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1.0 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει τους φυσικούς χαρακτήρες της γης. Την γη μπορούμε 

να τη χωρίσουμε σε τέσσερα κύρια μέρη (σχ. 1): 

1) την ατμόσφαιρα: Τα διάφορα στρώματα των αερίων, υδρατμών και σκόνης 

που σχηματίζουν την εξωτερική ζώνη της γης 

2) τη λιθόσφαιρα: Το στερεό πετρώδες μέρος της γης που περιβάλλει τον 

κεντρικό πυρήνα της γης (φλοιός και ανώτατο τμήμα του μανδύα) 

3) την υδρόσφαιρα: Το υδάτινο περίβλημα της γης, δηλαδή τα νερά των 

ωκεανών, λιμνών και ποταμών που συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της γης 

και  

4) την βιόσφαιρα: Αποτελείται από την επιφάνεια της γης (δηλαδή η 

υδρόσφαιρα και τμήμα της λιθόσφαιρας) και την γειτονική της ατμόσφαιρα. 

Ολα αυτά μαζί συνθέτουν την σφαίρα της ζωής. 

 

Σχ. 1.  Τα τέσσερα μέρη της γης.  

 

Θεμελιώδες τμήμα της Φυσικής Γεωγραφίας είναι η Γεωμορφολογία που ασχολείται 

με την προέλευση και εξέλιξη των μορφολογικών τύπων της επιφάνειας της γης, την 

κατανομή τους καθώς επίσης και την ταξινόμηση τους σε κατηγορίες. 
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Πριν όμως γίνει αναφορά σε αυτά τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης, θα ήταν 

χρήσιμο να γίνει μια σύντομη περιγραφή του εσωτερικού της, μελετώντας έτσι τη 

δομή της. 

 

1.1. Δομή και σύσταση του εσωτερικού της γης. 

 

Οταν λέμε "δομή του εσωτερικού της 

γης" εννοούμε την κατανομή μέσα στη 

μάζα αυτής των φυσικών μεγεθών που 

χαρακτηρίζουν το υλικό της. Ο 

καθορισμός αυτός βασίζεται κυρίως σε 

μετρήσεις των ταχυτήτων διάδοσης 

των σεισμικών κυμάτων μέσα στη γη. 

 

Λέγοντας "σύσταση του εσωτερικού 

της γης" εννοούμε την ορυκτολογική 

σύσταση του υλικού της δηλαδή, την 

χημική σύσταση και κρυσταλλική 

δομή του υλικού αυτού. 

 

Οι γεωφυσικές έρευνες  και 

συγκεκριμένα η μελέτη του τρόπου 

διάδοσης των επιμήκων και εγκαρσίων 

σεισμικών κυμάτων  (σχ. 2) στο 

εσωτερικό της γης απέδειξαν ότι η γη 

αποτελείται από τον φλοιό, τον μανδύα και τον πυρήνα (σχ. 3).  

 

Έχει αποδειχθεί ότι η ταχύτητα διάδοσης των σεισμικών κυμάτων μεταβάλλεται με το 

βάθος και μάλιστα αυξάνει όσο το βάθος μεγαλώνει. Σε ορισμένα βάθη όμως 

παρατηρείται απότομη μεταβολή της ταχύτητας των κυμάτων. Τις περιοχές αυτές τις 

ονομάζουμε ασυνέχειες και διακρίνονται σε πρώτης και δεύτερης τάξης. Στις 

ασυνέχεις πρώτης τάξης ανήκουν οι: α) ασυνέχεια Mohorovicic ή Moho που 

βρίσκεται σε ένα μέσο βάθος 35 χλμ. κάτω από τις ηπείρους και χωρίζει τον φλοιό 

από τον μανδύα και β) η ασυνέχεια Gutenberg που χωρίζει των μανδύα από τον 

πυρήνα σε βάθος 2900 χλμ. (σχ. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2.  Τρόπος μετάδοσης των επιμήκων 

(α) και εγκαρσίων (β) κυμάτων 
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Στις ασυνέχεις δεύτερης 

τάξης ανήκουν : α) η 

ασυνέχεια Conard που 

χωρίζει τον ηπειρωτικό 

φλοιό στο γρανιτικό (SiAl) 

και βασαλτικό στώμα 

(SiMa), β) η ασυνέχεια 

Repetti σε βάθος 900 χλμ. 

που χωρίζει τον μανδύα σε 

άνω και κάτω και γ) η 

ασυνέχεια Lehman σε βάθος 

4980 χλμ. που χωρίζει τον πυρήνα σε εξωτερικό και  εσωτερικό. 

 

Φλοιός: Αποτελεί το εξωτερικό στερεό περίβλημα της γης. Το πάχος του κυμαίνεται 

από 35 χλμ. έως 10 χλμ. κάτω από τις ηπείρους και τους ωκεανούς αντίστοιχα. Κάτω 

από υψηλά όρη το πάχος του μπορεί να φτάσει και μέχρι 65 χλμ. Ο ηπειρωτικός 

φλοιός αποτελείται από τρία κυρίως στρώματα: α) το ιζηματογενές, β) το γρανιτικό 

και γ) το βασαλτικό (σχ. 5). Ο ωκεάνιος φλοιός αποτελείται τις περισσότερες φορές 

από ένα ιζηματογενές στρώμα και από ένα βασαλτικό. Λείπει δηλαδή το γρανιτικό 

στρώμα (σχ. 5, 6). 

 

Ο φλοιός αντιστοιχεί στο 1% του όγκου της γης και περίπου στο 0.5% της μάζας της. 

Η σύστασή του περιλαμβάνει κυρίως αργιλλικά (Αl) και πυριτικά (Si) υλικά, ενώ τα 

βαθύτερα σημεία του αποτελούνται από πυριτικά (Si) και μαγνησιούχα (Mg) υλικά. 

Γιαυτό το λόγο τα πρώτα τα αποκαλούμε "στρώμα Sial"  και τα δεύτερα "στρώμα 

Sima". Ο φλοιός μαζί με το ανώτατο τμήμα του μανδύα αποτελούν την λιθόσφαιρα 

(σχ. 9). Στη βάση του φλοιού παρατηρείται μια απότομη μείωση της ταχύτητας των 

εγκαρσίων σεισμικών κυμάτων. Η λιθόσφαιρα θεωρείται ότι "γλιστράει" πάνω στην 

ασθενόσφαιρα, η οποία αποτελεί ένα πλαστικό στρώμα όπου,  

 

Σχ.3 Οι τρεις στοιβάδες της γης 
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τα εγκάρσια σεισμικά κύματα διαδίδονται με μικρή ταχύτητα. Στην ασθενόσφαιρα τα 

σεισμικά κύματα αποσβαίνονται γρηγορότερα απ' οποιοδήποτε άλλο σημείο του 

πλανήτη. 

 

Σχ. 4. Εγκάρσια τομή της μάζας της γης. 
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Επειδή εργαστηριακά πειράματα 

έδειξαν ότι τα σεισμικά κύματα 

επιβραδύνονται και απορροφούνται 

όταν διαδίδονται μέσα σε ένα 

κρυσταλλικό ρευστό μίγμα, οι 

περισσότεροι γεωφυσικοί και 

πετρογράφοι θεωρούν ότι αυτά τα 

χαρακτηριστικά της ασθενόσφαιρας 

φανερώνουν μια μερική τήξη (1% - 10%). Πιθανώς η ημίρευστη αυτή κατάσταση να 

οφείλεται σε ένα λεπτό υγρό στρώμα που σχηματίζεται γύρω από τους πυριτικούς 

κρυστάλλους. 

 

Η ταχύτητα και η πυκνότητα στην λιθόσφαιρα αλλά και στην ασθενόσφαιρα οδηγούν 

σε ένα μοντέλο περιδοτιτικής σύστασης. Αυτές οι δύο ζώνες επομένως δε διαφέρουν 

τόσο από χημικής πλευράς όσο από φυσικής. Σε βάθος 70 χλμ. βρίσκεται το όριο που 

διαχωρίζει την στερεή  κατάσταση της λιθόσφαιρας από την όχι και τόσο   στερεή 

κατάσταση (πλαστική) τηςασθενόσφαιρας.  

Η ασθενόσφαιρα φτάνει σε βάθος 

250 χλμ. περίπου. Από αυτό το βάθος 

και μέχρι τα 400 χλμ. περίπου η 

ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων 

αυξάνεται ελαφρά και το υλικό παύει 

να συμπεριφέρεται πλαστικά 

(ημίρευστη μορφή) και γίνεται πάλι 

συμπαγές. 

 

Μανδύας: Ο μανδύας είναι το πιο ογκώδες τμήμα της γης, αφού καταλαμβάνει το 

83% του όγκου της και το 67% της μάζας της. Βρίσκεται σε στερεή κατάσταση εκτός 

από το ανώτατο τμήμα του (ασθενόσφαιρα), όπου δημιουργείται το μάγμα που 

ελευθερώνεται ως λάβα από τους κρατήρες των ηφαιστείων. Αρχίζει από την 

ασυνέχεια του Moho (σχ. 4) και φτάνει μέχρι την ασυνέχεια του  Gutenberg. 

Αποτελείται από τρεις ζώνες: α) την ασθενόσφαιρα (βλ. φλοιός), β) ένα στρώμα από 

τα 400 χλμ. έως τα 900 χλμ. (ασυνέχεια Repetti) που ονομάζεται μεταβατική ζώνη. 

Στο στρώμα αυτό διακρίνεται μια περιοχή λεπτή (περίπου στα 400 χλμ. βάθος), όπου 

η ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων αυξάνεται απότομα, κάτι που αντιστοιχεί σε 

μεγάλη αύξηση της πυκνότητας. Αυτή η αύξηση αποδίδεται σε αλλαγή της φάσης των 

συστατικών της ζώνης και συγκεκριμένα στη αλλαγή του συστατικού ολιβίνη σε 

σπινέλιο (αλλαγή που προκύπτει από τη μεταβολή της δομής του μορίου του ολιβίνη 

 

Σχ. 5   Ηπειρωτικός φλοιός 

 

Σχ. 6  Ωκεάνιος φλοιός 
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στην πιο συμπαγή μορφή του σπινέλιου, λόγω πολύ υψηλών πιέσεων και 

θερμοκρασιών).  Κάτω από αυτή την περιοχή παρουσιάζεται μικρή μεταβολή με το 

βάθος, ενώ λίγο πριν το βάθος των 900 χλμ. παρατηρείται ξανά μια απότομη 

μεταβολή, όπου ο ολιβίνης διασπάται σε οξείδια του Fe, Si και Mg και γ) η τελευταία 

ζώνη εκτείνεται από τα 900 χλμ. έως τα 2900 χλμ. και παρατηρούνται μικρές 

μεταβολές στη σύσταση και στη φάση των συστατικών με το βάθος. Ακόμη, η 

πυκνότητα και η ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων αυξάνονται σταδιακά με την 

πίεση. 

 

Από τις τρεις αυτές ζώνες, οι δύο πρώτες (α και β) αποτελούν τον  Ανω Μανδύα, ενώ 

η τρίτη (γ) τον Κάτω Μανδύα. 

 

Πυρήνας: Ο πυρήνας της γης αντιστοιχεί στο 1/3 της μάζας της γης και χωρίζεται σε 

δύο τμήματα (σχ. 4): α) τον εξωτερικό πυρήνα που αρχίζει από την ασυνέχεια του 

Gutenberg (2900 χλμ) και φτάνει μέχρι την ασυνέχεια του Lehman (4980 χλμ). 

Βρίσκεται σε υγρή κατάσταση (οπότε δεν διαδίδονται μέσα από την μάζα του  τα 

εγκάρσια σεισμικά κύματα) και β) τον εσωτερικό πυρήνα, που αρχίζει από την 

ασυνέχεια Lehman (4980 χλμ) και φτάνει μέχρι το κέντρο της γης (6380 χλμ) και 

βρίσκεται σε στερεή κατάσταση. Ο πυρήνας αποτελείται από νικέλιο (Ni), σίδηρο 

(Fe) και ένα μίγμα σιδήρου - πυριτίου. 

  

1.2.  Πετρώματα - Κατηγορίες πετρωμάτων. 

 

Τα πετρώματα ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους, την ορυκτολογική και 

χημική τους σύσταση και των συνθηκών γένεσης, κατατάσσονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

α) Πυριγενή: Σχηματίστηκαν από την πήξη του μάγματος σε κάποιο βάθος 

κάτω από την επιφάνεια της γης ή από την λάβα που χύθηκε από τα ηφαίστεια 

και ψύχθηκε πάνω στην επιφάνεια της γης. Στην πρώτη περίπτωση τα 

πετρώματα που σχηματίζονται ονομάζονται πλουτωνικά ή βαθυγενή, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση ηφαιστειογενή ή έκχυτα. Επομένως, αυτές οι δύο 

κατηγορίες πετρωμάτων προκύπτουν ανάλογα με το αν το διάπυρο υλικό του 

εσωτερικού της γης ψύχθηκε πάνω ή κάτω από την επιφάνειά της. 

β) Ιζηματογενή: Σχηματίστηκαν από την απόθεση και συγκόληση ή όχι των 

αποσαθρωμένων υλικών. Τα υλικά αυτά μπορεί να μεταφέρθηκαν στον τόπο 

απόθεσης (συνήθως μια υδάτινη λεκάνη, αλλά όχι πάντοτε) από το 

επιφανειακά κινούμενο νερό, οπότε δημιούργησαν τα κλαστικά ιζήματα, από 



9 

τον άνεμο (μηχανικά - αιολικά ιζήματα), από απόθεση ηφαιστειακών υλικών 

(πυροκλαστικά ιζήματα), από την καταβύθιση, λόγω εξάτμισης, ιόντων που 

βρίσκονταν σε διάλυση (χημικά ιζήματα), ή τέλος από τη συσσώρευση 

στερεών μερών (σκελετή, κελύφη κλπ.) διαφόρων οργανισμών (βιογενή 

ιζήματα). 

γ) Μεταμορφωμένα: Προήλθαν από ορυκτολογικές, χημικές και ιστολογικές 

αλλαγές προϋπαρχόντων πετρωμάτων, εξαιτίας της ύπαρξης υψηλών 

θερμοκρασιών και πιέσεων και διαφορετικού χημικού περιβάλλοντος στο 

βάθος του φλοιού της γης. 

 

Πέρα από αυτές τις τρεις κατηγορίες υπάρχει και μια τέταρτη, στην οποία 

περιλαμβάνονται πετρώματα που ο τρόπος σχηματισμού τους είναι προβληματικός 

και έχουν τέτοιους χαρακτήρες που δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στα πυριγενή 

αλλά ούτε στα μεταμορφωμένα. Τα πετρώματα αυτά λέγονται μιγματίτες. 

 

1.3.  Θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. 

 

Οπως αναφέρθηκε πιο πάνω (δομή και σύσταση της γης) το εξωτερικό τμήμα της 

στερεάς γης είναι ένα δύσκαμπτο στρώμα που λέγεται λιθόσφαιρα. Η λιθόσφαιρα 

"κάθεται" πάνω στην ασθενόσφαιρα, που είναι ένα εύκαμπτο πλαστικό στρώμα, που 

με τη σειρά της "κάθεται" πάνω στη μεσόσφαιρα (βαθύτερος μανδύας), που 

παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στις δυνάμεις παραμόρφωσης απ'ότι η 

ασθενόσφαιρα. 

 

Η λιθόσφαιρα αποτελείται από 6 μεγάλα τμήματα που καλούνται λιθοσφαιρικές 

πλάκες (σχ. 7) και διακρίνονται σε ηπειρωτικές και ωκεάνιες. Οι πλάκες αυτές 

"κυλούν" πάνω στη μερικώς λιωμένη πλαστική ασθενόσφαιρα. Ανάλογα με τις 

μεταξύ τους σχετικές κινήσεις μπορούμε να διακρίνουμε στις πλάκες τρία είδη ορίων 

ή ζώνες: α) ζώνες απομάκρυνσης των πλακών που τυπικά δημιουργούν τις ωκεάνιες 

ράχες, β) ζώνες διάρρηξης ή ρηγμάτων μετασχηματισμού (οριζόντιας μετατόπισης) 

και γ) ζώνες σύγκλισης των πλακών. 
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Οι ζώνες διάρρηξης των πλακών αποτελούν τα όρια κατά μήκος των οποίων οι 

πλάκες κινούνται εφαπτομενικά η μια προς την άλλη, χωρίς να παρατηρείται 

καταστροφή ή δημιουργία νέας λιθόσφαιρας. Στις ζώνες αυτές, εξαιτίας της κίνησης 

των πλακών, δημιουργούνται ρήγματα που χαρακτηρίζονται από επιφανειακούς 

σεισμούς που οφείλονται στην οριζόντια μετατόπιση των πλακών. 

 

Οι ζώνες σύγκλισης των πλακών είναι τα όρια κατά μήκος των οποίων το ένα άκρο 

μιας πλάκας διέρχεται κάτω από το άκρο μιας άλλης. Η κατ'αυτόν τον τρόπο 

υποκείμενη πλάκα λυγίζει και βυθίζεται στο εσωτερικό του μανδύα, όπου από ένα 

βάθος και κάτω αρχίζει να λιώνει. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης (σύγκλισης) 

των δύο πλακών είναι η δημιουργία βαθιών υποθαλάσσιων τάφρων, σεισμών 

επιφανειακού αλλά και ενδιάμεσου βάθους, γειτονικών οροσειρών από πτυχομένα 

πετρώματα και έντονη ηφαιστειακή δράση. 

