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Studier av geomorfologi på Mani, Peloponnesos, Grekland 

Sammanfattning 

Halvön Mani i södra Peloponnesos, Grekland, ligger enbart 50 km från subduktionszonen 
Hellenic arc. Det medför att aktiva tektoniska processer påverkar geomorfologin. Genom 
fjärranalys, analys av digital terrängmodell samt genom ett fem dagars fältarbete har en del av 
södra halvöns geomorfologi studerats. Recenta processer som idag skapar landformer har 
identifierats. Av dessa är det främst kemisk vittring och tektonik som dominerar. Även relikta 
landformer studerades för att skapa en komplettare bild över området. Två stycken stenfält 
upptäcktes på en av uddarna, som troligen skapats innan udden lyfts upp till nivån den befinner 
sig idag. Ett konglomerat överlagrade kalkstenen i en av vikarna och vittnar om stora 
massrörelser som skett då markytan även här var lägre än idag. Ett pediment finns på den 
västra sidan av berget Sagias. Asymmetrin beror troligen på en kombination av tektonik och 
havsnivåförändringar. 

Abstract 

The Mani peninsula in the south of Peloponnesos, Greece, is situated only 50 km from the 
subduction zone of the Hellenic arc. The active, tectonic processes taking place influence the 
geomorphology of the area. Through the use of remote sensing, analysis of a Digital Terrain 
Model and a five-day fieldwork study, certain areas of the southern peninsula’s geomorphology 
were examined for this project including recent processes that create landforms to date. Among 
those, chemical weathering and tectonics dominate. Also relict landforms were studied to get a 
greater understanding of the area. Fieldwork resulted in the discovery of two fields of rocks in 
one of the capes, which most likely were created before the cape underwent uplift to its current 
level. Also, a conglomerate superimposition of limestone in one of the bays showed indication 
that great mass movements took place when the surface was lower than today. A pediment is 
located on the west side of the Sagia Mountain. The asymmetry is probably due to a 
combination of tectonics and sea level changes. 
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1. Introduktion 
Södra Grekland och regionen Peloponnesos är mycket intressant ur ett geomorfologiskt 

perspektiv. Området befinner sig bara 50 km NO om subduktionszonen Hellenic arc (e.g. 

Papanikolaou 1988, Papazachos och andra 1992) vilken har en mycket aktiv tektonik. Forskning över 

plattornas rörelse bedrivs både på havsbotten (Le Pichon och andra 1979, Jolivet och Brun 2010) och 

på fastlandet (Mariolakas och andra 1989, Taylor och andra 2011) med syfte att försöka få fram en så 

komplett bild som möjligt över tektoniken och dess effekter. Enligt Novak och Soulakellis (2000) är 

landskapet på Peloponnesos resultatet av slutfasen i den alpina orogenesen i och med kollisionen 

mellan den afrikanska och euroasiska plattan samt den aegeiska mikroplattan (Casten och Snopek 

2003). Processen kan härledas tillbaka till mer än 20 miljoner år (Lykousis 1991) och pågår (Jongsma 

1987) med kontinuerliga jordbävningar (USGS 2013) i anslutning till hela södra Grekland. Idag rör sig 

den afrikanska plattan i en hastighet av 6 mm/år (Papazachos och andra 1992) gentemot den 

europeiska. Detta leder i sin tur att bergskedjan Taygetos som löper centralt över Peloponnesos växt 

med ca 1 mm/år i snitt över de senaste 13 ka (Benedetti och andra 2002). Le Pichon och Angelier 

(1979) fann att Peloponnesos och Kreta har roterat nästan 30 grader medurs de senaste 1,6 miljoner 

åren gentemot dagen läge, vilket indikerar att området inte bara påverkas av normala tektoniska 

rörelser, utan även rotation. 

Ytterligare en process som har en stor inverkan på landskapet i området är havsnivån och dess 

nivåskillnader. En händelse i Medelhavets historia är då den var helt avskild från världshaven mellan 

5,59 och 5,33 Ma i det så kallade ”Messinian salinity crisis” (e.g. Krijgsman och andra 1999, Jolivet 

och andra 2006). Medelhavet torrlades, den tidigare havsbotten utsattes för erosion samt blev täckt 

med sediment. Vid 5,33 Ma fylldes Medelhavet på igen. Om man förutsätter att då Medelhavet har 

varit i förbindelse med världshaven, har dess nivå ändrats med dem. Lambeck och Chappell (figur 1, 

2001) har tagit fram ett underlag hur nivån i haven ändrats över tiden, både på kort som lång sikt. Vid 

ett långt perspektiv beror ändringarna i haven på kontinenternas rörelser vilket ledde till nivåer högre 

än 500 m mot vad det är idag. Vid ett kortare perspektiv, upp mot 140 ka, sker havsnivåförändringar 

främst beroende på glaciationer och hur mycket vatten som ackumulerades i inlandsisar. Detta fick 

havsnivån att sjunka ner mot 120-130 meter mot dagens nivå. Den lägsta nivån som registreras skedde 

under den senaste nedisningen för 20 ka, jämfört mot dagens havsnivå som är bland den högsta 

noterade. 

Påverkan av förändringar i relief och havsnivå skapar förutsättningar för andra geomorfologiska 

processer som kustprocesser, vittring och sluttningsprocesser. Dessa bidrar alla till att forma ett 

ständigt skiftande landskapet, på kort och lång skala. 

 

 Studien syftar till att undersöka landformer och geomorfologiska processer i ett område på 

södra halvan av Manihalvön. Detta sker delvis inom ett större projekt som professor Johan Kleman, 
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doktor Ingmar Borgström samt professor Alasdair Skelton från Stockholm universitet genomför. I 

deras studie Climatic and tectonic drivers for the Late Quaternary geomorphic evolution of 

Southwestern Peloponnese, Greece (opublicerat) behandlar de olika processer inom geomorfologi som 

sker i södra Peloponnesos, dels de stora processer som är en förutsättning för landformers skapande 

och omformning, drivers, dels de som påverkar och begränsar dem regionalt, controls.  

