguishing design element of the study of Kontakiotis et al. (2011) was the correlation between 
salinity and the calcite saturation state on the mechanism that produces the observed overgrowth 
effects, which represents a significant advance upon existing knowledge in subtropical and high 
salinity environments. Especially for G. ruber, Sabbatini et al. (2011) found that the early 
diagenetic, Mg-rich calcite coating can constitute up to 20% of the total shell calcite in the central 
and eastern Mediterranean basin. 

In the present study, we make an important contribution to the knowledge base of 
secondary diagenetic calcite precipitation, by presenting in detail the major characteristics 
indicative of the high-Mg diagenetic overprint inside and outside of G. ruber tests, and by 
indentifying 3 overgrowth stages, from the early diagenetic to intermediate and finally to advanced 
diagenetic stages. The extent of such detailed observations from the Aegean clearly demonstrate 
that a much better knowledge of the nature and degree of early carbonate diagenesis must be 
obtained in order to develop a fuller understanding of the cause(s) of the anomalously elevated G. 
ruber Mg/Ca ratios, as well as the uncertainties associated with Mg/Ca proxy. In this regard, our 
field study provides new perspectives on reported anomalously high Mg/Ca in sedimentary 
foraminifera in supersaturated and high salinity settings. 
 
2. Basin location and oceanographic setting 
 

The Aegean Sea is situated between Turkey and Greece, and communicates with the Black 
Sea through the Straits of Bosporus and Dardanelles, and with the open eastern Mediterranean 
(Levantine Sea) through several larger and deeper straits between Peloponnesus, the Islands of 
Crete and Rhodes and south-western Turkey (Fig.1). It is separated into two main sub-basins, the 
North Aegean and the South Aegean, with significantly different hydrographic characteristics of 
the water column, which are controlled by the exchange of water masses with the Levantine and 
Black Seas and by the climate contrasts between more humid conditions in the north and semi-arid 
conditions in the south respectively (Lykousis et al., 2002). Surface water mass in the Aegean 
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forms a counter-clockwise gyre, which is complicated by mesoscale cyclonic and anticyclonic 
eddied resulting from interaction processes, especially in the South Aegean Sea (Fig.1). Moreover, 
due to the large excess of evaporation over precipitation and the fact that the Aegean Sea is almost 
completely isolated from the North Atlantic, unusually large north-south-trending temperature 
(170C and 230C) and salinity (35-39.5 psu) gradients exist for such a small geographic area (Fig. 
1a,b), with the cooler and fresher waters in the north. This latter characteristic is important for 
developing a robust relationship between temperature and Mg/Ca. A consequence of this flow 
pattern is that the modern Aegean Sea shares all the characteristics of the oligotrophic Eastern 
Mediterranean and moreover acts as a miniature ocean.  

 

 
 
Fig. 1: Map of the Mediterranean Sea (modified after Kontakiotis et al. (2011)) showing large N-S trends for mean annual 
a) sea surface temperature (SST) and b) sea surface salinity (SSS) in the Aegean region. Inset shows the location of the 
Aegean sediment cores and the main patterns of the surface circulation (grey arrows), cyclonic (solid circles) and 
anticyclonic gyres (dashed grey circles).  
  
3. Material and Methods 
 
3.1. SAMPLES 

We present G. ruber Mg/Ca data from 22 Aegean Sea surface sediment sites, which have 
been sampled during six expeditions (Kontakiotis et al., 2011). In order to investigate the 
diagenetic overprint on the Mg/Ca tracer and following the recent findings of Sabbatini et al. 
(2011) and Kontakiotis et al. (in press this volume) from western and eastern Mediterranean, 
where secondary precipitations on G. ruber are undetected through XRD and SEM analyses 
respectively when S<37 psu, the sampling locations are carefully selected based on the major 
circulation features in representative Aegean sub-basins as well as the Levantine Intermediate 
Water influence. The age of the analyzed core-top samples have a modern age (Kontakiotis et al., 
2011) and due to their recent character we have calibrated our core-top data set using mean annual 
T and S data from the World Ocean Atlas Climatology 2005 (Antonov et al., 2006). 
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3.2. SCANNING ELECTRON MICROSCOPE ANALYSES 
3.2.1. G. RUBER MORPHOTYPES 

Initially, selected samples were subjected to careful inspection by Scanning Electron 
Microscopy (SEM) to investigate different G. ruber morphotypes. Four morphotypes of G. ruber 
have been identified in this study that are similar to the species, G. ruber, G. pyramidalis, G. 
elongatus and G. cyclostomatus, previously described by Saito et al. (1981). However, the latter 
three morphotypes have proven difficult to separate because of intergradational changes in their 
test morphology. Accordingly, to evaluate the effect of test morphology on Mg/Ca variability, a 
simplified approach has been used that subdivides the tests into two morphotype groupings; G. 
ruber ruber and G. ruber pyramidalis, which are equivalent to the morphotypes G. ruber s.s. and 
G. ruber s.l. previously used by Wang (2000). Here we have employed the different taxon names 
because these morphotypes have distinct morphology and are exclusive of each other, hence the 
terms sensu lato and sensu stricto should not be used (International Commission on Zoological 
Nomenclature, 1999). Although different G. ruber morphotypes, show different relationships 
between Mg/Ca and calcification temperatures (Sadekov et al., 2008), the findings of Ferguson et 
al. (2008) from the Mediterranean Sea clearly demonstrate that these differences are one order of 
magnitude too small to account for the enrichment of Mg observed in the eastern Mediterranean 
specimens. Consequently, we distinguished and conducted SEM analysis in both morphotypes for 
all the Aegean sites. 
 
