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Αντί προλόγου 

Η γεωμορφολογία είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με τις 

παρατηρούμενες μορφές γεωλογικών σχηματισμών, με την προέλευσή τους και με 

τις διαδικασίες που οδήγησαν στις μορφές αυτές. Οι διαδικασίες εκτυλίσσονται στον

γεωλογικό χρόνο που μετρείται με μονάδες πολλαπλάσια και υπερ-πολλαπλάσια της 

διάρκειας μιας ανθρώπινης ζωής. Από την άποψη αυτή η ανασύσταση των σταδίων 

εξέλιξης ενός γεωλογικού φαινομένου αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και 

συγκεκριμένα στο βαθύ παρελθόν. Για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο και πολύ 

περισσότερο για τους μαθητές το νοητικό αυτό ταξίδι αποτελεί μια ωφέλιμη και ίσως 

συναρπαστική διαδικασία.  

Η αφορμή για τη συγγραφή αυτού το εγχειριδίου δόθηκε από τις μεγάλες 

πλημμύρες της Δυτικής Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2020. Μια σειρά από ρέματα

ξεχείλισαν πλημμυρίζοντας την πεδιάδα και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές 

και θανάτους. Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για την προβλεψιμότητα του φαινομένου 

και για τις ενέργειες των πολιτών πριν και κατά τη διάρκειά του. Η συζήτηση 

επεκτάθηκε και στον ρόλο των αρχών κατά τη διάρκεια και μετά το φαινόμενο. Η 

πρωτοβουλία των διάφορων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας 

μας επικεντρώνει στο τι πρέπει να διδαχθούμε και να διδάξουμε από την 

καταστροφή. Η ανάγκη μιας τέτοιας προσέγγισης είναι επιτακτική, αφού τέτοια 

φαινόμενα εμφανίζονταν πάντα και θα συνεχίσουν να εμφανίζεται και στο μέλλον με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα.  

Πίσω από τη συντριπτική πλειοψηφία των πλημμυρών στην Ελλάδα βρίσκεται 

πάντα κάποιο ποτάμι που φουσκώνει εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων (ή απότομης 

τήξης χιονιού) και κατακλύζει την περιοχή στη γειτονιά του. Η διαμόρφωση των 

ποταμών συντελείται σε μεγάλο βαθμό και από τις πλημμύρες τους. Επίσης, η ίδια η 

διαμόρφωση επηρεάζει τη συμπεριφορά τους κατά την πλημμύρα. Είναι, επομένως, 

θέμα ιδιαίτερης σημασίας η αναγνώριση των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους

και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με το φαινόμενο της πλημμύρας. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια προσφοράς βασικών γνώσεων 

σχετικά με τα ποτάμια με τελικό σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από μέρους των ΚΠΕ και των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν με 

το θέμα. Οι δραστηριότητες αυτές δύνανται να βασισθούν σε αρχές ανακαλυπτικής

μάθησης και να πλαισιωθούν με την επισκόπηση στο πεδίο. Διατίθενται σήμερα 

τεχνολογικά μέσα (όπως το «εξοστρακισμένο» κινητό τηλέφωνο) που μπορούν να 

συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτή. Τα σημερινά κινητά τηλέφωνα διαθέτουν 

φωτογραφική μηχανή για λήψη και αρχειοθέτηση εικόνων, καθώς επίσης και 

δορυφορικά συστήματα συντεταγμένων που διευκολύνουν τη λήψη μετρήσεων στο 

πεδίο. Η εκπαίδευση στο πεδίο είναι μια συνηθισμένη τακτική εκ μέρους των ΚΠΕ και 

αποτελεί ίσως την πιο σημαντική συνεισφορά τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  
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Το πρότυπο ανακαλυπτικής μάθησης περιλαμβάνει διάφορα στάδια 

διεκπεραίωσης. Το πρώτο αποτελεί την αφόρμηση, όπου προσφέρεται κάποιο 

ερέθισμα οπτικοακουστικό ή/και συζήτηση. Στο δεύτερο στάδιο ο/η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους μαθητές στο να θέσουν ερωτήματα. Στο τρίτο στάδιο τους 

κατευθύνει σε πηγές τέτοιες, που να οδηγούν στον σχεδιασμό μιας διαδικασίας για

απάντηση στα ερωτήματα. Στη φάση αυτή οι μαθητές προσχεδιάζουν τις μετρήσεις 

ή απεικονίσεις που θα λάβουν, ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματα. Επίσης,

σχεδιάζουν το πώς θα επεξεργασθούν τα «δεδομένα» τους. Ακολουθεί η συλλογή 

των δεδομένων που συνήθως συνδέεται και με την επίσκεψη στο πεδίο. 

Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε φάση της 

διαδικασίας. Στο πέμπτο στάδιο επεξεργάζονται τα δεδομένα (μετρήσεις κ.λπ.) και 

κατασκευάζουν το νοητικό πρότυπο πάνω στο οποίο βασίζεται η απάντηση που θα 

δώσουν στο αρχικό ερώτημα. Στο έκτο στάδιο απαντούν στο/α αρχικά ερωτήματα και 

τέλος στο έβδομο στάδιο χρησιμοποιούν το νοητικό πρότυπο που κατασκεύασαν, 

ώστε να προβλέψουν μελλοντική συμπεριφορά ή διερευνούν το πού αλλού θα 

μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. 

Δεν είναι απαραίτητο, φυσικά, να ακολουθηθούν κατά γράμμα όλα τα στάδια. 

Η προσαρμοστικότητα του/της εκπαιδευτικού και η γνώση των ενδιαφερόντων και 

ικανοτήτων της τάξης μπορεί να επιφέρει συμπτύξεις ή παρακάμψεις σταδίων. Μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει με επισκόπηση 

του πεδίου με τη βοήθεια του λογισμικού “Google Maps” και τον καθορισμό σημείων 

διερεύνησης. Να συνεχισθεί με επίσκεψη των σημείων, φωτογράφιση και λήψη 

μετρήσεων και να ολοκληρωθεί με ταξινόμηση και σχολιασμό στην τάξη ή στο ΚΠΕ. 

Το εγχειρίδιο αυτό δεν γράφτηκε από γεωλόγο, ούτε από ειδικό στην 

επιστήμη των ποταμών (ποταμολογία). Γράφτηκε από έναν εκπαιδευτικό με 

διαφορετική ειδίκευση και εκφράζει την ανησυχία του για το έλλειμμα γνώσης που 

εμφανίζει η ελληνική κοινωνία σχετικά με τα ποτάμια και τη συμπεριφορά τους 

ιδιαίτερα κατά τα πλημμυρικά επεισόδια. Η εκλαΐκευση γνώσεων από τα κατάλληλα 

επιστημονικά πεδία είναι η βασική του επιδίωξη. Επομένως, η ορολογία που 

χρησιμοποιείται δεν είναι η αυστηρή ορολογία του επιστημονικού κλάδου. Η ακριβής 

ορολογία μπορεί να βρεθεί σε κάποιο λεξικό γεωλογικών όρων (π.χ. Αγγλοελληνικό 

γλωσσάριο γεωλογικών όρων English-Greek glossary of geological terms) της ΕΓΕ και 

της ΕΛΕΤΟ. Ενδεχομένως ίσως και σε κάποιους ιστότοπους που ασχολούνται με τα 

ποτάμια. Προτιμήθηκε μια πιο «χαλαρή» απόδοση των όρων, ώστε να γίνουν όπως 

πιστεύεται πιο κατανοητοί σε μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης. Για την αποφυγή,

ωστόσο, συγχύσεων από συναδέλφους γεωλόγους και ιδιαίτερα από τους πιο 

ειδικούς στα θέματα αυτά παρατίθενται αρχικά δίπλα στον ελληνικό όρο και η 

αγγλική απόδοσή του, όπως βρέθηκε στη βιβλιογραφία.  

Στο τέλος του κειμένου διατίθενται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες

εκπαιδευτικούς μια σειρά από εκπαιδευτικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές 

«κλείνουν» προς την πλευρά της γεωγραφίας-γεωλογίας, έτσι ώστε το διδασκόμενο 
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αυτό μάθημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία ή ως τερματισμός. Για την 

υλοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτούνται θεωρητικές γνώσεις που καλύπτονται 

σε επαρκή βαθμό από το εγχειρίδιο. Απαιτούνται όμως και πρακτικές δεξιότητας 

χρήσης του ελεύθερου λογισμικού “Google Earth”. Η περιοχή που χρησιμοποιείται 

στις δραστηριότητες είναι η Θεσσαλία και ειδικότερα η περιοχή κοντά στο ΚΠΕ 

Μουζακίου. Η επιλογή οφείλεται όχι τόσο στην αντιπροσωπευτικότητα όσο στην 

εντοπιότητα του συγγραφέα και στη σύνδεση με το αρχικό έναυσμα που ήταν η 

πλημμύρα ΙΑΝΟΣ και οι συνέπειές της. Η σε βάθος κατανόηση των 

διαπραγματευόμενων εννοιών και διαδικασιών θα επιτρέψει την εύκολη μεταφορά 

των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με 

σχετικά μικρές τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις μπορούν να εφαρμοσθούν προς την 

κατεύθυνση της τοπικής προσαρμογής, αλλά και της προσθήκης επιπλέον εργασιών 

στο πεδίο. 

Είναι ευνόητο ότι το εγχειρίδιο αυτό επιδέχεται διορθώσεις και προσθήκες με 

σκοπό να καταστεί πιο κατανοητό στους μαθητές και πιο λειτουργικό στους/στις

εκπαιδευτικούς. 

Λάρισα, Ιούνιος 2021 

Σεραφείμ Σπανός 

ΣΕΕ ΠΕ04 

ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 
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Α. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

1. Ο κύκλος του νερού 

Στον πλανήτη μας το νερό εξατμίζεται από διάφορες περιοχές συγκέντρωσης 

(θάλασσες, λίμνες κ.λπ.) και περνάει από την υγρή φάση στην αέρια με παροχή της 

απαιτούμενης ενέργειας για την αλλαγή της φάσης από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Καθώς οι εμπλουτισμένες με υδρατμούς αέριες μάζες ανέρχονται στην ατμόσφαιρα, 

εκτονώνονται ψυχόμενες και μετατρέπουν τους υδρατμούς σε υδροσταγόνες (υγρή 

φάση) που καταπίπτουν ως βροχή, χιόνι κ.λπ. Ένα ποσοστό εξατμίζεται ξανά, κάποιο 

άλλο κατεισδύει στο έδαφος και το σημαντικότερο απορρέει επιφανειακά. Η 

επιφανειακή απορροή ακολουθώντας κάποιους κανόνες τροφοδοτεί ρυάκια, 

ρέματα, και τελικά ποτάμια (Σχ. 1).  

Σχήμα 1. Συμβολική αναπαράσταση του κύκλου του νερού στη φύση 

Ο γενικός ενεργειακός μετασχηματισμός που ακολουθεί η πορεία του νερού 

από τα βουνά προς τη θάλασσα είναι η μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε 

κινητική ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αυτή ένα σοβαρό ποσοστό της κινητικής 

ενέργειας μετατρέπεται σε στροβιλώδη κινητική ενέργεια και χρησιμοποιείται για 

διάβρωση, μεταφορά και απόθεση υλικών.  

Η πορεία του ποταμού μπορεί να χωρισθεί σε τρία τμήματα: Το ανώτερο, το 

μεσαίο και το κατώτερο. Στο ανώτερο τμήμα το νερό βρίσκεται κοντά στις πηγές του 

και ψηλά σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς. Στο κατώτερο τμήμα το νερό βρίσκεται 

μακριά από τις πηγές και πολύ κοντά στην εκβολή σε σχεδόν μηδενικό ύψος. Το 

μεσαίο τμήμα καλύπτει την ενδιάμεση πορεία. 

Στο ανώτερο τμήμα ο ρυθμός μείωσης του υψόμετρου, καθώς αυξάνει η 

απόσταση από την πηγή, είναι υψηλός οδηγώντας γενικά σε μεγάλες κλίσεις. Για το 

μεσαίο τμήμα οι κλίσεις στα διάφορα σημεία του ποταμού λαμβάνουν ενδιάμεσες 

τιμές και στο τελευταίο τμήμα μικραίνουν πολύ για να μηδενισθούν στην εκβολή (Σχ. 

1). 
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2. Λεκάνες απορροής (Drainage Basins) 

Στην περίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και σε κάθε περίπτωση 

μελέτης ποτάμιας απορροής, σημαντική είναι η επιφάνεια συλλογής υδάτων είτε 

αυτή τροφοδοτείται από βροχή είτε από λιώσιμο χιονιού. Η επιφάνεια αυτή 

ονομάζεται λεκάνη απορροής και για τον καθορισμό της είναι απαραίτητη η έννοια 

του υδροκρίτη. Ο υδροκρίτης είναι το σύνορο μεταξύ δύο λεκανών απορροής και 

καθορίζει προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί μια ποσότητα νερού υπό την επίδραση 

της βαρύτητας (Σχ. 2).  

Σχήμα 2. Διαγραμματική απεικόνιση μιας λεκάνης απορροής  

Με τη γαλάζια σκίαση σημειώνεται η λεκάνη απορροής στο Σχήμα 2. 

Οποιαδήποτε ποσότητα νερού που βρίσκεται εσωτερικά του συνόρου της 

(υδροκρίτης), θα κυλίσει προς την κατεύθυνση κυρίου ρέματος μέσω μικρότερων 

ρεμάτων (υποδεικνύονται με μαύρα βέλη στο Σχήμα 2). Για τον αριθμητικό 

προσδιορισμό της επιφάνειας συλλογής πρέπει να προηγηθεί η προβολή της σε 

οριζόντιο επίπεδο. 