 

Κάθε πλάκα μπορεί να παρουσιάζει ένα συνδιασμό των παραπάνω ζωνών. Τα 

ηπειρωτικά περιθώρια μιας πλάκας μπορεί να συμπίπτουν με τα γεωμετρικά 

περιθώριά της. Αν συμπίπτουν τότε, η ηπειρωτική πλάκα τείνει να συνεχίσει να 

"επιπλέει" επειδή έχει μεγάλο πάχος και δεν κάμπτεται εύκολα. Οταν δύο ηπειρωτικές 

πλάκες συγκλίνουν και συγκρούονται τότε, στο σημείο επαφής της σύγκλισης ο 

φλοιός αποκτά μεγαλύτερο πάχος, σχηματίζοντας μεγάλες οροσειρές όπως π.χ. των 

Ιμαλαίων. 

 

 

 

Σχ. 7  Οι λιθοσφαιρικές πλάκες 
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1.4.  Αίτια της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. 

 

Τα αίτια της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών βρίσκονται μέσα στον μανδύα, 

αλλά ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο ασκούνται οι δυνάμεις που μεταθέτουν τις 

πλάκες δεν είναι γνωστός. Ως πιθανότερο αίτιο θεωρείται σήμερα η ύπαρξη ρευμάτων 

μεταφοράς στον ανώτερο μανδύα. 

 

 Αν  ένα υγρό στρώμα που βρίσκεται σε 

οριζόντια θέση θερμανθεί από κάτω 

τότε, η θερμοκρασία διαδίδεται από 

κάτω προς τα πάνω με αγωγή. Κάτω 

όμως από ορισμένες συνθήκες είναι 

δυνατό το υγρό να γίνει ασταθές και να 

διαδίδεται η θερμότητα προς τα πάνω 

και με μεταφορά. Σ'αυτή την περίπτωση 

οι θερμές μάζες ανεβαίνουν και οι 

ψυχρές κατεβαίνουν (σχ. 8). Αυτές 

κινούνται σε οριζόντια διεύθυνση 

(εφαπτομενικά) κάτω από τις πλάκες και τις παρασύρουν  κατά την κίνησή τους. 

Οταν  δύο ρεύματα μεταφοράς κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση (και τα δύο 

ανεβαίνουν από το εσωτερικό του μανδύα προς τις πλάκες) τότε, οι πλάκες τις οποίες 

παρασύρουν  αποκλίνουν μεταξύ τους, ενώ όταν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση 

(και τα δύο κατεβαίνουν από τις πλάκες προς το εσωτερικό του μανδύα),  τότε οι 

πλάκες συγκλίνουν (σχ. 8).  

 

Τέτοια σημεία απόκλισης παρατηρούνται στις ωκεάνιες λιθοσφαιρικές πλάκες. Κατά 

την απόκλιση των πλακών, το κενό το οποίο σχηματίζεται καλύπτεται από νέο υλικό 

που ελευθερώνεται από το εσωτερικό της γης και ενώνεται στα άκρα των δύο πλακών 

που αποκλίνουν. Στο σημείο που συμβαίνει αυτή η απελευθέρωση (έκχυση) 

σχηματίζεται μια ράχη, η οποία ονομάζεται μεσοωκεάνια ράχη. Μια τέτοια 

χαρακτηριστική ράχη βρίσκεται στο μέσον του Ατλαντικού ωκεανού και παρουσιάζει 

ένα χαρακτηριστικό σιγμοειδές (s) σχήμα. 

   

1.5.  Μετάθεση των ηπείρων. 

 

Σύμφωνα με τον Wegener κατά τη διάρκεια του ανώτερου Παλαιοζωικού αιώνα (πιν. 

2) οι ήπειροι ήταν ενωμένες και αποτελούσαν μια ήπειρο, την Πανγαία (σχ. 9). 

Κατόπιν η Πανγαία διασπάστηκε και οι ήπειροι άρχισαν να απομακρύνονται. Κατά το 

 

Σχ. 8  Ρεύματα  μεταφοράς. 
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τελευταίο στάδιο της κίνησης αυτής, που σύμφωνα με τον Wegener συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα, η Αμερικανική ήπειρος άρχισε να κινείται προς τη δύση. 

 

Το βασικότερο επιχείρημα του Wegener αποτέλεσε η ομοιότητα του σχήματος της 

δυτικής ακτής της Αφρικής και της ανατολικής ακτής της Νοτίου Αμερικής. Για την 

υποστήριξη της ορθότητας της θεωρίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν επίσης γεωλογικές 

ομοιότητες καθώς και ομοιότητες στην χλωρίδα και πανίδα των δύο ηπείρων καθώς 

και παλαιομαγνητικές παρατηρήσεις. Από πρόσφατες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι 

οι ακτές των παραπάνω ηπείρων ταιριάζουν περισσότερο μεταξύ τους στο σχήμα, αν 

ληφθούν ως μέσο σύγκρισης οι ισοβαθείς των 915 μ., αντί για τις ίδιες τις 

ακτογραμμές. 

 

Τα παλαιομαγνητικά στοιχεία συμφωνούν στο ότι κατά τον ανώτερο Παλαιοζωικό 

αιώνα υπήρχε μια ήπειρος στο νότιο ημισφαίριο που ονομάστηκε Γκοτβάνα και μια 

στο βόρειο ημισφαίριο που ονομάστηκε Λαυρασία. Στις αρχές του Μεσοζωικού 

αιώνα (πιν. 1) όμως αυτές διασπάστηκαν και τα τεμάχη τους άρχισαν να κινούνται 

μέχρι που έφτασαν στις θέσεις που τις παρατηρούμε σήμερα. Ετσι δεχόμαστε ότι η 

Γκοτβάνα αποτελείτο από τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Μαδαγασκάρη, τις 

Ινδίες, την Αυστραλία και την Ανταρκτική, ενώ η  Λαυρασία, από τη Βόρειο 

Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία εκτός από την Ινδική χερσόνησο. 

 
 

Σχ. 9  Πανγαία (Γκοτβάνα - Λαυρασία) 
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Πιν. 1.  Γεωλογικοί αιώνες 

ΑΙΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΕΠΟΧΗ ΗΛΙΚΙΑ 

(εκατομ. 

έτη) 

   ΟΛΟΚΑΙΝΟ 0.01 

 ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ  ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 1.6 

   ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ 5.3 

ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΣ  ΝΕΟΓΕΝΕΣ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ 23.7 

 ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ  ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟ 36.6 

  ΠΑΛΑΙΟΓΕΝΕΣ ΗΩΚΑΙΝΟ 60.6 

   ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΝΟ 66.4 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 97.5 

 ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 144.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 163.0 

ΜΕΣΟΖΩΙΚΟΣ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ  ΜΕΣΟ 187.0 

   ΚΑΤΩΤΕΡΟ 208.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 230.0 

 ΤΡΙΑΔΙΚΟ  ΜΕΣΟ 240.0 

   ΚΑΤΩΤΕΡΟ 245.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 258.0 

 ΠΕΡΜΙΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 286.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 320.0 

 ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 360.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 374.0 

 ΔΕΒΟΝΙΟ  ΜΕΣΟ 387.0 

   ΚΑΤΩΤΕΡΟ 408.0 

ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟΣ   ΑΝΩΤΕΡΟ 421.0 

 ΣΙΛΟΥΡΙΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 438.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 456.0 

 ΟΡΔΟΒΙΣΙΟ  ΜΕΣΟ 478.0 

   ΚΑΤΩΤΕΡΟ 505.0 

   ΑΝΩΤΕΡΟ 523.0 

 ΚΑΜΒΡΙΟ  ΜΕΣΟ 540.0 

   ΚΑΤΩΤΕΡΟ 570.0 
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Πιν. 1.  Γεωλογικοί αιώνες (συνέχεια) 

 

 

ΑΙΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΟΧΗ ΗΛΙΚΙΑ 

(εκατομ. έτη) 

  ΑΝΩΤΕΡΟ 900.0 

 ΠΡΟΤΕΡΟΖΩΙΚΟΣ ΜΕΣΟ 1500.0 

  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 1700.0 

  ΑΝΩΤΕΡΟ 2250.0 

ΠΡΟΚΑΜΒΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΖΩΙΚΟΣ ΜΕΣΟ 2500.0 

  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 2600.0 

  ΑΝΩΤΕΡΟ 3000.0 

 ΚΑΤΑΡΧΑΙΟΖΩΙΚΟΣ ΜΕΣΟ 3400.0 

  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 3800.0 ? 

Σχηματισμός της γης   4600.0 ? 

 

1.6. Ορογένεση και λιθοσφαιρικές πλάκες. 

 

Ως ορογένεση ορίζουμε την γένεση μιας νέας οροσειράς. Πραγματοποιείται σε 

περιοχές όπου δύο λιθοσφαιρικές πλάκες, από τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι 

ηπειρωτική, συγκλίνουν σε αντίθεση με τη γένεση των μεσοωκεανίων ράχεων, οι 

οποίες δημιουργούνται εκεί όπου δύο ωκεάνιες λιθοσφαιρικές αποκλίνουν. Τα 

Ιμαλάια π.χ. δημιουργήθηκαν εκεί όπου συγκλίνουν δύο ηπειρωτικές πλάκες, ενώ η 

οροσειρά των Ανδεων εκεί όπου συγκλίνουν μια ωκεάνια και μία ηπειρωτική. 

Επομένως μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι οροσειρές είναι αποτέλεσμα ισχυρών 

συμπιεστικών δυνάμεων. 

 

1.7. Ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις. 

 

1.7.1. Ενδογενείς δυνάμεις. 

 

Οι παράγοντες που προκαλούν μεταβολές στη μορφή της επιφάνειας της γης 

διακρίνονται σε ενδογενείς και εξωγενείς. Μεταξύ αυτών των παραγόντων υπάρχει 

ένας συνεχής ανταγωνισμός. Οι ενδογενείς δυνάμεις είναι εκείνες που συνεχώς 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ανάγλυφο. Εχουν την έδρα τους στο εσωτερικό της 

γης και συγκεκριμένα γύρω από το όριο άνω και κάτω μανδύα. Δρούν με τη μορφή 

της ορογένεσης, της ηπειρογένεσης, της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας και 

έχουν ως ορατό αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονου ανάγλυφου. Οι δύο πρώτες 



15 

μορφές θεωρούνται ως κύριες, ενώ οι υπόλοιπες ως δευτερεύουσες και περισσότερο 

τοπικής σημασίας που συνοδεύουν τις πρώτες. 

 

Ως ηπειρογένεση ή ηπειρογενετικές κινήσεις θεωρούνται οι ανοδικές ή καθοδικές 

κινήσεις μεγάλων τμημάτων του φλοιού της γης που εξακολουθούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα χωρίς διακοπές χωρίς όμως να παρουσιάζονται εκτεταμένα 

φαινόμενα πτυχώσεων ή ρηγματώσεων. Συνήθως δεν είναι ορατές λόγω της μικρής 

τους ταχύτητας και της πολύ μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν. 

 

Τα θαλάσσια ιζήματα προηγούμενων γεωλογικών εποχών που σήμερα καλύπτουν 

μεγάλα τμήματα των ηπείρων καταγράφουν καθαρά τις μεταβολές που 

παρουσιάστηκαν μεταξύ των επιπέδων της ξηράς και της θάλασσας. Αυτές οι 

μεταβολές μπορεί να οφείλονται σε ηπειρογενετικές κινήσεις του φλοιού ή σε 

παγκόσμια μεταβολή του επιπέδου της θάλασσας (ευστατικές κινήσεις) π.χ. στη 

Σκανδιναβική χερσόνησο βρίσκονται σήμερα ακτές σε ύψος 250μ. πάνω από το 

επίπεδο της θάλασσας, που αποδεικνύουν την άνοδο της χερσονήσου που άρχισε μετά 

την τελευταία παγετώδη περίοδο, εξαιτίας της ελάττωσης του υπερκείμενου βάρους 

μετά το λιώσιμο των πάγων. 

 

Ενα από τα χαρακτηριστικά των ηπείρων είναι οι μακριές και σχετικά λεπτές 

οροσειρές που αποτελούνται από πτυχωμένα και ρηγματωμένα πετρώματα. Οι 

κινήσεις εκείνες που δημιουργούν αυτές τις οροσειρές λέγονται ορογενετικές και 

θεωρούνται ως το αποτέλεσμα οριζόντιων συμπιεστικών δυνάμεων. Οι Αλπεις και τα 

Ιμαλάια αποτελούν παραδείγματα του τελευταίου ορογενετικού κύκλου, ο οποίος 

ουσιαστικά εξελίσσεται ακόμη και σήμερα.  

 

Αντίθετα από τις ηπειρογενετικές, οι ορογενετικές κινήσεις αποτελούνται από 

παραμένουσες παραμορφωτικές κινήσεις με μεταβολή του παραμορφούμενου 

γεωλογικού σώματος. Η ορογένεση θεωρείται συνέχεια της ηπειρογένεσης. Σαν 

κύριες μορφές ορογένεσης θεωρούνται οι πτυχώσεις, επωθήσεις, εφιππεύσεις, κ.λ.π., 

ενώ ως δευτερεύουσες η ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα. 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι ενδογενείς δυνάμεις (και ουσιαστικά με την 

ηπειρογένεση και την ορογένεση) έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου 

αναγλύφου (υψηλές ακτές, οροσειρές) και γιαυτό θεωρούνται ως θετικοί παράγοντες, 

ενώ οι εξωγενείς παράγοντες έχουν ως σκοπό την καταστροφή των ήδη 

διαμορφομένων μορφών της επιφάνειας της γης. 
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1.7.2. Εξωγενείς δυνάμεις. 

 

Οι σπουδαιότεροι εξωγενείς παράγοντες θεωρούνται ότι είναι το κινούμενο και 

στάσιμο νερό, οι παγετώνες, ο άνεμος, τα θαλάσσια κύματα και ρεύματα και ο ήλιος. 

Ολοι αυτοί οι παράγοντες επιτελούν διαβρωτική και αποθετική δράση, δηλαδή σε 

κάποια σημεία διαβρώνουν (καταστρέφουν) τα επιφανειακά πετρώματα και 

μεταφέροντάς τα τα αποθέτουν κάπου άλλου. Ετσι, πρόκειται για παράγοντες που 

αλλού επιτελούν καταστροφικό έργο και αλλού δημιουργικό. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις για να μπορέσει να υπάρξει δημιουργικό έργο (απόθεση) πρέπει να 

προηγηθεί το καταστροφικό έργο (διάβρωση). Πριν όμως γίνει δυνατή η διάβρωση 

και η απομάκρυνση, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της αποσάθρωσης. 

  

1.7.2.1. Αποσάθρωση. 

 

Ως αποσάθρωση εννοούμε το σύνολο των φαινομένων εκείνων που προκαλούν την 

καταστροφή των πετρωμάτων. Διακρίνουμε δύο είδη αποσάθρωσης:  

α) την μηχανική: κατά την οποία δεν αλλοιώνεται η χημική σύσταση του πετρώματος 

αλλά μόνο η συνοχή του και οι μηχανικές του ιδιότητες και 

β) την χημική: όπου μεταβάλλεται η χημική σύσταση του πετρώματος. 

 

Συνήθως τα δύο αυτά είδη συμβαίνουν ταυτόγχρονα και επιδρούν στα πετρώματα 

άλλοτε περισσότερο η μηχανική και άλλοτε η χημική ή μπορεί να προηγηθεί η πρώτη 

και να ακολουθήσει η δεύτερη. 

 

1.7.2.1.1. Φυσική ή μηχανική αποσάθρωση. 

 

Τα αίτια που προκαλούν την φυσική ή μηχανική αποσάθρωση είναι: 

 

α) ο πάγος: Οταν το νερό γεμίσει τις σχισμές και τους πόρους ενός πετρώματος και 

ύστερα παγώσει αυξάνει τον όγκο του περισσότερο από 9% και ξεπερνά σε πίεση τα 

14 κιλά ανα τετραγωνικό εκατοστό. Οταν αργότερα λιώσει ο πάγος, το πέτρωμα έχει 

αποκτήσει μεγαλύτερες σχισμές και έχει χωριστεί (σπάσει) σε μικρότερα κομμάτια. 

Τα κομμάτια αυτά πέφτουν προς τα κάτω λόγω βαρύτητας και συγκεντρώνονται στη 

βάση του πετρώματος σχηματίζοντας σωρούς από γωνιώδη υλικά, 

 

Το φαινόμενο της αύξησης του όγκου του νερού όταν αυτό γίνει πάγος και του 

επακόλουθου θρυμματιμού του πετρώματος ήταν γνωστό από την αρχαιότητα και το 

εκμεταλλεύτηκαν οι αρχαίοι Ελληνες για να αποσπούν τεράστιους όγκους μαρμάρου 
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από τα λατομεία. Για να το πετύχουν αυτό άνοιγαν επιμήκη αυλάκια πάνω στην 

επιφάνεια του μαρμάρου και τα γέμιζαν με νερό τις ημέρες που επικρατούσε παγωνιά. 

Ακόμη, εκμεταλλευόντουσαν τις τυχόν σχισμές που υπήρχαν στη μάζα του 

μαρμάρου. 

 

β) Μεταβολή της θερμοκρασίας: Οι μεταβολές της θερμοκρασίας διακρίνονται σε 

ημερήσιες, εποχιακές και ετήσιες. Εκείνες που επιδρούν πιο ουσιαστικά στα 

πετρώματα είναι οι ημερήσιες 

 

Η μεταβολή της θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας διαστέλλει με δισφορετικό 

βαθμό τα ορυκτολογικά συστατικά των πετρωμάτων, ενώ η χαμηλή θερμοκρασία της 

νύχτας τα συστέλλει. Η εναλλαγή των διεργασιών αυτών έχει ως αποτέλεσμα την 

αποφλοίωση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων. Το φαινόμενο αυτό 

ενισχύεται και από τον διαφορετικό προσανατολισμό (αν υπάρχει) των κρυστάλλων 

των διαφόρων ορυκτών που αποτελούν το πέτρωμα. 