 

Frågeställningarna för detta arbete är:  

• Vilka geomorfologiska processer pågår idag på Manihalvön? Vilka landformer bildas? 

• Kan landformerna förklaras av dagens geomorfologiska processer? 

• Finns det landformer på Mani som berättar något om tidigare geomorfologiska processer? 

2. Områdesbeskrivning 
Studieområdet befinner sig på Mani-

halvön, södra Peloponnesos (figur 1). Det 

sträcker sig från Messinia-bukten i väst till 

Lakonia-bukten i öst via bergsryggen Sangias 

som är en förlängning på Taygetos bergen. Detta 

ger en sträckning tvärs över halvön på 9 km. 

Höjden varierar från havsnivå till 1112 m ö.h. på 

toppen (figur 2). Den västra kusten präglas av 

uddar och vikar, jämfört med den östra som är 

rakare i nord-sydlig riktning. Den västra har 

även en flack yta som sträcker sig ungefär 3,5 

km in mot land innan den når en höjd på 200    

m ö.h. Den östra kusten når samma höjd efter 

500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Mani-halvön i södra Grekland. 
Rektangeln på den förstorade kartan 
representerar studieområdet.   
Kartprojektionen är WGS84. 
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Berggrunden är kalksten med omvandling mot marmor, med en tjocklek upp mot 300 m 

(Institute of Geology and Mineral Exploration 1984). Jordtäcket är till huvuddel kalcitjord uppblandat 

med kalkstensfragment och organiskt material (Institute of Geology and Mineral Exploration 1967) 

förenklat Calcari-lithic Leptosol enligt European Soil Buraeu Network (2005). Jordmånen har en hög 

förmåga att binda vatten, 140-190 mm/m (ESDAC 2013). 

Väderdata för området är baserat på två mätstationer, Kalamata flygplats (HNMS 2013a) som 

befinner sig 60 km NNV och Kythira (HNMS 2013b) 60 km SO om området. Tidsserierna som 

värdena är baserade på är åren 1956-1997 för Kalamata samt åren 1958-2010 för Kythira. 

Figur 2. Höjdrelief. Överst en graf som visar höjdreliefen tvärs över halvön. Den startar mitt på udden, 
passerar den högsta toppen på 1112 m ö.h. och fortsätter ner mot den östra kusten. De streckade vertikala 
linjerna visar var på höjdkurvan de studerade platserna finns. Grafen är baserad på DEM över området med 
upplösningen 30x30 m.                                 
Nedan området sett från söder. Till väster den flacka yta som befinner sig mellan kusten och bergets fot. Till 
höger på bilden är den östra, mindre plana ytan synlig. Förhållandet i längd på de två ytorna är ungefär 1:7. 
Pilarna markerar startpunkt, högsta toppen samt slutpunkten för grafen. Bilden är framtagen i ArcScene 10.1 
med DEM 30x30 m som bas draperad med flygfoto från Bing Maps ©. 
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Nederbörden är distribuerad lika över året på de två stationerna, med mest nederbörd under oktober till 

april. Enligt figur 3 finns det ett förhållande mellan nederbörd och temperatur, där månader med 

mycket nederbörd har låg temperatur och tvärtom. Lägsta temperatur som mätts upp i Kalamata är       

-5°C samt -4,3°C i Kythira. Klassificeringen för södra Grekland är Csa enligt Köppen (Peel och andra 

2007), vilket väl stämmer med väderdata för området. 

Vinden är ständigt närvarande och enligt data från väderstationen på Kalamata flygplats är den 

dominerande vindriktningen sydvästlig från februari till juni samt i november och december. Övrig tid 

på året blåser det huvudsakligen från norr. Kalamata har en relativt jämn hastighet på vinden över hela 

året, jämfört med Kythira som har lägre hastighet under sommaren, maj till juni (figur 4).  

 

 

Regionen har varit en hemvist för människor under lång tid med spår av detta daterade till 

100,000 BP (Before Present) (Harvati och andra 2013). Under historiens gång har Mani varit plats för 

konflikter och har bl.a. tillhört Sparta, Romarriket, Bysantiska riket och Turkiet (Dean 2006). Med ett 

ständigt hot hängande över sig har invånarna byggt befästningar i form av torn som idag är 

karakteristiska för Mani. De största förändringarna i landskapet bedöms dock vara från 1500-talet, 

med en stor ökning i djurhållning och jordbruk som största bidragande orsaker vid den tidpunkten och 

framåt.  

3. Metodbeskrivning 
Projektet inleddes med att göra en grundkartering med hjälp av satellit- och flygbilder 

tillgängliga från Bing maps (2013) och en DEM (digital terrängmodell) över Mani med upplösningen 

30x30 m. Med DEM togs höjddata fram och en höjdrelief skapades (figur 2) tvärs över halvön. 

Sluttningsvinklarna beräknades över området i syfte att utgöra ett underlag för att ta fram förekomsten 

av sluttningsprocesser. Den gjorde det även möjligt att skapa en 3D-bild (figur 2) för att ytterligare 

förstärka bilden över området. Den låg sedan till grund för fältstudien, både genom att fastställa vilka 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

ja
n	  

fe
b	  

m
ar
	  

ap
r	  

m
aj
	  

ju
n	   ju
l	  

au
g	  

se
p	  

ok
t	  

no
v	  

de
c	  

Te
m
pe
ra
tu
r,	  
Ce
lc
iu
s	  

N
ed
er
bö
rd
,	  m
m
	  

0,0	  

1,0	  

2,0	  

3,0	  

4,0	  

5,0	  

6,0	  

7,0	  

8,0	  

ja
n	  

fe
b	  

m
ar
	  

ap
r	  

m
aj
	  

ju
n	   ju
l	  

au
g	  

se
p	  

ok
t	  

no
v	  

de
c	  

m/s	  

Kalamata	  

Kythira	  

Figur 4. Genomsnittlig vindhastighet. Per månad i 
Kalamata och Kythira i meter per sekund. 