Σχήμα 3. Η επιμέρους λεκάνη (υπολεκάνη) απορροής στον Cawston Creek ΗΠΑ 

Γενικά ρέμα (stream) είναι οποιοσδήποτε σχηματισμός τρεχούμενου ύδατος από τα

απλά ρυάκια έως τα παντοδύναμα ποτάμια. Η περίπτωση του Cawston Creek (Σχ. 3) 

είναι μια περίπτωση ρέματος με λεκάνη απορροής περί τα 25 km2. 
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3. Η τάξη του ρέματος 

Είναι συνηθισμένο τα ρέματα να συμβάλλουν με άλλα ρέματα. Στο σημείο 

που δύο ρέματα συμβάλλουν, εμφανίζεται ένας κόμβος συμβολής. Ένα ρέμα στο 

οποίο δεν συμβάλλουν άλλα ρέματα, ονομάζεται ρέμα πρώτης τάξης. Ένα ρέμα στο 

οποίο συμβάλλουν μόνο πρώτης τάξεως ρέματα, ονομάζεται ρέμα δεύτερης τάξης. 

Ένα ρέμα στο οποίο συνεισφέρουν μόνο ρέματα δεύτερης τάξης, ονομάζεται ρέμα

τρίτης τάξης κ.ο.κ. Ο ποταμός Mississippi π.χ. είναι ένα ρέμα 10ης τάξης. Η μέγιστη 

τάξη σε ένα τμήμα ποταμού που χαρακτηρίζει και ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας πλημμυρικής απορροής. Κατά τα 

επεισόδια πλημμυρών τα ρέματα υψηλότερης τάξης χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

για να «ξεχειλίσουν», εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές απορροής αιχμής και ηρεμούν 

με την πάροδο μεγαλύτερου χρόνου (Σχ. 8). 

4. Ποτάμια συστήματα απορροής 

Τα διάφορά συστήματα ρεμάτων με τους κόμβους σύνδεσης και τη λεκάνη 

απορροής, κατατάσσονται σε διάφορους τύπους. Ο κάθε τύπος συνδέεται με 

συγκεκριμένο γεωλογικό υπόστρωμα, το οποίο σε συνδυασμό με το κλίμα 

διαμορφώνει τη γενική εικόνα. Οι γραμμές των ρεμάτων εμφανίζονται και 

διαμορφώνονται σε εκείνα τα σημεία της επιφάνειας που η διάβρωση είναι 

μεγαλύτερη. Γύρω απ’ τις γραμμές αυτές τα πετρώματα διαβρώνονται λιγότερο και 

βρίσκονται κατά συνέπεια σε μεγαλύτερο υψόμετρο (κορυφές, οροσειρές κ.λπ.). 

Σχήμα 4. Δενδριτικός τύπος συστήματος απορροής (δεξιά) με το γεωλογικό του 

υπόστρωμα (αριστερά) 

Εάν το γεωλογικό υπόστρωμα σε μια λεκάνη απορροής είναι σχετικά 

ομοιόμορφο τότε εμφανίζεται ο δενδριτικός τύπος. Ο τύπος αυτός είναι ο πιο 

συνηθισμένος στον πλανήτη μας (Σχ. 4). 

Εάν το σύστημα ρεμάτων υπέρκειται στρωματοποιημένου γεωλογικού 

υποβάθρου (ιζηματογενή πετρώματα), το οποίο μάλιστα έχει αναδιπλωθεί λόγω 

πλευρικών τεκτονικών τάσεων, τότε εμφανίζονται οι διακλαδώσεις ρεμάτων του 

Σχήματος 5 (δεξιά). Τα ρέματα κυλούν σε περιοχές με εύκολη διάβρωση (μαλακά 
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πετρώματα). Τα μέρη της λεκάνης με πιο σκληρά πετρώματα διαμορφώνονται σε 

κορυφογραμμές. Ο τύπος αυτός ονομάζεται trellis (Σχ. 5) 

Σχήμα 5. Σύστημα απορροής τύπου trellis (δεξιά) με το γεωλογικό του υπόστρωμα 

(αριστερά) 

Σε μερικά μέρη το γεωλογικό υπόστρωμα αποτελείται από μόνο έναν τύπο 

πετρώματος σκληρό και ανθεκτικό στη διάβρωση. Το πέτρωμα, όμως, φέρει 

παράλληλες και εγκάρσιες ρωγμές που συνδέονται υπό σχεδόν ορθές γωνίες. Το 

σύστημα ρεμάτων αναπτύσσεται κατά μήκος των ρωγμών αυτών. Στα σημεία ένωσης 

των ρεμάτων εμφανίζονται έντονα καμπύλα τμήματα (Σχ. 6) 

Σχήμα 6. Σύστημα απορροής ορθογώνιου τύπου (δεξιά) και γεωλογικό υπόστρωμα 

(αριστερά) 

5. Προσδιορισμός της τάξης ενός ρέματος 

Αναφερθήκαμε και προηγουμένως στη σημασία της τάξης ενός ρέματος και 

τον ρόλο που αυτή παίζει κατά τη διάρκεια πλημμυρικών απορροών. Η σημασία αυτή 

τονίστηκε από τον Horton (1945), αλλά σήμερα επικρατεί η ταξινόμηση που πρότεινε 

ο Stahler (1957). Ο προσδιορισμός της τάξης φαίνεται στο Σχήμα 7 (αριστερά). Η 

δενδροειδής αυτή δομή σύμφωνα με τις νέες θεωρίες αποτελεί μια 
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μορφοκλασματική δομή (fractal) παρουσιάζοντας την ιδιότητα του αναλλοίωτου σε 

μετασχηματισμούς κλίμακας. Πράγματι σε όσο μικρή περιοχή κι αν εστιάσουμε,

παρουσιάζονται ομοιότητες με τη δομή σε μεγαλύτερες κλίμακες. Ο αριθμός τον 

ρεμάτων κάτω από μια τάξη σχετίζεται θεωρητικά, αλλά και στην πράξη (στικτή

γραμμή στο Σχήμα 7 δεξιά), με την τάξη του ρέματος. 

Σχήμα 7. Προσδιορισμός της τάξης ρέματος (αριστερά). H σχέση της τάξης με τον 

αριθμό των ρεμάτων κάτω από αυτή την τάξη σε λεκάνη απορροής (δεξιά). 

Στην κατάταξη αυτή σημαντική παράμετρος για μια λεκάνη απορροής είναι ο 

μέσος λόγος διακλάδωσης (bifurcation ratio) των ρεμάτων της. Ο λόγος 

διακλάδωσης Rb ορίζεται από τη σχέση: 

Rb = (αριθμός ρεμάτων μιας τάξης) / (αριθμός ρεμάτων της επόμενης τάξης) 

Ο μέσος λόγος διακλάδωσης υπολογίζεται ως εξής: Έστω μια λεκάνη 

απορροής (Σχ. 7) διαθέτει 10 ρέματα πρώτης τάξεως, 4 ρέματα δεύτερης τάξης, 2 

ρέματα τρίτης τάξης κ.ο.κ., τότε για τον πρώτο λόγο διακλάδωσης λαμβάνουμε 

(10/4=2.5). Κατόπιν διαιρούμε τον αριθμό ρεμάτων δεύτερης τάξης με τον αριθμό 

τρίτης τάξης (4/2=2.0). Κάνουμε το ίδιο για την τέταρτη τάξη, δηλαδή (2/1=2.0). 

Προσθέτουμε (2.5+2.0+2.0=6.5) και διαιρούμε με τον αριθμό των (τριών) 

προσθετέων (6.5/3=2.17). Ο μέσος λόγος διακλάδωσης για τη λεκάνη απορροής είναι 

2.17. Όσο αυτός ο αριθμός μικραίνει τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος πλημμύρας. Η 

«πλημμυρική» απορροή καθυστερεί για να φθάσει στο τέταρτης τάξης ρέμα, αλλά 

φθάνει με μεγαλύτερες τιμές (απορροή αιχμής). Το Σχήμα 8 δείχνει αυτήν τη

μεταβολή στην «πλημμυρική» απορροή, καθώς η λεκάνη αλλάζει σχήμα από το A στο 

C (Σχ. 8). 
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Σχήμα 8. Μεταβολή της απορροής στο όριο της λεκάνης για διάφορους τύπους 

λεκάνης. Rb: ο μέσος λόγος διακλάδωσης 

Για να συγκριθούν οι λεκάνες Α και C (διαφορετικής επιφάνειας A) γίνεται 

αναγωγή στην παροχή ανά μονάδα επιφάνειας (Q/Α) της λεκάνης. To διάγραμμα στο 

σύστημα ορθογωνίων αξόνων δείχνει τη χρονική μεταβολή της παροχής νερού (Q) 

ανά μονάδα επιφάνειας (Α) για τις λεκάνες απορροής Α και C.  

Ως παροχή (Q=V/t) ενός ρέματος ονομάζεται η ποσότητα όγκου (V) του νερού 

που διέρχεται από μια διατομή του κάθετη στη διεύθυνση ροής ανά μονάδα του 

χρόνου (t). Αν ο όγκος μετρείται σε κυβικά μέτρα και ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, τότε 

η παροχή μετρείται σε m3/s. Σε επόμενη παράγραφο θα αναλυθεί και η σχέση που 

παρουσιάζει η παροχή με την ταχύτητας ενός ρέματος. 

6. Τα διαμήκη προφίλ των ρεμάτων 

Εάν στον οριζόντιο άξονα τοποθετήσουμε την απόσταση από την πηγή και 

στον κατακόρυφο το υψόμετρο (μετρημένο από τη στάθμη της θάλασσας όπου 

βρίσκεται συνήθως η εκβολή), τότε η καμπύλη που λαμβάνουμε αποτελεί το κατά

διεύθυνση ροής προφίλ ενός ρέματος. Σε ένα «νεαρό ρέμα» ο ρυθμός μεταβολής της 

καμπύλης μπορεί να αλλάζει σημαντικά από σημείο σε σημείο και ορισμένες φορές 

παρουσιάζει είτε πολύ «απότομα» τμήματα (π.χ. καταρράκτης στο Σχήμα 9 αριστερά)

είτε πολύ ομαλά (Μαίανδροι, ορεινές λίμνες κ.λπ.). Καθώς ο γεωλογικός χρόνος 

περνά, εμφανίζεται λόγω της διάβρωσης και εναπόθεσης μια τάση εξομάλυνσης των 

απότομων μεταβολών. Τελικά το προφίλ τείνει να σταθεροποιηθεί σε ομαλή 

καμπύλη (Σχήμα 9 δεξιά) με τα κοίλα προς τα άνω (graded profile). Στη δεύτερη 

περίπτωση η διάβρωση και η εναπόθεση υλικού κατά την πορεία του ποταμού 

σχεδόν εξισορροπούν. Για να συμβεί αυτό πρέπει να μεσολαβήσει πολύς χρόνος και 
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στην πραγματικότητα είναι περισσότερο θεωρητική πρόβλεψη παρά 

πραγματικότητα. 

Σχήμα 9. Διαχρονική εξέλιξη του προφίλ καθ’ ύψος ενός ρέματος 

Ο λόγος της διαφοράς ύψους μεταξύ πηγής και σημείου συμβολής σε άλλο 

ρέμα (η της τελικής εκβολής) προς την απόσταση που έχει διανυθεί πάνω στο ρέμα

ονομάζεται λόγος ανακούφισης του ρέματος (relief ratio) και φανερώνει τον ρυθμό 

με τον οποίο μειώνεται η δυναμική του ενέργεια κατά μήκος της διαδρομής. Όταν 

υπολογίζεται για συγκεκριμένο τμήμα (Σχ. 10) χρησιμοποιείται και ως παράμετρος 

ταξινόμησης του τμήματος αυτού και συνδέεται στενά με τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του (Σχ. 38 στο Β’ ΜΕΡΟΣ). 

Σχήμα 10. Σχηματική αναπαράσταση του υπολογισμού της κλίσης κατά μήκος ροής 

σε ένα ρέμα που παρουσιάζει αναδιπλώσεις. 

Τα Α και Β στο Σχήμα 10 πρέπει να απέχουν περισσότερο από δύο 

«αναδιπλώσεις». Ο λόγος ανακούφισης στην περιοχή ΑΒ μπορεί να ονομασθεί και 

κλίση κατά μήκος ροής και υπολογίζεται ως λόγος της μεταβολής υψομέτρου μεταξύ 

Α και Β προς το μήκος της απόστασης ΑΒ. Εκφράζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό (%) 

και συμβολίζεται με το γράμμα s (slope). 
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7. Η κλίση κατά μήκος ροής ποταμού και η τοπογραφική κλίση 

Κατά τα αρχικά στάδια της ροής που βρίσκονται συνήθως σε ορεινά τμήματα 

του ρέματος η κλίση υπαγορεύεται κυρίως από την τοπογραφική κλίση (βαθμίδα 

ισοϋψών του βουνού). Τότε ο λόγος ανακούφισης γύρω από κάθε σημείο του προφίλ 

ταιριάζει περισσότερο με το ημίτονο της γωνίας φ (Σχ. 11). Η εφαπτομένη της γωνίας 

αυτής (κατακόρυφη απόσταση/οριζόντια απόσταση) σχεδόν ταυτίζεται με την 

τοπογραφική κλίση και συνδέεται απ’ ευθείας με τον ρυθμό μετατροπής της 

δυναμικής ενέργειας των υδάτων σε κινητική. Σχετίζεται, επομένως, άμεσα με την 

ταχύτητα του ρέματος. Στην πράξη προσδιορίζεται τοπικά από τον λόγο της 

υψομετρικής διαφοράς δύο σημείων προς την οριζόντια απόσταση αυτών των 

σημείων (Σχ. 11). 

Σχήμα 11. Πρακτικός προσδιορισμός της τοπογραφικής κλίσης ποταμού  

Παραβλέπεται το βάθος του ποταμού ως αμελητέο. Η τοπογραφική κλίση σε 

κάποιο σημείο ισούται με τον λόγο ΑΓ/ΒΓ. 

