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Η γεωλογική δομή της Κύπρου
Η Κύπρος χωρίζεται σε τέσσερις γεωλογικές ζώνες: (α) Ζώνη 
Πενταδακτύλου (Κερύνειας), (β) Ζώνη Τροόδους, (γ) Ζώνη Μαμωνιών 
και (δ) Ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων.

Η Ζώνη Πενταδακτύλου (Κερύνειας) είναι η βορειότερη γεωλογική 
ζώνη της Κύπρου και θεωρείται ως η νοτιότερη εμφάνιση της Ταυρο-
Δειναρικής Αλπικής Ζώνης. Έχει τοξοειδή διάταξη με διεύθυνση 
ανατολή-δύση με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις επωθήσεις τεκτονικών 
τεμαχίων προς νότο. Στη βάση της αποτελείται κυρίως από μια σειρά 
αλλόχθονων συμπαγών και ανακρυσταλλωμένων ασβεστολίθων, 
δολομιτών και μαρμάρων, ηλικίας 350 μέχρι 135 εκ. χρόνων. 
Ακολουθούν τα νεότερα αυτόχθονα θαλάσσια ιζήματα, ηλικίας 67 
μέχρι 15 εκ. χρόνων, πάνω από τα οποία επωθήθηκαν νοτιότερα οι 
παλαιότεροι αλλόχθονοι σχηματισμοί.

Η Ζώνη Τροόδους ή ο Οφιόλιθος Τροόδους δεσπόζει του κεντρικού 
τμήματος του νησιού, αποτελεί τον γεωλογικό πυρήνα της Κύπρου, 
εμφανίζεται σε δύο περιοχές (στην κύρια μάζα της οροσειράς 
Τροόδους και στην περιοχή του Δάσους Λεμεσού και Ακαπνούς στα 
νότια της οροσειράς) και παρουσιάζει χαρακτηριστικό επίμηκες 
θολωτό σχήμα (δόμος). Δημιουργήθηκε πριν 90 εκ. χρόνια στον 
βυθό της Νεοτηθύος θάλασσας, που τότε εκτεινόταν από τα σημερινά 
Πυρηναία μέσω των Άλπεων και μέχρι τα Ιμαλάια. Θεωρείται ο πιο 
πλήρης και πιο μελετημένος οφιόλιθος στον κόσμο. Είναι κομμάτι 
ωκεάνιου φλοιού, πλήρως αναπτυγμένου (αποτελείται από πλουτώνια, 
φλεβικά και ηφαιστειακά πετρώματα και χημικά ιζήματα), γεγονός 
στο οποίο συνίσταται και η μοναδικότητά του. Δημιουργήθηκε κατά 
την πολύπλοκη διαδικασία της διεύρυνσης των ωκεανών και της 
δημιουργίας του ωκεάνιου φλοιού, και αναδύθηκε και τοποθετήθηκε 
στη σημερινή του θέση μέσα από πολυσύνθετες τεκτονικές διεργασίες 
που καθορίζονταν από τις δύο συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες, 
της Ευρασιατικής στον βορρά και της Αφρικανικής στον νότο. Η 
στρωματογραφία του παρουσιάζει μια τοπογραφική αναστροφή, με 
τα κατώτερα πετρώματα να εμφανίζονται στην κορυφή του, ενώ τα 
στρωματογραφικά ανώτερα στις παρυφές του. Αυτή η φαινομενική 
αναστροφή οφείλεται στον τρόπο ανύψωσής του (δημιουργία δόμου) 
και στη διαφορική του διάβρωση. Η διαπειρική ανύψωση του πυρήνα 
του Τροόδους έγινε σε πολλά επεισόδια, με την πιο έντονη, απότομη 
ανύψωση να λαμβάνει χώρα πριν από 2,6 εκ. χρόνια.

Η Ζώνη Μαμωνιών ή Σύμπλεγμα Μαμωνιών εμφανίζεται στην επαρχία 
Πάφου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου. Αποτελείται από μια 
σειρά εκρηξιγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων, 
ηλικίας 230 μέχρι 75 εκ. χρονών. Τα πετρώματα αυτά, που θεωρούνται 
αλλόχθονα σε σχέση με τα υπερκείμενα αυτόχθονα ανθρακικά 
πετρώματα και τα οφιολιθικά πετρώματα του Τροόδους, επωθήθηκαν 
κατά το Μαιστρίχτιο πάνω και δίπλα στον οφιόλιθο Τροόδους.