 

γ) Φυτά και ζώα: Τα φυτά με το ριζικό τους σύστημα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην αποσάθρωση. Ο ρόλος τους μπορεί να χαρακτηρισθεί διπλός γιατί η δράση είναι 

μηχανική αλλά και χημική. Σημασία πάντως έχει ότι, καθώς οι ρίζες εισχωρούν μέσα 

στα πετρώματα και αναπτύσσονται και ως προς τις τρεις διαστάσεις, λειτουργούν σαν 

σφήνες. Ετσι, βοηθούν σημαντικά στο θρυμματισμό είτε απευθείας, είτε με τη 

βοήθεια και άλλων παραγόντων π.χ. του νερού. 

 

Τα σκουλήκια και άλλα ζώα που ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης όπως π.χ. τα 

ποντίκια, οι τερμίτες κ.λ.π., παίζουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία του εδάφους 

για απομάκρυνση με τη βοήθεια της βροχής και του αέρα. Τα σκουλήκια 

επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες χώματος καθώς ψάχνουν για τροφή. Κατά μέσο 

όρο υπάρχουν 400000 σκουλήκια σε 10 στρέμματα και κατά τη διάρκεια ενός χρόνου 

μπορούν να αναποδογυρίσουν 10 έως 15 τόννους λεπτόκοκκο υλικό προς την 

επιφάνεια. 

 

Οι νεκροί οργανισμοί αποσυντίθενται στο έδαφος εξαιτίας της δραστηριότητας των 

βακτηρίων. Κατ' αυτόν τον τρόπο  ελευθερώνονται CO2 και οργανικά οξέα, μαζί με 

ίχνη από αμμωνία και νιτρικά οξέα  και όλα μαζί αυξάνουν την διαλυτική ικανότητα 

του νερού στο έδαφος. Τα οργανικά συστατικά που περιέχονται στο έδαφος είναι 

γνωστά ως humus (χούμους) και το νερό που εμπλουτίζεται με χουμικά οξέα μπορεί 

να διαλύσει υλικά που κάτω από συνηθισμένες συνθήκες είναι αδιάλυτα. 
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1.7.2.1.2. Χημική αποσάθρωση. 

 

Η χημική αποσάθρωση είναι σημαντική ως παράγοντας διάλυσης των συστατικών 

των πετρωμάτων. Τα διαλυμένα συστατικά απομακρύνονται με τη βοήθεια του 

επιφανειακά ή υπόγεια κινούμενου νερού  και καταλήγουν στους ωκεανούς, δίνοντάς 

τους αυτήν την πολύπλοκη χημική σύσταση που έχουν. 

 

Οι διαδικασίες αποσάθρωσης που παράγουν αυτά τα διαλύματα είναι χημικές. Τα 

διάφορα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως το CO2 και το O2, αντιδρούν με το νερό της 

βροχής και επιδρούν στα ορυκτά των πετρωμάτων του φλοιού της γης. Ετσι, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ατμόσφαιρα, το επιφανειακό  και υπόγειο νερό, οι 

ωκεανοί και η επιφάνεια της γης είναι έτσι συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να 

αποτελούν ένα γιγαντιαίο χημικό εργαστήριο. 

 

Ολα τα αέρια της ατμόσφαιρας και το νερό που βρίσκεται στην γη χρωστούν την 

προέλευσή τους στο εσωτερικό της γης, απ' όπου ξέφυγαν μέσα από τις εκρήξεις των 

ηφαιστείων, των θερμών πηγών και άλλων ευπαθών ζωνών που συνδέουν την 

επιφάνεια της γης με το εσωτερικό της. Ισως, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αερίων 

απελευθερώθηκε στα πρώτα στάδια της ζωής του πλανήτη και από τότε νέες 

ποσότητες έχουν προστεθεί στις παλιές κατά τη διάρκεια των γεωλογικών αιώνων. Το 

νερό συγκεντρώθηκε κυρίως στους ωκεανούς, αλλά μεγάλες ποσότητες 

αποθηκεύτηκαν σε υπόγειους ορίζοντες και σε κάποια ορυκτά μέσω χημικών δεσμών. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα του CO2 δεν συγκεντρώθηκε στην ατμόσφαιρα, αλλά 

μετατράπηκε σε διαλυμένη μορφή στο νερό σχηματίζοντας ιόντα και κατόπιν 

ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό το ανθρακικό ασβέστιο δημιούργησε τους ασβεστόλιθους 

και γενικά τα ανθρακικά πετρώματα του φλοιού. Ενα άλλο ποσοστό του CO2 

μετατράπηκε σε οργανικό άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης και δεσμεύτηκε από τα 

φυτά. Αυτά με τη σειρά τους κάτω από ορισμένες συνθήκες δημιούργησαν τους 

ορυκτούς άνθρακες. 

 

Το οξυγόνο συγκεντρώθηκε στην ατμόσφαιρα ως παράγωγο στοιχείο της 

φωτοσύνθεσης. Τα διάφορα πετρώματα που βρίσκονται σήμερα στην επιφάνεια της 

γης σε διάφορα υψόμετρα προήλθαν από το εσωτερικό της ή από τους βυθούς παλιών 

ωκεάνιων λεκανών. 

 

Ολα αυτά τα συστατικά βρίσκονταν κάποτε στο εσωτερικό της γης σε διάφορα 

σημεία. Η κίνηση της λιθόσφαιρας και του μάγματος συνδιάζονται για να επιτρέψουν 

στα αέρια και το νερό να διαχωριστούν από τα συστατικά εκείνα που δημιουργούν τα 
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πετρώματα (ορυκτά) και να ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα, όπως ακριβώς τα 

πετρώματα σπρώχνονται προς την επιφάνεια. Με τις διάφορες αποσαθρωτικές και 

διαβρωτικές διαδικασίες, τα συστατικά αυτά έρχονται πάλι σε επαφή σε μικρότερη 

θερμοκρασία και πίεση. Το νερό και το CO2 ενώνονται για να σχηματίσουν το 

ανθρακικό οξύ που επιδρά πάνω στα ανθρακικά πετρώματα. Το οξυγόνο οξειδώνει 

τον σίδηρο και άλλα μέταλλα. Ετσι, η γη μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χημικό 

εργαστήριο και αποτελείται από δύο μικρότερα εργαστήρια, ένα θερμό στο εσωτερικό 

της και ένα ψυχρό στο εξωτερικό της (επιφάνεια). 

 

Η ζώνη που συνδέει τα δύο αυτά εργαστήρια είναι η ηφαιστειότητα και ο τεκτονισμός 

(σεισμικότητα). Η χημική αποσάθρωση αποτελεί την αντίδραση στο ψυχρό 

εργαστήριο. 

 

Οι λεκάνες των ωκεανών αποτελούν τον αποδέκτη όλων των διαλυμένων προϊόντων 

της αποσάθρωσης. Αυτά τα υλικά δεν συγκεντρώνονται απλά μέσα στις λεκάνες αλλά 

έρχονται μεταξύ τους σε επαφή για να δημιουργήσουν νέα ιζηματογενή πετρώματα. 

Το πιο διαδεδομένο πέτρωμα είναι ο ασβεστόλιθος που προκύπτει από την ένωση 

μέσα στη θάλασσα των ιόντων του ασβεστίου (Cα++) και της δικαρβονικής ρίζας 

(CO3--) που απελευθερώνονται από την αποσάθρωση. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Cα 

(κυρίως με τη μορφή κελύφων των διαφόρων οργανισμών) παραμένει στην ίδια 

αναλογία πάντοτε και έτσι, το νερό των ωκεανών έχει την ίδια σύσταση παρά το ότι 

συνεχείς ποσότητες Cα εισέρχονται στους ωκεανούς. 

 

Οι κύριες χημικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη χημική αποσάθρωση είναι: η 

διάλυση, η οξείδωση, η υδρόληση και ο σχηματισμός ανθρακικών ενώσεων. Μόνο 

µερικά κοινά ορυκτά αντέχουν στην αποσάθρωση όπως π.χ. ο χαλαζίας και ο 

μοσχοβίτης. Αλλα, όπως τα ανθρακικά ορυκτά, μπορεί να διαλυθούν εντελώς και να 

απομακρυνθούν. 

 

Η χημική αποσάθρωση συμβάλλει στην αποσύνθεση των πετρωμάτων με τους εξής 

τρόπους: 

 

α) με τη γενική εξασθένιση της συνοχής μεταξύ των ορυκτών, οπότε το πέτρωμα 

είναι περισσότερο ευάλλωτο στην επίδραση εξωτερικών φυσικών παραγόντων,  

 

β) με το σχηματισμό διαλυμάτων που ξεπλύνονται από το νερό της βροχής, οπότε το 

πέτρωμα αποκτά πόρους, π.χ. η απελευθέρωση κόκκων από τον ψαμμίτη λόγω 

διάλυσης του συνεκτικού του υλικού και  
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γ) με το σχηματισμό καινούργιων προϊόντων που καταλαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο 

από τα αρχικά, οπότε η εξωτερική επιφάνεια του πετρώματος "σκάει" από το μητρικό 

υγιές πέτρωμα. Αυτού του είδους η αποσάθρωση αναπτύσσεται καλύτερα σε 

πετρώματα που παρουσιάζουν πυκνό δίκτυο διακλάσεων (δηλαδή πυκνό δίκτυο 

μικρορωγμών) όπως, π.χ. βασάλτες και δολερίτες. Το νερό διέρχεται μέσα από τις 

διακλάσεις και επιδρά σε κάθε επιφάνεια του πετρώματος ταυτόγχρονα. Καθώς η 

αποσύνθεση του πετρώματος έχει προχωρήσει περισσότερο στις γωνίες και στα άκρα 

των εξωτερικών επιφανειών παρά στο επίπεδο τμήμα τους, οι επιφάνειες αυτές 

αποκτούν αποστρογγυλεμένα άκρα. Καθώς συνεχίζει η αποσάθρωση να δρά, οι 

εξωτερικές επιφάνειες αποσπώνται από το πέτρωμα ελευθερώνοντας υγιείς 

επιφάνειες κάτω από αυτές. Στις νέες αυτές επιφάνειες θα αρχίσει και πάλι να δρα η 

αποσάθρωση αρχίζοντας ο κύκλος πάλι από την αρχή. Ετσι τελικά, η αποσάθρωση 

προχωράει κομμάτι - κομμάτι και το πέτρωμα δείχνει να αποφλοιώνεται σταδιακά. 

Οσο απομακρύνονται τα κομμάτια που αποσαθρώνονται τόσο το πέτρωμα που 

παραμένει αποκτά ένα σφαιρικό σχήμα μέχρι, το αρχικά γωνιώδες πέτρωμα, να 

αποκτήσει ένα σχήμα που θυμίζει κρεμμύδι. 

 

Η χημική αποσάθρωση δεν γίνεται με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα πετρώματα. Είναι 

πιο γρήγορη στα ασβεστολιθικά πετρώματα και ελαττώνεται κατά σειρά στα 

ηφαιστειογενή, μεταμορφωμένα και πυριτικά. Επίσης, όσο πιο λεπτόκοκκο είναι ένα 

πέτρωμα τόσο πιο πολύ αντιστέκεται στην χημική αποσάθρωση. Αντίθετα, τα 

χονδρόκοκκα πετρώματα είναι περισσότερο ευάλωτα. 

 

Η διάλυση των πετρωμάτων λόγω χημικών διεργασιών συντελείται από το νερό της 

βροχής, το οποίο μεταφέρει σε διάλυση O2 και CO2 καθώς και διάφορα όξινα και 

οργανικά προϊόντα που προέρχονται από τα εδάφη. Ο βαθμός της δράσης εξαρτάται 

από τη σύνθεση και τη χημική συγκέντρωση των διαλυμάτων, από τη θερμοκρασία, 

από την ύπαρξη βακτηρίων και από τις ενώσεις που διαλύονται από την αποσύνθεση 

των ορυκτών. Η οξύτητα των φυσικών νερών μετράται με το pH δηλαδή τη 

συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Οταν η τιμή του pH είναι μεγαλύτερη από την τιμή 

7 τότε το νερό είναι βασικό ενώ, όταν η τιμή είναι μικρότερη του 7 το νερό είναι 

όξινο. Η αύξηση της οξύτητας οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας της χημικής 

αποσάθρωσης. Το pH του νερού της βροχής κυμαίνεται μεταξύ 5.5 και 6.0. 

 

Η αποσάθρωση, είτε φυσική είτε χημική είτε συνδυασμός και των δύο, συντελεί στην 

μεταβολή του αναγλύφου της γης με τους εξής τρόπους: 
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α) με τη μετακίνηση μαζών από τα υψηλά προς τα χαμηλά τοπογραφικά σημεία. Αυτό 

γίνεται λόγω της μείωσης της συνοχής των πετρωμάτων, που έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε κατολισθήσεις ή 

οποιαδήποτε άλλη μορφή κίνησης π.χ. πτώση βράχων κ.λ.π. 

 

β) με την ταπείνωση της επιφάνειας της χέρσου λόγω διάλυσης των πετρωμάτων που 

είναι επιδεκτικά σε διάλυση όπως, π.χ. των ασβεστολίθων και των δολομιτών (γενικά 

ανθρακικά πετρώματα) καθώς και της γύψου. Κατόπιν τα υλικά της διάλυσης 

απομακρύνονται με το νερό. 

 

γ) με τη δημιουργία μορφών χέρσου και τροποποίηση των υπαρχόντων μορφών 

(οποιαδήποτε μορφή απόθεσης υλικών με τη βοήθεια άλλων παραγόντων όπως, το 

νερό, ο άνεμος, οι παγετώνες, τα κύματα κ.λ.π) 

 

δ) με το σχηματισμό εδάφους. 
 

Το στρώμα, το οποίο βρίσκεται πάνω από ένα περισσότερο συνεκτικό πέτρωμα, 

σχηματίζει ένα μανδύα, τον λεγόμενο ρεγγόλιθο. Σε πολλά σημεία αυτό το στρώμα 

βρίσκεται ακριβώς πάνω στο πέτρωμα από το οποίο προήλθε λόγω αποσάθρωσης. Σ' 

αυτές τις περιπτώσεις κάνοντας μια τομή μπορούμε να διακρίνουμε ένα επιφανειακό 

τμήμα εδάφους, το οποίο μεταπίπτει σταδιακά με το βάθος προς μια ζώνη μερικώς 

αποσαθρωμένου πετρώματος έως το μητρικό πέτρωμα. 

 

Εδάφη μπορούν να σχηματιστούν όχι μόνο πάνω σε υγιή πετρώματα αλλά και πάνω 

σε μια μεγάλη ποικιλία χαλαρών αποθέσεων, οι οποίες έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί 

στη σημερινή τους θέση από άλλους παράγοντες όπως το νερό. ο αέρας, οι 

παγετώνες, κ.λ.π. 
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Η δομή του εδάφους μπορεί να γίνει αντιληπτή σε μια εγκάρσια τομή από το στρώμα 

του εδάφους μέχρι το υγιές υπόβαθρο (πέτρωμα). Το επάνω τμήμα (σχ. 10) ή 

ορίζοντας Α είναι συνήθως το πιο σκουρόχρωμο και αποτελείται κυρίως από 

οργανική ύλη ή Humus 

(μικροσκοπικά τεμάχη από 

αποσυντιθεμένα φύλλα και 

υπολείμματα ζωϊκών 

οργανισμών). Πρόκειται για μία 

ζώνη όπου υπάρχει έντονη 

βιολογική δραστηριότητα και 

κατοικείται από πολλούς και 

διάφορους οργανισμούς όπως, 

σκουλήκια, έντομα, ακρίδες, 

μικροοργανισμούς, φυτικές ρίζες 

κ.ά., συγκροτώντας ένα 

ισορροπημένο μικροσύστημα. Σ' 

ένα τέτοιο παχύ στρώμα, που 

σχηματίστηκε με την πάροδο 

μεγάλου χρονικού διαστήματος, 

τα ορυκτά που επικρατούν είναι 

κυρίως αργιλλικά και αδιάλυτα ορυκτά όπως ο χαλαζίας. Τα διαλυτά ορυκτά 

απουσιάζουν παντελώς.  

 

Κάτω από αυτόν τον ορίζοντα βρίσκεται ένας ενδιάμεσος ορίζοντας ο B ορίζοντας 

όπου υπάρχει σχετικά λίγη οργανική ύλη, διαλυτά ορυκτά και οξείδια του σιδήρου. 

 

Ο τελευταίος ορίζοντας, C ορίζοντας, αποτελείται από το ελαφρώς αλλοιωμένο 

υπόβαθρο, τεμαχισμένο και ανακατεμένο με άργιλλο. Αυτός ο ορίζοντας ενώνεται 

στη βάση του με το υγιές πέτρωμα. 

 

Αυτός ο διαχωρισμός σε Α, Β και C ορίζοντες είναι ο πιο απλός, ενώ έχουν προταθεί 

και άλλοι πιο πολύπλοκοι και πιο λεπτομερείς. 

