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Νερό  και  διαμόρφωση της 
επιφάνειας  του  εδάφους
 Υδρολογικός κύκλος  του  νερού

Επιφανειακά  Νερά
Μεγάλη  σημασία 
στην  διαμόρφωση  
του αναγλύφου  
παίζουν  τα 
επιφανειακά  νερά ,τα  
οποία  ρέουν  σε  
ρεύματα

Τα  ρεύματα
τροφοδοτούνται  με  νερό 
από:
 Βροχές
 Πηγές
 Νερό 
συγκεντρωμένο(Λίμνες,χιό
νια,παγετώνες)     

Το νερό που  
ρέει  με  
μορφή  
μανδύα  
τροφοδοτείται 
μόνο  από  
βροχές

Επιφανειακά  νερά

Ρέοντα ύδατα και λεκάνες  
απορροής

Λεκάνες Απορροής
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Λεκάνη Απορροής Αλιάκμονα 

Υδροκρίτης 
Υδροκρίτης είναι  η  γραμμή  που  χωρίζει  δύο  
γειτονικές  λεκάνες  απορροής  και  κρίνει  κατά  κάποιον  
τρόπο  την  διεύθυνση  της  ροής  του  νερού   αν  θα  
κατευθυνθεί   στην  μία  ή  στην  άλλη  λεκάνη  απορροής.

Η  υδροκριτική  γραμμή 
 Δεν  μένει  σταθερή 
 Εξαρτάται  από  τον  ρυθμό  διάβρωσης  των  δύο 
γειτονικών  λεκανών  απορροής  

Υδροκριτική  γραμμή

γ

αβ

Η  επιφάνεια  απορροής  της  λεκάνης   α αυξάνεται  
σε  βάρος  της  β 
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Μήκος  επίγειας  ροής
Η  απόσταση  που  διανύει  το  νερό  ανάμεσα  στο  
σημείο πτώσης  της  βροχής  μέχρι  τα  δημιουργούμενα  
ρεύματα (Horton)

Ποταμός
Ένας  ποταμός  διακρίνεται:
 στις  πηγές  (άνω ρους)
 Στην  βασική  διαδρομή(μέσος  ρους)
 Εκβολές  (κάτω ρους)
Ένώ  ένας  χείμαρρος
 Στην  χοάνη  τροφοδοσίας
 Στην  αύλακα  μεταφοράς
 Στον κώνο  τροφοδοσίας

Στάδια  ενός  ποταμού
Τα  ρεύματα  σε  σχέση  με  τη  
διαδρομή  τους
Τα  ρεύματα  ανάλογα  με  την  διαδρομή  που  
ακολουθούν   κατατάσσονται  σε

 Εξωρροϊκά : αν καταλήγουν  στην  θάλασσα
 Ενδορροϊκά  : αν  εκβάλλουν σε  λίμνες  και  έλη
 Αρροϊκά : Όταν δεν  υπάρχει  κανονική  ροή και  

τα  νερά  χάνονται   με  εξάτμιση  ή  κατά  την  
διαδρομή  της  ροής  τους 

Υδρογραφικό  δίκτυο
Υδρογραφικό  δίκτυο  ονομάζεται   το  σύνολο  από  τα  
ρυάκια-αυλάκια  με  τα  οποία  αποστραγγίζεται  μία   
επιφάνεια  απορροής 
Η  διαμόρφωση του  εξαρτάται   από:
 την  αρχική  κλίση  του  εδάφους
 την  φύση  των  πετρωμάτων 
 από  τεκτονικά  αίτια
 την  πρόσφατη   γεωλογική   και  γεομορφολογική  

ιστορία της  λεκάνης  αποστράγγισης 
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Μορφές  υδρογραφικών  δικτύων Ανάπτυξη 
υδρογραφικού  
δικτύου σε  σχέση  
με  τον  χρόνο

Ροή ποταμού  και  εκβάθυνση  της  
κοίτης 
 Η  εκβάθυνση  της  κοίτης  οφείλεται

 στην  τριβή  του  νερού  στον  πυθμένα  του  
ποταμού

 στην  τριβή  των  μεταφερόμενων  υλικών  στον  
πυθμένα του  ποταμού

 Η  ταχύτητα  ροής  αυξάνεται  από  την  εκβολή  του  
ποταμού  προς  την  αφετηρία (πηγές)  λόγω  αύξησης  
της  κλίσης 

 Αντίθετα  η  ποσότητα  του  νερού είναι  μεγαλύτερη στις  
εκβολές

Εκβάθυνση  κοίτης

Καταρράκτης
Οι  καταρράκτες οφείλουν  την  δημιουργία  τους  

στην  παρεμβολή   σκληρών πετρώματων  κατά  την  
ροή  του  νερού  και  ταυτόχρονη   απότομη  πτώση  
νερού .  
Στην  βάση  των  καταρρακτών  σχηματίζονται  μεγάλες  

κοιλότητες  που ονομάζονται  χύτρες  καταρρακτών
Ο σχηματισμός  τους  οφείλεται  στον  στροβιλισμό  

των  κλαστικών υλικών  μέσα  σε  αυτές  τις  κοιλότητες



31/5/2017

5

Καταρράκτης  Βελβεντού 
Διαμόρφωση  αναγλύφου  από το  
νερό  της  βροχής

 Η  διαμόρφωση της  επιφάνειας  του  εδάφους   από  
το  νερό  της  βροχής  προκαλεί  διάβρωση  σε  
αόριστες  διευθύνσεις, γιατί  ρέει  σαν  μανδύας  με  
μεταβλητό  πάχος 

Η  δράση  των επιφανειακών  νερών  προκαλεί
 Αποσάρθρωση 
 Διάβρωση
 Απόθεση

 Η  διαβρωτική  δράση  των  επιφανειακών  νερών  
εξαρτάται  από 

 την  κλίση της  κατωφέρειας
 από  την  βλάστηση

Χαρακτηριστικές  μορφές  διάβρωσης 
 γεωπυραμίδες
 νεροφαγώματα

Γεωπυραμίδα Νεροφαγώματα
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Φαινόμενα διάλυσης πετρωμάτων
 Δακτυλιογλυφές

Παροχή  ποταμού 
Παροχή ενός  ποταμού   είναι  η  ποσότητα  του  νερού  
που  διέρχεται  από  μία  ορισμένη τομή  του  υδάτινου  
ρεύματος   στην  μονάδα  του  χρόνου

D: η  παροχή  ,  S: η επιφάνεια  της  τομής ,U: ταχύτητα νερού

D=S*U

Σας  ευχαριστώ  για την  προσοχή σας 