8. Κοιλάδες τύπου “V” 

Οι κοιλάδες τύπου “V” βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της πορείας των 

ρεμάτων. Το όνομά τους πήραν από το γράμμα “V“ του λατινικού αλφάβητου. Όπως 

προαναφέρθηκε στο ανώτερο τμήμα της πορείας, η δυναμική ενέργεια (βαρυτική 

ενέργεια λόγω διαφοράς ύψους: ΕΒ=mgΔh) μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια 

(Εκ=mv2/2) και μέσω στροβίλων ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε 

ενέργεια διάβρωσης. Επομένως, όσο πιο μεγάλη είναι η κλίση του ρέματος (μεγάλο 

Δh) τόσο πιο μεγάλη γίνεται η δυνατότητα διάβρωσης κατά μήκος της ροής και 

πλευρικά. Στην αρχή η διάβρωση διεξάγεται κατά μήκος της ροής (1 στο Σχήμα 12),

ώστε να βαθαίνει η κοιλάδα. Στη συνέχεια, καθώς οι σχεδόν κάθετες πλαγιές 

εκτίθενται στην επίδραση του καιρού (2 στο Σχήμα 12), υφίστανται μαζικές 

κατολισθήσεις (3 στο Σχήμα 12) προς το βάθος της κοιλάδας. Το αποτέλεσμα είναι η 

γνωστή μορφή του γράμματος “V” (4 στο Σχήμα 12). Μια σειρά από ειδικές 

λεπτομέρειες, όπως η σύσταση των πετρωμάτων, το κλίμα και η βλάστηση,

καθορίζουν την ταχύτητα εξέλιξης και διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά.  
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Σχήμα 12. Τα διάφορα στάδια δημιουργίας (1,2,3,4) κοιλάδας τύπου “V” 

9. Τα ταχέα (Rapids) 

Τα ταχέα είναι εκείνα τα τμήματα του ποταμού, όπου η κλίση αυξάνεται 

απότομα κατά την πορεία του. Το αποτέλεσμα είναι μια αντίστοιχη αύξηση στην 

ταχύτητα και στη στροβιλώδη κίνηση (άσπρα νερά). Τα ταχέα εμφανίζονται στα 

τμήματα εκείνα της κοιλάδας, όπου το πέτρωμα είναι λιγότερο ανθεκτικό στη 

διάβρωση και που κατά κανόνα ακολουθούνται από τμήματα, όπου το πέτρωμα είναι 

περισσότερο ανθεκτικό.  

Η στρωματοειδής αυτή δομή του πετρώματος υποδηλώνει την καταγωγή του. 

Δηλαδή τη δημιουργία του σε αρχαία υδατική λεκάνη ιζηματογένεσης. Τα διάφορα 

ιζηματογενή στρώματα εναποτέθηκαν οριζόντια, σε διαφορετικές γεωλογικές εποχές 

και είχαν διαφορετική σύσταση. Στη συνέχεια, οι πλευρικές τάσεις που ασκήθηκαν 

στον φλοιό κατά τη σύγκλιση ή απόκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών, παρήγαγαν την 

κλίση τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο (Σχ. 13). 

Σχήμα 13. Εγκάρσια τομή ρέματος και πετρωμάτων σε περιοχή «ταχέων» 
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10. Καταρράκτες (Waterfalls) 

Η αλλαγή του τύπου των πετρωμάτων που βρίσκονται στον βυθό του ποταμού 

κατά μήκος της ροής του είναι υπεύθυνη και για τη δημιουργία των καταρρακτών. Η 

αλλαγή αυτή πιστοποιείται στον βαθμό ανθεκτικότητας στη διάβρωση (π.χ. σκληρό, 

μαλακό πέτρωμα). Το ποτάμι διαβρώνει το λιγότερο ανθεκτικό τμήμα 

δημιουργώντας τοπικά, όπως και στα ταχέα, μεγάλη κλίση και απότομη κατάβαση. 

Οι στρόβιλοι που δημιουργούνται επιτείνουν τη διαδικασία διάβρωσης, ενώ το 

ανθεκτικό τμήμα παραμένει αρχικά στη θέση του. Μετά από εύλογο χρονικό 

διάστημα το ανθεκτικό πέτρωμα καταρρέει υπό την επίδραση της βαρύτητας και 

σπάει. Τα θραύσματα εναποτίθενται στη βάση του δημιουργώντας ένα σωρό από 

ογκόλιθους. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται σε γεωλογικό πάντα χρόνο, το 

διαδοχικό σπάσιμο και κατάρρευση του «σκληρού» πετρώματος οδηγεί σε 

μετανάστευση του καταρράκτη αντίθετα προς τη διεύθυνση ροής του ποταμού (Σχ. 

14). 

Σχήμα 14. Οι βασικοί σχηματισμοί σε έναν καταρράκτη με τις διαδικασίες 

δημιουργίας 

Η μετανάστευση αυτή σε γεωλογικό χρόνο φαίνεται καλύτερα στο Σχήμα 15. 

Σχήμα 15. Διαδοχικά στιγμιότυπα μετανάστευσης ενός καταρράκτη σε ρέμα που 

εκβάλλει σε λίμνη 

Στα διαδοχικά στιγμιότυπα της μετανάστευσης η περιοχή αλλάζει όψη με διεύρυνση 

του φαραγγιού και εναπόθεση υλικού κατά μήκος των ακτών της λίμνης. 
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11. Λακκούβες (Potholes) 

Οι λακκούβες ή λάκκοι είναι οπές κυλινδρικού σχήματος που σχηματίζονται 

στο πετρώδες υπόστρωμα ενός ρέματος. Το μήκος της διαμέτρου τους κυμαίνεται 

από λίγα εκατοστά έως μερικά μέτρα, ενώ το βάθος τους σχετίζεται με την ιστορική 

εξέλιξη του ρέματος. Απαντώνται κι αυτές στο ανώτερο τμήμα των ρεμάτων και είναι 

αποτέλεσμα της στροβιλώδους ροής (Σχ. 16) που εμφανίζεται γύρω από έναν βράχο-

εμπόδιο. Τα μεταφερόμενα από το ποτάμι υλικά σφυροκοπούν για αιώνες τον 

πυθμένα και τελικά τον διαβρώνουν. Αρκετές φορές είναι γεμάτες από 

μεταφερόμενα υλικά μικρής διαμέτρου (π.χ. χαλίκι). 

Σχήμα 16. Μηχανισμός δημιουργίας λάκκων στον πυθμένα ρεμάτων 

Για να εξελιχθεί η διαδικασία είναι απαραίτητο η σκληρότητα των μεταφερόμενων 

υλικών να είναι μεγαλύτερη αυτής του πυθμένα. Η Εικόνα 1 δείχνει μια περίπτωση 

«λάκκου» μικρών διαστάσεων. 

Εικόνα 1. Ένας λάκκος που έχει σχηματισθεί στον ποταμό Clyde (φωτό: Jim Ness) 
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12. Διαδικασίες μετασχηματισμού 

Είναι φανερό ότι το ποτάμι αποτελεί φορέα γεωμορφολογικών 

μετασχηματισμών στο εγγύς περιβάλλον του. Οι μετασχηματισμοί του 

περιβάλλοντος επιδρούν με τη σειρά τους στο ποτάμι αλλάζοντας τη μορφή του. Οι 

μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται με τις διαδικασίες της διάβρωσης, της 

μεταφοράς και της εναπόθεσης. Η διάβρωση είναι εντονότερη εκεί που η ταχύτητα 

είναι μεγάλη. Η διάβρωση και μεταφορά στον πυθμένα πραγματοποιείται με κύλιση, 

ολίσθηση και αναπήδηση για τα μεγαλύτερα σε μέγεθος βραχώδη υλικά. Τα 

μικρότερου μεγέθους υλικά διαχέονται σε όλο το πάχος του ποταμού, ιδιαίτερα όταν 

αυτός εμφανίζει στροβιλοειδή κίνηση (Σχ. 17). 

Σχήμα 17. Διαδικασίες διάβρωσης και μεταφοράς υλικού εντός ρέματος 

Όταν η ταχύτητα μειώνεται σε διαφορετικά μέρη του ποταμού, τα υλικά αποτίθενται. 

Σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου τα υλικά αποτίθενται και εκτός κοίτης. Η 

σχετική συμβολή στη μορφογένεση των τριών αυτών μηχανισμών σηματοδοτεί τις 

τρεις βασικές ζώνες του ποταμού (Σχ. 18), οι οποίες δε διαφέρουν από τα 

προαναφερθέντα τμήματα, στα οποία χωρίσθηκε το ποτάμι με βάση την κλίση του. 

Στη ζώνη 1 (ζώνη διάβρωσης) ο πυθμένας του ποταμού διαβρώνεται έντονα, 

αντίθετα με τις όχθες που διαβρώνονται ελάχιστα. Αυτό οφείλεται στη μετακίνηση 

ακατέργαστων βράχων κατά μήκος του πυθμένα, αφενός λόγω της ταχύτητας του 

ρέματος, αφετέρου λόγω της κλίσης. Η διαδικασία εντείνεται και καταστέλλεται 

καθώς αυξάνεται και μειώνεται η παροχή νερού μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή 

το απότομο λιώσιμο χιονιού. 

Σχήμα 18. Οι τρεις ζώνες του ποταμού με τις επικρατούσες διαδικασίες 

μετασχηματισμού 
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Στη ζώνη 2 (ζώνη μεταφοράς) το ποτάμι αλλάζει τη διαδικασία διάβρωσης από την 

κατά μήκος διεύθυνση στην εγκάρσια διεύθυνση. Το μέσο μέγεθος του φορτίου 

ελαττώνεται και ο κύριος μηχανισμός μεταφοράς είναι η αναπήδηση κατά μήκος της 

κοίτης. Στο τμήμα αυτό το ποτάμι πλημμυρίζει εναποθέτοντας σώματα μεγέθους 

άμμου και χαλικιού εκτός κοίτης σε εγκάρσια προς το ρέμα διεύθυνση. 

Στη ζώνη 3 (ζώνη εναπόθεσης) της πορείας του, καθώς η ταχύτητα είναι μικρή, η 

διάβρωση κατά μήκος ελαχιστοποιείται και κυριαρχεί η μεταβολή κατά την εγκάρσια 

διεύθυνση. Τα μεταφερόμενα σωμάτια είναι μικρού μεγέθους και συνήθως 

αποτελούνται από λάσπη και πηλό. Κατά τον πλημμυρισμό εναποτίθενται τα υλικά 

αυτά εκτός κοίτης, αλλά κυρίως εναποτίθενται στην εκβολή. 

13. Τα εγκάρσια προφίλ 

Εάν πραγματοποιήσουμε μια τομή κάθετα προς τη διεύθυνση ροής του 

ποταμού, τότε λαμβάνουμε το εγκάρσιο προφίλ που εκτός από το ποτάμι μπορεί να 

επεκταθεί και στην κοιλάδα που το περιβάλλει. Το εγκάρσιο προφίλ μεταβάλλεται 

στις διάφορες ζώνες. Στη ζώνη 1, η κοιλάδα και το ποτάμι είναι στενά. Οι κοιλάδες 

στη ζώνη αυτή ονομάζονται κοιλάδες τύπου “V” όπως έχει προαναφερθεί. Το εύρος 

των κοιλάδων κυμαίνεται από λίγα μέτρα ως μερικές εκατοντάδες, το ρέμα όμως 

σπάνια ξεπερνά τα 5-6 μέτρα. 

Όταν η παροχή του ρέματος αυξηθεί, τότε αυτό μπορεί να απλωθεί σε όλο το 

εύρος της κοιλάδας. Το επίπεδο στο οποίο απλώνεται ονομάζεται πλημμυρικό 

επίπεδο (flood plain). 

Σχήμα 19. Εγκάρσιο προφίλ ποταμού και κοιλάδας στην ανώτερη ζώνη 

Στη δεύτερη (Σχ. 19) και την τρίτη ζώνη (Σχ. 20) η κοίτη και η κοιλάδα 

αυξάνονται ως προς το εύρος εξ αιτίας της αύξησης της πλευρικής διάβρωσης. Το 

βάθος του ρέματος, όμως, δεν έχει μεγαλώσει σημαντικά, αφού η κατά μήκος 

διάβρωση ελαττώνεται. Οι όχθες της κοιλάδας είναι, επίσης, πιο ομαλές. 
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Σχήμα 20. Εγκάρσιο προφίλ στις κατώτερες ζώνες 

Η ίδια μεταβολή συνεχίζεται και στην τρίτη ζώνη (Σχ. 20), όπου η κοιλάδα έχει 

τεράστιο εύρος (αρκετά km) και φυσικά το βάθος του ποταμού αυξάνει ελάχιστα. 

Στην Εικόνα 2 που ακολουθεί, η αναβαθμίδα που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα 

παλαιότερων διαβρώσεων - εναποθέσεων κατά τη διάρκεια πλημμυρικών

φαινομένων. 

Εικόνα 2. Η αναβαθμίδα (terrace) στον ποταμό Dovey (Αγγλία) 

 

14. Προσχωσιγενείς πεδιάδες (Alluvial Fans) 

Στη θέση όπου η κλίση του ρέματος έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλές τιμές 

(διασταύρωση με κύριο ρέμα, εκβολές κ.λπ.), η ταχύτητά του έχει μειωθεί τόσο ώστε 

να αποθέτει σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα ιζημάτων που μεταφέρει. Το ρέμα στην 

περιοχή αυτή διαμορφώνει μία δομή σε σχήμα βεντάλιας που ονομάζεται 

προσχωσιγενής πεδιάδα. Οι πεδιάδες αυτές σχηματίζονται κατά τη διάρκεια 

αστραπιαίων πλημμυρών (flash floods) και είναι εύκολα αναγνωρίσιμες σε ξερά ή 

ημίξερα κλίματα, όπου η βλάστηση δεν μπορεί να καλύψει τα ίχνη τους. Ωστόσο 

σχηματίζονται και σε πιο υγρά κλίματα. 