 

Στην δημιουργία των οριζόντων αυτών συμβάλλουν παράγοντες όπως, η φύση του 

μητρικού πετρώματος, η μορφολογία της περιοχής, η ηλικία του εδάφους (πόσο 

χρονικό διάστημα επιδρούν πάνω στο μητρικό πέτρωμα όλοι αυτοί οι παράγοντες), οι 

οργανισμοί που ζουν μέσα σ'αυτό και το κλίμα. Το τελευταίο είναι σπουδαίος 

 

Σχ. 10  Εγκάρσια τομή εδάφους 
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παράγοντας για τη δημιουργία και εξέλιξη των εδαφών και γιαυτό τα είδη των 

εδαφών διαφέρουν στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη. 

 

1.7.2.2.  Κλίμα. 

 

Το κλίμα καθορίζει σ' ένα μεγάλο βαθμό τον τύπο των γεωμορφολογικών διεργασιών 

που συμβαίνουν πάνω στην επιφάνεια της γης και την ένταση των διεργασιών σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Διακρίνουμε τρεις τύπους κλιμάτων λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς των 

πετρωμάτων απέναντι στην αποσάθρωση και διάβρωση σε κάθε ένα από αυτούς: 

 

α) Κλίμα Humid: Επικρατεί σε περιοχές υγρές με πολλές βροχοπτώσεις. Κύριος 

παράγοντας διάβρωσης είναι το κινούμενο νερό και η αποσάθρωση είναι κυρίως 

χημική. Επικρατεί σε εύκρατες και θερμές τροπικές περιοχές. 

 

β) Κλίμα Arid: Επικρατεί σε ξηρές τροπικές περιοχές όπου τα κατακρημνίσματα είναι 

από πολύ λίγα έως ανύπαρκτα. Κύριος παράγοντας διάβρωσης είναι ο άνεμος 

(αιολική διάβρωση) και η αποσάθρωση μηχανική. 

 

γ) Κλίμα Νival: Επικρατεί σε ψυχρές παγετώδεις περιοχές όπου ο κύριος παράγοντας 

διάβρωσης είναι ο πάγος και η αποσάθρωση κυρίως μηχανική. 
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2.0. ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

 

2.1. Κύκλος του νερού στη φύση. 

 

Με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας εξατμίζονται μεγάλες ποσότητες νερού 

από τους ωκεανούς, τα ποτάμια και τις λίμνες. Ο άνεμος διασκορπίζει αυτές τις 

ποσότητες των υδρατμών σ' όλο το κατότερο τμήμα της ατμόσφαιρας και σταδιακά 

σχηματίζονται τα νέφη. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες, τα νέφη δημιουργούν βροχή 

και χιόνι, τα οποία με τη σειρά τους πέφτοντας στη γη συγκεντρώνονται στα ποτάμια, 

τις λίμνες και τους παγετώνες. Τελικά, το μεγαλύτερο τμήμα επιστρέφει πίσω στους 

ωκεανούς απ' όπου ξεκίνησε, ενώ ένα άλλο τμήμα κατεισδύει μέσα από τα πετρώματα 

της επιφάνειας και συγκεντρώνεται στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες (σχ. 11). 

 

 

Σχ. 11  Ο κύκλος του νερού στη φύση. 

 

 

2.2.  Υδρογραφικά συστήματα. 

 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας διάβρωσης πάνω στην επιφάνεια της γης είναι το 

επιφανειακά κινούμενο (ρέον) νερό. Το νερό αυτό αφού συγκεντρωθεί σχηματίζει 

ρυάκια, χειμάρρους και ποταμούς που ρέουν μέσα σε λεκάνες και κοιλάδες που 

σχηματίστηκαν με τη βοήθεια του νερού. 
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Κάθε ένας από αυτούς τους χειμάρρους 

αποστραγγίζει (συγκεντρώνει όλα τα 

νερά) μιας μοναδικής και 

συγκεκριμένης περιοχής - λεκάνης, της 

οποίας τα νερά συγκεντρώνονται στα 

χαμηλότερα σημεία της. Η περιοχή 

αυτή αποτελεί τη λεκάνη απορροής του 

συγκεκριμένου χειμάρρου. Ετσι, κάθε 

χείμαρρος - ρεύμα έχει μια και 

μοναδική λεκάνη απορροής. Τα όρια 

κάθε μιας λεκάνης ορίζονται από την 

υδροκριτική γραμμή ή υδροκρίτη. Η 

υδροκριτική γραμμή είναι μια νοητή γραμμή η οποία ενώνει τα υψηλότερα σημεία 

των υψομάτων μιας περιοχής και ορίζει προς ποιά πλευρά αυτών των υψομάτων θα 

κατευθυνθούν τα νερά της βροχής κατά τη διάρκεια μιας βροχόπτωσης (σχ. 12). 

 

Το σύνολο των ρευμάτων που αποστραγγίζουν μια περιοχή αποτελεί το υδρογραφικό 

δίκτυο της περιοχής. Οταν σ' αυτό το δίκτυο προστεθούν και οι λεκάνες απορροής 

που αποστραγγίζονται από αυτό τότε το σύνολο των λεκανών και του δικτύου 

αποτελεί το υδρογραφικό σύστημα της περιοχής.  

 

2.2.1.  Δράση του επιφανειακού νερού. 

 

Με τον όρο διάβρωση εννοούμε την με οποιοδήποτε τρόπο απομάκρυνση των υλικών 

της αποσάθρωσης από τον χώρο που αυτά δημιουργήθηκαν. Ετσι, ο συνδυασμός 

αποσάθρωσης - διάβρωσης συντελεί στην αποσύνθεση των πετρωμάτων, στην 

απομάκρυνση των υλικών αυτών από το χώρο που "γεννήθηκαν" και στην απόθεσή 

τους κάπου πιο μακρυά. 

 

Οπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το επιφανειακό νερό αποτελεί τον κυριότερο 

παράγοντα διάβρωσης καθώς ρέει πάνω στην επιφάνεια της γης. Το νερό όμως αυτό 

προέρχεται από τις βροχές που πέφτουν σε μια περιοχή, οι οποίες τροφοδοτούν τις 

πηγές και τα ποτάμια. Η δράση του νερού αρχίζει από τη στιγμή που μια σταγόνα θα 

φτάσει στην επιφάνεια της γης. Απο το σημείο αυτό και ύστερα η δράση του νερού 

παρουσιάζεται με τρεις μορφές: 

 

α) Υπό μορφή σταγόνας: Η σταγόνα της βροχής πέφτοντας δημιουργεί ένα 

μικροσκοπικό κρατήρα από τον οποίο εκατοντάδες μικροσκοπικά σωματίδια εδάφους 

 

Σχ. 12  Υδροκριτική γραμμή 
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διασκορπίζονται τριγύρω. Αν η επιφάνεια πάνω στην οποία έπεσε η σταγόνα  

παρουσιάζει κλίση (πλαγιά) τότε, τα περισσότερα από αυτά τα σωματίδια πέφτουν 

λίγο χαμηλότερα, καθώς επιστρέφουν στην πλαγιά, λόγω βαρύτητας. Πρόσφατες 

µελέτες έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια μιας δυνατής καταιγίδας μπορούν να 

μετακινηθούν κατ' αυτόν τον τρόπο μέχρι και 250 τόννοι εδάφους ανά εκτάριο (1 

εκτάριο = 10 στρέμματα), αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας 

δισεκατομμύρια σταγόνες πέφτουν πάνω στην επιφάνεια του ενός εκταρίου με 

ταχύτητα που μπορεί να φτάσει και τα 30 χλμ/ώρα. 

 

β) Υπό μορφή μανδύα: Το υλικό που δημιουργείται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας 

είναι πολύ εύκολο να μεταφερθεί προς τα χαμηλότερα τμήματα της πλαγιάς. Το νερό 

της βροχής, πριν ακόμα φτάσει στην κοίτη του ρεύματος που μπορεί να υπάρχει στα 

βαθύτερα σημεία της λεκάνης, σχηματίζει αρχικά ένα λεπτό στρώμα (μανδύα) που 

αναπτύσσεται σχεδόν ομοιόμορφα πάνω στην πλαγιά και κινείται προς τα κάτω. Το 

στρώμα αυτό παρασύρει μαζί του και το λεπτό αυτό υλικό σχηματίζοντας ένα 

λασπώδες στρώμα νερού το οποίο γρήγορα συγκεντρώνεται μέσα σε 

μικροαυλακώσεις πριν καταλήξει στην κοίτη του ρεύματος. 

 

Το καλής ποιότητας επιφανειακό έδαφος είναι το πρώτο που απομακρύνεται. Αν η 

διαδικασία συνεχιστεί τότε αρχίζει να απομακρύνεται και το βαθύτερο τμήμα του 

εδάφους πριν ακόμα προφτάσει να "ωριμάσει". Μέσα σε λίγα χρόνια το έδαφος 

χάνεται (ξεπλύνεται) δίνοντας τη θέση του σε κοίτες ρευμάτων που αναπτύσσονται 

γρήγορα διαβρώνοντας την περιοχή.  

 

Ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί το υγιές έδαφος είναι να υπάρχει ένα πλούσιο 

στρώμα βλάστησης και ειδικά όταν εκτός από φυτά και δένδρα υπάρχει και χαμηλή 

βλάστηση από χόρτα. Η βλάστηση συμβάλλει στην προστασία του εδάφους 

συγκρατώντας το έδαφος ανάμεσα στις ρίζες των φυτών, επιτρέποντας μεγάλες 

ποσότητες νερού να κατεισδύσουν στο εσωτερικό των πετρωμάτων ελαχιστοποιώντας 

έτσι την επιφανειακή απορροή και τέλος μη επιτρέποντας τις σταγόνες της βροχής να 

διαβρώσουν το έδαφος πέφτοντας κατευθείαν πάνω σ' αυτό. 

   

γ) Υπό μορφή ρευμάτων: Μέρος της διαθέσιμης ενέργειας ενός ρεύματος 

χρησιμοποιείται για τη διάβρωση της κοίτης και των άκρων των κλιτύων της λεκάνης. 

Το νερό, με τη δύναμη που διαθέτει, μπορεί να ανασηκώσει κομμάτια από τα 

πετρώματα της κοίτης που έχουν χάσει την συνεκτικότητά τους με το μητρικό 

πέτρωμα εξαιτίας άλλων αιτιών (π.χ. λόγω τεκτονισμού). Ενας ποταμός μεταφέρει 

επίσης άμμο, χαλίκια και μεγαλύτερα κομμάτια τα οποία έχει αποκτήσει είτε μέσα 
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από διαδικασίες που έχουν σχέση με το ίδιο το ποτάμι είτε μέσα από διαδικασίες που 

έχουν σχέση με κινήσεις μαζών (κατολισθήσεις) που τελικά κατέληξαν μέσα στην 

κοίτη του ποταμού. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ως εκσκαπτικά εργαλεία από το 

ίδιο το ποτάμι και αυξάνει έτσι τη διαβρωτική του ικανότητα. 

 

Τα υλικά που διαβρώνονται από τον ποταμό μπορούν να μεταφερθούν μακρύτερα με 

τη βοήθεια του νερού ή να αποτεθούν στην κοίτη του και όταν με την πάροδο του 

χρόνου ελαττωθεί το βάρος τους και το μέγεθός τους να απομακρυνθούν, να 

μεταφερθούν κι αυτά. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει 

αυτή η μεταφορά: α) διάλυση, β) αιώρηση, γ) πήδηση και δ) κύληση. 

 

α) διάλυση: Σ' αυτή την περίπτωση τα μεταφερόμενα υλικά βρίσκονται τελείως 

διαλυμένα στο νερό του ποταμού. Οσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα ροής του ποταμού 

τόσα περισσότερα υλικά (σε ποσότητα) προλαβαίνει να διαλύσει το νερό, γιατί έχει 

περισσότερη ώρα στη διάθεσή του να δράσει σε κάθε σημείο. Τα σε διάλυση υλικά 

έχουν υπολογισθεί παγκοσμίως ότι φτάνουν τους 3.9 δισεκατομμύρια τόννους. 

 

β) αιώρηση: Πρόκειται για υλικά που αιωρούνται μέσα στη μάζα του νερού και 

μεταφέρονται από αυτό. Σε γενικές γραμμές, η αιώρηση ενός κόκκου εξαρτάται από 

την πυκνότητά του, το μέγεθός του και το σχήμα του, π.χ. μικροί επίπεδοι κόκκοι 

αργίλλου μπορούν να παραμείνουν σε αιώρηση για μεγάλες χρονικές περιόδους. 

Επιπρόσθετα, η μορφή της ροής του νερού δεν είναι ίδια παντού π.χ. αλλού η ροή 

είναι ήπια και αλλού είναι στροβιλώδης. 

 

γ) πήδηση: Η αλλαγή στη μορφή ροής του νερού του ποταμού (από ήρεμη σε 

στροβιλώδη) μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανασήκωση από τον πυθμένα υλικών 

μεγάλου βάρους, τη μεταφορά τους σε μικρή απόσταση και την απόθεσή τους ξανά 

μέσα στην κοίτη. Ετσι, τα υλικά αυτά δίνουν την εντύπωση ότι μεταφέρονται 

πηδόντας από το ένα σημείο της κοίτης στο άλλο. 

 

δ) κύληση: Οταν η ταχύτητα του νερού και το βάρος των υλικών που βρίσκονται 

μέσα στην κοίτη είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί το νερό να τα ανασηκώσει, τότε 

μπορεί να τα μεταφέρει κυλόντας τα ή ολισθαίνοντάς τα. Επομένως, βασικός 

παράγοντας και σ' αυτή την περίπτωση είναι ο συνδυασμός της ταχύτητας ροής του 

νερού και του βάρους και του σχήματος των υλικών. 

 

Φυσικά υπάρχει η περίπτωση τα υλικά να έχουν τέτοιο μέγεθος και βάρος που το 

νερό να μην μπορεί να τα μετακινήσει. Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι θέμα χρόνου για 
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το ποτάμι να διαβρώσει σιγά σιγά αυτά τα κομμάτια και να τα μεταφέρει λίγο λίγο. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση πάντως, τα μεγαλύτερα και βαρύτερα κομμάτια είναι αυτά 

που αποτίθενται πρώτα και τα μικρότερα και ελαφρύτερα αυτά που μετακινούνται 

πρώτα και αποτίθενται τελευταία. Επομένως ο ποταμός αρχίζει να κάνει ένα 

διαχωρισμό των υλικών, ανάλογα με το βάρος τους, από την αφετηρία του (πηγές) 

μέχρι τις εκβολές του. 

 

2.2.1.1.  Βασικό επίπεδο. 

 

Από τη στιγμή που ένας ποταμός καταλήγει στη θάλασσα είναι ευνόητο ότι πρέπει να 

παρουσιάζει και μια κλίση από τις πηγές του προς τη θάλασσα. Η εκβάθυνση 

(διάβρωση) της λεκάνης απορροής του υποχρεωτικά περιορίζεται μέχρι το επίπεδο 

της θάλασσας. Μια βασική αρχή που διέπει την πορεία της διάβρωσης είναι ότι η 

διάβρωση μέσα σε μια λεκάνη απορροής προχωράει από τα κατώτερα σημεία της 

λεκάνης (δηλαδή το στόμιό της) προς τα ανώτερα (δηλαδή προς τον υδροκρίτη της 

λεκάνης). Από το στόμιο της λεκάνης απορροής διέρχεται ένα επίπεδο, το βασικό 

επίπεδο, το οποίο ορίζει μέχρι ποιό βάθος μπορεί να φτάσει η διάβρωση της κοίτης 

του ποταμού. Κάτω από αυτό το επίπεδο ΔΕΝ μπορεί να προχωρήσει η διάβρωση, 

δηλαδή ουσιαστικά, δεν μπορεί να γίνει διάβρωση. Το βασικό επίπεδο υλοποιείται 

από την προέκταση του επιπέδου της θάλασσας κάτω από την ξηρά. 

 

Δεν καταλήγουν όμως όλοι οι ποταμοί κατευθείαν στη θάλασσα. Ενας μεγάλος 

ποταμός (που καταλήγει στη θάλασσα) έχει πολλούς παραποτάμους που ενώνονται μ' 

αυτόν, και φυσικά σε επίπεδα διαφορετικά από εκείνο της θάλασσας (το βασικό 

επίπεδο). Κάθε παραπόταμος διαβρώνει τη δική του λεκάνη απορροής και η 

διάβρωση αρχίζει από το σημείο που ενώνεται ο παραπόταμος με το κυρίως ποτάμι 

και προχωράει μέχρι τον υδροκρίτη. Από το σημείο εκείνο διέρχεται το τοπικό 

βασικό επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο που αφορά την πορεία της διάβρωσης για τον 

συγκεκριμένο παραπόταμο. Ετσι λοιπόν, σε ένα υδρογραφικό σύστημα υπάρχουν ένα 

βασικό επίπεδο και τόσα τοπικά βασικά επίπεδα όσοι είναι οι παραπόταμοί του. 

 

Η σημασία που έχουν τα επίπεδα αυτά είναι πολύ μεγάλη για την εξέλιξη ολόκληρου 

του υδρογραφικού συστήματος. 

 

Ξεκινώντας από μια αρχική επιφάνεια, της οποίας η κλίση είναι προς τη θάλασσα και 

η διάβρωσή της μόλις άρχισε, κυριαρχεί η κατά βάθος διάβρωση, προκαλώντας την 

αύξηση της κλίσης στην κεφαλή της επιφάνειας αυτής. Με την πάροδο του χρόνου 

συνεχίζεται η διάβρωση προς την κεφαλή αλλά και η απόθεση των υλικών της 
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διάβρωσης στις περιοχές κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, με αποτέλεσμα, η τομή 

του ποταμού να τροποποιείται σταδιακά και να πλησιάζει προς μια ομαλή καμπύλη. 