Η Ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων, ηλικίας 67 εκ. 
χρονών μέχρι πρόσφατα, καλύπτει κυρίως τον χώρο μεταξύ των Ζωνών 
Πενταδακτύλου και Τροόδους (Μεσαορία) καθώς και το νότιο τμήμα 
του νησιού. Αποτελείται από μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά, μάργες, 
κρητίδες, κερατόλιθους, ασβεστόλιθους, ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, 
εβαπορίτες και κλαστικά ιζήματα.



Ο Oφιόλιθος Τροόδους
Η στρωματογραφική σειρά του οφιόλιθου Τροόδους αποτελείται, ακολουθώντας τη 
σειρά από τα στρωματογραφικά κατώτερα προς τα ανώτερα, από τα εξής πετρώματα: 
Πλουτώνια (Μανδύα, Σωρειτικά), Φλεβικά, Ηφαιστειακά και Χημικά Ιζήματα.

Η ακολουθία του Μανδύα ονομάζεται έτσι γιατί τα πετρώματα που την αποτελούν 
θεω-ρούνται το δύστηκτο υλικό που παρέμεινε μετά τη μερική τήξη του ανώτερου μανδύα 
και τον σχηματισμό μάγματος βασαλτικής σύστασης, από το οποίο προήλθαν τα υπόλοιπα 
πετρώματα του οφιόλιθου. Αποτελείται κυρίως από χαρτζβουργίτη και δουνίτη, με ποσοστό 
50 - 80% των αρχικών ορυκτών τους να έχουν εξαλλοιωθεί σε ορυκτά του σερπεντίνη και σε 
σερπεντινίτη (με ή χωρίς συγκεντρώσεις αμιάντου) όπου η αλλοίωση είναι σχεδόν πλήρης.

Τα σωρειτικά πετρώματα είναι τα προϊόντα της κρυστάλλωσης και της συγκέντρωσης 
των κρυστάλλων των ορυκτών στον πυθμένα των μαγματικών θαλάμων, κάτω από τις 
ζώνες διεύρυνσης των λιθοσφαιρικών πλακών. Τα κύρια σωρειτικά πετρώματα είναι ο 
δουνίτης με ή χωρίς συγκεντρώσεις χρωμίτη, ο βερλίτης, ο πυροξενίτης, ο γάββρος και 
ο πλαγιογρανίτης, που απαντώνται σε μικρές, ασυνεχείς εμφανίσεις.
 
Τα φλεβικά διαβασικά πετρώματα (Σύστημα Πολλαπλών Φλεβών) είναι βασαλτικής 
έως δολεριτικής σύστασης και σχηματίστηκαν με τη στερεοποίηση του μάγματος στις 
διόδους διείσδυσης και μεταφοράς του από τους μαγματικούς θαλάμους στη βάση του 
ωκεάνιου φλοιού, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τις υποθαλάσσιες εκχύσεις λαβών στον 
ωκεάνιο πυθμένα. Ακολουθούν τα ηφαιστειακά πετρώματα που αποτελούνται από δύο 
ορίζοντες προσκεφαλοειδών λαβών και ροές λαβών, βασαλτικής κυρίως σύστασης. Οι 
προσκεφαλοειδείς λάβες έχουν χαρακτηριστικό σφαιρικό έως ελλειψοειδές σχήμα με 
διάμετρο 30 έως 70 εκ., που είναι αποτέλεσμα υποθαλάσσιας ηφαιστειακής έκχυσης. 
Μεταξύ των φλεβικών πετρωμάτων και των προσκεφαλοειδών λαβών υπάρχει 
μεταβατική ζώνη γνωστή ως Ορίζοντας Βάσης.

Ο Σχηματισμός Πέρα Πεδίου αποτελείται από φαιόχωμα (ούμπρα), ραδιολαρίτες και 
ραδιολαριτικούς πηλίτες, και είναι τα πρώτα χημικά και πελαγικά ιζήματα που αποτέθηκαν 
πάνω στα οφιολιθικά πετρώματα ως αποτέλεσμα υδροθερμικής δραστηριότητας (θερμά 
διαλύματα πλούσια σε Fe και Mn) και ιζηματογένεσης στον θαλάσσιο πυθμένα.

