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ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Καρστικά φαινόμενα και καταβόθρες
Με τον όρο καρστ (προέρχεται από την ομώνυμη περιοχή των 
Δαλματικών Άλπεων στην Κροατία και Σλοβενία) περιγράφονται 
συνοπτικά όλες οι διεργασίες και οι δομές που συνδέονται με τη 
χημική αποσάθρωση - διάλυση συγκεκριμένων πετρωμάτων από το 
νερό. Αρχικά ο όρος αυτός αναφερόταν στα ανθρακικά πετρώματα 
(ασβεστόλιθοι, δολομίτες και μάρμαρα), στη συνέχεια καθιερώθηκε 
και για τα θειούχα (γύψοι και ανυδρίτες) και τέλος περιέλαβε και τα 
αλατούχα ιζήματα (ορυκτό άλας).

Αποτέλεσμα των διεργασιών του, που ονομάζονται καρστικοποίηση ή 
κάρστωση, είναι η δημιουργία επιφανειακών και υπόγειων εγκοίλων 
(κενών) δομών όπως τα σπήλαια. Οι κενές αυτές δομές μπορεί να έχουν 
εντελώς διαφορετικό σχήμα (από κυκλικό μέχρι γραμμικό), μέγεθος 
(από λίγα εκατοστά μέχρι χιλιόμετρα), βάθος (από την επιφάνεια του 
εδάφους μέχρι δεκάδες μέτρα) και, φυσικά, τύπο γένεσης. Οι πλέον 
διαδεδομένες μορφές δομών είναι οι καταβόθρες, συνήθως σφαιρικού 
σχήματος και συνοδευόμενες από υποχώρηση του υπερκείμενου ή και 
παράπλευρου εδάφους (λόγω βάρους, σεισμού, ισχυρής βροχόπτωσης 
κ.λπ.). Υπάρχουν, όμως, και άλλες μορφές οι οποίες αναλόγως 
ονομάζονται δολίνες, χοάνες, καρστορωγμές κ.λπ.

Τα καρστικά φαινόμενα γενικά είναι από τα πλέον επικίνδυνα 
γεωλογικά φαινόμενα διότι απειλούν συχνά το δομημένο περιβάλλον 
και επιπλέον δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμα στο υπέδαφος. Η απειλή 
τους στρέφεται κυρίως προς κατοικίες, οικισμούς, δρόμους και 
γέφυρες, υδατικά έργα (φράγματα και υδραγωγούς) καθώς και προς 
διάφορα άλλα τεχνικά έργα. Γι’ αυτό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
από τους γεωλόγους και μηχανικούς ώστε να αντιμετωπισθούν 
έγκαιρα, πριν από την κατασκευή ενδεχόμενων έργων, σωστά και με τη 
μικρότερη δυνατή δαπάνη.

Καρστικά έγκοιλα στην περιοχή Τόχνης-Ψεματισμένου 
κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού

Ανακάλυψη καρστικού κενού κατά την κατασκευή
του δρόμου στον Λιμνάτη

Καταβόθρα στην περιοχή Τόχνης - Ψεματισμένου

Σπήλαιο στην περιοχή Αγίου Θωμά

Kαταβόθρα - Ελεδιώ



Αίτια δημιουργίας των καρστικών δομών
Τα πιο συνήθη αίτια δημιουργίας καρστικών δομών όπως 
οι καταβόθρες είναι οι μεταβολές στον υδροφόρο ορίζοντα 
και γενικά στο υδρογεωλογικό καθεστώς. Οι περισσότερες 
καταβόθρες δημιουργούνται συχνά μετά από πλημμύρες 
και συνακόλουθη ροή ποταμών. Μπορούν, όμως, να 
εκδηλωθούν και μετά από άντληση υπόγειου νερού και 
συνακόλουθο υποβιβασμό / ταπείνωση του υδροφόρου 
ορίζοντα, εάν το νερό είναι χημικά ικανό να διαλύσει 
το περιβάλλον στρώμα όπως για παράδειγμα τον γύψο. 
Επιπλέον, σεισμικές δονήσεις μπορούν να αποτελέσουν 
συνεργιστικό παράγοντα στην εμφάνιση καταβοθρών εάν 
οι υπερκείμενες οροφές τους καταρρεύσουν λόγω της 
δόνησης.

Γενικά οι καρστικές δομές δεν έχουν συγκεκριμένη 
διάταξη ή σχήμα / μορφή, γι’ αυτό και ο εντοπισμός τους 
είναι δύσκολος, ιδίως όταν αυξάνεται το βάθος. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί μέγιστο κίνδυνο για τη θεμελίωση τεχνικών 
έργων και τελικά για την ευστάθεια και ασφάλειά τους.