Η καμπύλη αυτή είναι ασύμπτωτη προς το βασικό επίπεδο και συνεχίζει  προς τα 

ανάντη προχωρώντας ασυμπτωτικά προς τον κατακόρυφο άξονα.  

 

Σ' αυτή την περίπτωση η κλίση. είναι τέτοια ώστε να υπάρχει απλά μόνο ροή του 

νερού του ποταμού χωρίς να διαβρώνεται η κοίτη του ή να αποτίθενται υλικά. Στην 

πράξη ποτέ δεν φτάνει σε μια τέτοια κατάσταση ένας ποταμός γιατί οι ενδογενείς 

δυνάμεις επιδρούν και μεταβάλλουν την ισορροπία που πάει να δημιουργηθεί, 

δημιουργώντας νέο ανάγλυφο. 

 

2.2.1.2.  Μορφές υδρογραφικών δικτύων. 

 

Παρά το ότι όλα τα υδρογραφικά δίκτυα διακλαδίζονται σε γενικές γραμμές κατά τον 

ίδιο τρόπο, η μορφή που παίρνουν οι διακλαδώσεις τους ποικίλλει ανάλογα με το 

είδος του υπόβαθρου πάνω στο οποίο αναπτύσσονται. Πολλές φορές μάλιστα η 

μορφή που παίρνει ένα υδρογραφικό δίκτυο ανακλά το είδος του πετρώματος και την 

τεκτονική δομή του (ύπαρξη ρηγμάτων, διακλάσεων και πτυχώσεων). 

 

Η πιο συνηθισμένη μορφή δικτύου είναι η δενδριτική. Η ονομασία αυτή προέρχεται 

από την ομοιότητα που παρουσιάζει ένα τέτοιο δίκτυο με τα κλαδιά ενός δένδρου (σχ. 

13). Αναπτύσσεται σε περιοχές που πετρογραφικά είναι ομοιόμορφες (υπάρχει 

δηλαδή μόνο ένα είδος πετρώματος), δεν υπάρχει τεκτονική επίδραση και η κλίση της 

περιοχής είναι πολύ μικρή. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κλίση προς μια 

συγκεκριμμένη διεύθυνση τότε, το δίκτυο αναπτύσσεται προς εκείνη τη διεύθυνση, 

ακολουθώντας τη μορφολογική κλίση. Ετσι, αναπτύσσεται ένα δίκτυο με παράλληλη 

μορφή (σχ. 13). 

 

Σε περίπτωση που η περιοχή είναι έντονα τεκτονισμένη (υπάρχουν δηλαδή πολλά 

ρήγματα), είτε στα πετρώματα της περιοχής υπάρχει πυκνό δίκτυο διακλάσεων (μικρά 

σπασίματα στην επιφάνεια των πετρωμάτων), τότε το δίκτυο παίρνει μια μορφή 

κλιμακωτή. Στον κύριο κλάδο του δικτύου διατάσσονται κατά ζεύγη οι δευτερεύοντες 

κλάδοι και ενώνονται με αυτόν υπό ορθή γωνία (σχ. 13). Το ίδιο συμβαίνει και με 

τους μικρότερους κλάδους κ.ο.κ. Ετσι λοιπόν, η μορφή αυτή παρουσιάζει ένα ρυθμό 

στην κατασκευή της. 

Η κλιμακωτή μορφή διαιρείται σε δύο επιπλέον μορφές, την ρηξιγενή κλιμακωτή και 

την ρωγμογενή κλιμακωτή (σχ. 13). Η μεν πρώτη παραλλαγή αναπτύσσεται σε 

περιοχές ρηγμάτων ή ομάδων ρηγμάτων που τέμνονται μεταξύ τους κάθετα ή υπό 
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γωνία, η δε δεύτερη σε περιοχές όπου τα πετρώματα είναι κυρίως μεταμορφωμένα με 

πυκνό δίκτυο διακλάσεων. 

 

Οι παραπάνω μορφές που περιγράφηκαν είναι μόνο μερικές από τις πολλές 

διαφορετικές που παρατηρούνται στη φύση. Σπάνια αναπτύσσονται με την πλήρη 

τους μορφή, χωρίς επιδράσεις από άλλους παράγοντες και τις περισσότερες φορές 

αναπτύσσονται περισσότερες από μια μορφές στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας ένα 

μικτό υδρογραφικό δίκτυο (σχ .14). 
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   Σχ. 13   Μορφές υδρογραφικών δικτύων 
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Σχ. 14   Περιοχή όπου αναπτύσσονται υδρογραφικά δίκτυα με 
δενδριτική, παράλληλη και ακτινωτή μορφή 

 
 



33 

2.2.1.3. Εξέλιξη υδρογραφικών συστημάτων. 

 

2.2.1.3.1. Κύκλος απογύμνωσης. 

 

Η εξέλιξη ενός υδρογραφικού δικτύου έχει σχέση με τις μεταβολές του βασικού του 

επιπέδου, είτε πρόκειται για ένα τοπικό επίπεδο είτε για το επίπεδο της θάλασσας. 

Στην ουσία όμως όλα ξεκινούν και ορίζονται από το επίπεδο της θάλασσας που, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, αποτελεί και την υλοποίηση του βασικού επιπέδου. 

 

Το επίπεδο της θάλασσας σε σχέση με το επίπεδο της ξηράς έχει μεταβληθεί πολλές 

φορές κατά τη διάρκεια της Τεταρτογενούς περιόδου αλλά και πριν από αυτήν σε 

αξιοσημείωτο βαθμό. Ακόμη και κατά τους ιστορικούς χρόνους έχουν σημειωθεί 

σημαντικές μεταβολές αυτού του επιπέδου και εικάζεται ότι κατά τη διάρκεια του 

επόμενου αιώνα το επίπεδο της θάλασσας θα ανυψωθεί παγκοσμίως κατά 1 - 2 μέτρα, 

εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 

Οι μεταβολές αυτές (ανύψωση - πτώση) οφείλονται σε τρεις κύριες αιτίες: 1) στην 

προέλαση και την υποχώρηση των παγετόνων και των παγοκαλυμάτων, 2) στην 

εκτόπιση του θαλάσσιου νερού από την πρόσχωση των θαλάσσιων λεκανών με 

ιζήματα, που μεταβάλλουν έτσι τον όγκο αυτών των λεκανών και 3) στην προέλαση 

της θάλασσας σε βάρος της ξηράς, εξαιτίας της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας και του λιώσιμου των πάγων των πολικών περιοχών. 

 

Οι μεταβολές αυτές του επιπέδου 

της θάλασσας (που ονομάζονται 

ευστατικές) παρουσιάζονται 

ταυτόγχρονα σε όλα τα μήκη και 

πλάτη του πλανήτη, εξαιτίας 

κυρίως της πτώσης ή της 

ανύψωσης του επιπέδου της ίδιας 

της θάλασσας και όχι τόσο σε 

κινήσεις της ξηράς (κινήσεις 

ισοστασίας). Παρόλ' αυτά 

μερικές φορές συσχετίζονται με 

τις αργές κινήσεις του φλοιού (κινήσεις ισοστασίας), οι οποίες έχουν σκοπό την 

αναπροσαρμογή λόγω της μετακίνησης βάρους από το λιώσιμο των παγοκαλυμάτων, 

την πρόσχωση των θαλασσίων λεκανών και τη διάβρωση μεγάλων περιοχών. 

 

 

Σχ. 15  Μεταβολή του επιπέδου της θάλασσας απο το 
Μειόκαινο έως σήμερα 
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Οι ευστατικές κινήσεις των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων είναι το 

αποτέλεσμα της κατακράτησης μεγάλων ποσοτήτων νερού από τον υδρολογικό 

κύκλο, τη δημιουργία των Πλειστοκαινικών παγοκαλυμάτων και τη μετέπειτα 

επιστροφή αυτών των ποσοτήτων νερού στους ωκεανούς, λόγω του λιώσιμου των 

πάγων. 
 

Γενικά όμως είναι αποδεκτό ότι, οι ευστατικές κινήσεις των τελευταίων 20 

εκατομμυρίων χρόνων καθορίζονται από την διαπλάτυνση του βυθού των ωκεανών 

λόγω των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών. Στο σχήμα 15 παρουσιάζεται η 

μεταβολή του επιπέδου της θάλασσας από το Μειόκαινο έως σήμερα, λαμβάνοντας 

ως επίπεδο σύγκρισης το σημερινό επίπεδο της θάλασσας. Η καμπύλη που δείχνει το 

τότε επίπεδο της θάλασσας πάνω από το σημερινό επίπεδο παρουσιάζει την άνοδο της 

θάλασσας (επομένως την "προέλαση" της θάλασσας σε βάρος της ξηράς), ενώ η 

καμπύλη κάτω από το σημερινό επίπεδο δείχνει την υποχώρηση - πτώση του επιπέδου 

της θάλασσας (επομένως την "προέλαση" της ξηράς σε βάρος της θάλασσας). Ολες 

αυτές οι μετακινήσεις (είτε της θάλασσας, είτε της ξηράς) έχουν ως αποτέλεσμα την 

μεταβολή του βασικού επιπέδου. Μια τέτοια μεταβολή έχει άμεση επίπτωση στην 

εξέλιξη ενός υδρογραφικού δικτύου. 

 

Ξεκινώντας από μια αρχική επίπεδη επιφάνεια με κλίση προς τη θάλασσα, η 

διάβρωση των πετρωμάτων που προκαλείται από το νερό που κινείται επιφανειακά 

γίνεται πάντοτε από τα κατώτερα σημεία προς τα υψηλότερα και μάλιστα, η αρχή 

γίνεται από κάποιο σημείο που βρίσκεται στη βάση της κατωφέρειας από το οποίο 

διέρχεται το βασικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται σταδιακά η κλίση 

από το ανώτερο σημείο του ποταμού (κεφαλή του ποταμού) προς το μέσον του ρου 

του και να ελαττώνεται από το μέσον προς τη θάλασσα (αν π.χ. το τελευταίο σημείο 

της κατωφέρειας βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας). 

 

Με την πάροδο του χρόνου και με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρουσιαστεί καμιά 

μεταβολή στο βασικό επίπεδο, η τομή του ποταμού θα μεταβάλλεται μέχρι να 

πλησιάσει τη μορφή μιας ομαλής καμπύλης ελαφρά κοίλης, με το κοίλο μέρος προς 

τον ουρανό, ουσιαστικά επίπεδη προς την έξοδο του ποταμού (στόμιο) και απότομη 

στην κεφαλή του. Σ' αυτή την περίπτωση ο ποταμός έχει φτάσει σε μια κατάσταση 

ισορροπίας, η καμπύλη λέγεται καμπύλη ορίου κλίσεως και είναι ασύμπτωτη προς τα 

κατάντη προς το βασικό επίπεδο και στα ανάντη προς την κατακόρυφο. 

 

Οταν ο ποταμός βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, η κλίση του μεταβάλλεται από την 

διάβρωση και την απόθεση κατά τρόπο ώστε παντού ο ποταμός να έχει εκείνη 
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ακριβώς την ταχύτητα που του χρειάζεται για τη μεταφορά των υλικών που υπάρχουν 

στην υδάτινη  μάζα του. Τα υλικά αυτά δεν προέρχονται μόνο από τη λεκάνη 

απορροής αλλά και από την κοίτη του, επειδή το υπόβαθρο στο οποίο ρέει (η βάση 

και οι πλευρές της κοίτης του) υπόκειται σε μηχανική διάβρωση από τα υλικά που 

μεταφέρει ο ποταμός. 

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και όταν ο ποταμός φτάσει σε κατάσταση 

ισορροπίας, η διάβρωση της κοίτης του (αν και είναι αμελητέα στο στόμιο του 

ποταμού) δεν σταματάει αλλά συνεχώς ελαττώνεται κατά μήκος της κοίτης (δηλαδή 

από το στόμιο μέχρι την κεφαλή του ποταμού), όσο περνάει ο χρόνος. Η 

συνεχιζόμενη εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού εξασφαλίζεται από δύο 

αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες: 

 

1) η ποσότητα των υλικών και το μέγεθος των τεμαχών που καταλήγουν στο ποτάμι 

ελαττώνονται σταδιακά, καθώς η λεκάνη απορροής του έχει σχεδόν όλη διαβρωθεί 

και 

 

2) η παροχή του ποταμού παραμένει περίπου ίδια. 

 

Από τη στιγμή λοιπόν που η ταχύτητα είναι υπερ-αρκετή για την ποσότητα των 

υλικών που μεταφέρει ο ποταμός, η μηχανική διάβρωση συνεχίζεται εκβαθύνοντας 

την κοίτη του ποταμού. Σ' αυτό βέβαια το στάδιο οι αλλαγές που γίνονται είναι 

ελάχιστες μέχρι τελικά η κοίτη του ποταμού να φτάσει στο βασικό επίπεδο. Κάτι 

τέτοιο όμως ουσιαστικά ποτέ δεν  επιτυγχάνεται, παρά μόνο προσεγγίζεται. 

 

Το σημείο όπου ένας παραπόταμος εκβάλλει στον κυρίως ποταμό αποτελεί (και δρα) 

ως το τοπικό βασικό επίπεδο του παραποτάμου. Κατά τη διάρκεια μιας αδιάκοπης 

ανάπτυξης και εξέλιξης του υδρογραφικού δικτύου, οι παραπόταμοι που φτάνουν σε 

κατάσταση ισορροπίας, ενώνονται με τον κυρίως ποταμό σχεδόν εφαπτομενικά. Οταν 

δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε, αποτελεί ένδειξη ότι η διαδικασία της εξέλιξης της 

διάβρωσης έχει διακοπεί από κάποια μεταβολή στην κλίση ή στο βασικό επίπεδο, 

εξαιτίας κάποιας μετακίνησης της επιφάνειας της γης όπως, ορογενετικές κινήσεις, 

ηπειρογενέσεις, τεκτονισμός, ή κάποιας ευστατικής κίνησης. 

 

Ενα ποτάμι κατά την κίνησή του από τα ανώτερα προς τα κατώτερα μπορεί να 

συναντήσει αρκετές ανωμαλίες, οι οποίες να το εμποδίζουν να προσεγγίσει την γενική 

κατάσταση ισορροπίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ανάντι ή/και κατάντη αυτών 

των ανωμαλιών ο ποταμός δεν μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση, 
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επωφελούμενος κάποια τοπικά βασικά επίπεδα. Μια λίμνη για παράδειγμα, 

λειτουργεί ως τοπικό βασικό επίπεδο για τα ρεύματα (ποτάμια) που καταλήγουν σ' 

αυτήν. Συγχρόνως λειτουργεί και ως "παγίδα" για τα υλικά που μεταφέρουν αυτά τα 

ρεύματα (ποτάμια), με αποτέλεσμα η λίμνη να γεμίζει γρήγορα με στερεά υλικά και 

σταδιακά το βάθος της και η έκτασή της να μικραίνει. Σε περίπτωση που από την ίδια 

λίμνη πηγάζει κάποιο άλλο ρεύμα (ποτάμι) τότε στο σημείο που ελευθερώνονται τα 

καθαρά νερά της λίμνης παρατηρείται έντονη διάβρωση, ελάττωση του επιπέδου του 

στομίου και γρήγορη απομάκρυνση του νερού της λίμνης. Ετσι, η λίμνη σταδιακά 

αποξηραίνεται εξαιτίας των δύο πιο πάνω διεργασιών και στη θέση της μένει ένα 

επίπεδο τμήμα διαμέσου του οποίου συνεχίζεται η ροή του ποταμού τον οποίο χώριζε 

πριν η λίμνη στα δύο. 

 

Σε όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι φανερό ότι επικρατούν τρείς κύριες φάσεις 

που ορίζουν την εξέλιξη ενός ποταμού: α) η διάβρωση, β) η μεταφορά και γ) η 

απόθεση. Οποιοσδήποτε ποταμός, από τη στιγμή που δημιουργείται μέχρι να φτάσει 

στην κατάσταση ισορροπίας, διέρχεται από τρία στάδια που χαρακτηρίζονται από 

αντίστοιχα μορφολογικά γνωρίσματα. Αυτά τα στάδια είναι κατά σειρά εξέλιξης: 1) 

Στάδιο νεότητας, 2) Στάδιο ωριμότητας και 3) Στάδιο γήρατος. Η μετάβαση από το 

ένα στάδιο στο άλλο είναι συνεχής με μεσολάβηση μεγάλων χρονικών διαστημάτων, 

άνισων μεταξύ τους. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένας ποταμός 

για να φτάσει από το στάδιο ωριμότητας στο στάδιο γήρατος είναι πολύ μεγαλύτερο 

από εκείνο που χρειάζεται για να φτάσει από το στάδιο νεότητας στο στάδιο 

ωριμότητας. Μεταξύ αυτών των σταδίων διακρίνονται επιμέρους στάδια όπως, 

αρχικό  στάδιο νεότητας, προχωρημένο στάδιο ωριμότητας κ.λ.π. 

 

Κατά τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο παρατηρείται και σταδιακή μεταβολή 

των χαρακτηριστικών του κάθε σταδίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής ανά 

στάδιο (σχ. 16): 

 

1) Στάδιο Νεότητας: Το στάδιο αυτό αρχίζει με τη δημιουργία ενός ποταμού σε μια 

νέα ξηρά που μόλις έχει αναδυθεί από τη θάλασσα. Ετσι, το υδρογραφικό δίκτυο που 

αναπτύσσεται διαβρώνει κυρίως κατά βάθος την κοίτη του (εκβάθυνση της κοίτης 

λόγω της κατά βάθος διάβρωσης) και οι κοιλάδες που αναπτύσσονται έχουν απότομες 

κλιτείς και σχήμα κλειστού V. Η κλίση της κοίτης είναι μεγάλη και συχνά 

εμφανίζονται φαράγγια και καταρράκτες. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ενός 

τραχέος αναγλύφου με οξύλυκτες κορυφές υψωμάτων και μεγάλες υψομετρικές 

διαφορές μεταξύ του στομίου του ποταμού και της κεφαλής του. Οι διαφορές αυτές 
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ευνοούν τη μεγάλη ταχύτητα της επιφανειακής απορροής μέσα στις κοίτες και 

επομένως τη γρήγορη διάβρωση και μεταφορά των υλικών. 