3.2.1. HIGH-Mg OVERGROWTHS 

Moreover, in order to evaluate the geochemical composition of G. ruber tests and shed 
further light on the possible origin of the impure phases (high-Mg overgrowths) that cause the high 
Mg/Ca ratios, the inner (Fig. 2) and outer (Fig. 3) surfaces of G. ruber specimens (both G. ruber 
shells and their fragments of their opened chambers) were gold coated and photographed using 
SEM. High resolution SEM analyses were performed at the Department of Historical Geology and 
Paleontology at the National and Kapodistrian University of Athens with a Jeol JSM 6360 
Scanning Electron Microscopy. 

 
4. Results and Discussion 
 
4.1. MICRO-SCALE CRYSTALLITES ON THE INTERIOR-EXTERIOR OF G. RUBER TESTS 

SEM analyses were performed on samples from North, Central and South Aegean and 
displayed for the majority of these G. ruber specimens the presence of an early diagenetic high-
Mg coating, which masks the primary oceanographic signal of their tests and substantially bias the 
produced Mg/Ca ratios to more positive values. More explicitly, scans of G. ruber showed 
extensive internal syntaxial overgrowth by high-Mg calcite with rhombohedral crystal 
terminations (Fig. 2). The size of the single crystals amounts to 2-5 μm (comparable with these 
reported by Hoogakker et al. (2009) and Kontakiotis et al. (2009)) and it is consistent with the 



 6 

expectation that smaller crystals should be consumed by dissolution and larger crystals should be 
grown by precipitation on planar crystal surfaces. However, some crystallites show evidence of 
dissolution since crystallite terminations are more rounded and crystallite surfaces are pitted and 
irregular. Similarly in all SEM analyzed samples where S≥38 psu, it was also possible to 
distinguish a different, high-Mg calcite phase, encrusting the exterior of G. ruber tests (Fig.3), in 
comparison with the well preserved microgranular texture with smooth surfaces, wide pores and 
well-defined outer ridges of the tests from North Aegean (S=35-36 psu).  

 

 
 
Fig. 2: High resolution SEM images of G. ruber tests from Aegean Sea (modified after Kontakiotis et al. (2011)) showing 
their internal structure. Scale bars are indicated on each image. 
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Fig. 3: High resolution SEM images of G. ruber tests from Aegean Sea (modified after Kontakiotis et al. (2011)) showing 
their characteristic surface morphology. Scale bars are indicated on each image. 
 

As reflected by the enlargements of different parts of their tests, surfaces of those 
specimens are overgrown with micro-scale euhydral crystallites of secondary inorganic 
precipitates, which cover the outer ridges and sometimes narrow the pores, filling them at their 
insides or almost closing them (Fig. 3). The euhedral crystallites and the spine holes can be seen to 
conform to the progressive development of increasing surface topography (spine bases and pores) 
on the outer surface of the tests, as the chamber walls have thickened (Fig. 3).  
 
4.2. DIAGENETIC STAGES IN THE AEGEAN SEA 

Kontakiotis et al. (2011) using SEM data showed that G. ruber is differentially affected by 
carbonate diagenesis in the Aegean Sea. We extended their work by performing more extended 
SEM analyses. As a likely illustration of this, the enlargement of different parts of the exterior of 
the tests during SEM analyses provides us further observations of the microstructural details of G. 
ruber shells. The latter is a powerful tool to trace the degree of diagenetic modifications as well as 
to identify the amplitude and geographic distribution of the overgrowth effect on Aegean Sea. We 
have identified the following 3 overgrowth stages (OGA1, OGA2, OGA3) along the Aegean Sea. 
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Fig. 4: SEM images of Aegean G. ruber tests (modified after Kontakiotis et al. (2011)) showing the gradually outgrowing 
overgrowths from the i) early diagenetic stage OGA1 (a,b - 35<S <36 psu, c,d – 36<S<37 psu), ii) intermediate diagenetic 
stage OGA2 (e,f - S≈37.5  psu, g,h - S≈38.5  psu) and iii) advanced diagenetic stage OGA3 (i,j - S≈39-39.5 psu). Scale bars 
are indicated on each image. 
 