Υπάρχουν καταβόθρες στην Κύπρο;
Στην Κύπρο υπάρχουν καταβόθρες, η δε εμφάνισή τους 
σχετίζεται πάντοτε με την παρουσία γυψούχων πετρωμάτων 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα από καταβόθρες, και από 
υπόγεια έγκοιλα γενικότερα, έχουν εντοπισθεί μέχρι τώρα 
στις περιοχές Νήσου - Πέρα Χωριού, Τόχνης, Αραδίππου, 
Μαρωνίου, Καλαβασού, Περγάμου και Μουτταγιάκας. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται εντός ή πλησίον της 
κοίτης των ποταμών και εκδηλώνονται μετά από ισχυρές 
βροχοπτώσεις και συνακόλουθη ροή των ποταμών.

Έγκοιλα καρστικής προέλευσης μπορούν, επίσης, 
να παρατηρηθούν σε ασβεστολιθικά πετρώματα. 
Χαρακτηριστικές μεγάλες δομές σε ασβεστολιθικά 
πετρώματα έχουν αναπτυχθεί στον Πενταδάκτυλο. Οι δομές 
αυτές συνοδεύονται συχνά από μεγάλες πηγές (κεφαλάρια) 
οι οποίες, προς το παρόν τουλάχιστον, έχουν στερέψει.

Μεθοδολογία της μελέτης του φαινομένου
Η μελέτη των καρστικών φαινομένων και της επίδρασής 
τους στο δομημένο περιβάλλον απαιτεί διεπιστημονική 
προσέγγιση στην οποία εμπλέκονται οι ειδικότητες του 
μηχανικού γεωλόγου, του γεωτεχνικού μηχανικού, του 
υδρογεωλόγου, του γεωφυσικού και του γεωχημικού. 
Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή γεωλογική 
χαρτογράφηση, ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων, 
γεωφυσικές διασκοπήσεις, υδρογεωλογική έρευνα, 
γεωτεχνική εκτίμηση, καθώς και δειγματοληψίες νερού 
και εδάφους για χημικές αναλύσεις. Στόχος των εργασιών 
αυτών είναι η μελέτη του φαινομένου και η αντιμετώπιση 
των συνεπειών του στο δομημένο περιβάλλον.

Καταβόθρα - Πέρα Χωριό - Νήσου

Καρστικό έγκοιλο στο Στρουμπί

Καταβόθρα γεμάτη με νερό - Πέρα Χωριό - Νήσου

Πλήρωση υπογείου εγκοίλου με τσιμεντένεμα

Φωτογραφία από τις εργασίες
της Παγκύπριας Ημερίδας (1.12.2007)

Καταβόθρα - Πέρα Χωριό - Νήσου
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Οι μελέτες του Τμήματος Γεωλογικής 
Επισκόπησης
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει ασχοληθεί 
διαχρονικά με την εμφάνιση των καρστικών φαινομένων 
στα γυψούχα πετρώματα της Κύπρου, και ιδιαίτερα με την 
πιθανή επίδρασή τους στο δομημένο περιβάλλον.

Αρχικά οι μελέτες αφορούσαν μεμονωμένες τοπικές 
περιπτώσεις όπου η εκδήλωση καρστικών φαινομένων 
προκαλούσε ή εγκυμονούσε κινδύνους για το δομημένο 
περιβάλλον, π.χ. κατοικίες, δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγοί 
και αγροκτήματα, σε περιοχές όπως η Νήσου-Πέρα Χωριό, 
η Τόχνη, η Αραδίππου, η Μουτταγιάκα, η Καλαβασός και 
το Μαρώνι.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των ετών 2004-2007, 
διεξήγαγε λεπτομερή και εμπεριστατωμένη παγκύπρια 
έρευνα με τίτλο «Καρστικά φαινόμενα - Προβλήματα στα 
γυψούχα πετρώματα της Κύπρου», σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 
της Ελλάδας και τους συνεργάτες του. 

Στόχος της εν λόγω μελέτης ήταν:
• να χαρτογραφήσει συνολικά και να μελετήσει από κάθε 

άποψη τα σχετικά φαινόμενα και προβλήματα,
• να διερευνήσει τα πιθανά αίτια και τους μηχανισμούς 

ανάπτυξης και εκδήλωσής τους, 
• να εισηγηθεί τρόπους ικανοποιητικής αντιμετώπισης 

των προβλημάτων που επηρεάζουν ήδη δυσμενώς το 
δομημένο περιβάλλον, και

• να εκπονήσει Χάρτες Γεωλογικής Καταλληλότητας 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο για σωστή 
πολεοδομική ανάπτυξη στο μέλλον.

Η μελέτη αυτή είχε προφανώς ολιστική προσέγγιση και ως 
εκ τούτου περιλάμβανε λεπτομερή χαρτογράφηση όλων των 
πιθανών καρστικών περιοχών, στρωματολογική, τεκτονική 
και υδρογεωλογική εκτίμηση των συνθηκών, γεωφυσική, 
γεωχημική και υδροχημική διερεύνηση του υποβάθρου και 
γεωτεχνική - γεωμηχανική εκτίμηση του κινδύνου από τα 
καρστικά φαινόμενα προς το δομημένο περιβάλλον.