 

2) Στάδιο Ωριμότητας: Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του σταδίου είναι ότι η 

διάβρωση γίνεται κυρίως πλευρικά και όχι τόσο κατά βάθος, με αποτέλεσμα οι 

αρχικές κοιλάδες σχήματος κλειστού V να έχουν μετατραπεί σε κοιλάδες σχήματος 

ανοικτού U. Οι κλίσεις των κοιτών είναι μικρές και η ταχύτητα απορροής μικρότερη 

από εκείνη του σταδίου νεότητας. Ο ποταμός τείνει να φτάσει σε κατάσταση 

ισορροπίας και το ανάγλυφο είναι πιο ήπιο με αποστρογγυλεμένες κορυφές. 

 

3) Στάδιο Γήρατος: Για να φτάσει ένα ποτάμι από το στάδιο ωριμότητας στο στάδιο 

γήρατος πρέπει να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο στάδιο αυτό ο 

ποταμός έχει φτάσει σε κατάσταση ισορροπίας και γνώρισμα του σταδίου είναι οι 

ελεύθεροι μαιανδρισμοί του ποταμού. Η κλίση της κοίτης είναι ελάχιστη και ο 

ποταμός τείνει να φτάσει στο βασικό του επίπεδο. Από τις αποθέσεις των υλικών του 

ποταμού έχουν σχηματιστεί εκτεταμμένα αλλουβιακά πεδία (επίπεδες περιοχές που 

καλύπτονται από τις προσχώσεις του ποταμού), προσφέροντας έτσι μεγάλες εκτάσεις 

για καλλιέργειες. Το ανάγλυφο επομένως μιας τέτοιας περιοχής είναι πολύ ομαλό, 

δηλαδή παρουσιάζει πολύ μικρές κλίσεις και χαμηλούς λόφους διασκορπισμένους. Οι 

λόφοι αυτοί αποτελούν υπολείμματα παλιών λόφων ή βουνών που σταδιακά 

διαβρώθηκαν. Μια επιφάνεια με τέτοια μορφολογικά χαρακτηριστικά ονομάζεται 

επιφάνεια επιπέδωσης και είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης δράσης των παραγόντων 

διάβρωσης σε μια περιοχή που παρέμεινε τεκτονικά ήρεμη για όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα. 
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Σχ. 16  Χαρακτηριστικά  σταδίων  κύκλου  απογύμνωσης. 

 

Οσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα αφορούν την ομαλή εξέλιξη μιας περιοχής από τη 

στιγμή που θα εκτεθεί στην επίδραση των εξωγενών παραγόντων. Μια τέτοια εξέλιξη 

ονομάζεται μονοκυκλική εξέλιξη. Υπάρχει όμως περίπτωση η εξέλιξη αυτή να 

διακοπεί σε κάποιο από τα 3 στάδια, εξαιτίας της επίδρασης των ενδογενών δυνάμεων 

και να παρουσιαστεί πτώση του βασικού επιπέδου (π.χ. ολόκληρη η περιοχή να 

ανυψωθεί). Σ' αυτή την περίπτωση αν η περιοχή βρισκόταν στο στάδιο γήρατος τότε, 

μπορεί να αρχίσει πάλι από το στάδιο νεότητας ή να "πηδήξει" ένα στάδιο πίσω και 

να βρεθεί στο στάδιο ωριμότητας. Τότε η περιοχή αυτή παρουσιάζει πολυκυκλική 

εξέλιξη και βρίσκεται σε ένα δεύτερο κύκλο διάβρωσης λόγω αναζοωγονήσεως. Ετσι, 

το ποτάμι αρχίζει πάλι να διαβρώνει την κοίτη του πλευρικά και κατά βάθος, 
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προσπαθώντας να φτάσει στο καινούργιο βασικό επίπεδο και σε μια νέα κατάσταση 

ισορροπίας. 

 

2.3. Μαίανδροι. 

   

Η ονομασία "Μαίανδρος" προέρχεται από το όνομα ενός ποταμού  της ΒΔ Μικράς 

Ασίας, του οποίου η κοίτη παρουσιάζει πολλές και συνεχής στροφές λίγο πριν 

καταλήξει στο Αιγαίο Πέλαγος. Στη Φυσική Γεωγραφία ο όρος αυτός αποδίδεται στα 

ποτάμια εκείνα που παρουσιάζουν - αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο - τέτοιες 

στροφές στην κοίτη τους.  

 

Οι μαίανδροι είναι μια φυσιολογική μορφή εξέλιξης για όσα ποτάμια κινούνται σε 

επίπεδες επιφάνειες με πολύ μικρή κλίση π.χ. 1ο - 3ο, που καλύπτονται από ιζήματα 

λεπτής άμμου, αργίλλου ή ιλύος. Συνήθως η μαιανδρική μορφή είναι πιο συχνή από 

εκείνη της ευθύγραμμης κοίτης, η οποία απαντάται εκεί όπου η κλίση είναι πολύ 

μεγάλη, υπάρχουν ευθύγραμμα ρήγματα και δεν υπάρχουν άλλης μορφής εμπόδια. 

Πειραματικά έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα ρέμα που κινείται προς τα χαμηλά, 

ακολουθεί ευθεία γραμμή με ομαλή και σταθερή κλίση και  πάνω σε επίπεδο που 

αποτελείται από ομογενή ιζήματα, μεταβάλλει την κοίτη του λόγω διάβρωσης και 

απόθεσης έτσι ώστε, να προκύπτει μια σειρά (ακολουθία) από σχεδόν συμμετρικές 

καμπύλες (στροφές της κοίτης). Αυτό αποτελεί μια συμπεριφορά που ακολουθεί τη 

γενική αρχή που ορίζει ότι όταν, ένα μέσο κινείται πάνω από ένα άλλο τότε, το 

επίπεδο επαφής τείνει να πάρει ένα κυματοειδές σχήμα. Στην περίπτωση των 

ποταμών για να ισχύσει αυτή η αρχή πρέπει η ταχύτητα να είναι επαρκής για να 

ξεπεράσει τις αντιστάσεις που προέρχονται από την τριβή. 

 

Το πόσο ευθύγραμμο ή ελικοειδές είναι ένα ποτάμι εκφράζεται από τον λόγο του 

πραγματικού μήκους της 

κοίτης του προς την 

ευθύγραμμη απόσταση που 

διανύει πάνω στην 

επιφάνεια που διαρρέει. 

Ετσι, όταν ο λόγος είναι 

μονάδα τότε η κοίτη είναι 

ευθύγραμμη (όσο το μήκος 

της κοίτης τόση και η 

πραγματική οριζόντια 

απόσταση που διανύει το  

 

Σχ. 17  Δημιουργία οφιοειδούς σχήματος κοίτης 
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νερό). Σε ποτάμια που 

παρουσιάζουν ελικοειδή 

μορφή ο λόγος αυτός είναι > 

4.0. Αυτά τα ποτάμια τα 

ονομάζουμε μαίανδρους. 

Υπάρχει (και είναι αρκετά 

συνηθισμένο) η περίπτωση να μην είναι ένας ποταμός σ' όλο του το μήκος μαίανδρος 

αλλά μόνο το κάτω τμήμα του, όσο δηλαδή πλησιάζει προς το βασικό του επίπεδο. 

Ολα τα ποτάμια έχουν ακανόνιστο σχήμα κοίτης. Ελικοειδείς κοίτες σχηματίζονται σε 

περιοχές που έχουν σχηματιστεί από παλιότερες πλημμύρες ποταμών (πεδία 

πλημμυρών) και σε παράκτιες περιοχές που καλύπτονται από λεπτόκοκκα ιζήματα. 

Ας υποθέσουμε ότι ένα ρέμα (ή ποταμός) ρέι προς τα χαμηλά μέσα σε μια 

ευθύγραμμη ομαλής κλίσης κοίτη που καλύπτεται από άμμο. Το νερό ταλαντεύεται 

προς όλες τις διευθύνσεις καθώς και κατά μήκος των πλαϊνών τμημάτων της κοίτης. 

Σύντομα η κοίτη αρχίζει να παίρνει μια κυματοειδή μορφή και αρχίζουν να 

εμφανίζονται ξέρες και 

βυθίσματα εξαιτίας της πάνω-

κάτω ταλάντωσης του νερού. 

Αργότερα εμφανίζονται ξέρες 

δεξιά και αριστερά από το 

μέσον της κοίτης, που 

αποτελούν ένδειξη της 

πλευρικής ταλάντωσης του 

νερού. Η μεταβολή αυτή στην 

κοίτη επηρεάζει την ροή του 

νερού οπότε, αρχίζει αυτό να 

κινείται από τη μια πλευρά 

της κοίτης του μαιάνδρου 

στην άλλη. Οπου το ρεύμα 

του νερού πέφτει υπό γωνία στα τοιχώματα της κοίτης προκαλεί πλευρική διάβρωση, 

με αποτέλεσμα σιγά - σιγά να αρχίζουν να δημιουργούνται κυρτώματα (βρόγχοι) στο 

σχήμα της κοίτης. Ετσι αποκτά η κοίτη ένα οφιοειδές σχήμα (σχ. 17). Οσο 

μεγαλώνουν αυτά τα  

Σχ. 18  Διάβρωση - απόθεση στην κοίτη του μαιάνδρου 

 

Σχ. 19 

 



41 

κυρτώματα, εξαιτίας της πλευρικής διάβρωσης, η κοίτη βαθαίνει στο εξωτερικό της 

μέρος (λόγω της κατά βάθος διάβρωσης) ενώ στο εσωτερικό μέρος ρηχαίνει εξαιτίας 

της απόθεσης υλικών (σχ. 18, 19). Καθώς κάθε βρόγχος μεγαλώνει, μετακινείται 

σταδιακά προς τα χαμηλά, όπως ακριβώς κινείται ένα φίδι (σχ. 20). Ετσι, οι 

μεταβολές σ' ένα τέτοιο ποταμό γίνονται ουσιαστικά σε τρείς διαστάσεις: α) κατά 

βάθος (κατακόρυφη διάβρωση), β) κατά πλάτος διάβρωση και γ) κατά μήκος 

("μετανάστευση" των βρόγχων). Κατά την παραπέρα εξέλιξη των βρόγχων 

παρατηρείται στένωση του στομίου τους, εξαιτίας της διάβρωσης στο εξωτερικό 

τμήμα του βρόγχου, η οποία 

μπορεί να προχωρήσει τόσο 

πολύ ώστε τελικά να 

ενωθούν τα δύο σημεία του 

βρόγχου και να αποκοπεί 

αυτός από το υπόλοιπο σώμα 

του ποταμού. Οταν συμβεί 

αυτό τότε, σε εκείνο το 

σημείο από το οποίο 

περνούσε ο ποταμός 

σχηματίζεται μια λίμνη 

σχήματος πετάλου, η οποία 

ονομάζεται παλιομάνα (σχ. 

21). Το αποτέλεσμα μιας 

τέτοιας αποκοπής είναι να 

μειωθεί το μήκος του 

ποταμού. 

 

Σιγά - σιγά ο ποταμός 

διαβρώνοντας πλευρικά τα 

τοιχώματα της κοίτης του, 

δημιουργεί ένα πεδίο με 

μεγάλο πλάτος τέτοιο ώστε, 

να μπορούν οι βρόγχοι του να 

κινούνται ελεύθερα προς κάθε 

κατεύθυνση χωρίς να 

χρειάζεται να διαβρώνουν τα 

τοιχώματα των πλευρικών 

κλιτύων για να κινηθούν. 

Ετσι, μπορούν να κινούνται 

 

 

Σχ. 20  Κίνηση των βρόγχων του μαιάνδρου 

 

Σχ.  21  Σχηματισμός Παλιομάνας 
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ελεύθερα μέσα σε αυτή τη ζώνη, η οποία λέγεται "ζώνη του μαιάνδρου". 

 

2.4.  Αναβαθμίδες. 

 

Αναβαθμίδες χαρακτηρίζονται οι ζώνες της ξηράς οι οποίες αποτελούνται από μια 

πλευρά λίγο ή πολύ επίπεδη και μια απότομη. Τα αίτια που επιδρούν στο σχηματιμό 

τους είναι πολλά όπως, π.χ. διαφορετική πετρογραφική σύσταση κλιτύων, παρουσία 

ρηγμάτων, κατολισθήσεις, αποθέσεις υλικών και κυρίως μεταβολή του βασικού 

επιπέδου λόγω ανοδικών ή καθοδικών κινήσεων. 

 

Οι αναβαθμίδες διακρίνονται σε: 

 

1) Τεκτονικές 

2) Θαλάσσιες 

3) Ποτάμιες 
 

1) Οι τεκτονικές αναβαθμίδες 

σχηματίζονται από τη δράση 

ρηγμάτων κατά μήκος των 

κλιτύων ή λόγω κατολίσθησης 

τμήματος της κλιτύος και 

απόθεσης του τμήματος που 

κατολίσθησε στα χαμηλά (σχ. 22). 

Οι τεκτονικές αναβαθμίδες 

παρουσιάζονται συνήθως στη μια 

πλευρά των κοιλάδων. 

 

2) Οι θαλάσσιες αναβαθμίδες 

σχηματίζονται σε παράκτιες 

περιοχές εξαιτίας 

ηπειρογενετικών κινήσεων που 

εκδηλώνονται σε μικρό χρονικό 

διάστημα και σε συνδιασμό με τη 

διαβρωτική δράση των κυμάτων 

που πέφτουν στην ακτή. 

Λόγω των κινήσεων αυτών η 

ξηρά ανυψώνεται σε ένα 

ορισμένο ύψος αποκαλύπτοντας 

 

Σχ. 22 Τεκτονικές αναβαθμίδες 

 
Σχ. 23 Θαλάσσιες αναβαθμίδες. 
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τον παλιό βυθό, ο οποίος παρουσιάζεται σχεδόν επίπεδος. Το τμήμα αυτό αποτελεί 

την επίπεδη επιφάνεια της αναβαθμίδας. Τα κύματα αρχίζουν αμέσως να διαβρώνουν 

την ακτή και σταδιακά σχηματίζουν το απότομο τμήμα της αναβαθμίδας (σχ. 23). Αν 

η ανυψωτική κίνηση επαναληφθεί τότε ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται και έτσι 

σχηματίζεται μια δεύτερη αναβαθμίδα χαμηλότερα από την πρώτη, κ.ο.κ.. Συνεπώς, 

μια παράκτια περιοχή με αναβαθμίδες δείχνει πόσες ηπειρογενετικές κινήσεις 

έδρασαν κατά το παρελθόν σ' αυτή την περιοχή, δηλαδή αποτελούν ένα είδος δείκτη. 

 

Οι αναβαθμίδες αυτές έχουν ένα σχετικά περιορισμένο μήκος, σε αντίθεση με τις 

αναβαθμίδες που δημιουργήθηκαν από ευστατικές κινήσεις (παγκόσμια μεταβολή του 

επιπέδου της θάλασσας) που μπορεί να έχουν μέχρι και παγκόσμια εξάπλωση. 

 

3) Οι ποτάμιες αναβαθμίδες δημιουργούνται από τη διαβρωτική δράση των ποταμών 

στις πλευρές των κοιλάδων τους. Παρουσιάζουν μια λίγο ή πολύ επίπεδη επιφάνεια 

και μια απότομη. Η δημιουργία τους οφείλεται στην πτώση 

Σχ. 24  Ποτάμιες αναβαθμίδες. 

 

του βασικού επιπέδου και στην εκ νέου διάβρωση της κοίτης από τον ποταμό. Το 

επίπεδο τμήμα της κάθε αναβαθμίδας αποτελεί τον παλιό πυθμένα της κάθε μιας 

κοίτης που διαβρωνόταν μετά από κάθε μια πτώση του βασικού επιπέδου και 

επομένως μπορούν να αποκαλύψουν τον αριθμό των μεταβολών αυτών, με την 

προϋπόθεση ότι μεταξύ των μεταβολών επικρατούσε περίοδος τεκτονικής ηρεμίας, 

ώστε να προλάβει το ποτάμι να διαβρώσει την κοίτη του (σχ. 24). Οι ποτάμιες 

αναβαθμίδες παρουσιάζονται συνήθως κατά ζευγάρια, η μια απέναντι από την άλλη 

κατά μήκος της κοιλάδας (σχ. 25). 
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Ενας άλλος τρόπος δημιουργίας ποτάμιων αναβαθμίδων σχετίζεται με την 

αυξομείωση της ποσότητας 

του νερού και των υλικών που 

μεταφέρει ο ποταμός κατά τη 

διάρκεια των εποχών του 

έτους. Κατά την περίοδο των 

βροχοπτώσεων και του 

λιώσιμου των χιονιών οι 

ποσότητες αυξάνονται (του 

νερού και των υλικών). Σε 

περίπτωση που η αύξηση είναι 

μεγάλη τότε ο ποταμός μπορεί να πλημμυρίσει το αλλουβιακό πεδίο που είχε 

σχηματίσει παλιότερα και να αποθέσει σ' αυτό τα υλικά που μεταφέρει, προσθέτοντας 

έτσι άλλο ένα στρώμα υλικών πάνω στα προηγούμενα. Οταν η παροχή του ελαττωθεί 

κατά την ξηρά περίοδο, το πλάτος της κοίτης του μικραίνει και αρχίζει να διαβρώνει 

αυτά τα υλικά που είχε αποθέσει κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται αναβαθμίδες. 