Το διάγραμμα του σχήματος δείχνει μια εγκάρσια διατομή μιας τέτοιας 

πεδιάδας, καθώς και τον μηχανισμό δημιουργίας της. Το συνολικό αποτέλεσμα της 
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διαδικασίας είναι η εδαφική εξομάλυνση με μείωση της κλίσης σε σημεία που αυτή 

έχει μεγάλες τιμές (Σχ. 21). 

Σχήμα 21. Εγκάρσια διατομή και διαδικασία σχηματισμού προσχωσιγενούς 

πεδιάδας 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική προσχωσιγενής πεδιάδα στην 

έξοδο μιας στενής κοιλάδας. 

Εικόνα 3. Φωτογραφία προσχωσιγενούς πεδιάδας στα Γαλλικά Πυρηναία όρη 

15. Το έναυσμα της στροβιλώδους ροής 

Όταν ένα πραγματικό ρευστό κινείται κατά μήκος μίας στερεής επιφάνειας, 

(για παράδειγμα ο πυθμένας ή το πλευρικό τοίχωμα ενός ρέματος) εμφανίζεται μία 

διατμητική τάση τ (τ: δύναμη τριβής ανά μονάδα επιφάνειας κάθετης στη διεύθυνση 

(y), η οποία τείνει να επιβραδύνει την κίνηση κοντά στα τοιχώματα (Σχ. 22). Η δύναμη 

τριβής ανά μονάδα επιφάνειας κάθετης στον άξονα y (παράλληλη στο τοίχωμα) 

αποτελεί την τάση (τ) στη σχέση (1). 

τ= μ (Δv/Δy) (1) 

μ: ο συντελεστής ιξώδους ή ιξώδες, v η ταχύτητα κάθετα στη διεύθυνση y, 

Δv: η μεταβολή ταχύτητας κατά μήκος y και Δy: μεταβολή απόστασης y. 
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Το ιξώδες είναι μια παράμετρος που εκφράζει το πόσο «παχύρρευστο» ή 

«λεπτόρρευστο» είναι ένα υγρό άρα εξαρτάται από το είδος του υγρού. 

Σχήμα 22. Εικόνες στρωτής και τυρβώδους ροής και αντίστοιχες ρεματογραμμές 

Σύμφωνα με τον Reynolds, η μορφή της ροής σχετίζεται με τον λόγο των 

δυνάμεων αδρανείας προς τις δυνάμεις τριβής. Προτάθηκε ένας αδιάστατος 

αριθμός, που σήμερα ονομάζεται αριθμός Reynolds (Re), ο οποίος εκφράζει αυτό τον 

λόγο δυνάμεων. Περνώντας σε «διαστατική ανάλυση» οι μαθηματικές σχέσεις 

απλοποιούνται με τη χρήση της έννοιας «χαρακτηριστικό μέγεθος» για κάθε ένα από 

τα μεγέθη. Οι δυνάμεις αδρανείας (Fa) είναι ανάλογες () της μάζας επί τη μεταβολή 

της ταχύτητας δια του αντίστοιχου χρόνου (Fa  m Δv/Δt με m=ρV). 

Δυνάμεις αδράνειας  (ρd2 v) v ενώ Δυνάμεις τριβής  μ (v/d) d2 

Re= (ρ d2 v2)/ (μ d v) άρα: Re= ρ d v/μ ή  

Re= (v d)/η 

Όπου ρ η πυκνότητα και η= μ/ρ το κινηματικό ιξώδες (μια σταθερά) 

Το μέγεθος d αποτελεί τη χαρακτηριστική εγκάρσια διάσταση του ρέματος και

συνήθως είναι είτε το εύρος του είτε η διάμετρος στην περίπτωση ημικυκλικής 

διατομής.  

Υπάρχει μια κρίσιμη τιμή του αριθμού Reynolds (Reκρ≈2700), την οποία όταν υπερβεί 

το ρέμα, η ροή περνάει από τη στρωτή στην τυρβώδη. 

Σχήμα 23. Η μεταβολή της ταχύτητας με τον χρόνο σε τρεις περιπτώσεις ροής 
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Η μετάβαση της ροής από στρωτή σε τυρβώδη δεν είναι μία απότομη και 

σύντομη διαδικασία (Σχ. 23). Καθώς ο αριθμός Reynolds αυξάνεται σε μια αρχικά 

στρωτή ροή, εμφανίζονται σποραδικά έντονες διακυμάνσεις ταχύτητας μικρής 

διάρκειας. Με επιπλέον αύξηση, αυτοί οι θύλακες με έντονες διακυμάνσεις 

ταχύτητας εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και διάρκεια, ενώ στα ενδιάμεσα 

χρονικά διαστήματα, η ροή είναι στρωτή. Σε κάποια υψηλότερη τιμή του αριθμού 

Reynolds, οι θύλακες έντονων διακυμάνσεων ενώνονται μεταξύ τους, οπότε η ροή 

γίνεται εντελώς τυρβώδης. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η ροή μπορεί να 

παραμείνει στρωτή για τιμές του αριθμού αρκετά μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής: 

Reκρ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μία αναταραχή, όπως η παρουσία ενός εμποδίου, 

προκαλεί άμεση αλλαγή της ροής σε τυρβώδη.  

Η παροχή Q σε ρέμα εύρους d και βάθους h, ορίσθηκε ως όγκος (V) ανά μονάδα 

χρόνου (t). Αφού: V= d h l (l μήκος που διανύεται στη μονάδα χρόνου) 

Q= V/t η Q= d h l/t και επειδή l/t=v η παροχή δίνεται και ως Q= d h v (2) 

Με αντικατάσταση στη σχέση (1) λαμβάνουμε: Re= Q/(h η) 

Εάν d= 20 m, η= 10−6 m2/s, Q= 10 m3/s, τότε Re≈ 5 105. 

Επομένως στην πλειοψηφία των ρεμάτων η ροή είναι τυρβώδης. 

16. Αποδοτικότητα ρέματος (Channel Efficiency) & ταχύτητα 

Η ταχύτητα με την οποία κυλά ένα ρέμα σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα με την οποία η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Η 

αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την τριβή μεταξύ του νερού και της κοίτης (όχθες 

και βυθός). Όσο μικρότερη είναι η τριβή, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό της 

μετατρεπόμενης δυναμικής ενέργειας απομένει διαθέσιμο στην κινητική ενέργεια 

και επομένως τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητά του. Για να μειωθεί η τριβή πρέπει είτε η

κοίτη να γίνει ομαλότερη είτε να μειωθεί η ποσότητα νερού που βρίσκεται σε επαφή

μαζί της. Σε μια διατομή του ρέματος, η περίμετρος διαβροχής (P) είναι ένα μέτρο 

αυτής της επαφής. Η περίμετρος διαβροχής καθορίζεται από την περίμετρο της 

διατομής αν αφαιρεθεί το τμήμα της ελεύθερης επιφάνειας του νερού (Σχ. 24). 

17. Η τραχύτητα του ρέματος 

Η πρώτη προϋπόθεση για αύξηση της αποδοτικότητας είναι η μείωση της 

τραχύτητας της κοίτης. Εάν το ρέμα διασχίζει μια κοίτη με ογκόλιθους τότε η 

«ανώμαλη» περίμετρος διαβροχής παίρνει μεγάλες τιμές (μεγάλη τριβή). Οι τραχείς 

επιφάνειες ρέματος αυξάνουν τη δημιουργία στροβίλων αυξάνοντας και την 

ικανότητα διάβρωσης και μεταφοράς ιζημάτων. Ένα μεγάλο ποσοστό από την 

δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των στροβίλων εις 
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βάρος της κινητικής ενέργειας μεταφοράς. Είναι τελικά προφανές ότι η 

αποδοτικότητα διαφοροποιείται στις τρεις ζώνες του ποταμού. 

18. Η υδραυλική ακτίνα 

Ως μέτρο της αποδοτικότητας μπορεί να ορισθεί μία παράμετρος που 

ονομάζεται υδραυλική ακτίνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η υδραυλική ακτίνα τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα του ρέματος. Η υδραυλική ακτίνα Rh ορίζεται από 

τη σχέση: 

Rh=A/P (1) 

Όπου Α είναι η επιφάνεια διατομής του ρέματος και P είναι η περίμετρος διαβροχής. 

Η περίμετρος διαβροχής είναι το μήκος του βυθού μαζί με αυτό των δύο

οχθών. Μια μεγάλη υδραυλική ακτίνα σημαίνει μεγάλη αποδοτικότητα, γιατί 

μικρότερη αναλογία των νερών του ποταμού έρχεται σε επαφή με τον βυθό και τις 

όχθες. Επομένως το νερό υφίσταται σε μικρότερο βαθμό τις συνέπειες της τριβής. 

Η μορφή ρέματος που διευκολύνει τη ροή είναι ένα στενό και βαθύ ρέμα (Σχ. 24). 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού της υδραυλικής ακτίνας στις δύο 

περιπτώσεις του Σχήματος 24. 

Σχήμα 24. Εγκάρσιες τομές ρεμάτων διαφορετικού βάθους και εύρους 

Εύκολα υπολογίζεται ότι το Α ρέμα παρουσιάζει επιφάνεια διατομής 20m2 και 

η περίμετρος διαβροχής είναι 14m. Έτσι η υδραυλική ακτίνα Rh είναι σύμφωνα με τη 

σχέση (1) στο 1.4. Για το ρέμα Β η επιφάνεια διατομής είναι 16m2 και η περίμετρος 

διαβροχής 12m που σημαίνει ότι η υδραυλική ακτίνα είναι 1.3. Το ρέμα Α είναι κατά 

συνέπεια πιο αποδοτικό. Αρκετοί μελετητές σχετίζουν την αποδοτικότητα με τον 

λόγο εύρος/βάθος πυθμένα (W/D). Όταν η παράμετρος αυτή έχει μικρές τιμές, η 

αποδοτικότητα είναι επίσης μικρή για τον ίδιο λόγο.  

Εφαρμόζοντας τον λόγο αυτό στο παράδειγμα του Σχήματος 24 προκύπτει ότι 

στην αριστερή διατομή ο λόγος υπολογίζεται σε 0.8, ενώ στη δεξιά σε 4. Με τη χρήση 

της παραμέτρου αυτής λαμβάνεται ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών. Αυτό αποτελεί 

εμφανές πλεονέκτημα, ιδίως όταν χρησιμοποιείται για σκοπούς ταξινόμησης. 
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19. Η οχύρωση “Entrenchment” 

Η παράμετρος λόγος οχύρωσης επινοήθηκε (Rosgen 1994) για να εκφράσει 

την ιδιότητα ενός ρέματος να ξεφεύγει (ξεχειλίζει) από τη συνηθισμένη του κοίτη. Ο 

λόγος οχύρωσης είναι ο λόγος του εύρους της περιοχής εκατέρωθεν του ποταμού 

που είναι επιρρεπής σε πλημμύρες προς το εύρος της ροής υπερχείλισης. Συνήθως 

ένα ρέμα ρέει σε χαμηλότερη παροχή από τη μέγιστη ετήσια τιμή της που συμβαίνει 

την περίοδο των βροχών. Ο λεπτομερειακός παρατηρητής μπορεί να διακρίνει 

εύκολα πού βρίσκεται η στάθμη πλήρους κοίτης απ’ όπου το ρέμα υπερχειλίζει. Τα 

σημεία που ορίζουν την περιοχή που είναι επιρρεπής σε πλημμύρες βρίσκονται σε 

μια στάθμη που βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από τη στάθμη πλήρους κοίτης (τυπικά 

σε διπλάσιο ύψος από το βάθος πλήρους κοίτης). Παλιότερες παρατηρήσεις στο 

πεδίο έδειχναν ότι στα περισσότερα ρέματα αυτό το ύψος αντιστοιχεί σε πλημμύρα 

με περίοδο επανεμφάνισης <50 έτη (Dunne and Leopold 1978). Στα περισσότερα

ρέματα το ύψος επανεμφάνισης πλημμύρας με περίοδο επανόδου <50 ετών 

φαίνονταν ότι βρίσκεται μεταξύ 1.3 και 2.7 φορές το μέγιστο βάθος με μέσο όρο στις 

2 φορές. Σήμερα αμφισβητείται ότι το ύψος αυτό αντιστοιχεί σε πλημμύρα με 

περίοδο επανόδου <50 ετών. Η έννοια της οχύρωσης μπορεί, όμως, να διατηρηθεί 

για εκπαιδευτικούς λόγους. 

Για τον πρακτικό προσδιορισμό του επιπέδου που θα αντιστοιχούσε στην 

επιφάνεια του νερού, όταν το ρέμα πλημμυρίζει, επιλέγεται το ύψος που αντιστοιχεί 

στο διπλάσιο του μέγιστου βάθους ροής και υλοποιείται η κάθετη σ’ αυτό στάθμη 

με τη μορφή τεντωμένου νήματος από όχθη σε όχθη. Το μήκος του νήματος 

αντιστοιχεί στο εύρος περιοχής υπερχείλισης. Το εύρος πλήρους κοίτης (bank full)

είναι αυτό που αντιστοιχεί στο μισό ύψος (Σχ. 25). 

Σχήμα 25. Αναπαράσταση μεθοδολογίας προσδιορισμού του λόγου οχύρωσης 
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20. Παροχή και ταχύτητα ρέματος 

Έχει ορισθεί ότι η παροχή ενός ρέματος ισούται με την ποσότητα όγκου του 

νερού που διέρχεται από μια διατομή κάθετα προς τη διεύθυνση ροής στη μονάδα 

του χρόνου (δες και Σχήμα 26). 