 

Overgrowth stage OGA1: Slightly overgrown specimens 
The early diagenetic stage consists of G. ruber shells picked from North Aegean samples, 

which present the lowest S values (35<S<37 psu). SEM analyses of these samples do not show any 
sign of diagenetic alteration (samples No 3, 4, 6 - Kontakiotis et al., 2011, in press this volume), 
or, although existing, it is difficult to be detected through SEM (Fig. 4a,b). This fact indicates that 
diagenesis remains limited and patchy in these areas. In the case of samples where we have only a 
small evidence of the overgrowth effect, this seems to be absent from the final chamber (samples 
No 1, 20, 21, 22 - Kontakiotis et al., 2011, in press this volume) (Fig. 4c,d). The fact that some 
samples with higher S values (e.g. No 6; S=36.65 psu) showed unaffected by diagenesis, while 
samples with lower S values present small signs of diagenetic alteration (e.g. No 21; S=35.25 psu), 
confirms the results of Kontakiotis et al. (2011) for heterogeneity and the combined role of salinity 
and calcite saturation state of the water column as the accurate mechanism of the diagenetic 
influence. This stage is quite similar with the unaffected by diagenesis samples of Sabbatini et al. 
(2011) from western Mediterranean (e.g. Alboran Sea, Tyrrhenian Sea). 

 

This stage consists of G. ruber shells picked from Central Aegean, which present S values 
between 37 and 38.5 psu (samples No  2, 9, 11 - Kontakiotis et al., 2011, in press this volume). In 
these samples we have clear evidence of a complete sequence of intermediates occurring gradually 
in a N-S direction. At the lower limit of this stage (S≈37.5 psu, sample No 2) , the number and 
extent of these high-Mg carbonate overgrowths are observed to decrease with chamber position in 
the final whorl, since they mostly occur parallel to the aperture (Fig. 4e,f). On the contrary, close 
to the upper limit (S≈38.5 psu, samples No 9-11) and progressively through stage OGA3, the 

Overgrowth stage OGA2: intermediate overgrown specimens   
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secondary precipitates are observed in clusters and gradually in the whole periphery of the tests, 
displaying intermediate diagenetic conditions (Fig. 4g,h). This stage is comparable with the 
samples of Sabbatini et al. (2011) from Adriatic and Ionian Seas. 

 

We have identified a large, temperature independent influence on G. ruber Mg/Ca ratios 
that is evidently related to the saturation state of the Aegean water column and is present in all 
core-top samples analyzed. Scanning electron microscope images display distinct micro-scale 

Overgrowth stage OGA3: massive overgrown specimens 
The advanced diagenetic stage consists of G. ruber shells picked from South Aegean 

samples, with S>38.5 psu (samples No 5, 7, 8, 12-19 - Kontakiotis et al., 2011, in press this 
volume). The majority of these samples cover the S range from 39 to 39.5 psu and show on their 
outer surface a distinct additional layer, which are comprised by large, well-developed, euhedral 
crystals. This distribution is particularly obvious in Figure 4i,j and is possibly indicative of the 
advanced stages of the inorganic secondary precipitation. This stage fits well with the strong 
overgrown specimens of Sabattini et al. (2011) around Crete and from the Levantine Sea.  

 
4.3. THE SENSITIVITY OF G. RUBER IN DIAGENETIC PROCESSES 

Combining present and published data (Hoogakker et al. 2009; Boussetta et al., 2011; 
Kontakiotis et al., 2011; Sabbatini et al., 2011), G. ruber seems to be adequate for overgrowth 
development, which means that this species is a reliably sensitive indicator of carbonate 
diagenesis. A possible reason for this might be due to the way G. ruber shells are built. Their tests 
are lightly built with many pores and a relative open crystal structure (probably related to the 
originally open disposition of the elements and their crystallographic orientation), such that a large 
reactive surface area is available for overgrowth to occur on. As van Raden et al. (2011) has 
argued, the surface of such foraminiferal tests, as soon as they are formed and especially after 
being deposited, becomes available as crystal nuclei for the growth of inorganic calcite crystals 
and provides an explanation for the preferential early diagenesis on G. ruber. Moreover, according 
the observations of the same authors, where species with high surface-to-volume shell surfaces 
(e.g. G. bulloides, G. ruber) are potentially more affected by secondary high-Mg calcite 
encrustation than homogenous and massive specimens (e.g. G. inflata) with smaller surface area in 
which the effects are less obvious and taking into account the fact that the degree of the inorganic-
diagenetic alternation is not constant and depends on salinity and calcite saturation state of the 
water column, as reflected by the different overgrowth stages observed in Aegean Sea, we infer 
that the thickness of the outmost additional diagenetic layer and particularly the higher Mg/Ca 
values in G. ruber may explain why seawater thermometer calibrations for G. ruber are higher in 
Mg/Ca for a given temperature than for other planktonic species. 
 
5. Conclusions 
 



 10 

syntaxial euhydral crystallites of inorganic precipitates at the inner and the outer surfaces of G. 
ruber tests. Our results indicate a strong link between the nature of the water column carbonate 
composition and the salinity of the interstitial water and it might be speculated that these combined 
processes contribute as a source for diagenetic high-Mg overgrowths on G. ruber. The degree of 
the diagenetic alteration is not constant and depends on S and calcite saturation state of the Aegean 
water column, reflecting the different overgrowth stages observed in Aegean Sea. These stages are 
indicative of the amplitude and the geographic distribution of the inorganic high-Mg calcite 
deposition in Aegean Sea and -at least statistically- comparable to relevant, core-top and plankton 
tow studies from the entire Mediterranean Sea. 
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