 

Figur 3. Nederbörd och temperatur. Detta som ett 
medelvärde från väderstationerna Kalamata och 
Kythira. Nederbörden representeras av staplar och 
temperatur av linje. 
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platser som skulle besökas och de frågor som behövde besvaras med fältarbetet. Det gav likaså ett 

underlag till vilken litteratur som behövde konsulteras och var forskningen ligger i dag i ämnet. Under 

genomförande tillbringades fem dagar i fält. Området karterades med analoga tekniker; måttstock, 

laser-avståndsmätare, kompass, clinometer och saltsyra. Koordinater och höjd över havet registrerades 

med handburen GPS. Dessa enkla och tillförlitliga metoder ger den nivå på information som 

eftersträvas i arbetet. De har även förmågan att ge resultat direkt ute i fält utan att vara beroende av 

tester eller vidare bearbetning. Med hjälp av dessa går det att kartera mindre landformer som inte är 

mätbara på kartor eller satellitbilder. Då en stor del av fältarbetet var förlagd i kuperad och till del 

svårtillgänglig terräng, var instrumentens ringa storlek och vikt en hjälp för att fältarbetet skulle 

genomföras säkert. 

Första dagen av fältarbetet ägnades åt den västra kusten, från strandlinjen till foten på Sangias 

(figur 5). Den delen kommer i fortsättningen kallas udden. Dag två undersöktes uddarna norr och 

söder och vikarna däremellan. Följande dag följdes Sangias västra brant upp till toppen. Det skedde 

initialt med bil för att mot slutet övergå till vandring. Denna kommer att definieras som västra sidan i  

 

fortsättningen. Dag fyra tillbringades på Sangias östra sluttning, östra sidan och den sista dagen 

kördes ett varv runt halvön för att få en generell uppfattning över området.  

Studien bedrivs inom en relativt kort tidsram som också innefattar ett fältarbete. Detta leder till 

att studien inte kommer att täcka in det valda området totalt. Likaså sker ingen form av datering eller 

provtagning under fältdelen. 

 

Figur 5. Uppdelning av de valda områdena för fältstudien. Ruta 1 motsvarar område för dag 
ett kallad Udden. 2a-2c visar de två vikar samt den norra udden som karterades andra dagen. 
Bergssidan i ruta 3 studerades den tredje dagen samt ruta 4 motsvarar platsen för fjärde dagen.  
Modifierad från kartan Mani skala 1:50.000 no 53. ©Road Editions, Athen.  
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4. Resultat och analys 
Med hjälp av den initiala fjärranalysen definierades flera intressanta platser, men det var först på 

plats som det var möjligt att skapa en uppfattning över omfattningarna.  

4.1. Udden 
Första dagens fältarbete skedde på udden. Den var planerad utifrån 5 stycken platser som var 

definierade i förväg. Utöver det tillkom tre nya platser.  

4.1.1. P11 Uddens spets 
Lokalen längst till väster är på uddens spets (figur 6a) och benämns P11. Den befinner sig i 

omedelbar anslutning till branterna ner till havet. Från vattnet reser sig en nästan vertikal klippa 25 m.  

 

Figur 6. Uddens yttersta profil. 6a visar P11 läge på udden. Bild 6b trappstegsprofilen på 
uddens mitt. Lägg märke till hur den ändrar utseende mot norr, till en planare yta. Bild 6c 
nere till vänster ger en uppfattning om den övre branten och den stupning som identifierades 
på udden, även denna bild är tagen mot norr. I bild 6d åskådliggörs den brantare södra delen 
på udden. Flygfoto Bing Maps © 

a b 

c d 
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Den övergår sedan till en avsats som svagt sluttar uppåt i 30 m. Därefter en ny brant som stiger 

ytterligare 18 m och på 66 m ö.h. nås upp till den flacka ytan på udden. Norröver längs vattnet planar 

skillnaderna ut och får en mer homogent siluett. Konturen söderut ändras även den, och då mot en 

brantare. Detta visar en skillnad på uddens profil från den likformighet som det första intrycket ger, till 

ett mer skiftande utseende. Berggrunden är uppsprucken och i anslutning till branterna finns det 

rasmassor. Strykningen är runt 270° och stupningen på uddens lager som går att identifiera är 48°.  

Avsatserna på klippan och deras förlängning över den nord/sydliga sträckningen bör ha 

tillkommit under olika tillfällen. I samband med eventuella upplyftningar av terrängen bildas stegvisa 

nivåer. Att de skiljer sig över dess front, kan ha att göra med berggrundens sammansättning och 

motståndskraft mot erosion. 

4.1.2. P12 Stenfält 
Längre upp på udden rakt österut befinner sig ett fält med sten (figur 7). Dessa är delvis rundade 

med en storlek på 5-15 cm. Det täcker ett 25 m långt och 5 m brett område i nordlig riktning. Fältet 

befinner sig på 68 m ö.h. och 50 m österut finns ytterligare ett fält med motsvarande utbredning som 

det första. Även detta ligger parallellt med kusten. Det andra fältet ligger på 71 m ö.h. I fälten finns  

 

 
ingen växtlighet och djupet är inte kontrollerbart utan en större insats med tyngre verktyg. Det finns 

ingen identifierad större mänsklig påverkan i anslutning till de två stenpartierna. Viss del har dock 

använts som byggnadsmaterial till stenmurar i närheten.  

En så pass stor ansamling av sorterade stenar och block bör ha tillkommit genom havets 

förmåga att sortera och deponera. Båda fälten sträcker sig utmed klippans kustlinje vilket ytterligare 

stärker detta. Då de inte är helt rundade kan det visa på att det skett över en relativt kort period och att 

ytan rört sig i två omgångar. Fältet som ligger längst upp på land bör vara det äldsta av de två.  