 

Η οποιαδήποτε δημιουργία αναβαθμίδων έχει σχέση με τις διάφορες διαδικασίες 

διάβρωσης που επικρατούν σε ένα ποταμό, οι οποίες τον υποχρεώνουν να διαβρώνει 

την κοίτη του. Μια τέτοια διάβρωση δεν αποτελεί μια συνεχή διαδικασία γιατί κάθε 

ποταμός ρυθμίζει τη ροή του ανάλογα με εκείνες τις συνθήκες που σχετίζονται με την 

υδάτινη παροχή του (υδατοπαροχή) και την παροχή του σε στερεά υλικά 

(στερεοπαροχή). Κάθε ποταμός λοιπόν είναι αυτορυθμιζόμενος και τείνει σε μια 

κατάσταση ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ποταμός ρυθμίζει την κλίση του και τη 

γεωμετρία της κοίτης του (πλάτος, μήκος, τραχύτητα, κ.λ.π.) ανάλογα με τις 

μεταβολές των συνθηκών κατά τρόπο ώστε, η ενέργειά του να επαρκή για τη 

μεταφορά του διαθέσιμου φορτίου. Π.χ. το φράγμα του Ασσουάν στον ποταμό Νείλο 

συγκρατεί 134 εκατομμύρια τόννους υλικών κάθε χρόνο, τα οποία - αν δεν υπήρχε το 

φράγμα - θα αποτίθονταν στην πεδιάδα και στο δέλτα του Νείλου. Μπροστά από το 

φράγμα το νερό του ποταμού είναι σχετικά καθαρό από υλικά, όπως η ιλύς, και 

γιαυτό ο ποταμός μπορεί πάλι να αρχίσει να διαβρώνει την κοίτη του, επειδή η 

ενέργεια που διαθέτει του επιτρέπει να μεταφέρει περισσότερα υλικά από αυτά που 

έχει τώρα στη μάζα του. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται προβλήματα στις 

τεχνικές κατασκευές όπως είναι οι γέφυρες του ποταμού, γιατί ο ποταμός 

διαβρώνοντας αποκαλύπτει τα θεμέλια των γεφυρών. Με τον τρόπο αυτό ο ποταμός 

μπορεί να δημιουργήσει αναβαθμίδες στις δύο πλευρές της κοίτης του. 

 

 

Σχ. 25  Ζευγαρωτές ποτάμιες αναβαθμίδες. 
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2.5. Αποθέσεις μεταφερόμενων υλικών από το επιφανειακά κινούμενο νερό. 

 

2.5.1. Αλλουβιακά ριπίδια και δέλτα ποταμών. 

 

Η ελάττωση της ταχύτητας ροής του νερού ενός ποταμού ή ρέματος (και της 

επακόλουθης μείωσης της μεταφορικής του ικανότητας) είναι η κυριότερη αιτία της 

απόθεσης των υλικών που μεταφέρει. Η ελάττωση αυτή γίνεται είτε σταδιακά κατά 

την κίνηση του νερού από τις πηγές μέχρι το βασικό του επίπεδο (τη θάλασσα, κάποιο 

άλλο ποταμό ή μια λίμνη), είτε απότομα. Και στις δύο περιπτώσεις οφείλεται στην 

ομαλή ή απότομη μεταβολή της κλίσης του εδάφους όπως, π.χ. κατά την έξοδο ενός 

ποταμού από μια ορεινή περιοχή σε μια πεδινή ή κατά την εκβολή του σε μια λίμνη ή 

στη θάλασσα. Στην πρώτη περίπτωση τα υλικά αποτίθενται σε σχήμα τριγώνου με 

την κορυφή στραμμένη προς την ορεινή περιοχή και τη βάση του να ακουμπάει στην 

πεδινή δημιουργώντας ένα αλλουβιακό ριπίδιο. Στη δεύτερη περίπτωση σχηματίζεται 

ένα δέλτα. 

 

α) Αλλουβιακά ριπίδια. 

 

Ενα αλλουβιακό ριπίδιο δημιουργείται όταν λόγω της απότομης μεταβολής της 

κλίσης της κοίτης του ρέματος ή ποταμού και της ελάττωσης της ταχύτητας του 

νερού, δεν μπορεί πλέον να μεταφέρει πιο κάτω τα υλικά που έχει στη μάζα του και 

τα αποθέτει. Τα υλικά αυτά ποικίλουν σε σύσταση και διαστάσεις ανάλογα με την 

πετρογραφία της περιοχής από την οποία προέρχονται. Τα βαρύτερα και μεγαλύτερα 

είναι εκείνα που αποτίθενται πρώτα (και επομένως κοντά στην ορεινή περιοχή από 

την οποία "βγαίνει" το ρέμα ή ο ποταμός), και τα ελαφρύτερα και μικρότερα 

αποτίθενται τελευταία. 

 

Οι διαστάσεις των ριπιδίων ποικίλουν ανάλογα με τις διαστάσεις των λεκανών 

απορροής των ρεμάτων ή ποταμών που τα δημιουργούν, ενώ η κλίση τους ανάλογα 

με την παροχή σε νερό. Το πλάτος των ριπιδίων μπορεί να φτάνει μέχρι και 160χλμ. 

στη βάση τους και η κλίση τους να κυμαίνεται μεταξύ 1ο μέχρι και 15ο. 

 

Κατά την απόθεση των υλικών η κοίτη του ποταμού ή ρέματος φράσσεται και το νερό 

στρέφεται αναγκαστικά προς τα πλάγια. Στη νέα του θέση αρχίζει πάλι να αποθέτει 

μέχρι να φράξει πάλι η κοίτη του και να στραφεί πάλι προς τα πλάγια σε άλλη 

διεύθυνση. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι συνεχείς αποθέσεις σχηματίζουν ένα ριπίδιο 

(βεντάλια). Αν το ριπίδιο έχει πολύ μεγάλη κλίση τότε ονομάζεται αλλουβιακός 

κώνος. 
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β) Δέλτα. 

 

Ο σχηματισμός των δέλτα είναι δημιουργία εντελώς νέας ξηράς σε βάρος της 

θάλασσας. Αν ο ποταμός είναι πλούσιος σε φερτά υλικά και εκβάλλει σε θαλάσσια 

περιοχή ή λίμνη τότε, αποθέτει τεράστιες ποσότητες υλικών που μερικές φορές 

παίρνουν το σχήμα του ελληνικού Δ, με την κορυφή του στραμμένη προς την ξηρά 

και τη βάση του προς την θάλασσα. 

 

Ολοι οι ποταμοί δεν σχηματίζουν δέλτα, έστω κι αν είναι μεγάλοι όπως π.χ. ο 

Αμαζόνιος καθώς επίσης και όλα τα δέλτα δεν έχουν σχήμα Δ. 

 

Ο σχηματισμός των δέλτα είναι συνδυασμός της μεταφοράς πολλών υλικών από τον 

ποταμό και της ταξινόμησής τους από τη θάλασσα. Η δράση των κυμάτων 

διασκορπίζει το υλικό κατά τρόπο ώστε στην αρχή να σχηματίζονται επίπεδες 

εκτάσεις και στη συνέχεια τόξα προσχώσεων (σχ. 26).  

 

Η διεύθυνση της κλίσης των στρωμάτων είναι προς τη θάλασσα και κυμαίνεται 

μεταξύ 25ο και 40ο. 

 

Για να σχηματιστεί ένα δέλτα χρειάζονται ορισμένες ευνοϊκές προϋποθέσεις. Αυτές 

είναι: 1) κλειστή θάλασσα, 2) έλλειψη θαλάσσιων ρευμάτων στην περιοχή που 

εκβάλλει ο ποταμός, ώστε να μην απομακρύνονται τα υλικά που αποθέτει ο ποταμός 

εξαιτίας της δράσης των ρευμάτων, 3) απουσία ηπειρογενετικών κινήσεων εξαιτίας 

των οποίων μπορεί να μεταβάλλεται διαρκώς το βάθος της θάλασσας, 4) μικρό βάθος 

θάλασσας και η κλίση της κατωφέρειας του πυθμένα να είναι ομαλή ώστε να 

μπορούν να συσσωρεύονται τα υλικά απόθεσης, 5) να μην υπάρχουν ρεύματα 

παλίρροιας που να διασκορπίζουν τα υλικά και 6) να υπάρχει σημαντική ποσότητα 

φερτών υλικών. 

 

  Σχ. 26  Τομή κατά μήκος των στρωμάτων ενός δέλτα. 
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Υπάρχουν δύο τύποι δέλτα: α) τοξοειδούς τύπου (το κοινό δέλτα σχήματος Δ) και β) 

πέλματος πτηνού. 

 

Το ποιός τύπος θα δημιουργηθεί εξαρτάται από την πυκνότητα του νερού του 

ποταμού και την αλμυρότητα του θαλάσσιου νερού. Ο συνδυασμός αυτών των δύο 

παραγόντων δίνει αυτούς τους τύπους δέλτα και συγκεκριμένα: α) αν το νερό του 

ποταμού είναι πυκνότερο από εκείνο της θάλασσας τότε βυθίζεται και ρέει κατά 

μήκος του βυθού της θάλασσας σχηματίζοντας μια επιμήκη απόθεση δελταϊκού 

τύπου και τελικά προκύπτει ένα δέλτα τύπου πέλματος πτηνού, β) αν το ποτάμι έχει 

περίπου την ίδια πυκνότητα με 

τη θάλασσα τότε 

διασκορπίζεται και τα υλικά 

που μεταφέρει αποτίθενται 

σχηματίζοντας ένα τοξοειδές 

δέλτα (σχ. 27) και γ) αν το 

νερό του ποταμού έχει 

μικρότερη πυκνότητα τότε 

τείνει να "επιπλέει" πάνω στη 

θάλασσα συναντώντας 

μεγαλύτερη αντίσταση 

πλευρικά παρά κατά μέτωπο. 

Ετσι, σχηματίζεται ένας 

αριθμός κοιτών που μεταφέρουν τα υλικά μέσα στη θάλασσα και αποθέτουν κυρίως 

εκείνα που βρίσκονται στις πλευρές αυτών των κοιτών, εξαιτίας της ελάττωσης της 

ταχύτητας πλευρικά . Ετσι, προκύπτει ένα δέλτα πέλματος πτηνού  (σχ. 28).  
 

Τα δέλτα δεν μπορούν να 

αναπτύσσονται επ' άπειρον. Σε 

κάποια στιγμή έρχονται σε 

ισορροπία με τις συνθήκες που 

επικρατούν μπροστά στο 

μέτωπό τους με τη θάλασσα 

οπότε, σταματάει η ανάπτυξή 

τους. Αν τυχόν αλλάξουν 

κάποιες συνθήκες τότε, μπορεί 

το δέλτα να αρχίσει να 

διαβρώνεται από τη θάλασσα, 

να καταστρέφεται και να 

 

Σχ. 27  Τοξοειδές δέλτα. 

 
Σχ. 28  Δέλτα πέλματος πτηνού. 
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υποχωρεί. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στο δέλτα του Νείλου. Εξαιτίας της κατασκευής του 

φράγματος του Ασσουάν κατακρατούνται μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στην 

τεχνητή λίμνη του φράγματος με αποτέλεσμα, στις εκβολές να φτάνει μικρή 

ποσότητα που δεν μπορεί να αναπληρώσει τις ποσότητες που διαβρώνει η θάλασσα 

από το υπάρχον δέλτα. Ετσι, διαβρώνονται μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που 

αποτίθενται και τελικά το δέλτα έχει αρχίσει να καταστρέφεται στο μέτωπό του. 

 

Οταν ένα δέλτα ούτε αυξάνεται αλλά ούτε καταστρέφεται, λέμε ότι βρίσκεται σε 

κατάσταση αδράνειας. 

 

 

 

Σχ. 29    Εξέλιξη του Θερμαϊκού κόλπου από το 500 π.Χ. έως σήμερα εξαιτίας της 
επίδρασης των δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού και Γαλλικού. 
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3.0.  ΚΑΡΣΤΙΚΗ  ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 

Το νερό αποτελεί την πιο δραστική φυσική χημική ένωση. Μπορεί να διαλύσει ένα 

μεγάλο εύρος διαφορετικών συστατικών της επιφάνειας της γης, μεταβάλλει τη 

φυσική του κατάσταση εύκολα, δεν αποσυντίθεται, υπάρχει παντού και σε ορισμένα 

μέρη σε αφθονία και μπορεί να εμφανιστεί με ένα απεριόριστο εύρος συνθηκών ροής, 

από στάσιμο μέχρι έντονα στροβιλώδη. 

 

Το νερό πέφτοντας στη γη με τη μορφή βροχής διαλύει μικρές ποσότητες CO2 από 

την ατμόσφαιρα σύμφωνα με την εξίσωση 

 

 H2O + CO2 => (HCO3)- + H+    (1) 

 

Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτά μια οξύτητα με pH περίπου 5.5 - 6.0 εξαιτίας των 

ελεύθερων ιόντων υδρογόνου. Οπως το νερό κινείται πάνω και μέσα στα διάφορα 

πετρώματα αντιδρά χημικά με αυτά διαλύοντας και απομακρύνοντας τα ευδιάλυτα 

συστατικά τους. Μια από τις μεγαλύτερες διαλυτικές δράσεις του νερού 

παρουσιάζεται κατά την επαφή του ή την κίνησή του πάνω σε ασβεστολιθικά 

πετρώματα όπως, ο ασβεστόλιθος και τα μάρμαρα ((CaCO3) και ο δολομίτης 

(CaMg(CO3)2). Σ' αυτή την περίπτωση τα ανθρακικά άλατα αντιδρούν με την 

δικαρβονική ρίζα ((HCO3)- και σχηματίζεται δισανθρακικό ασβέστιο, το οποίο είναι 

διαλυτό στο νερό, σύμφωνα με την εξίσωση 

 

2(HCO3 -) + CaCO3  <==> Ca(HCO3)2 + CO2 + O--   (2) 

 

Τα ιόντα του οξυγόνου (εξίσ. (2)) ενώνονται με τα ιόντα υδρογόνου (εξίσ. (1)) και 

δίνουν νερό. Ετσι, ποσότητες στερεού CaCO3 βαθμιαία διαλύονται και 

απομακρύνονται από το νερό οπότε, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών ο 

ασβεστόλιθος (CaCO3) διαρκώς λιγοστεύει. Οι εξισώσεις (1) και (2) μπορούν να 

συνοψιστούν σε μια 

H2O + CO2 + CaCO3  <==> Ca(HCO3)2    (3) 

 

η οποία είναι αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχει περίσσεια CO2 η 

αντίδραση μετατοπίζεται προς τα δεξιά και παράγονται μεγαλύτερες ποσότητες 

διαλυτού Ca(HCO3)2, δηλαδή αυξάνεται ο ρυθμός διάλυσης του ασβεστόλιθου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν παρουσιαστεί διαφυγή CO2, τότε η αντίδραση 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά οπότε, μετατρέπεται ποσότητα του Ca(HCO3)2 σε 

αδιάλυτο CaCO3 και αποτίθεται. Επομένως, η διάλυση ή καθίζηση  CaCO3 
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εξαρτάται από την ποσότητα του  CO2 που βρίσκεται σε διάλυση στο νερό. Το πόσο 

CO2 θα διαλυθεί στο νερό εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την πίεση. Οσο 

χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και όσο μεγαλύτερη είναι η 

μερική πίεση του CO2, τόσο περισσότερο CO2 διαλύεται στο νερό και τόσο 

περισσότερο CaCO3 θα διαλυθεί. Ετσι, το νερό της βροχής κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα και στις αρκτικές περιοχές είναι πιο πλούσιο σε CO2  συγκριτικά με εκείνο 

του καλοκαιριού και των τροπικών περιοχών. Συνεπώς, η επιφανειακή διάλυση των 

ασβεστολίθων είναι μεγαλύτερη τον χειμώνα και στις αρκτικές περιοχές παρά το 

καλοκαίρι και στις τροπικές περιοχές. 

 

Εκτός από τους δύο παραπάνω παράγοντες (πίεση και θερμοκρασία), η διαλυτική 

ικανότητα του νερού εξαρτάται και από την ταχύτητα κίνησης του νερού. Οσο πιο 

αργά κινείται το νερό τόσο περισσότερο χρόνο έχει στη διάθεσή του για να διαλύσει 

τον ασβεστόλιθο μέχρι να κορεστεί σε Ca(HCO3)2 . Οσο πιο γρήγορα κινείται τόσο 

λιγότερο χρόνο δρα σε κάθε σημείο του ασβεστόλιθου απ' όπου περνάει. 

 

Η διάλυση των ανθρακικών αλάτων και κυρίως των ασβεστολίθων καλείται καρστική 

διάβρωση. Ο όρος κάρστ είναι διεθνής και αναφέρεται σε περιοχές που επικρατεί ο 

ασβεστόλιθος, το δε ανάγλυφο που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στη διάλυση του 

ασβεστολίθου. Το ανάγλυφο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερες μορφές οι οποίες 

ονομάζονται καρστικές μορφές και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) επιφανειακές 

και β) υπόγειες. 

 

3.1.  Επιφανειακές καρστικές μορφές. 

 

1) Γλυφές. 