Αν ο όγκος δίνεται από το γινόμενο απόστασης (l) που διανύει το νερό στη 

μονάδα του χρόνου επί την επιφάνεια διατομής (S), εύκολα αποδεικνύεται ότι η 

παροχή είναι το γινόμενο ταχύτητας επί επιφάνεια διατομής [σχέση (1)]. 

Σχήμα 26. Απεικόνιση των παραμέτρων του ρέματος που συνεισφέρουν στον 

προσδιορισμό της παροχής Q. 

Q= V/t και V= S l τότε Q= S L/ t ή Q= S (L/t) και αφού v= L/t, 

τελικά Q= S v (1) 

Q: παροχή, V: όγκος, t: χρόνος, S: επιφάνεια διατομής, L: μήκος, v: ταχύτητα 

Για παράδειγμα εάν ένα ποτάμι έχει επιφάνεια διατομής 50 τετραγωνικά 

μέτρα (m2) και το νερό κινείται με μέση ταχύτητα 2 μέτρα το δευτερόλεπτο (m/s), 

πολλαπλασιάζοντας τις δύο τιμές λαμβάνουμε μια παροχή 100 κυβικά μέτρα το 

δευτερόλεπτο (m3/s). 

Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι για περιόδους σταθερής παροχής ισχύει ο 

νόμος της συνέχειας, καθώς η μάζα του νερού δεν μπορεί να «πυκνώσει», ούτε να 

«αραιώσει». Από οποιαδήποτε διατομή (π.χ. S1 ή S2 στο Σχ. 27) θα πρέπει στη μονάδα 

του χρόνου να περνά ίδιος όγκος νερού (Δx1S1 = Δx2S2). 
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Σχήμα 27. Διάγραμμα για την επίδειξη του νόμου της συνέχειας 

Q1=Q2  S1v1=S2v2  v1 = (S2/S1) v2 

Αφού (S2/S1) μεγαλύτερο της μονάδας άρα v1>v2 

 

Αποδείχθηκε, δηλαδή, κάτι που είναι πολύ γνωστό από την εμπειρία: Όταν στενεύει 

το ποτάμι, η ταχύτητά του αυξάνει. 

Επειδή η ταχύτητα (v) εντός της ροής ενός ρέματος δεν είναι σταθερή, η 

ταχύτητα στην προηγούμενη σχέση αντιπροσωπεύει μια μέση τιμή. Η 

πραγματικότητα είναι, φυσικά, περισσότερο περίπλοκη. Σε σημεία κοντά στα 

τοιχώματα και στις όχθες η ταχύτητα είναι λόγω τριβών μικρότερη από αυτή στα 

κεντρικά σημεία της ροής. Εάν λάβουμε μια διατομή κάθετα στη διεύθυνση ροής (Σχ. 

28) τότε η εικόνα που διαπιστώνεται για τη διανομή των τιμών ταχύτητας είναι 

περίπου αυτή του Σχήματος 28. Οι καμπύλες που ενώνουν όλα τα σημεία με την ίδια 

ταχύτητα ονομάζονται ισοταχείς. Οι μέγιστες τιμές (m/s) παρατηρούνται πάνω από 

το σημείο μέγιστου βάθους. Η γραμμή που ενώνει όλα τα σημεία μέγιστου βάθους 

κατά μήκος της ροής ονομάζεται Thalweg. 

Σχήμα 28. Κατανομή ταχύτητας ροής ενός ρέματος πάνω σε μια εγκάρσια διατομή 
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21. Πλημμύρες και συχνότητα εμφάνισης 

Πλημμύρα είναι έξοδος του νερού από την περιοχή της συνηθισμένης 

παρουσίας του. Όταν ένα ρέμα γεμίζει ολόκληρη την κοίτη βρίσκεται σε κατάσταση 

πληρότητας. Όταν ξεπερνά την κοίτη (υπερχείλιση), τότε εμφανίζεται η πλημμύρα. 

Σχεδόν όλα τα ρέματα πλημμυρίζουν. Είναι δηλαδή η πλημμύρα μια φυσιολογική 

συμπεριφορά. Το ασυνήθιστο σχετίζεται μόνο με τη συχνότητα εμφάνισης του 

φαινομένου. Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών ο ρυθμός διάβρωσης, η μεταφορά 

υλικών και η απόθεση ιζημάτων αυξάνεται πολύ. Τα διάφορα ρέματα, όμως, 

παρουσιάζουν διαφορετικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια πλημμυρών. 

Πολλά ρέματα πλημμυρίζουν συχνά σύμφωνα με την εναλλαγή των εποχών. 

Άλλα πλημμυρίζουν σπάνια. Η ένταση και διάρκεια του φαινομένου σχετίζεται με τη 

σπανιότητά του. Όσο πιο έντονο είναι τόσο και πιο σπάνιο. Η ένταση του φαινομένου 

μπορεί να εκφρασθεί με το μέγεθος της παροχής σε σημείο ή με το ύψος της στάθμης

ή με ορισμένους άλλους τρόπους. 

Για να μιλήσουμε με ασφάλεια για τη συχνότητα του φαινομένου απαιτούνται 

παρατηρήσεις τουλάχιστον μιας 30ετίας. Τότε μπορούν να εφαρμοστούν αξιόπιστες

στατιστικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης και κατά 

συνέπεια της περιόδου επαναφοράς. Αν, δηλαδή, μια πλημμύρα συγκεκριμένης 

έντασης έχει πιθανότητα εμφάνισης 1%, τότε η περίοδος επαναφοράς της είναι μια 

φορά στα 100 έτη. Αν η πιθανότητα είναι 2% = 1/50, τότε η περίοδος επαναφοράς 

της είναι 50 έτη. Για πολλά «αστικά» έργα η κατασκευή τους προβλέπεται να 

ανταπεξέλθει σε περίοδο 50 ετών, ενώ για πολλά «αγροτικά» έργα όπως φράγματα 

κ.λπ. η περίοδος επαναφοράς είναι 100 έτη. Η περιγραφή του φαινομένου διατηρεί 

τον χαρακτήρα της τυχαιότητας και επομένως μια πλημμύρα με περίοδο 

επαναφοράς 100 ετών μπορεί να συμβεί στο αμέσως επόμενο έτος, ενώ κατά τα 

υπόλοιπα 99 να απουσιάζει.  

Τα χαμηλής τάξης ρέματα πλημμυρίζουν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας 

ισχυρής βροχόπτωσης. Αντίθετα στα μεγαλύτερης τάξης ρέματα (ή τμήματα 

ρεμάτων) η πλημμύρα εμφανίζεται με καθυστέρηση ωρών. Η αστικοποίηση μιας 

λεκάνης απορροής παίζει σημαίνοντα ρόλο στη χρονική καθυστέρηση μεταξύ του 

μέγιστου στη βροχόπτωση και του μέγιστου στην πλημμυρική απορροή. Όσο αυξάνει 

η αστικοποίηση τόσο πιο κοντά βρίσκεται το μέγιστο της βροχόπτωσης με το μέγιστο 

στην απορροή. Αυτό συμβαίνει, γιατί η αστικοποίηση μειώνει την απορρόφηση του 

νερού από το έδαφος εξαναγκάζοντας το σε επιφανειακή απορροή μέχρι το 

κοντινότερο ρέμα. 

22. Φυσικά αναχώματα (Levees) 

Τα αναχώματα είναι φυσικές αυξήσεις στο ύψος της όχθης των ποταμών. 

Μπορεί να είναι μονόπλευρα ή και αμφίπλευρα. Προκαλούνται από τη μεταφορά και 

εναπόθεση υλικών κατά την εμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων. Κατά την 

έξοδο του νερού από την κοίτη (δεξιά και/ή αριστερά) τα φερτά υλικά εναποτίθενται, 
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καθώς η διατομή αυξάνει απότομα και σύμφωνα με τον νόμο της συνέχειας 

μειώνεται η ταχύτητα ροής (Σχ. 27). Τα μικρότερων διαστάσεων υλικά αποτίθενται 

μακρύτερα από το ρέμα, ενώ τα μεγαλύτερων διαστάσεων αποτίθενται πλησίον της 

κοίτης. 

Σχήμα 29. Διαγραμματική απεικόνιση της δημιουργίας αναχώματος σε ρέμα 

Η επανάληψη σχετικά ασθενών πλημμυρών συσσωρεύει τα υλικά στα αναχώματα. 

Αντίθετα μια πολύ ισχυρή πλημμύρα μπορεί να τα παρασύρει. 

23. Οι μαίανδροι και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους 

Με ονομασία που προέρχεται από τον ποταμό Μαίανδρο της Μικράς Ασίας, 

μια μεγάλη κατηγορία μορφών στα ρέματα φέρει τον προσδιορισμό μαιανδρικές 

μορφές ή μαίανδροι. Οι μαίανδροι σε ένα ρέμα είναι σχηματισμοί της κοίτης του που 

ομοιάζουν με «κύμα» σε οριζόντιο επίπεδο. Οι «κυματισμοί» αυτοί σπάνια 

εμφανίζουν τη συμμετρία και την κανονικότητα απεικόνισης μιας τριγωνομετρικής 

συνάρτησης (π.χ. ημίτονο, συνημίτονο), αλλά η χρησιμοποίηση αυτών των 

συναρτήσεων ως προτύπων δημιουργεί ερμηνευτικά πλεονεκτήματα. Κατ’ αναλογία 

με τις κυματικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις μπορεί να ορισθεί και στους 

μαιάνδρους πλάτος και μήκος κύματος (λ). Επίσης, μπορεί να ορισθεί μια ακτίνα 

καμπυλότητας στα τμήματα της καμπής (Σχ. 30). 

Σχήμα 30. Διαγραμματική απεικόνιση του μήκους κύματος, της ακτίνας 

καμπυλότητας και του εύρους της ροής 
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Στη φύση ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των ρεμάτων η σχέση: 

r = 2.3w 

Η σχέση αυτή δηλώνει ότι υφίσταται μια σταθερή αναλογία μεταξύ ακτίνας 

καμπυλότητας (r) και εύρος του ρέματος (w). 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του κύματος μπορεί να υπολογισθεί η σχέση μεταξύ 

μήκους κύματος (λ) και εύρους (w) του ρέματος. 

Πράγματι μια διάμετρος ισούται με το διπλάσιο της ακτίνας δηλαδή 4.6w.  

Από το Σχήμα 28 προκύπτει ότι το μήκος κύματος λ είναι το άθροισμα: 

0.5w+4.6w+w+4.6w+0.5w 

Δηλαδή: λ = 11.2w 

Η σχεδόν καθολική αυτή σχέση, έχει διαπιστωθεί ότι ισχύει με καλή προσέγγιση σε 

καλοσχηματισμένες μαιανδρικές μορφές. Για την ερμηνεία της έχουν προταθεί 

διάφορες θεωρίες, χωρίς κάποια να έχει επικρατήσει. 

23.1. Η περιοδική μορφή των μαιάνδρων ως προϊόν διαδικασίας 

Οι μαίανδροι αναπτύσσονται μέσα από μια διαδικασία εναλλαγής δεξαμενών

και κυματισμών. Οι κυματισμοί (riffles) είναι ρηχές περιοχές, όπου η ροή φαίνεται να 

αποκτά «ρυτίδες» ή μικρά κύματα, καθώς εξαναγκάζεται να διαβεί μια περιοχή με 

υλικά εναπόθεσης. Οι δεξαμενές (pools) είναι βαθιές περιοχές, όπου το υλικό του 

πυθμένα έχει αφαιρεθεί για να μεταφερθεί σε άλλα μέρη του ρέματος (Σχ. 42, 43). Η 

ακολουθία αυτών των σχηματισμών επαναλαμβάνεται κατά μήκος της μαιανδρικής 

ροής με περίοδο επανάληψης πέντε περίπου φορές (5 x w) το εύρος του ρέματος. Η 

αποτελεσματικότητα του ρέματος είναι φυσικά μεγαλύτερη στις δεξαμενές απ’ ό,τι 

στους κυματισμούς. Η αλληλουχία αυτή προκαλεί μια ασυμμετρία τόσο στη ροή όσο 

και στην εγκάρσια διατομή. Η παροχή είναι μεγαλύτερη στα κυρτά μέρη όπου 

σχηματίζονται οι δεξαμενές, ενώ στην απέναντι όχθη, σχηματίζονται κλιμακωτές 

εναποθέσεις μεταφερόμενων υλικών που ονομάζονται προεξοχές εναπόθεσης (point

bar depositions στο Σχήμα 31). 

Σχήμα 31. Οριζόντια άποψη και εγκάρσιες τομές των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών ενός μαιάνδρου 
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23.2. Η ελικοειδής ροή 

Η εναλλαγή δεξαμενών και κυματισμών είναι αποτέλεσμα ενός 

δευτερεύοντος κύκλου ροής που εμφανίζεται σε επίπεδο κάθετο προς τη διεύθυνση 

ροής του ρέματος. Το σύνθετο αποτέλεσμα των δύο αυτών ειδών ροής είναι μια 

ελικοειδής ροή (helicoidal flow). Η δευτερεύουσα ροή έχει ως αποτέλεσμα την 

αυξημένη διάβρωση στα κυρτά μέρη του ρέματος και την εναπόθεση στα κοίλα. Η 

δράση αυτή με την πάροδο του γεωλογικού χρόνου, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του «μαιανδρικού λόγου» και του πλάτους της μαιανδρικής κύμανσης, ενώ 

ολόκληρος ο σχηματισμός μεταναστεύει προς τη διεύθυνση της ροής. Η διαδικασία 

περιγράφεται στο Σχήμα 32 και δικαιολογεί τη συνηθισμένη εικόνα της απότομης 

κυρτής όχθης σε συνδυασμό με την απέναντι ομαλή κοίλη πλευρά. Η εικόνα αυτή 

παρατηρείται σχεδόν σε κάθε κλίμακα εμφάνισης του φαινομένου των μαιάνδρων.  