Figur 7. Stenfält vid P12. Måttbandets utdragna längd i bild 7b är 2 m. Materialet har en storlek på 
5-15 cm. 

Flygfoto Bing Maps © 

a b 
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4.1.3. P13 – P15 Marmorhällar 
På tre platser på den nästan helt platta ytan stack ryggar av marmor upp (figur 8). Dessa var 

ordnade med en strykning på ca 230°. Det gick dock inte bestämma någon stupning då de var utsatta 

för en hög grad av djupvittring med en rundad form som följd. De var även utsatta för en aktiv kemisk 

vittring. Områdena var begränsade i sin utbredning. Omfattningen på marmorn verkar dock vara god, 

då det vid P15 fanns ett stenbrott. 

 

Variationen av metamorfosen av kalkstenen i område är uppdelad i fält. Det kan tyda på 

kalkstenens lagring och eventuell skillnad i sammansättning alternativ på ändrade förhållande i 

samband med metamorfosen. Fälten har en strykning på ungefär 230° som är relativt 

överensstämmande med områdets strykning på strax under 270°.  

4.1.4. P16 - P17 Reliefändring 
Udden är mer eller mindre helt horisontell från P13 (figur 9) till P16. På en sträcka på 1000 m 

ökar höjden med enbart nio meter. Mellan P16 och P17 stiger dock höjden med 33 m på 400 m. 

 
Figur 9 Uddens inre relief. Huvuddelen av udden är flack för att längre upp på land öka i 
gradient. Flygfoto Bing Maps © 

Figur 8 Marmorhällar. Platsen för de tre lokalerna P13, P14 samt P15 där marmor registrerades. I bild 
8b syns några av de block av marmor som låg ordnade på P13. Bild 8c visar två stuffer tagna på 
platsen; den vänstra, gråa är en kalksten som genomgått viss metamorfos. Till höger är metamorfosen 
högre och marmor har bildats. Stufferna togs med 4 m mellan. Flygfoto Bing Maps © 

a b 

c 



Studier av geomorfologi på Mani, Peloponnesos, Grekland 

9 

Uddens flacka parti som dominerar landformen är det som gör detta område speciellt. Vad det 

är som bidragit till denna yta går troligen att härleda till en kombination av upplyftning av ytan och 

pedimentation. Kombinationen sluttningsreträtt och tektonik har förmågan att bilda liknande 

horisontella ytor.  

4.1.5. P18 Dolin 
I anslutning till byn Tsopakas (figur 10) finns en dolin. Den är ca 35 m lång och 25 m bred, 

djupet uppskattas till 25 m. Tecken finns att den använts som fortifikation längre bak i tiden, med 

synliga murar vid en av kortsidorna. Botten är delvis beväxt med olika former av gräs samt buskar, 

vilket kan tyda på att det finns gott om vatten i botten. 

 

Doliner är ett tecken på att det förekommer eller har förekommit mycket vatten under markytan. 

Utöver hålet finns det gångar och kanaler som sammanbinder detta i ett system. Det kan också 

indikera att det finns risk för ytterligare instörtningsdoliner i 

området.  

4.2. Vikar och uddar norr och söder 
För att få en bättre förståelse för de processer som sker 

på udden, utökas undersökningarna med besök söder och norr 

om den. Detta då det dels ger en möjlighet att beskåda udden 

från sidorna, men även att bekräfta likartade processer som 

sker på flera platser. 

4.2.1. P21 Södra udden 
Udden omedelbart söderut är lite mindre till ytan och 

sträcker sig inte lika långt ut i havet (figur 11). Den är också 

mer kuperad och saknar den horisontella yta som finns på 

udden norr om. Uppifrån dess högsta punkt, ger det en bra bild 

mot udden samt viken emellan.  

Figur 4. Efter en nästan horisontell yta mellan P13 och P16 ökar gradienten. Från en lutning på 0,9 % 
på en sträcka på 1000 m, till 8 % under 400 m. Därefter flackar ytan ut igen. 

Figur 10. Platsen för dolinen, P18, som finns i anslutning till byn Tsopakas. Flygfoto Bing Maps © 

Figur 11. Den södra udden. 
Flygfoto Bing Maps © 

a b 
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Skillnaderna mellan de två uddarna är stor om man tittar på deras läge ut mot havet. Den södra 

udden sträcker sig inte lika långt ut och motsvarar uddens relief på samma avstånd gentemot berget. 

Det kan bero på att den södra udden har haft en ytterligare påverkan av t.ex. tidigare förkastningar. 

Den har en större överensstämmelse med dess sydligare udde/kust som befinner sig på samma sträcka 

som udden. 

4.2.2. P22 Södra viken 
Längst ner i viken är kalkstenen blottad och utsatt för vittring (figur 12). Vittring sker dels 

genom hydrolys som löser upp kalkstenen, men ytterligare form av kemisk vittring förekommer Detta 

på grund av det salt som sprider sig från vågorna som slår mot kusten. Från bergen österut ringlar en 

ravin mot havet. I dess botten finns en del större rundade stenar och block som transporterats med 

vattnet. 

 

 
 

4.2.3. P23 Norra viken 
Viken norr om udden (figur 13) skiljer sig markant från den södra. Där det var blottad kalksten i 

den första är det en helt annan berggrund i denna. Kalkstenen är fortfarande närvarande, men den är 

överlagrad av ett konglomerat. Den har en mäktighet på fyra till fem meter och en bredd på närmare 

500 m. Den består av rundade stenar och block sammankittade av en matrix. Den eroderas bort av 

Figur 12. Södra viken. Kalksten med aktiv vittring med god tillgång till vatten.  Flygfoto Bing 
Maps © 

c 
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havet längst ner vid vattnet och kalkstenen friläggs med stora polerade ytor. Konglomeratet är synligt 

ytterligare 1000 m upp från kusten innan det överlagras av andra sediment. 