 

Είναι η πιο συνηθισμένη επιφανειακή μορφή καρστ. Πρόκειται για βαθειά ή αβαθή 

αυλάκια που δημιουργήθηκαν από τη διαλυτική δράση του νερού καθώς αυτό ρέει 

πάνω σε μια σβεστολιθική πλάκα. Το βάθος τους μπορεί να κυμαίνεται από μερικά 

χιλιοστά μέχρι πάνω από ένα μέτρο.  Διακρίνονται σε δύο είδη: 

 

α) Δακτυλογλυφές: Δημιουργούνται σε ασβεστολιθικές πλάκες που παρουσιάζουν 

κλίση και το επιφανειακό νερό απομακρύνεται γρήγορα από αυτές. Συνέπεια αυτού 

είναι να μην μπορεί να διαλύσει σε μεγάλο βάθος τον ασβεστόλιθο. Η μορφή τους 

είναι τέτοια που θυμίζει τα αποτυπώματα που αφήνουν τα δάχτυλα ενός χεριού όταν 

αυτά συρθούν πάνω σε μια πλαστική επιφάνεια (π.χ. μία μάζα πλαστελίνης). 
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β) Αμαξοτροχιές: Δημιουργούνται κατά τον ίδιο τρόπο με τις δακτυλογλυφές με τη 

διαφορά ότι, οι ασβεστολιθικές πλάκες είναι οριζόντιες ή παρουσιάζουν μικρή κλίση. 

Ετσι, το νερό έχει τη δυνατότητα να παραμείνει αρκετό χρόνο στο ίδιο σημείο του 

ασβεστόλιθου (πριν απομακρυνθεί προς τα χαμηλότερα) και να διαλύσει τον 

ασβεστόλιθο κατά βάθος και πλευρικά. Ετσι προκύπτουν γλυφές με σχήμα που 

θυμίζει τα ίχνη που αφήνουν οι ρόδες μιας άμαξας όταν περάσουν πάνω από ένα παχύ 

στρώμα λάσπης. 

 

2) Δολίνες. 
 

Πρόκειται για μεγαλύτερους σχηματισμούς κυκλικού ή ελλειπτικού σχήματος. Το 

εύρος τους είναι μεγαλύτερο από το βάθος τους και κυμαίνεται από μερικά μέχρι 

μερικές εκατοντάδες μέτρα. Το βάθος τους κυμαίνεται από δύο μέχρι εκατό μέτρα. Ο 

πυθμένας τους είναι σχεδόν επίπεδος και καλύπτεται πολλές φορές από τα 

υπολλείματα της χημικής διάλυσης του ασβεστόλιθου (υπό μορφή ιζήματος) και από 

χαμηλή βλάστηση (χόρτα). Τα ιζήματα αυτά αποτελούνται κυρίως από οξείδια του 

σιδήρου και γιαυτό επικρατεί το κόκκινο χρώμα (Terra Rossa). Διακρίνονται σε: 

α) εγκατακρημνισιγενείς (σχ. 

30): Προέρχονται από την 

κατάρρευση της οροφής 

κάποιου υπόγειου εγκοίλου. 

Τα τοιχώματά τους είναι 

απότομα και ο πυθμένας τους 

ευρύς. Τα κομμάτια της 

οροφής βρίσκονται συνήθως 

στον πυθμένα με τη μορφή 

γωνιωδών τεμαχών. 

β) Χοανοειδείς (σχ. 31): 

Προέρχονται από τη 

σταδιακή επιφανειακή διάλυση του ασβεστόλιθου. Τα τοιχώματά τους είναι ομαλά 

και ο πυθμένας τους καλύπτεται από τα υπολείμματα της διάλυσης του ασβεστόλιθου 

(Terra rossa). Το σχήμα τους θυμίζει περίπου χωνί. 

 

Σχ. 30   Εγκατακρημνισιγενής δολίνη 
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3) Ουβάλες. 

 

Οταν η διάλυση του 

ασβεστολίθου συνεχιστεί τότε, 

σε περιοχή όπου υπάρχουν 

δολίνες μπορεί να ενωθούν 

αυτές μεταξύ τους και να 

προκύψουν σχηματισμοί με 

ακανόνιστο σχήμα. Η έκτασή 

τους μπορεί να φτάσει μέχρι 

μερικά τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Αυτοί οι σχηματισμοί ονομάζονται ουβάλες. 

 

4) Πόλγες 

 

Οι πόλγες είναι επίπεδοι σχηματισμοί με ελλειπτικό σχήμα και διαστάσεις που 

κυμαίνονται από λίγα μέχρι μερικές εκατοντάδες τεραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκονται 

μέσα σε καρστικό περιβάλλον, δηλαδή περιβάλλονται από βουνά κυρίως 

ασβεστολιθικής σύστασης. Ο πυθμένας τους αποτελείται από ένα πολύ εύφορο 

αλλουβιακό πεδίο και γιαυτό αποτελούν περιοχές έντονης γεωργικής εκμετάλλευσης 

Το πεδινό αυτό τμήμα διαρρέεται από ποταμούς οι οποίοι καταλήγουν σε ανοίγματα 

(καταβόθρες) στα σημεία όπου το πεδινό τμήμα συναντάει τα ασβεστολιθικά 

υψώματα (βουνά). Δια μέσου αυτών των ανοιγμάτων το νερό χάνεται στο εσωτερικό 

της ασβεστολιθικής μάζας και καταλήγει είτε στη θάλασσα αναβλύζοντας από 

υποθαλάσσιες πηγές (π.χ. οι υποθαλάσσιες πηγές γλυκού νερού στα Πυργαδίκια του 

νομού Χαλκιδικής) είτε καταλήγει σε επιφανειακές πηγές στις κλιτείς γειτονικών 

βουνών. 

 

Οι επιφανειακές καρστικές μορφές είναι πολύ διαδεδομένες στην Ελλάδα δεδομένου 

ότι, το 70% της Ελλάδας αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα. Γλυφές, δολίνες 

και ουβάλες διαφόρων μεγεθών και σε μεγάλο αριθμό υπάρχουν σε πολλά 

ασβεστολιθικά βουνά της Β. Ελλάδας όπως, π.χ. στο Μενοίκιο καθώς και στην 

οροσειρά της Γκιώνας, του Πρνασσού και της Κρήτης. 

 

Η πιο γνωστή πόλγη στην Ελλάδα είναι η Κωπαϊδα. Από τους προϊστορικούς χρόνους 

είχαν αρχίσει οι προσπάθειες αποξήρανσής της από τα νερά που κατά καιρούς 

συγκεντρώνονταν, επειδή οι καταβόθρες που βρίσκονται στα περιθώρια της πόλγης 

 

Σχ. 31  Χοανοειδής δολίνη. 
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πολλές φορές έφραζαν με αποτέλεσμα τα επιφανειακά νερά να μην μπορούν να 

απομακρυνθούν. 

 

Σήμερα η Κωπαϊδα αποτελεί μια εύφορη πεδιάδα 200000 περίπου στρεμμάτων μετά 

την κατασκευή αποστραγγιστικών καναλιών στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. 

Αυτά τα κανάλια οδηγούν τα επιφανειακά νερά στις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη. 

 

3.2.  Υπόγειες καρστικές μορφές. 

 

Ο ασβεστόλιθος είναι ουσιαστικά αδιαπέρατος από το νερό. Μία συμπαγής 

ασβεστολιθική μάζα δεν επιτρέπει στο νερό να εισχωρήσει και να κινηθεί προς 

οποιαδήποτε διεύθυνση μέσα της. Επομένως, ο ασβεστόλιθος δεν είναι πορώδης. 

Παρόλ' αυτά τεράστιες ποσότητες νερού (ολόκληρα ποτάμια σε μερικές περιπτώσεις) 

έχουν βρεθεί μέσα σε μεγάλες ασβεστολιθικές μάζες και το νερό αυτό 

χρησιμοποιείται για την ύδρευση μεγάλων πόλεων (π.χ. ύδρευση της Θεσσαλονίκης 

από τις γεωτρήσεις της Αραβυσσού). Πώς όμως μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο 

αφού ο ασβεστόλιθος δεν είναι πορώδης;  

Πιο πάνω αναφέρθηκε ότι το νερό με τη βοήθεια του διαλυμένου CO2 μπορεί να 

διαλύει το  CaCO3. Ακόμη αναφέρθηκε ότι ο ασβεστόλιθος (CaCO3) όταν είναι 

συμπαγής είναι αδιαπέρατος, οπότε λέμε ότι δεν παρουσιάζει πρωτογενές πορώδες. 

Αν όμως ο ασβεστόλιθος έχει στη μάζα του κάποιες μικρορωγμώσεις τότε, με τη 

βοήθεια του νερού οι ρωγμώσεις αυτές βαθμιαία μεγαλώνουν λόγω διάλυσης του 

ασβεστολίθου και σιγά - σιγά το νερό εισχωρεί στη μάζα του. Με την πάροδο 

χιλιάδων ετών οι ρωγμώσεις αυτές μεγαλώνουν και όσο πιο πυκνές είναι τόσο 

μεγαλύτερες ποσότητες νερού μπορούν κατεισδύσουν στο εσωτερικό του 

ασβεστολίθου. Ετσι τελικά ο ασβεστόλιθος αποκτάει ένα δευτερογενές πορώδες πολύ 

σημαντικό. Οσο περνάει ο χρόνος τόσο οι ρωγμώσεις αυτές μεγαλώνουν και κάποιες 

από αυτές μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μικρά ή μεγάλα 

υπόγεια έγκοιλα. Τα έγκοιλα αυτά αποτελούν τις υπόγειες καρστικές μορφές και 

διακρίνονται σε δύο είδη: α) τις καταβόθρες και β) τα σπήλαια. 

 

α) Καταβόθρες 

 

Πρόκειται για έγκοιλα που φτάνουν μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με μεγάλη 

κλίση ή κατακόρυφα. Προχωρούν μέσα στη μάζα του ασβεστολίθου δημιουργώντας 

ένα πολύπλοκο σύστημα αγωγών. Διακρίνονται σε δύο είδη: 1) καταρροφητικές: 

Βρίσκονται στα χαμηλότερα σημεία της λεκάνης και φράσσονται γρήγορα από τις 

προσχώσεις (χώματα, πέτρες) που αποθέτουν εκεί τα επιφανειακά νερά, 
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μετατρέποντας τη λεκάνη σε λίμνη, και 2) πηλοειδείς: Βρίσκονται στα περιθώρια των 

λεκανών πάνω στα πετρώματα που περιβάλλουν τη λεκάνη (περίπτωση καταβοθρών 

Κωπαϊδας) με τη μορφή μεγάλων ανοιγμάτων. Δια μέσου αυτών απομακρύνονται τα 

επιφανειακά νερά της λεκάνης μέσα στη μάζα του ασβεστολίθου προς άγνωστες 

κατευθύνσεις. Αν οι καταβόθρες αυτές βρίσκονται χαμηλότερα από το επίπεδο της 

λεκάνης τότε, κάποια στιγμή μπορεί να φραχτούν από πέτρες, χώματα, κλαδιά κ.λ.π. 

και να πλημμυρίσει σιγά - σιγά η λεκάνη. 

 

β) Σπήλαια. 

 

Τα σπήλαια είναι υπόγεια έγκοιλα, πολλές φορές μεγάλων διαστάσεων, που 

συναντώνται τις περισσότερες φορές σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Επίσης μπορεί να 

σχηματιστούν σπήλαια σε άλλα πετρώματα όπως, η γύψος, οι μάργες και οι ψαμμίτες 

καθώς και σε ρεύματα λάβας. 

Το υπόγειο νερό προκαλεί την διεύρυνση των διακλάσεων στη μάζα του 

ασβεστολίθου καθώς κινείται μέσα σ' αυτές. Το νερό όμως μπορεί να κινείται και 

ανάμεσα στα επίπεδα στρώσης του ασβεστολίθου. Ετσι, το νερό μπορεί να κινείται 

και να διαλύει και κατά την οριζόντια διεύθυνση (κατά μήκος των στρώσεων) αλλά 

και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση (κατά μήκος των διακλάσεων). Σε περίπτωση 

που τα δύο αυτά επίπεδα τέμνονται τότε, το σημείο τομής τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

ευαίσθητο σημείο στο οποίο η διάλυση μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα επειδή 

συγκεντρώνονται και μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Σιγά - σιγά όσο προχωράει η 

διάλυση, αρχίζει εκείνο το σημείο να παίρνει μια θολωτή μορφή, η οποία τελικά 

επιταχύνεται με την κατάπτωση της οροφής και των πλαϊνών μερών του θόλου, όταν 

αυτά δεν μπορούν να συγκρατήσουν το μεγάλο βάρος των υπερκείμενων 

πετρωμάτων. Ετσι, δημιουργείται ένα αρχικά μικρό έγκοιλο το οποίο με την πάροδο 

των χρόνων συνεχώς διευρύνεται σχηματίζοντας τελικά ένα υπόγειο σπήλαιο. 
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Μέσα στα σπήλαια υπάρχουν δύο κύριες 

μορφές: οι σταλακτίτες που κρέμονται από 

την οροφή του σπηλαίου και οι σταλαγμίτες 

που βρίσκονται στο δάπεδο του σπηλαίου. 

Το νερό που φτάνει στην οροφή του 

σπηλαίου είναι συνήθως υπερκορεσμένο σε 

διαλυμένο CaCO3, το οποίο κάτω από 

κατάλληλες συνθήκες αποτίθεται. Η 

απόθεση αυτή βασίζεται κυρίως στην 

εξάτμηση (σχ. 32). Το σχήμα που παίρνουν 

οι σταλακτίτες είναι ποικίλο και εξαρτάται 

από το άνοιγμα μέσα από το οποίο 

καταλήγει το νερό στο σπήλαιο και την 

ταχύτητα εξάτμισης. Αν π.χ.  το άνοιγμα 

έχει σχήμα στρογγυλό τότε, ο σταλακτίτης 

που σχηματίζεται έχει σχήμα κυλινδρικό, αν 

το άνοιγμα είναι επίμηκες τότε έχει σχήμα 

πεπλατυσμένο ενώ, αν οι διαστάσεις του 

είναι μεγάλες τότε, ο σταλακτίτης παίρνει 

τη μορφή κουρτίνας. 

 

Αν η ποσότητα του νερού είναι μικρή και η εξάτμιση γρήγορη τότε, αναπτύσσεται 

κυρίως ο σταλακτίτης ενώ ο σταλαγμίτης παραμένει μικρός. 

 

Τέλος, το χρώμα που παρατηρείται μερικές φορές στους σταλαγμίτες και τους 

σταλακτίτες οφείλεται στην παρουσία οξειδίων του σιδήρου (π.χ. κοκκινωπό ή 

υποκίτρινο). 

 

3.3.  Κύκλοι του Καρστ 

 

Κατά την εξέλιξη της καρστικής διάβρωσης σε μια ασβεστολιθική περιοχή μπορούμε 

να διακρίνουμε τα εξής στάδια (σχ. 33): 

 

α) Αρχικό στάδιο ή στάδιο αρχικής νεότητας: Σ' αυτό το στάδιο κάνουν την εμφάνισή 

τους οι πρώτοι σχηματισμοί δολινών και γλυφών. Η απορροή των νερών γίνεται 

κυρίως επιφανειακά. Η διάλυση του ασβεστόλιθου δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε 

βάθος. 

 

 
Σχ. 32  Δημιουργία σταλακτιτών                 
και σταλαγμιτών 
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β) Στάδιο προχωρημένης νεότητας: Οι δολίνες έχουν γίνει μεγαλύτερες και 

περισσότερες σε αριθμό. Πολλές από αυτές μπορεί να έχουν ενωθεί και να έχουν 

σχηματίσει ουβάλες. Επιφανειακή απορροή δεν υπάρχει γιατί έχει αντικατασταθεί 

από την υπόγεια. Η διάλυση του ασβεστόλιθου έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να 

έχουν δημιουργηθεί και υπόγειες μορφές του κασρτ. Εχει αρχίσει η δημιουργία 

πολγών. 

 

γ) Στάδιο ωριμότητας: Ο ασβεστόλιθος έχει διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό. Ολες οι 

καρστικές μορφές είναι τέλεια ανεπτυγμένες. Η απορροή γίνεται υπόγεια αλλά και 

επιφανειακά εκεί όπου ο αρχικός ασβεστόλιθος έχει εξαφανισθεί (διαλυθεί) εντελώς 

και το νερό ρέει πάνω στο υδατοστεγές υπόβαθρο. Οι πόλγες έχουν πάρει μεγάλες 

διαστάσεις και οι πυθμένες τους έχουν γεμίσει από τα αδιάλυτα συστατικά των 

ασβεστολίθων. 

 

δ) Στάδιο γήρατος: Στο στάδιο αυτό υπάρχουν μόνο μερικά υπολλείματα από τον 

αρχικό ασβεστόλιθο. Αυτά ονομάζονται Hums και εμφανίζονται μεμονομένα με τη 

μορφή μικρών και χαμηλών λόφων διάσπαρτων στην περιοχή. Η απορροή γίνεται 

μόνο επιφανειακά.  

 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει μια ασβεστολιθική περιοχή από το στάδιο της 

νεότητας στο στάδιο ωριμότητας είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που χρειάζεται 

για να φτάσει από το στάδιο ωριμότητας στο στάδιο γήρατος. Δηλαδή στην εξέλιξη 

των ασβεστολιθικών περιοχών συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που 

συμβαίνει κατά την εξέλιξη των ποτάμιων συστημάτων στον κύκλο της διάβρωσης. 
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Σχ. 33  Κύκλος του κάρστ. 
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