Τα αυτοχθόνα ιζηματογενή πετρώματα

Επαφή μεταξύ γάββρου (φλοιός της γης – κοντινό πλάνο) 
και χαρτζβουργίτη (μανδύας – μακρινό πλάνο)

Σχηματισμός Λευκάρων

Προσκεφαλοειδείς λάβες με χαρακτηριστικό σφαιρικό 
έως ελλειψοειδές σχήμα

Εμφάνιση γύψου

Πτυχωμένα πετρώματα της Ζώνης των Μαμωνιών 
(χαρακτηριστικό της παραμόρφωσης που έχουν υποστεί)
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Η ιζηματογένεση στη γεωλογική ιστορία της Κύπρου άρχισε πριν από 80 εκ. χρόνια σε μια 
βαθιά θάλασσα που γίνεται συνεχώς πιο αβαθής. Η ιζηματογένεση αρχίζει με την απόθεση 
του Σχηματισμού Κανναβιούς (μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά), ακολουθούμενη από την 
απόθεση των Σχηματισμών Μονής και Κάθηκα. Πριν από 65 εκ. χρόνια αρχίζει η ανθρακική 
ιζηματογένεση με την απόθεση του Σχηματισμού Λευκάρων, που αποτελείται από πελαγικές 
μάργες και κρητίδες χαρακτηριστικού λευκού χρώματος με παρουσία ή μη κερατόλιθων. 
Ακολουθούν τα ιζήματα του Σχηματισμού Πάχνας πριν 22 εκ. χρόνια που αποτελούνται 
κυρίως από υποκίτρινες μάργες και κρητίδες. Το κιτρινωπό χρώμα των πετρωμάτων, η 
παρουσία στρώσεων ασβεστιτικού ψαμμίτη και η κατά τόπους ανάπτυξη κροκαλοπαγών 
αποτελούν χαρακτηριστικά διάκρισης του Σχηματισμού Πάχνας από τον Σχηματισμό 
Λευκάρων. Η ιζηματογένεση του Σχηματισμού Πάχνας άρχισε και τέλειωσε σε περιβάλλον 
αβαθών θαλασσών με την ανάπτυξη υφαλογενών ασβεστόλιθων (Μέλος Τέρρα στη βάση και 
Μέλος Κορωνιά στην κορυφή του Σχηματισμού).

Η απόθεση των εβαποριτών του Σχηματισμού Καλαβασού πριν 6 εκ. χρόνια, ήταν αποτέλεσμα 
της αποκοπής της Μεσογείου από τον Ατλαντικό Ωκεανό και της εξάτμισης του νερού. Ο σχη- 
ματισμός αποτελείται από γύψους και γυψούχες μάργες που καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές.

Με την επανένωση της Μεσογείου με τον Ατλαντικό Ωκεανό άρχισε ένας νέος κύκλος 
ιζηματογένεσης (5 - 2 εκ. χρόνια πριν) με την απόθεση του Σχηματισμού Λευκωσίας που 
αποτελείται από ιλυόλιθους και στρώσεις ασβεστιτικών ψαμμιτών και μαργών. Προς τα 
πάνω αποτελείται από στρώσεις ασβεστιτικού ψαμμίτη με ενδιάμεσες στρώσεις αμμούχων 
μαργών (Μέλος Αθαλάσσας). Ακολουθούν οι Σχηματισμοί Απαλού και Συνάγματος οι οποίοι 
αποτελούνται από κλαστικές ποταμοχειμάριες αποθέσεις.

H Zώνη Μαμωνιών
H Ζώνη Μαμωνιών ονομάστηκε έτσι από το όνομα του χωριού Μαμώνια της επαρχίας Πάφου, 
όπου υπάρχουν τυπικές εμφανίσεις. Αποτελείται από μια σειρά αλλόχθονων εκρηξιγενών, 
ιζηματογενών και σε πολύ μικρότερη αναλογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων που 
δημιουργήθηκαν πριν 230 έως 75 εκ. χρόνια, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ι. Σειρά εκρηξιγενών (λάβες) και ιζηματογενών πετρωμάτων (ανακρυσταλλωμένοι 
ασβεστόλιθοι) της Ομάδας Διαρίζου.

ΙΙ. Σειρά πελαγικών ιζηματογενών πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, πηλίτες, χαλαζιακοί 
ψαμμίτες) της Ομάδας Αγίου Φωτίου.

ΙΙΙ. Σειρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (σχιστόλιθοι και μάρμαρα) του Σχηματισμού Αγίας 
Βαρβάρας. Τα πετρώματα αυτά προήλθαν από μεταμόρφωση πετρωμάτων της Ομάδας 
Διαρίζου.