 
 

Materialet som utgör konglomeratet kommer från Sagias sluttningar och då troligen ravinerna 

nordöst om Fraggoulias, ungefär 3 km från dagens kust (figur 5). Förutsättningarna för att det skall 

bilda ett så pass omfattande lager kräver mycket modermaterial. Utöver det skall transport kunna ske, 

och en initierande kraft som får processen att starta. 

4.2.4. P24 Norra udden 
Den större udden norröver liknar den karterade i många aspekter; en trappliknande kant västerut 

och en flack yta på toppen med en liten gradient. På dess södra kust finns ett nerlagt marmorbrott 

(figur 14).  

Med tanke på de stora likheter som den norra udden och udden har, bör de varit påverkade av 

samma processer. Den norra är dock något högre och sträcker sig längre västerut. Det är dock i linje 

med hur skillnaderna var gentemot den södra udden. Sträcker man området ytterligare norrut, ökar 

höjden på även nästa udde. Förhållandet mellan de fyra uddarna skulle kunna visa på en högre 

upplyftning norröver.  

4.3. Västra sluttningen 
Dels för att få en överblick över området, men främst för att undersöka de processer som pågår 

på en högre höjd och med en brantare relief. 

 

Figur 13. Norra viken och konglomeratet. På bild 13b visas urgröpningar som 
havet gjort över tiden. I bild 13c syns en distinkt gräns mellan kalkstenen och 
konglomeratet. Bredden på kalkstensytan är runt fyra meter. Flygfoto Bing Maps © 

a b 
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Figur 14. Norra udden. Denna har ett liknande utseende som den karterade. På bild 14b syns den 
norra udden omedelbart bortom udden närmast. Det går också att urskilja det nedlagda 
marmorbrottet bortanför uddens förlängning. Flygfoto Bing Maps © 

 

4.3.1. P31 Djupvittring och utfällning. 
Längs en nyligen anlagd väg som traverserar berget på 420 m höjd (figur 15), finns flera 

intressanta skärningar. Ett fyra meter högt ärr (figur 16) är ett bra exempel på hur djupvittring pågår 

och påverkar berggrunden. Från mjuka former högst upp ovanför markytan, till kantigare och mer 

sammansatt berggrund längre ner. Utöver djupvittringen 

förekommer mekanisk vittring från rötter. Dessa accelererar 

uppluckringen av berget ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en ravin i dess omedelbara närhet finns utfällningar av kalcit-mineral. Dessa uppstår då kalkrikt 

vatten pressas in i hålrum. Det kan vara bra indikationer på mindre förkastningar och rörelser i 

berggrunden. 

 

Figur 15. Plats för P31. Vägen upp mot sluttningen. 
Den sträcker sig från P31 SSO upp mot ravinen. 
Flygfoto Bing Maps © 

Figur 16. Aktiv djupvittring. Ju 
längre ner, desto skarpare kanter. 
Höjden på väggen är 4 meter. 

a b 
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4.3.2. P32 Bergssidan 
Det generella intrycket över ras och sluttningsrörelser på 

den västra sidan är att de är kanaliserade till raviner (figur 

17). Berg i dager bromsar upp hastigheten på andra platser. 

Likaså förekommer viss växlighet som även den binder till 

ytan. Längs sidorna är stigar upptrampade av boskap. Det 

skapar små terrasser som delvis förmår att bromsa upp 

sluttningsrörelserna (figur 18). 

 

 

 
Sluttningen har en lutning på över 35°, vilket borde möjliggöra sluttningsrörelser. Det är trots 

det en stabil yta. Det beror troligen på variationen av regolit och berg i dagen.  

4.3.3. P34 Toppen 1112 m ö.h. 
En av de dominerande höjderna på Sangiasberget är toppen 

1112 (figur 19). På toppen är det blött och blåsigt, trots att det är 

molnfritt nere i dalen. Marken är täckt med jord och gräs växer 

mellan uppstickande stenar (figur 20). På vägen upp övergick den 

steniga och sterila marken till mark med ett lager av jord och 

växtlighet. Det skedde runt 1000 m ö.h. Lutningen på marken 

Figur 17. Raviner i anslutning till P32. I dessa 
koncentreras de ras som sker. Flygfoto Bing Maps © 

Figur 18. Konvex sluttning. Tydliga stigar 
som trampats upp av boskap korsar bergssidan. 

Figur 20. Regolit på toppen. Den 
grästäckta marken som täckte toppen. 
Den hade en lägre lutning än längre 
ner längs sidan. Det var även spår 
efter boskap uppe på toppen. 

Figur 19. Toppen 1112. Flygfoto Bing Maps © 
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ändrades samtidigt. Från att ha haft en lutning på 36°-38°, övergick lutning till 28°-30° i samband med 

att regoliten ändrades. 

 Den skillnad som var i fuktighet gentemot lägre höjder bör vara en av orsakerna till att toppen 

ser ut som den gör. Trots att det var molnfritt över havet, fanns det moln över topparna som befinner 

sig över 1000 meters höjd. Fukten ökar vittringen på toppen och bidrar till att det finns en regolith. 

Med det varma klimat som råder, har det också en ökande effekt på vittringen. 

4.4. Östra sluttningen 
Den östra sluttningen reser sig ganska omedelbart från havsnivån. Sidorna är brantare än vad det 

var på den västra sidan. Andelen berg i dagen är också mer omfattande jämfört med andra sidan. 

4.4.1. P41 Bergssidan 
Klipporna på östra sidan skiljer sig från hur de såg ut på västra sidan. Där fanns det jord och 

sten på marken. På den östra sidan är det främst berg i dagen. Den är påverkad av vittring som skapar 

vassa klippor (figur 21). Klipporna hade överlag en strykning på 60° och en stupning på 18°- 20°. 