Σχήμα 32. Ελικοειδής ροή στο κυρτό τμήμα ενός μαιάνδρου και εξέλιξη της 

προεξοχής εναπόθεσης 

Η κλιμακωτή μορφή των προεξοχών εναπόθεσης μαρτυρεί την εξέλιξη του 

μαιάνδρου σε γεωλογικό χρόνο (ερυθρό βέλος στο Σχήμα 32). Τα αποτελέσματα της 

ελικοειδούς ροής σε ένα μαιανδρικό ρέμα φαίνονται στην Εικόνα 4. Η κλασσική

διάταξη με την απότομη κυρτή όχθη και ρηχή κοίλη ακριβώς απέναντι εμφανίζεται 

ακόμη και σε μικρότερες κλίμακες μεγέθους ενός ρέματος. Η διαδικασία αυτής της 

μορφοποίησης εντείνεται κατά τη διάρκεια πλημμυρών. 

Εικόνα 4. Μαίανδρος σε ορεινό ρέμα 
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23.3. Οι λίμνες «βοδινού κέρατος» (Oxbow Lakes) 

Οι λίμνες αυτές προκύπτουν από ένα εξελικτικό στάδιο των μαιάνδρων και 

οφείλουν το όνομά τους στην ομοιότητα που παρουσιάζουν με τα κέρατα ενός 

βοδιού (Σχ. 33, Εικ. 5). Καθώς η διάβρωση στην κυρτή πλευρά του ποταμού 

συνεχίζεται, όπως επίσης και η εναπόθεση υλικών στην απέναντι κοίλη πλευρά (Σχ. 

33), η «διαταραχή» του ποταμού φαίνεται να αυξάνει σε «πλάτος». 

Σχήμα 33. Διαδικασία σχηματισμού λιμνών «βοδινού κέρατος» σε τέσσερα 

στιγμιότυπα 

Παράλληλα, η διάβρωση στα δύο κυρτά άκρα της διαταραχής δημιουργεί 

έναν «λαιμό», ο οποίος στενεύει με την πάροδο του χρόνου. Η στένωση αυτή, μετά 

από κάποιο πλημμυρικό επεισόδιο, οδηγεί σε αποκοπή και τελικά στη δημιουργία 

της λίμνης (Σχ. 33). Μετά το επεισόδιο το ρέμα επανέρχεται σε μια ομαλή πορεία και 

επαναλαμβάνει τον ίδιο κύκλο πιο κάτω κατά την κατεύθυνση ροής. Η λίμνη, αφού 

αποκοπεί, τελικά αποξηραίνεται λόγω εξάτμισης αφήνοντας μόνο ένα αποτύπωμα. 

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η συμπεριφορά του ρέματος σε χαμηλή κλίση και σε 

σχετικά ομοιόμορφο γεωλογικό υπόστρωμα. Όταν δεν υπάρχει η ομοιομορφία, τότε 

εμφανίζονται πιο περίπλοκες δομές (Εικ. 5). 
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Εικόνα 5. Μαίανδροι σε αυξημένο στάδιο ελικοειδούς και πριν τη δημιουργία 

λιμνών 

24. Ο μαιανδρικός λόγος (Sinuosity) του ρέματος 

Ο βαθμός με τον οποίο ένα ρέμα «κάμπτεται» στο σχεδόν οριζόντιο επίπεδο 

για να σχηματίσει μαιάνδρους, μπορεί να εκφρασθεί με μια γεωγραφική παράμετρο 

που ονομάζεται μαιανδρικός λόγος (Σχ. 34). Ο μαιανδρικός λόγος (Κ) είναι ο λόγος 

του μήκους του ρέματος (Ls) κατά τη ροή του από ένα σημείο σε ένα άλλο, προς την 

ευθεία απόσταση μεταξύ των δύο σημείων (Lv). 

K=Ls/Lv 

Όταν η τιμή του είναι η μονάδα (1) τότε το ρέμα είναι «ευθυτενές». Όταν η τιμή του 

είναι μεγαλύτερη της μονάδας σχηματίζονται αναδιπλώσεις και τελικώς μαίανδροι. 

Σε πολλές μελέτες ορίζεται και ως λόγος μήκους του ρέματος προς μήκος της 

κοιλάδας. Σχετίζεται με άλλη μια βασική παράμετρο του ρέματος που ονομάζεται 

κλίση. Καθώς η κλίση μειώνεται, και μαζί της μακροπρόθεσμα μειώνεται και το 

μέγεθος των μεταφερόμενων υλικών, ο μαιανδρικός λόγος συνήθως αυξάνεται. 

Σχήμα 34. Εικόνα ρέματος σε σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης “Google Earth”

όπου παρουσιάζεται η μέθοδος υπολογισμού του μαιανδρικού λόγου. 
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Στα προηγούμενα αναφέρθηκε ότι η ταχύτητα του νερού εξαρτάται από την κλίση

κατά μήκος ροής. 

Κλίση στην ευθυγράμμιση: Δh/Lv σχεδόν όσο η τοπογραφική κλίση Δh/Δx (Σχ. 35)

Η κλίση στον μαιανδρισμό είναι: Δh/Ls 

Σχήμα 35. Η επίδραση του μαιανδρικού λόγου στην ταχύτητα και στην παροχή 

ρέματος 

Αφού Ls>Lv, τότε η κλίση στην ευθυγράμμιση>κλίση κατά τον μαιανδρισμό

Επομένως, οι ευθυγραμμίσεις αυξάνουν την ταχύτητα v και επομένως την παροχή Q

(αφού Q = S v). Άρα οι ευθυγραμμίσεις ελαττώνουν τον κίνδυνο πλημμύρας στα εν 

λόγω τμήματα, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο στο αμέσως πιο κάτω τμήμα. Γενικά, εάν 

ο μαιανδρικός λόγος αυξάνει κατά την πορεία ενός φυσικού ρέματος, τότε αυξάνει 

και ο κίνδυνος πλημμύρας. Αντίθετα, αν ο μαιανδρικός λόγος μικραίνει, τότε 

μειώνεται ο κίνδυνος πλημμύρας. 

25. Η περιπλεγμένη ροή (Braided Flow) 

Η περιπλεγμένη ροή είναι μια μορφή όπου το ρέμα ομοιάζει με τις πλεξίδες 

(braids) των μαλλιών στα νεαρά κορίτσια. Επομένως, ο τύπος αυτός αποτελείται από 

μικρότερα ρέματα που χωρίζονται μεταξύ τους από ποταμονήσια (eyots). Τα νησιά 

αυτά σχηματίζονται από υλικά που το ίδιο το ποτάμι έχει μεταφέρει (Σχ. 36) και 

αποθέσει κατά τις περιόδους αυξημένης παροχής. Πρόκειται για χαλίκι και άμμο με 

κόκκους διαφόρων μεγεθών. 
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Σχήμα 36. Διάφορες μορφές ρεμάτων σύμφωνα με την κλίση του ρέματος και το 

είδος των ιζημάτων 

Στην Εικόνα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται μια αντιπροσωπευτική μορφή 

περιπλεγμένης ροής που αντιστοιχεί σε μια εκ των δύο κεντρικών ομάδων του

Σχήματος 36. 

Εικόνα 6. Περιπλεγμένη ροή σε ρέμα με χαμηλή κλίση και παρασυρόμενα 

λεπτόκοκκα υλικά 
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26. Τα Δέλτα των ποταμών 

Ο όρος Δέλτα (ίδιος και στην ξένη βιβλιογραφία) προέρχεται από το ελληνικό 

γράμμα «Δέλτα». Τα δέλτα είναι σχηματισμοί εναπόθεσης υλικών διάβρωσης που 

μεταφέρονται από τη ροή του εντός του θαλάσσιου μετώπου. Καθώς η ταχύτητα του 

ποταμού πέφτει, τα μεταφερόμενα υλικά καθιζάνουν στον θαλάσσιο πυθμένα, τον 

οποίο σταδιακά ανασηκώνουν πάνω από την επιφάνεια του νερού. Για να συμβεί 

αυτό, πρέπει απ’ το θαλάσσιο νερό να απουσιάζουν ρέματα μεταφοράς και ισχυροί 

κυματισμοί. Οι ιζηματογενείς αποθέσεις του ποταμού συνιστούν τρία κύρια 

στρώματα. 

Το κατώτερο στρώμα εκτείνεται και πέρα από την εκβολή. Αποτελείται από 

λεπτόκοκκο ίζημα πηλού, ο οποίος κροκιδώνεται όταν έρθει σε επαφή με τα άλατα 

του θαλασσινού νερού. Η κροκίδωση (flocculation) είναι ένα ηλεκτροστατικό 

φαινόμενο που συμβαίνει μεταξύ των θετικών ιόντων του θαλασσινού νερού και των 

σωματίων του πηλού. Τα κροκιδωμένα σωμάτια καταπίπτουν λόγω βαρύτητας στον

βυθό της θάλασσας.  

Το μεσαίο στρώμα βρίσκεται πάνω από το κατώτερο (Σχ. 37). Αποτελείται από 

πιο χονδροειδές υλικό που κατολισθαίνει σταδιακά προς το κατώτερο στρώμα. Το 

μεσαίο στρώμα σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος του δέλτα.  

Το ανώτερο στρώμα βρίσκεται πάνω από το μεσαίο, αλλά αντίθετα με το 

μεσαίο στρώμα, δε βυθίζεται, αλλά εκτείνεται οριζόντια.  

Σχήμα 37. Διαδοχική προέκταση των αποτιθέμενων υλικών με την πάροδο του 

χρόνου 

Τα δέλτα μπορούν να αποκτήσουν διάφορες μορφές. Η κάθε μορφή είναι 

προϊόν ισορροπίας μεταξύ της τάσης απόθεσης υλικών των ποτάμιων υδάτων και της 

μεταφορικής τάσης των θαλασσίων ρεμάτων. 

Οι τρεις κύριες μορφές είναι: τα αψιδωτά δέλτα (arcuate), τα δέλτα αιχμής 

(cuspate) και τα δέλτα τύπου ποδιού πτηνού (bird’s foot).  

Τα αψιδωτά δέλτα είναι πολύ συνηθισμένα (π.χ. Δέλτα του Νείλου) στο γήινο 

περιβάλλον. Πρόκειται για μορφές που έχουν το σχήμα του γράμματος Δ του 
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ελληνικού αλφαβήτου. Η πλευρά που βρέχεται από τη θάλασσα είναι συνήθως 

καμπύλη με τα κυρτά προς το νερό (Εικ. 7). Η καμπυλότητα αυτή είναι μικρή 

υποδηλώνοντας ότι τα κύματα της θάλασσας βασικά εμποδίζουν τη διείσδυση των 

ιζημάτων εντός της. 

Εικόνα 7. Τυπική περίπτωση αψιδωτού δέλτα στον ποταμό Νείλο. 

Η διώρυγα του Σουέζ φαίνεται, επίσης, στα δεξιά. 

 

Τα δέλτα αιχμής (cuspate deltas) μοιάζουν με το γράμμα V, που εμφανίζει

όμως καμπύλες πλευρές. Η μορφή αυτή εμφανίζεται όταν τα θαλάσσια κύματα 

σταματούν την επέκταση του δέλτα στην κεφαλή και διασπείρουν τα ιζήματα δεξιά 

και αριστερά. Η επίδραση αυτή δημιουργεί στροβιλώδεις κινήσεις στα πλάγια που 

σχηματίζουν χαρακτηριστικές εγκολπώσεις (Εικ. 8). 

Εικόνα 8. Δέλτα αιχμής από τον ποταμό Ebro της Ισπανίας 
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Τα δέλτα με το όνομα πόδι πτηνού “bird’s foot deltas” (Εικ. 9) φέρουν τη

μορφή ενός ποδιού από πτηνό. Επεκτείνονται αρκετά βαθιά εντός της θάλασσας και 

σχηματίζονται όταν η ροή του ποταμού είναι «ισχυρότερη» από τα κύματα της 

θάλασσας. Ο τύπος αυτός είναι σπάνιος, γιατί σε ελάχιστα μέρη τα θαλασσινά 

κύματα είναι ασθενέστερα της ποτάμιας ροής. 

Εικόνα 9. Δέλτα τύπου πόδι πτηνού στον ποταμό Mississippi των ΗΠΑ 

Β. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Η μορφολογική αναγνώριση των ρεμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

σταθερού ταξινομικού σχήματος που βασίζεται σε φυσικές αρχές. Η διαδικασία της 

ταξινόμησης είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στη μελέτη φυσικών φαινομένων 

ή φυσικών αντικειμένων που ο πληθυσμός τους είναι τεράστιος. Η μελέτη του 

πληθυσμού αντισταθμίζει τη δυσκολία μελέτης της χρονικής εξέλιξης κάθε μέλους 

ξεχωριστά. Για παράδειγμα, αντί να μελετηθεί σε βάθος χρόνου η ανθρώπινη ζωή, 

μπορεί να μελετηθεί ένας πληθυσμός ανθρώπων όπου κατά τεκμήριο εμφανίζονται 

όλα τα στάδια ανάπτυξης (βρέφη, έφηβοι, μεσήλικες, γέροι).  