Τα πετρώματα της Ζώνης έχουν έντονα παραμορφωθεί και αναμειχθεί με μεγάλα κομμάτια οφιολι-
θικών πετρωμάτων της Ζώνης Τροόδους δημιουργώντας εκτεταμένες ζώνες από συνονθύλευμα.

Η Zώνη Πενταδάκτυλου
Οι τρεις κυριότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, ηλικίας 250 μέχρι 135 εκ. χρόνων, 
είναι οι Σχηματισμοί Δικώμου, Συγχαρίου και Αγίου Ιλαρίωνα, που αποτελούν και τις 
κύριες ασβεστολιθικές μάζες της οροσειράς. Ο Σχηματισμός Δικώμου αποτελείται 
από παραμορφωμένους λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους με ενστρώσεις γκρίζων 
και πράσινων φυλλιτών. Ο Σχηματισμός Συγχαρίου αποτελείται από συμπαγείς έως 
παχυστρωματώδεις δολομιτικούς ασβεστόλιθους. Ο Σχηματισμός Αγίου Ιλαρίωνα 
αποτελείται από μεσοστρωματώδεις έως συμπαγείς ασβεστόλιθους, οι οποίοι υπέστησαν 
πολύ χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση. Οι σχηματισμοί αυτοί επωθήθηκαν νοτιότερα πάνω 
στα αυτόχθονα νεότερα θαλάσσια ιζήματα που είναι γνωστά ως οι Σχηματισμοί Λαπήθου, 
Καλογραίας-Αρδάνων (Μπέλαπαϊς) και Κυθραίας. Εντυπωσιακές και συνεχείς εμφανίσεις 
των ασβεστόλιθων απαντώνται στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς, ενώ στο ανατολικό 
τμήμα απαντώνται υπό μορφή ολισθόλιθων πάνω στα νεότερα ιζήματα. Αυτοί οι ολισθόλιθοι 
αναφέρονται και ως ασβεστόλιθοι Καντάρας (ηλικίας 350-250 εκ. χρόνων).
  

Ο ορυκτός πλούτος και οι υδατικοί πόροι
Άμεσα συνδεδεμένα με τον οφιόλιθο Τροόδους είναι τα κοιτάσματα μεικτών θειούχων, 
χρωμίτη και αμιάντου. Τα κοιτάσματα αυτά σχηματίσθηκαν σε διάφορες στρωματογραφικές 
ενότητες του οφιόλιθου (λάβες, δουνίτης, σερπεντινίτης, αντίστοιχα) και ήλθαν στην 
επιφάνεια ως αποτέλεσμα της ανύψωσής του. Η επιφανειακή αποκάλυψη των διάφορων 
μεταλλικών κοιτασμάτων και κυρίως του χαλκού είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη και 
εκμετάλλευσή του από τους αρχαίους.

Η Κύπρος διαθέτει, επίσης, σημαντικά κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών. Κυριότερα 
από αυτά είναι ο γύψος, οι άργιλοι (τουβλοποιία), το φαιόχωμα, η ώχρα και ο πράσινος 
κελαδονίτης (φυσικές χρωστικές ουσίες), οι μάργες, οι κρητίδες και ο υφαλογενής 
ασβεστόλιθος (τσιμεντοβιομηχανία), ο μπεντονίτης, ο δομικός και διακοσμητικός λίθος, ο 
σελεστίτης και ο μαγνησίτης.

Για τις ανάγκες της κατασκευαστικής και οικοδομικής βιομηχανίας απαιτείται η χρήση 
αδρανών υλικών και ογκόλιθων. Σήμερα η παραγωγή αδρανών υλικών προέρχεται από τη 
θραύση διαβασικού πετρώματος, υφαλογενούς ασβεστόλιθου και ασβεστιτικού ψαμμίτη 
και των ογκόλιθων από ασβεστολιθικά πετρώματα.
 
 Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι της Κύπρου εξαρτώνται κυρίως από τη βροχόπτωση και την ικανότητα 
των πετρωμάτων να αποθηκεύουν και να μεταβιβάζουν το νερό. Οι σημαντικότεροι υδροφορείς 
αναπτύσσονται στις περιοχές όπου απαντώνται αμμοχάλικα και κυρίως στις ευρύτερες κοιλάδες 
και τα δέλτα σημαντικών ποταμών. Τέτοιοι υδροφορείς είναι αυτοί της δυτικής και ανατολικής 
Μεσαορίας, του Ακρωτηρίου και της Πάφου. Υδροφορείς αναπτύσσονται, επίσης, σε πορώδη και 
διαρρηγμένα πετρώματα όπως είναι οι ασβεστιτικοί ψαμμίτες, οι ασβεστόλιθοι, οι γύψοι και τα 
πετρώματα του οφιόλιθου Τροόδους και κυρίως οι γάββροι.

