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Υάξηεο Κνξηλζηάθνπ θόιπνπ   

   

  Ζ γέλεζε ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ νθείιεηαη ζε βύζηζκα ελόο ηκήκαηνο ρέξζνπ πνπ 

ήηαλ κεηαμύ ηεο ζεκεξηλήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο. ηηο αξρέο 

ηνπ Σεηαξηνγελνύο ,  είρε πνιύ κεγάιε έθηαζε θαη επηθνηλσλνύζε κε ηνλ αξσληθό 

θόιπν . Πνηθίιεο  γεσινγηθέο δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε αθόκε θαη ζήκεξα , εμ' 

αηηίαο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδνληαη 20 δηαθνξεηηθέο αλαβαζκίδεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 

ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ησλ 600.000 ρξόλσλ , πξνζδίδνληαο ηδηαίηεξε  θπζηνγλσκία ζην 

Κνξηλζηαθό ηνπίν. 

                                       
                                Ηλιοβαςίλεμα με θέα τον Κορινθιακό..... 
 

Σνλ ηειεπηαίν αηώλα , νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε 

δηακόξθσζε ηνπ  θιίκαηνο, άξα ε πξόβιεςε ηεο  εμέιημεο ηνπ θαζηζηάηαη αλαγθαία .  

    Μέζα από ηε γλώζε ησλ ιεπηνκεξώλ εμηζηνξήζεσλ ησλ θιηκαηθώλ κεηαβνιώλ ηνπ 

παξειζόληνο κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ηε κειινληηθή θιηκαηηθή αιιαγή. 

     ηελ παξνύζα κειέηε ζα επηρεηξήζνπκε λα δείμνπκε ηηο γεσδπλακηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ μεδηπιώλνπλ ηελ γεσηζηνξηθή εμέιημε ηνπ 

επξύηεξνπ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεηαξηνγελνύο. 

          Σεηαξηνγελή  νξίδνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ 2 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ εηώλ 

, δειαδή ηελ πξόζθαηε γεσινγηθή πεξίνδν πνπ ζθξαγίζηεθε κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

αλζξώπνπ . Ζ  γεσινγηθή απηή πεξίνδνο είλαη ε πην ζύληνκε αθνύ ζπκπεξηιακβάλεη 

έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζύγθξηζε κε ηηο εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα ρξόληα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ πιαλήηε καο.                    

   ηε πεξίνδν απηή ην θιίκα άιιαδε δξακαηηθά θαιύπηνληαο κεγάιεο εθηάζεηο γεο από 



ηεξάζηηνπο όγθνπο πάγσλ πνπ έιησλαλ κέρξη λα επαλέιζεη ην λέν θύκα ςύρνπο. Απηέο νη 

δηαθπκάλζεηο ςπρξνύ-ζεξκνύ ηνπ θιίκαηνο επαλαιήθζεθαλ ηέζζεξηο θνξέο κε 

ελδηάκεζα επεηζόδηα. Όκσο ε γεσινγηθή πεξίνδνο ηνπ Σεηαξηνγελνύο δελ 

ραξαθηεξίδεηαη από απηέο ηηο κεηαβνιέο αιιά από κεηαβνιέο ζηελ θαηαλνκή ησλ δώσλ 

θαη ηηο  δώλεο βιάζηεζεο . Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Σεηαξηνγελνύο έρνπλ εληνπηζηεί 

30-50 θιηκαηηθνί ηύπνη. 

    πγθεθξηκέλα, ν Κνξηλζηαθόο  θόιπνο ζηηο αξρέο ηνπ Σεηαξηνγελνύο είρε πνιύ 

κεγαιύηεξε έθηαζε θαη επηθνηλσλνύζε κε ην αξσληθό κε άλνηγκα 9 Km. Κάπνηε ε 

ζάιαζζα θάιππηε όιε ηε Β. Πεινπόλλεζν θαη έθηαλε σο ηα όξηα ηνπ όξνπο Εήξεηα. 

Ο Κνξηλζηαθόο θόιπνο είλαη ηξίηνο ζε ζεηζκηθή δξάζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν κεηά ηηο 

ζεηζκνγελείο πεξηνρέο ηεο Ρόδνπ θαη ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ. Καηά ην Σεηαξηνγελέο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ θόιπν αθζνλία νξγαληζκώλ ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα ηεο Διιάδαο θαη 

εηδηθόηεξα ηεο Κνξηλζίαο. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είδε νξγαληζκώλ είλαη ηα 

γαζηεξόπνδα Strobus Bobonious,Natica Lactea , ηα θνξάιιηα θ.ά.   

    Ο Κνξηλζηαθόο , κηα κηθξνγξαθία ηεο Μεζνγείνπ, είλαη κία θιεηζηή επαίζζεηε 

ζάιαζζα αξθεηά βαζηά αλάκεζα ζηα βνπλά ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο 

κε εθπιεθηηθήο κνξθήο αθηέο θαη ζεκαληηθό πινύην δσληαλώλ εηδώλ. Σα λεξά ηνπ 

αιιάδνπλ 1 θνξά ην ρξόλν . Πνιύ ζεκαληηθέο είλαη νη πνιηηηζηηθέο θαη ηζηνξηθέο αμίεο . 

Λακπξέο πόιεηο άλζηζαλ θαη πινύηηζαλ ηηο αθηέο ηνπ: νη Γειθνί , ε Κόξηλζνο , ε πθηώλ 

θ.ά. 
         

 
                                                                    
                                               

    
πόλεισ που βρέχονται από τον Κορινθιακό 
 
                                                        
 



 

ηα λεξά ηνπ βξίζθνπλ θαηαθύγην ηα ηέζζεξα είδε δειθηληώλ πνπ βξίζθνπκε ζηελ 

Διιάδα: ηα ξηλνδέιθηλα , ηα ζηαρηνδέιθηλα , ηα δσλνδέιθηλα θαη ηα θνηλά δειθίληα πνπ 

είλαη πξνζηαηεπόκελα είδε . 

Σα θνξάιιηα νη θίηξηλεο θαη  νη ξνδ γνξγόληεο  πνπ είλαη ζπαληόηεξεο πξνζδίδνπλ 

κνλαδηθόηεηα ζηνλ Κνξηλζηαθό. 

    

Πεγέο: http://www.oikosylko.gr, google eikones, ζπλεληεύμεηο από ηνλ θ. Κειιάξε, 

πξόεδξν ηνπ ΟΗΚΟΤΛΚΟ θαη ηελ εθπαηδεπηηθό θ. Ρεθνύκε. 

 

Ζ εξγαζία έγηλε από ηηο καζήηξηεο:  

Αβληνύιε Νηελίζα, 

Γειή Υξηζηίλα 

Θενδσξνπνύινπ Μαξηλάλζπ 

ηέθα Μαξία                          
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