Σ’ έναν πληθυσμό η αναζήτηση κοινών χαρακτηριστικών βοηθά στην 

περιγραφή, αλλά και στην κατανόηση της μορφής των αντικειμένων. Η γενική αρχή 

που ισχύει σε κάθε μορφογένεση, ότι δηλαδή η διαδικασία γεννά τη μορφή, ισχύει 

και στην περίπτωση των ρεμάτων. Ειδικά για τα ρέματα, στην πρόταση μπορεί να 

προστεθεί ότι και η μορφή τροποποιεί τη διαδικασία. Πράγματι η μορφή ενός 

ρέματος εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες που ανήκουν στον χώρο της 

υδρολογίας, της γεωλογίας και της γεωγραφίας. Με τη σειρά του το ρέμα

διαμορφώνει αυτούς τους παράγοντες και η αλληλεπίδραση αυτή, γενικά, 

σταθεροποιεί τη μορφή.  
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Τα ρέματα γεννιούνται, ωριμάζουν και γερνούν αλλάζοντας μορφή, καθώς ο 

γεωλογικός χρόνος περνά. Ο γεωλογικός χρόνος σε σχέση με τον πραγματικό 

διαφέρει κατ’ αρχήν ως προς τις μονάδες μέτρησης, οι οποίες είναι από χιλιάδες έως 

εκατομμύρια φορές μεγαλύτερες. Παρά τη φαινομενικά βηματική πορεία του 

γεωλογικού χρόνου, αυτός δε χάνει την ιδιότητα της συνέχειας, η οποία

αποτυπώνεται και στη συνεχή διαφοροποίηση των μορφών. Για να μπορεί, όμως, μια 

μορφή να αποτυπωθεί ως χαρακτηριστικός τύπος, απαιτείται μια σχετική 

σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Μια ταξινόμηση για να είναι αξιόπιστη πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές 

παραμέτρους, δηλαδή παραμέτρους που να μπορούν να εκφρασθούν αριθμητικά. 

Πολλές από τις αντικειμενικές παραμέτρους προέρχονται από τον χώρο της 

γεωγραφίας και για τον λόγο αυτό μπορούν να θεωρηθούν οικείες ακόμη και σε μη 

ειδικούς. Κατά την ταξινόμηση, μια σειρά από αριθμητικές παραμέτρους συνδέονται

με κάποια ομάδα ρεμάτων που παρουσιάζουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Οι ομάδες ρεμάτων με τα κοινά χαρακτηριστικά αποτελούν τους τύπους της 

ταξινόμησης. Αν, κατά συνέπεια, κάποιος μετρήσει συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 

ρέματος, μπορεί να το τοποθετήσει αντικειμενικά σε ορισμένο τύπο. Η διαδικασία 

αυτή δεν είναι πάντα εύκολη. Το προφανές όφελος όσον αφορά στις πλημμύρες, 

βρίσκεται στο ότι κάθε τύπος παρουσιάζει γνωστή «τυπική» συμπεριφορά, όταν 

αυτές εμφανίζονται.  

Για σκοπούς διδακτικής προσέγγισης θα χρησιμοποιηθούν ταξινομήσεις σε 

πρωταρχικό επίπεδο (Level I classifications). Οι τάξεις ή οι τύποι ρεμάτων που 

προκύπτουν από αυτές είναι γενικές κατηγορίες που μπορούν να προσεγγισθούν και 

από μη ειδικούς. Το Σχήμα 38 τις συνοψίζει στη φύση. 

Σχήμα 38. Ταξινόμηση πρωταρχικού επίπεδου των ρεμάτων σύμφωνα με την κλίση, 

τη μορφή της εγκάρσιας διατομής και την οριζόντια άποψη 
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Στο Σχήμα 38 παρουσιάζεται μια ταξινόμηση που έχει χρησιμοποιηθεί με 

μεγάλη συχνότητα σε ερευνητικές εργασίες και έχει καθιερωθεί ως χρήσιμη και 

αντικειμενική. Είναι απλή και κατανοητή σε βαθμό που μπορεί να ενσωματωθεί στο 

γνωστικό υπόβαθρο μη ειδικών, όπως οι απλοί πολίτες και φυσικά οι μαθητές. 

Επίσης, μπορεί να διευρυνθεί με προσθήκη επιπλέον επιπέδων, ώστε να ικανοποιεί 

ταυτόχρονα και τις ανάγκες των ειδικών. Ειδικοί και μη ειδικοί οφείλουν να 

χρησιμοποιούν μια κοινή αφετηρία στη γλώσσα επικοινωνίας τους, ώστε τα 

μηνύματα που εκπέμπονται να διαθέτουν το ευρύτερο δυνατό βεληνεκές. 

Ο βασικός παράγοντας ταξινόμησης είναι η κλίση, η οποία έμμεσα 

διαμορφώνει τόσο την εγκάρσια τομή όσο και την οριζόντια μορφή. Στην εγκάρσια 

τομή, με το μπλε χρώμα συμβολίζεται το βάθος υπερχείλισης (Σχ. 38), ενώ η στικτή 

γραμμή συμβολίζει το διπλάσιο ύψος που διαμορφώνει την τυπική στάθμη

πλημμύρας. Με άλλα λόγια χρησιμοποιείται στην ταξινόμηση, ως συμπληρωματική 

παράμετρος, ο λόγος οχύρωσης (Παράγραφος 19). 

Ο τύπος ρέματος "Aa+". Τα ρέματα τύπου "Αα+" είναι «απότομα» (κλίση >10%) και 

καλά οχυρωμένα και ο λόγος εύρος/βάθος είναι μικρός. Οι κοίτες τους εμφανίζουν 

τη μορφή δεξαμενής με απότομες όχθες, όπου εμφανίζονται συχνά κατεβασιές και 

καταρράκτες. Τα ρέματα τύπου "Αα+" μετατρέπουν με υψηλό ρυθμό τη δυναμική 

ενέργεια του νερού σε κινητική ενέργεια και ενέργεια διάβρωσης. Συνήθως 

απαντώνται σε κοιλάδες τύπου Ι, ΙΙΙ και VII (Μια σύντομη ταξινόμηση των κοιλάδων 

που συνοδεύουν τα ρέματα ακολουθεί σε Παράρτημα). 

Ο τύπος ρέματος "A". Τα ρέματα τύπου "Α"  μοιάζουν με εκείνα του τύπου "Αα+", 

αλλά η κλίση τους είναι μικρότερη (4-10%). Η μορφή τους περιγράφεται ως μορφή 

κλιμακωτών δεξαμενών. Συνήθως η τάξη τους (Strahler) στο δίκτυο ρεμάτων μιας 

λεκάνης απορροής είναι μικρή (1 ή 2) και σπάνια ανεβαίνει άνω του 4. Εμφανίζονται 

σε κοιλάδες τύπου Ι, ΙΙI και VII. 

Το ρέμα τύπου "B". Τα τύπου "B" ρέματα είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από 

μέτριες κλίσεις (2-4%). Είναι συνήθως «μέτρια οχυρωμένα» και με λόγο εύρους προς 

βάθος μεγαλύτερο από 12. Το ελικοειδές είναι χαμηλό και η εικόνα τους είναι η 

εικόνα εναλλαγής ταχέων (rapids) και δεξαμενών (pools). Η απόσταση μεταξύ δύο 

διαδοχικών δεξαμενών συνήθως είναι 4-5 φορές το εύρος του ρέματος, ανάλογα και 

με την κλίση του. Συνήθως συνδυάζεται με κοιλάδες τύπου Ι, ΙΙI και VI. 

Το ρέμα τύπου "C". Τα ρέματα τύπου "C" εμφανίζουν χαμηλή κλίση (<2%) και χαμηλή 

οχύρωση με λόγο εύρους προς βάθος που ξεπερνά το 12. Η μαιανδρική μορφή είναι 

εμφανής όταν παρατηρηθούν από ψηλά. Η απόσταση ρυτίδων-δεξαμενών είναι 

περίπου το μισό μήκος κύματος του μαιάνδρου που σχηματίζεται και έχει διαστάσεις 

5-7 φορές το εύρος του ρέματος. Συνήθως συνδυάζονται με κοιλάδες τύπου IV, V, VI, 

VIII, IX και Χ. 

Το ρέμα τύπου "D". Τα ρέματα τύπου "D" χαρακτηρίζονται ως συστήματα πολλαπλών 

ρεμάτων και πολλές φορές αναφέρονται ως περιπλεγμένες ροές (braided channels). 
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Τα μεταφερθέντα λεπτόκοκκα υλικά εναποτίθενται σε περιοχές που διακόπτονται 

ξανά από ροή νερού δια μέσου τους. Παρουσιάζουν μεγάλο λόγο εύρους προς βάθος 

(33<w/h<130). Εμφανίζονται σε προσχωσιγενείς κοιλάδες και κοντά σε δέλτα 

ποταμών. Ο τύπος συχνά διαμορφώνεται από πλημμυρικές απορροές με μεγάλη 

μεταβλητότητα στην έντασή τους. Συνήθως συνδέονται με κοιλάδες του τύπου III, V, 

VIII, IX και XI. 

Το ρέμα τύπου "DA". Πρόκειται για σύστημα πολλαπλών ρεμάτων που διαφέρει από 

τον τύπο "D" στο ότι εμφανίζει «αναστομώσεις» μεταξύ των επιμέρους ρεμάτων που 

συνδέονται. Αντίθετα με τον τύπο "D" η διεργασία δημιουργίας οφείλεται 

περισσότερο σε διάβρωση του πολύ παλαιά αποτεθέντος υλικού, παρά σε 

πρόσφατες εναποθέσεις που περιπλέκουν τη ροή. Οι όχθες του σχηματίζονται από 

λεπτόκοκκα υλικά με ισχυρή συγκόλληση και από φυτοκάλυψη πυκνού ριζικού 

συστήματος. Είναι τύπος με χαμηλή κλίση και ποικίλες τιμές των παραμέτρων 

εύρος/βάθος και του μαιανδρικού λόγου. Ο τύπος αυτός συνδέεται με τις κοιλάδες 

τύπου X και XI. 

Ο τύπος ρέματος "E". Ο τύπος "Ε" ονομάζεται και μεταβατικός ή εξελισσόμενος τόσο 

ως προς τη ροή όσο και τη μορφολογία. Μπορεί να αποτελέσει εξέλιξη του τύπου "F". 

Είναι ελάχιστα οχυρωμένος με υψηλό μαιανδρικό λόγο και ασθενή κλίση. Ο λόγος 

εύρους προς βάθος είναι μάλλον χαμηλός. Από ψηλά εμφανίζει εικόνα μαιάνδρων 

με μεγάλο πλάτος διαταραχής και πολλές φορές συνοδεύεται από λίμνες που έχουν 

το σχήμα «βοδινού κέρατος». Σχετίζεται με κοιλάδες του τύπου VIII, X και XI. 

Ο τύπος ρέματος "F". Ο τύπος "F" εμφανίζει μαιανδρική μορφή (μαιανδρικός λόγος

πάνω από 1.2) και λόγο εύρους προς βάθους μεγαλύτερο από 12. Ωστόσο 

παρουσιάζεται «αρκετά οχυρωμένος», αλλά και με αρκετή διάβρωση στις όχθες.

Συνδέεται με διάφορους τύπους κοιλάδων, όπως ΙΙΙ, IV, V, VI, VIII, IX και Χ. 

Ο τύπος ρέματος "G". Ο τύπος αυτός αποκαλείται και ως τύπος χαράδρας (gully). 

Πρόκειται για ένα στενό οχυρωμένο ρέμα με κλιμακωτές δεξαμενές και μέσο 

μαιανδρικό λόγο. Η κλίση του ρέματος είναι μεταξύ 2 και 4%, όπως στα ρέματα τύπου 

"Β". Τυπική περίπτωση για τον τύπο αυτό είναι τα ρέματα που βρίσκονται στην 

κεφαλή (fanhead trenches) προσχωσιγενών εναποθέσεων. 

Σχήμα 39. Τοπογραφικό διάγραμμα της ροής ποταμού με τους τύπους ρεμάτων που 

αναμένονται στα διάφορα τμήματά του. 
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Οι αντιπροσωπευτικές θέσεις των διάφορων τύπων ρεμάτων σε μια λεκάνη 

απορροής παρουσιάζονται στο Σχήμα 39. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικές εικόνες 

της μορφής ενός ρέματος σε κάθε κατηγορία ή τύπο. Οι εικόνες αυτές συνοδεύονται 

από σχηματικό διάγραμμα, όπου τονίζονται τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και παραμέτρους ταξινόμησης όπως η κλίση κ.λπ. 

Σχήμα 40. Εικόνα ρέματος τύπου "Αa+" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του σε εγκάρσια τομή 

 

Σχήμα 41. Εικόνα ρέματος τύπου "Α" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 42. Εικόνα ρέματος τύπου "B" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Σχήμα 43. Εικόνα ρέματος τύπου "C" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 44. Εικόνα ρέματος τύπου "C" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 45. Εικόνα ρέματος τύπου "D" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Σχήμα 46. Εικόνα ρέματος τύπου "D" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 47. Εικόνα ρέματος τύπου "DA" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 48. Εικόνα ρέματος τύπου "E" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Σχήμα 49. Εικόνα ρέματος τύπου "F" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 50. Εικόνα ρέματος τύπου "G" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 51. Εικόνα ρέματος τύπου "G" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Β.1. Η κλίση στην ταξινόμηση 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 52 φαίνεται η διανομή των διάφορων τύπων 

ταξινόμησης σύμφωνα με την κλίση. Στον οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί οι 

διάφοροι επιμέρους σχηματισμοί που διακρίνονται στα Σχήματα 40 έως 51. Οι 

μπάρες κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα δείχνουν το εύρος τιμών κλίσης εντός 

του οποίου απαντώνται οι διάφοροι τύποι (ομάδες). 

Σχήμα 52. Διάγραμμα διανομής των τύπων ταξινόμησης σύμφωνα με την κλίση 

Κατά σειρά αύξουσας κλίσης απαντώνται δεξαμενές, κυματισμοί, ταχέα, κατεβασιές 

και σκαλοπάτια. 

Β.2. Ο λόγος εύρος προς βάθος στην ταξινόμηση 

Εκτός από την κλίση η παράμετρος λόγος εύρους προς βάθος (W/D) μπορεί 

να χαρακτηρίσει σε μεγάλο βαθμό τις κατηγορίες A έως G που προσδιορίσθηκαν. Στο 

Σχήμα 53 που ακολουθεί, φαίνονται τα εγκάρσια προφίλ των ρεμάτων σε κάθε 

κατηγορία. Δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία προσφέρονται οι χαρακτηριστικές τιμές 

της παραμέτρου. 