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ερευνητικές 
(πυρηνοληπτικές) γεωτρήσεις, γεωφυσικές διασκοπήσεις, 
δειγματοληψίες υπόγειου νερού, εργαστηριακές 
και επιτόπιες δοκιμές και αναλύσεις, αξιολόγηση 
αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, επανεκτίμηση 
σωρείας παλαιοτέρων στοιχείων και παρατηρήσεων και, 
τέλος, ψηφιακή οργάνωση, επεξεργασία και απεικόνιση 
των αποτελεσμάτων μέσω του γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών (GIS).

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταγράφονται σε σειρά 
εξειδικευμένων τόμων (7) με συνολικό περιεχόμενο 
πέραν των 600 σελίδων και με μεγάλο αριθμό σχεδίων, 
διαγραμμάτων, πινάκων κ.λπ.  Με βάση τα αποτελέσματα 
διαπιστώθηκαν δύο μοντέλα γένεσης των καρστικών 
φαινομένων στα γυψούχα πετρώματα της Κύπρου:

1. Το μοντέλο Νήσου - Πέρα Χωριού (και Τόχνης), το οποίο 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε «ώριμη» (προχωρημένη) 
φάση λόγω του ήδη μεγάλου αριθμού και μεγέθους των 
καρστικών δομών του, και

2. Το μοντέλο Αραδίππου, το οποίο θεωρείται ότι 
βρίσκεται ακόμη σε «πρώιμη» (αρχική) φάση λόγω του 
μικρού ακόμη αριθμού και περιορισμένου μεγέθους 
των καρστικών δομών του.

Τα προϊόντα της μελέτης είναι διάφοροι χάρτες, για 
παράδειγμα γεωλογικοί, γεωτεχνικοί, υδρογεωλογικοί 
κ.ά. Οι κυριότεροι, όμως, είναι οι χάρτες γεωλογικής 
καταλληλότητας για έξι κυρίως περιοχές, που αφορούν 
τη Νήσου - Πέρα Χωριό, την Τόχνη, τη Μουτταγιάκα, την 
Αραδίππου, το Μαρώνι και τον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού και 
δείχνουν τις επικίνδυνες ζώνες με κριτήριο την παρουσία 
των καρστικών δομών και τη διαχείριση της οικιστικής 
ανάπτυξης που ενδείκνυται να γίνει.

Οι εισηγήσεις της μελέτης συνοψίζονται βασικά στα εξής:

1.  Αποφυγή κατασκευής υδατικών έργων όπως φραγμάτων και 
δεξαμενών σε γυψούχα πετρώματα.

2. Αποφυγή οποιασδήποτε οικιστικής ανάπτυξης σε χημικά 
αποσαθρωμένα γυψούχα πετρώματα.

3.  Εκτέλεση λεπτομερούς γεωλογικής/γεωτρητικής έρευνας πριν 
από την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου, εάν τούτο 
επιβάλλεται, και επιλογή του πλέον κατάλληλου τύπου θεμελίωσης, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι το υπόβαθρό του δομείται από χημικά - 
γεωτεχνικά ευάλωτα/εξασθενημένα γυψούχα πετρώματα.

4. Σε περίπτωση υφιστάμενης οικιστικής ανάπτυξης σε γυψούχα 
πετρώματα:
• Αποφυγή μεταβολής του υδροφόρου ορίζοντα, άντλησης 

δηλαδή υπόγειου νερού από γεωτρήσεις.
• Εκτροπή, όπου είναι δυνατό, της ροής του ποτάμιου νερού 

μακριά από κατοικίες.
• Στεγανοποίηση, όπου είναι δυνατό, της κοίτης του ποταμού, 

εάν το υπόβαθρό της αποτελείται από αποσαθρωμένα γυψούχα 
πετρώματα.

• Άμεση πλήρωση με κατάλληλο σκυρόδεμα οποιουδήποτε 
καρστικού κενού εμφανιστεί πλησίον του βάθρου των θεμελίων 
τεχνικού έργου, και ιδίως κατοικιών, στεγανοποίηση, δηλαδή, 
της υποκείμενης βραχομάζας με κατάλληλες τσιμεντενέσεις.

Η δημοσιοποίηση/διάχυση των αποτελεσμάτων της μελέτης έγινε την 
1η Δεκεμβρίου 2007 στο πλαίσιο Παγκύπριας Ημερίδας που διεξήχθη 
στη Λευκωσία και παρακολούθησαν πέραν των 150 επιστημόνων 
(πολιτικοί μηχανικοί, γεωλόγοι, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες) από 
κρατικές υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΕΤΕΚ και 
διάφορες επιστημονικές οργανώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου οι καταβόθρες εμφανίζονται 
σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, η μελέτη προχωρεί 
στην εκπόνηση χαρτών επικινδυνότητας. Οι χάρτες 
αυτοί δείχνουν τις διάφορες ζώνες με βάση τον βαθμό 
επικινδυνότητας του εδάφους από την παρουσία των 
καταβόθρων ή/και άλλων σχετικών δομών.