 

 
Den östra sidan var både brantare och torrare med en annan typ av vittring. Då det fanns 

djupvittring på den västra sidan, hittades inga tydliga exempel på det på den östra sidan. Regolit 

förekommer, men då i anslutning till raviner. Det är motsatt mot hur det var på motsatta sidan. 

Troligen påverkar den brantare stupningen och en annan strykning. Det vatten som förekommer rinner 

ner mellan blocken och gör det svårare att bilda regolit. 

Figur 21. Östra sluttningen. På bild 21a visas P41 placering på den östra 
sluttningen. Bild 21b visar ett exempel på hur klipporna ser ut. Kniven som 
används som referens är 8 cm lång. Flygfoto Bing Maps © 
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4.4.2. P42 Förtopp 932  
Då det inte gick vägar eller stigar lika högt som på den västra sidan, var det inte lika enkelt att 

nå höjden 1112 österifrån. I stället valdes då en förtopp, benämnd 932 (figur 22). I princip är det brist 

på regolit på hela berget. Vissa rasmassor fanns i anslutning till raviner.  

 

 

5. Diskussion 
Undersökningsområdet har en stor kombination av processer som påverkar geomorfologin allt 

ifrån tektonik som löper över långa tidsspann till små ras i sluttningarna som sker samtidigt som 

fältarbetet pågår. Generellt pågår det kemisk vittring över tiden i kalkstens-berggrunden. Den 

resulterar i olika slags formationer från honeycomb-weathering till stora instörtningsdoliner och 

grottsystem.  

5.1. Tektonik 
Strykningen och stupningen på uddens spets är till del densamma som vad den geologiska 

kartan visar (Institute of Geology and Mineral Exploration 1984). Enlig den är strykningen på princip 

hela västra platån västlig (runt 270°), vilket även påvisades enligt våra mätningar. Dock är det en 

stupning på 10°-20° på de uppmätta platser som finns 20 km norr och söder om vår plats. Dessa 

mätningar befinner sig främst en bit in från kusten, med en ökande stupning på de platser som är 

närmare vattnet. Tillsammans med fältmätningar ger de en bild av att udden har en ökande stupning 

mot kusten. Enligt en skiss av Armijo, Lyon-Caen och Papanastassiou (1992, fig 1), finns det en aktiv 

normalförkastning omedelbart utanför den västra kusten. Detta styrks ytterligare av Papazachos, 

Kiratzi och Papazachos (1992) och deras figur 3. Utöver det har Gaki-Papanastassiou och andra 

(2007) med en studie i södra Peloponnesos kommit fram till att huvudorsaken till kustens utseende 

framförallt är förkastningstektonik. Då kusten på grund av tektoniken skall ha rört sig uppåt gentemot 

det som idag är havsbotten, kan det ha ändrat vinkeln på den yttersta delen av lagringen.  

Figur 22. Förtoppen 932. Positionen på höjden 932 samt ytan på berget som är täckt av stora 
block. Flygfoto Bing Maps © 



Peter Adler 

16 

Strykningen på de hällar av marmor som identifierades vid P13, P14 och P15 är relativt 

överensstämmande för resten av udden. Då det inte gick att mäta någon stupning, går det bara att dra 

slutsatser från hur övriga lager är ordnade. 

Topografin på udden är karakteriserad av stegvis nivåökning. Från den trapplika reliefen direkt i 

anslutning till havet (figur 5) till den höjdskillnad som sker mellan P16 och P17. Dock är inte denna 

beskrivning helt sann om samma mätningar skulle göras över hela uddens yta, särskilt vid de partier 

som befinner sig i uddens kanter. Om en jämförelse görs med udden i norr, uppvisar den en 

motsvarande profil (figur 23).  

 

 
 

5.2. Eustatiska förändringar 
De två stenfält som påträffades på ca 70 m ö.h. bör ha en historia som involverar påverkan av en 

större vattenmassa. Utifrån hur det såg ut runt omkring dem, antogs i fält att de inte var ett antropogent 

resultat. Likaså nyttan av att samla en så pass stor mängd stenar på samma plats ifrågasätts. Stenarna 

var dock inte helt rundade, så tiden som de varit i kontakt med havet bör varit begränsat. Det är 

möjligt att det kan vara stormvallar som bildats vid två skilda tillfällen. Dock är en förutsättning att 

havsnivån har varit högre än idag alternativt att nivån på marken varit lägre. Nivån i Medelhavet har 

över tiden skiftat (Perissoratis och Conispoliatis 2003; Antonioli och andra 2007; Brückner och andra 

2010; Pavlopoulos och andra 2010). Enligt Lambeck och Chappell (2001) har Medelhavet främst haft 

lägre vattennivåer än vad som är fallet i dag. Dock har deras värden en något begränsad tillämpning, 

då de är baserade på områden som har liten tektonisk aktivitet. Detta står i skarp kontrast mot hur det 

är på Mani. Problemet med att bestämma den eustatiska nivån i ett tektoniskt aktivt område bekräftas 

även av Kraft, Rapp och Aschenbrenner (1980). I figur 24 görs ett försök att visa på förhållandet 

mellan förändringen i havsnivå och markens höjning. Enligt denna så är det för ungefär 105 ka sedan 

som marken som idag befinner sig 70 m ö.h. var i samma nivå som havsnivån. Det är inte så troligt att 

Figur 23. Likheterna mellan uddarna på västra kusten. Bild 22a visar förhållandet vid den norra 
udden och dess profil längst ut på spetsen. Omedelbart hitom ligger udden som fältstudien delvis 
bedrevs på. Bild 22b visar udden söder om. Bild 22a är tagen norrut precis innan den smala 
landtungan går ut i vattnet. 

b a 
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stenvallarna behållit sitt utseende och struktur över 100 ka. Det bör ha varit något annat som skapat 

dem. 