Η γεωλογική εξέλιξη της Κύπρου
Η δημιουργία της Κύπρου συντελέστηκε μέσα από πολύπλοκες 
γεωλογικές διεργασίες, στο ευρύτερο πλαίσιο της βύθισης της 
Αφρικανικής πλάκας κάτω από την πλάκα της Ευρασίας. Έτσι, πριν 
90 περίπου εκ. χρόνια δημιουργήθηκε ένας νέος ωκεάνιος φλοιός, 
μέρος του οποίου αποκόπηκε και αποτέλεσε στη συνέχεια τον 
οφιόλιθο του Τροόδους. Πριν περίπου 75 εκ. χρόνια, στον οφιόλιθο 
αυτό προσκολλήθηκαν παλαιότερα πετρώματα, της Αφρικάνικης 
πλάκας, ηλικίας 230 μέχρι 75 εκ. χρόνων, που σήμερα βρίσκονται 
κυρίως στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού. Στη συνέχεια, έως και 
πριν 10 εκ. χρόνια, υπήρξε σχετική τεκτονική ηρεμία και αποτέθηκε 
μια αλληλουχία κυρίως ανθρακικών ιζημάτων, με προοδευτική 
ανύψωση της περιοχής.

Πριν 6 εκ. χρόνια, ασβεστολιθικά πετρώματα, ηλικίας 350 μέχρι 
135 εκ. χρόνων, επωθήθηκαν στο βορειότερο τμήμα του οφιόλιθου 
του Τροόδους, σχηματίζοντας στη συνέχεια την οροσειρά του 
Πενταδάκτυλου. Την ίδια περίοδο, διακόπηκε η επικοινωνία της 
Μεσογείου με τον Ατλαντικό Ωκεανό και λόγω της έντονης εξάτμισης 
μειώθηκε δραστικά η στάθμη της θάλασσας, αυξήθηκε η αλατότητα 
του νερού της και αποτέθηκαν ιζήματα γύψου και αλατιού, σε 
ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, πάχους έως και 3 χιλιόμετρα. 
Τα πετρώματα αυτά αποτελούν σήμερα το αδιαπέραστο στρώμα, 
κάτω από το οποίο βρίσκονται τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Πριν 5,3 περίπου εκ. χρόνια επανενώθηκε η Μεσόγειος με τον 
Ατλαντικό, προκαλώντας έτσι τον κατακλυσμό της, με αποτέλεσμα 
τη γρήγορη ανύψωση της στάθμης της και την απόθεση μαργών 
και ασβεστιτικών ψαμμιτών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2,6 
εκ. χρόνων υπήρξε δραστική αύξηση του ρυθμού ανύψωσης του 
χώρου της Κύπρου, όπου σταδιακά σχηματίστηκαν οι οροσειρές του 
Τροόδους και του Πενταδακτύλου και το νησί, όπως το γνωρίζουμε 
σήμερα. Η ανύψωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την διάβρωση μεγάλου 
μέρους των οροσειρών, κυρίως εκείνης του Τροόδους και μεταφορά 
τεράστιων ποσοτήτων κλαστικών ιζημάτων τα οποία αποτέθηκαν 
στις κοιλάδες των ποταμών, εντός των οποίων αναπτύχθηκαν οι 
σημαντικότεροι υπόγειοι υδροφόροι της Κύπρου.

Η κορυφή της οροσειράς του Πενταδακτύλου

Ασβεστόλιθοι του Αγίου Ιλαρίωνα

Το μεταλλείο χαλκού «Φοίνιξ»

Λατομείο διαβάσηΑσβεστιτικός ψαμμίτης του Σχηματισμού Λευκωσίας
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Σύναγμα

Σχηματισμός Λευκωσίας

Σχηματισμοί Λευκάρων-Πάχνας 

Προσκεφαλοειδείς Λάβες και Ροές Λαβών

Διαβάσης

Γάββρος 

Δουνίτης-Βερλίτης

Χαρζβουργίτης

Σύμπλεγμα Μαμωνιών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σχηματισμός Κανναβιού 

Σερπεντινίτης

Σχηματισμός Κυθρέας

Σχηματισμός Λαπήθου

Ασβεστόλιθοι