 

 
Figur 24. Förändring mellan relativ havsnivå och landhöjning. Den blå pilen visar då havsnivån 
och markytan befinner sig på samma nivå vid 105 ka. Havsnivån utgår från att 0 m är dagens nivå och 
landhöjningen baseras på att dagens nivå är 70 m högre än havet. Data för havsnivån baseras för 0 – 
7,2 ka från figur 13b från Lambeck och Purcell (2005) och 12 ka från kapitel 3.4 i samma artikel. 20 -
120 ka är tolkade från figur 1b, Lambeck och Chappell (2001). Landhöjningens hastighet är från 
Benedetti och andra (2002). Deras värde är dock bara för de senaste 13 ka, men baseras på hela grafen. 

Ytterligare en kraft som är verksam i området är tsunamis. Enligt Scheffers och andra (2008) 

har östra Medelhavet varit utsatt för flera tsunamis. I samhället Porto Gatea har de hittat bevis för 

tsunamis som träffat den västra kusten på Mani. Platsen ligger bara 20 km norr om studieområdet. 

Dock är deras bevis stora block som har rubbats, inte några vallar bestående av stenar. Men området 

bör ha varit utsatt för samma tsunamis. Dock har inte Scheffers och andra (2008) lyckats datera 

händelsen mer exakt än ”några hundra år tillbaka”. Då är det svårt att koppla ihop det med hur 

omfattande landhöjningen varit och möjligheten att dessa stenfält skulle vara påverkad av en tsunami. 

Konglomeratet som fanns i den norra viken, P23, skulle mycket väl kunnat bildas vid ett tillfälle 

då vattnet hade en högra nivå. Utifrån hur Zeccin, Caffau och Roda (2011) förklarar var deras 

studerade konglomerat bildats, stämmer det även på de troliga processer som skett på Mani. Enligt 

dem beror det på stora skillnader i vattennivån på grund av glacio-eustatiska förändringar samt en 

senare tektonisk upplyftning.  

5.3. Uddarnas pediment 
En av de tydligaste landformerna på Mani är de stora flacka ytorna på västra sidan av berget 

Sagias. Det förstärks ytterligare av att det mer eller mindre saknas på den östra. Definitioner på plana 
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ytor har engagerat geomorfologer under lång tid. En av pionjärerna inom detta var King med sin 

Canons of landscape evolution (1953). Enligt Dohrenswend och Parsons (2009) är ett pediment en lätt 

sluttande, plan erosionsyta i anslutning till ett berg/höjd, vilket skulle stämma bra gentemot hur det ser 

ut på den västra sidan. Då är det mindre troligt att det är ett pediplan eller peneplan. Ebert (2009) 

beskriver ett pediplan som en plan yta med enstaka restberg (Inselberg) skapad av parallell 

sluttningsreträtt. Hennes beskrivning av ett peneplan är att det är en plan yta med enstaka restberg, 

men i detta fall skapade av sluttningsvinkelminskning. Att det verkar mindre troligt är den aktiva 

tektonik som området har och de förkastningar som finns i området. Papanikolaou och andra (1988, 

figur 8) visar med en illustration hur de olika förkastningarna påverkar södra Peloponnesos. Enligt den 

består västra sidan av Mani av flera sektioner som rör sig i förhållande till varandra. Det skulle kunna 

vara en förklaring till att de två sidorna om berget har en så skiftande relief. Då den östra sidan enligt 

dem enbart består av en förkastning mellan berg och dal, skapar inte det utrymme för något pediment. 

Detta i motsats till den västra sidan som enlig deras resultat består av två separata block med totalt tre 

förkastningar. Dock kunde inte några förkastningar observeras under fältstudien som skulle stärka 

denna version. Men Benedetti med flera (figur 3, 2002) ger en bild av hur normalförkastningar döljs 

av sediment över tid. Deras exempel är huvudsakligen skillnaderna i förhållandena under och efter en 

glaciation. Det lyfter dock fram ett intressant ställningstagande som talar emot att den västra platån 

fått sitt utseende av flera förkastningar vilket kan tolkas från Papanikolaou och andra (1988). Då 

klimatet varit varmare och blötare stabiliseras sluttningarna och förkastningarna blir synligare i 

landskapet, vilket sker i Sparta förkastningen.  

5.4. Vittring 
Berggrunden som består av kalksten utsätts för både hydrolys på ytan (figur 25) och i sprickor 

och urgröpningar under marknivån. Då ett tillräckligt stort hålrum bildats, är risken stor att det skall 

rasa in. Inom det karterade området påträffades en dolin som vi tittade närmare på. Både norr och 

söder om undersökningsområdet finns ytterligare instörtningsdoliner. Utöver det finns många grottor 

som är tillgängliga från havsnivån.  

Kalksten som påverkas av vittring påträffas i hela studieområdet. Det är processer som sker 

kontinuerligt över tiden. 

Exempel på djupvittring observerades både på P13 och P31. Den sker då det finns en regolit 

som kan bevara fukten. Enligt ESDAC (2013) har jordmånen en hög förmåga att binda vatten med 

140-190 mm/m. Det gynnar djupvittringen, dock måste det finnas en regolit som möjliggör det samt 

nederbörd. Utöver den nederbörd som redovisas i figur 3, kommer en stor mängd fukt in från havet. 

Under sju månader är vindriktningen från sydväst in mot halvön, och för med sig mycket fukt som inte 

redovisas som nederbörd. Det var något som var påtagligt under besöket på P34.  
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Figur 25. Hydrolys. Ett block kalksten som fanns i konglomeratet på P23                       
påverkat av vittring. Kniven är 8 cm lång. 

Utöver det så sker även mekanisk vittring. Dels som frostsprängning under vintermånaderna då 

temperaturen kan sjunka ner under fryspunkten, men även som saltsprängning. Frostsprängningen är 

koncentrerad till de högre höjderna men saltsprängningen kan ske över hela området. 

5.5. Antropogen påverkan 
På Mani bedrivs jordbruk idag, men i ganska liten skala. Dock påträffades spår efter boskap 

från kusten upp till de högsta topparna. Boskap skapar med sina stigar små terrasser på sluttningarna, 

vilket har en stabiliserande effekt. Dock har en hög belastning av boskap en motsatt effekt, då ett högt 

tryck av betande och trampande ökar erosion (Pickup 1998). För att underlätta transporten av 

boskapen upp och ner för sluttningarna byggs vägar. Vägarna hjälper också till att få fram 

brandbekämpning vid bränder som sker i området. Bränderna har även en positiv effekt på erosionen, 

då växter och rötter som binder jordmån brinner upp (Pickup 1998). I samband med brandbekämpning 

utsätts marken för stora mängder vatten. Den kan transportera bort ytterligare jordmån genom 

ytspolning. Vägarna som byggs gör det även möjlig för boende i området att komma åt sten och berg 

för att ta till byggnation. Detta trots att det inte är tillåtet enligt lag (muntligt från bybo). När vägen 

nyttjades resulterade det i att stenar och block rasade. Det var i en så pass stor omfattning att samma 

väg som användes på uppvägen, var tvungen att rensas igen 3 timmar senare på vägen ner. 

5.6. Felkällor 
Ett problem finns med värdena för nederbörden. På båda mätstationerna som använts som 

underlag i studien är det högsta värdet 99,9 mm för varje enskild månad. Troligen är de högre för de 

tre månader i Kalamata samt månaden det sker i Kythira, men eventuella brister i presentation på deras 

hemsida (HNMS 2013a) begränsar antalet siffror som kan visas. Detta betyder att nederbörden 

troligen är högre än vad som framgår av grafen. 
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Ett annat problem är noggrannheten på den handhållna GPS och då främst vad det gäller i höjd. 

Enligt den skulle felmarginalen vara mellan 3-6 meter. Dock upplevdes att den var bättre. Till exempel 

då höjden 1112 mättes, skilde bara en meter mot kartreferensen. Detta leder till att det är svårt att lita 

på siffrorna.. Dock är inte resultatet från höjdmätningarna något som påverkar resultaten i någon större 

omfattning. 

6. Slutsatser 
Landskapet på Mani är påverkat av många geomorfologiska processer. Dessa sker under både 

långt och kort tidsperspektiv. Den stora processen som verkar i området är den aktiva tektonik som 

beror på subduktionszonen Hellenic arc. Den genererar sänkning och upplyftning av land vilket 

påverkar basnivån i landskapet. Ytterligare en viktig process som formar landskapet är variationen av 

havsnivån. Både var för sig och i kombination, skapar tektonik och havsnivåförändringar landformer 

på Mani. Det tydligaste exemplet är de plana ytorna på uddarna som sträcker sig västerut och tolkas 

som pedimentytor. Ytterligare processer som verkar idag är kemisk och mekanisk vittring. Den 

förekommer både som hydrolys och djupvittring. Dessa styrs mycket på tillgången på vatten och 

närvaro av regolit. Hydrolysen skapar landformer såsom doliner och grottor. Resultat av tidigare 

geomorfologiska processer är bland annat det konglomerat som är deponerat i en av vikarna. Dess 

omfattning vittnar om stora massrörelser som skedde då stora delar av den västra sidan var täckt av 

vatten. Ännu ett resultat av vatten är de fält med delvis rundade stenar som finns på uddens spets. De 

bör ha skapats då landskapet varit närmare havsnivå.  

Geomorfologiska processer som sker och har skett på Manihalvön, kan i högsta grad kopplas till 

de landformer som idag definierar detta vackra landskap.  

7. Avslutande tankar och tack 
Studien har täckt ett stort område vilket både förenklar och försvårar. Det har gjort det lättare att 

hitta exempel på processer och landformer, men det gör också att det måste hållas på en ganska 

generell nivå. Utifrån resultatet som nu är tillgängligt, hoppas jag att det kan inspirera till att gå in mer 

i detalj i det som presenterats. Det som jag själv skulle vilja gå djupare in i, är dels att försöka att 

tidsbestämma konglomeratet samt ta fram orsaken till stenfälten på udden.  

 

Avslutningsvis vill jag rikta mina varmaste tack till min handledare Ingmar Borgström som 

möjliggjorde fältarbetet på plats i Grekland och för den hjälp och det stöd jag fått för att skriva detta 

arbete. Jag vill också tacka Victor Plevrakis som hjälpte mig att översätta kartor och dokument till 

svenska samt ordna underlag från Grekland. Utan det hade det varit svårt att få alla bitar att falla på 

plats. Tack Leo Regazzoni för att du ställde upp som fältassistent, utan dig hade inte fältarbetet och 

detta arbete varit möjligt.  
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Appendix A Koordinater och höjd över havet för de karterade platserna 
 

	  
Latitud	  N	   Longitud	  Ö	   Höjd	  över	  havet	  

P11	   36.58271296	   22.37356201	   67	  
P12	   36.5826400369	   22.3740009684	   66	  
P13	   36.5823660325	   22.3788069841	   125	  
P14	   36.5823660325	   22.3784449697	   124	  
P15	   36.5834079869	   22.3779689614	   121	  
P16	   36.5850970242	   22.3895700183	   134	  
P17	   36.5870070085	   22.3944570031	   157	  
P18	   36.5862559900	   22.3944570031	   162	  
P21	   36.5663359780	   22.3891130369	   133	  
P22	   36.5718039963	   22.3884190153	   1	  
P23	   36.5928930324	   22.3870319780	   4	  
P24	   36.6022650059	   22.3747929744	   140	  
P31	   36.6031150147	   22.4115539901	   421	  
P32	   36.5842559841	   22.4219720252	   636	  
P33	   36.5873250179	   22.4310770351	   932	  
P34	   36.5833779797	   22.4335539714	   1112	  
P41	   36.5792779718	   22.4649059772	   303	  
P42	   36.5863180161	   22.4552620109	   920	  

 

 