Σχήμα 53. Μορφές εγκαρσίων τομών σε ρέματα με διαφορετικούς λόγους εύρος

προς βάθος 
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Β.3. Ο λόγος οχύρωσης (Entrenchment Ratio) στην ταξινόμηση 

Ο λόγος οχύρωσης στην ταξινόμηση Rosgen (1994) χαρακτήριζε τις ομάδες Α 

έως G με σχετικά καλό διαχωρισμό (Σχ. 54). 

Σχήμα 54. Εγκάρσια προφίλ ρεματικών τύπων Α έως F με τους λόγους οχύρωσης 

Στο Σχήμα 54, φαίνονται τα εγκάρσια προφίλ των ομάδων μαζί με 

χαρακτηριστικές τιμές της παραμέτρου. Στο ίδιο σχήμα, η επιρρεπής σε πλημμύρες 

στάθμη χαρακτηρίζεται ως 50ετής επανάληψης πλημμύρα. Στην Παράγραφο 19 

αναφέρθηκε ότι για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, το ύψος της στάθμης για 

πλημμύρες με περίοδο επανόδου μέχρι 50 έτη, βρίσκεται σε απόσταση διπλάσια του 

μέγιστου βάθους πλήρους κοίτης. Ενώ η έννοια της οχύρωσης μπορεί να διατηρηθεί, 

ο παράγοντας «διπλάσιο του μέγιστου βάθους» χρειάζεται να επανεκτιμηθεί. Κατά 

τη φυσική διαδικασία του πλημμυρισμού σε «καλά οχυρωμένα ρέματα» ("A", "F" και 

"G") η διάβρωση είναι μεγαλύτερη κατά βάθος από ό,τι στα πλευρά. Για τους τύπους 

αυτούς, η επιρροή της πλημμύρας στη διαμόρφωση αυτής της παραμέτρου είναι 

μικρότερη. 

B.4. Το υλικό των ρεμάτων στην ταξινόμηση 

Το υλικό των ρεμάτων λαμβάνεται υπόψη σε ανώτερου επιπέδου 

ταξινομήσεις. Μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας επαλήθευσης και 

στην πρωταρχική ταξινόμηση που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Για 

τον σκοπό αυτό απαιτείται μια κατά κανόνα αντικειμενική διαδικασία 

δειγματοληψίας, η οποία παρουσιάζει δυσκολίες για τους μη ειδικούς. 

Για λόγους απλοποίησης στο παρόν θα χρησιμοποιηθεί η έννοια του 

κυρίαρχου τύπου υλικών χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε η παράμετρος 
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αυτή δεν προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση ταξινομήσεων 

ανώτερου επιπέδου. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως επαληθευτικός παράγοντας στην 

πρωταρχική ταξινόμηση. 

Το βασικότερο μετρήσιμο χαρακτηριστικό του υλικού των ρεμάτων είναι το 

μέγεθος των σωματιδίων που κυριαρχούν εντός τους. Για τον λόγο αυτό προσφέρεται 

το Σχήμα 55 που αποτελεί χαρακτηρισμό και κατηγοριοποίηση των σωματιδίων 

σύμφωνα με το μέγεθός τους. 

Σχήμα 55. Χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση του υλικού των ρεμάτων σύμφωνα 

με το μέγεθος των σωματιδίων 

Οι κωδικοί 1 έως 6 που δίνονται στο Σχήμα 55 αντιστοιχούν σε υλικά που είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμα, ακόμη και από μη ειδικούς. Για την κατάταξη ενός ρέματος 

στις 6 αυτές κατηγορίες, σ’ αυτό οφείλει να επικρατεί το συγκεκριμένο είδος υλικού. 

Η επισκόπηση του ρέματος για την εξακρίβωση της κυριαρχίας ενός κωδικού πρέπει 

να πραγματοποιείται σε μήκος 10-20 φορές το εύρος του (άνω του ενός «μήκους 

κύματος» σε περίπτωση μαιάνδρων). 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διάκριση των 6 αυτών κωδικών σε συνδυασμό 

με τους 8 τύπους ταξινόμησης του πρωταρχικού επιπέδου οδηγεί σε ένα νέο σύνολο 

τύπων που αρχικά θα μπορούσε να φθάσει τον αριθμό 6x8=48. Όπως θα φανεί στην 

επόμενη παράγραφο, μόνο 41 συνδυασμοί εμφανίζονται στη φύση. Ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπιστώσει εύκολα ότι η προσθήκη του υλικού των 

ρεμάτων στην ταξινόμηση οδηγεί σε ένα νέο σχήμα που περιγράφει πολύ 

περισσότερες λεπτομέρειες απ’ ό,τι το πρωταρχικό σχήμα ταξινόμησης. Για τις 

ανάγκες της απλότητας και εύκολης χρήσης δεν θα παρουσιασθούν περισσότερες 

λεπτομέρειες. Η επόμενη παράγραφος προσφέρει απλώς μια προοπτική της 

λεπτομέρειας, στην οποία μπορεί να φθάσει η διαδικασία. 
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Β.5. Το μέγεθος των υλικών και οι λοιπές παράμετροι στην ταξινόμηση 

ανώτερου επιπέδου 

Στο Σχήμα 56 που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη των ρεμάτων στους 8 

τύπους - κατηγορίες μαζί με τις αντίστοιχες τιμές των παραμέτρων που τους 

χαρακτηρίζουν. Η κατάταξη αυτή πραγματοποιείται κυρίως κατά στήλες. Με την 

ανάπτυξη των κατηγοριών υλικού στον κατακόρυφο άξονα ο αριθμός τετραγώνων 

αυξάνεται και καθένα από αυτά αποτελεί έναν καινούργιο τύπο.  

Σχήμα 56. Εισαγωγή του μεγέθους των υλικών στην πρωταρχική ταξινόμηση 

Τα τετράγωνα που είναι κενά δείχνουν ότι οι συνδυασμοί αυτοί δεν παρατηρούνται 

στη φύση. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

47



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τύποι κοιλάδων 

Κατά την περιγραφή των κατηγοριών (A έως G) στην ταξινόμηση πρώτου 

επιπέδου αναφέρθηκαν οι διάφοροι τύποι κοιλάδων στις οποίες εμφανίζονται.

Χωρίς να επιχειρηθεί λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση παρατίθενται σχηματικά 

και με σύντομη περιγραφή οι διάφοροι τύποι κοιλάδων (I έως ΧΙ) 

Σχήμα 57. Κοιλάδες τύπου Ι και ΙΙ 

Οι δύο πρώτοι τύποι κοιλάδας (Ι, ΙΙ) είναι κοιλάδες τύπου V με μεγαλύτερη (Ι) ή 

μικρότερη κλίση (ΙΙ). Η πρώτη σχετίζεται με ρέματα τύπου Α και G, ενώ η δεύτερη με 

τύπου Β και ορισμένες φορές με τύπου G. 

Σχήμα 58. Κοιλάδα τύπου ΙΙΙ 

Η κοιλάδα τύπου ΙΙΙ χαρακτηρίζεται συνήθως από μέτρια κλίση και όχι μικρότερη του 

2%, από προσχωσιγενείς εναποθέσεις (allouvian fans) στα συμβάλλοντα ρέματα. 

Συνδυάζεται με τους ρεματικούς τύπους Α, Β, G και D.  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

48



Σχήμα 59. Κοιλάδες τύπου IV και V 

Οι κοιλάδες τύπου IV και V εμφανίζουν τη χαρακτηριστική μορφή του γράμματος U

που δείχνει παγετωνική προέλευση. Φιλοξενούν συνήθως το φαινόμενο του 

μαιανδρισμού στα ρέματα που τις διαρρέουν. Η κλίση του πυθμένα τους δεν ξεπερνά 

το 2% και συνδέονται με τους τύπους ρεμάτων F και C για την IV και C, D και G για την 

V. 

Σχήμα 60. Κοιλάδες τύπου VI 

Η κοιλάδα τύπου VI χαρακτηρίζεται ως ρηγματογενής, με κλίση που είναι μέτρια 

χωρίς να ξεπερνά το 4%. Σχετίζεται κυρίως με ρεματικούς τύπους Β και λιγότερο με C

και F. 

Σχήμα 61. Κοιλάδες τύπου VII και VIII 

Η πλειοψηφία των ρεμάτων που σχετίζονται με την κοιλάδα τύπου VII ανήκουν στις 

ομάδες Α και G, ενώ στη κοιλάδα τύπου VIII απαντώνται κυρίως ρέματα τύπου C και 

E. 
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Σχήμα 62. Κοιλάδες τύπου IX και X 

Στις κοιλάδες τύπου ΙΧ απαντώνται τα ρέματα των ομάδων C και D με έντονη 

πλευρική μετανάστευση, ενώ στις τύπου X που διαθέτουν μεγάλο εύρος και 

συνορεύουν με ακτές, οι ρεματικοί τύποι C, E και DA. 

Σχήμα 63. Κοιλάδες τύπου XI 

Οι κοιλάδες αυτές είναι «προεξοχές» των εκβολών σε ποταμούς με πολύ μεγάλη 

παροχή που μεταφέρουν ένα επίσης μεγάλο φορτίο υλικών. Το ρέμα του ποταμού 

κυριαρχεί των ρεμάτων της θάλασσας. Σχετίζονται, συνήθως, με ρέματα των ομάδων 

D και DΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Κατευθύνσεις για την παραγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

1. Προσδιορισμός της τάξης ενός ρέματος σε λεκάνες απορροής  

Ο προσδιορισμός της τάξης ενός ρέματος είναι μια δραστηριότητα με υψηλό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Οι μαθητές μαθαίνουν να ακολουθούν πιστά μια 

επαναληπτική διαδικασία με χαρακτηριστικά γρίφου και με εξαγωγή 

συμπερασμάτων που βασίζονται στην Παράγραφο 5 του παρόντος εγχειριδίου. Η 

διαδικασία κατάλληλα προσαρμοσμένη, μπορεί να παρουσιάζει τοπικό ενδιαφέρον 

και κατά συνέπεια υψηλό κίνητρο για την ολοκλήρωσή της από τους μαθητές. 

Μπορεί να ξεκινήσει σε χάρτη μικρής μεγέθυνσης, όπως αυτοί που 

προσφέρονται στα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων (δες 

Βιβλιογραφία). Το κάθε ΚΠΕ ή εκπαιδευτικός σχολείου μπορεί φυσικά να βασισθεί 

σε χάρτες άλλων λεκανών απορροής. 

Σχήμα 64. Λεκάνες απορροής της Θεσσαλίας όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ: 

2685/6-7-2018 

Παράδειγμα: Στον χάρτη της Θεσσαλίας προσδιορίστε την τάξη των εμφανιζόμενων 

ρεμάτων στις επιμέρους λεκάνες «Άνω Πηνειού» και «Τιταρήσιου», υπολογίστε τους 

μέσους λόγους διακλάδωσης και εκτιμήστε τις διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ 

αυτών κατά τη διάρκεια πλημμυρικών επεισοδίων. 

Η διαδικασία ξεκινά, αφού έχει προηγηθεί ενημερωτική συνεδρία με την τάξη 

και αφού δοθεί στους μαθητές ο χάρτης του Σχήματος 64, στον οποίο καλούνται να 

σημειώσουν με έναν αριθμό την τάξη του κάθε ρέματος από τις πηγές μέχρι το 

καταληκτικό σημείο των επιμέρους λεκανών.  
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Σχήμα 65. Προσδιορισμός της τάξης ρεμάτων σε επιμέρους λεκάνες της λεκάνης

απορροής Πηνειού 

Ο λόγος διακλάδωσης Rb στην Παράγραφο 5 έχει ορισθεί ως: 

Rb = (αριθμός ρεμάτων μιας τάξης) / (αριθμός ρεμάτων της επόμενης τάξης) 

Για την επιμέρους λεκάνη του άνω Πηνειού υπάρχουν 15 ρέματα 1ης τάξης, 3

ρέματα 2ης τάξης και 1 ρέμα 3ης τάξης. Επομένως, ο πρώτος λόγος διακλάδωσης είναι 

15/3=5, ενώ για τον δεύτερο λόγο η τιμή είναι 3/1=3. 

Άρα ο μέσος λόγος διακλάδωσης είναι η μέση τιμή των δύο προηγούμενων τιμών 

δηλαδή Rb=4. 

Για την επιμέρους λεκάνη του Τιταρήσιου υπάρχουν 31 ρέματα 1ης τάξης, 7

ρέματα 2ης τάξης, 2 ρέματα 3ης τάξης και 1 ρέμα 4ης τάξης. Οι αντίστοιχοι λόγοι 

διακλάδωσης είναι 4.4, 3.5 και 2.0. Ενώ η μέση τιμή είναι Rb=3.3. 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 5, η λεκάνη του Τιταρήσιου, σε σταθερή

βροχόπτωση, «πλημμυρίζει» πιο αργά αλλά με μεγαλύτερη τιμή στην παροχή αιχμής

(κορύφωση). Ως ανακεφαλαιωτικό σχόλιο για τον λόγο διακλάδωσης μπορεί να 

γραφεί ότι αυτός εξαρτάται από την κλίμακα του χάρτη. Στη σύγκριση, όμως, των δύο 

λεκανών απορροής, η κλίμακα δεν παίζει κανένα ρόλο αφού είναι ίδια σ’ αυτές. 

Ο υπολογισμός του λόγου διακλάδωσης για ολόκληρη τη λεκάνη του Πηνειού 

μπορεί να τεθεί ως ζήτημα στους μαθητές. Επίσης, μπορεί να τεθεί ως ερώτημα η 

ανίχνευση της σχέσης μεταξύ τάξης ρέματος και αριθμού των ρεμάτων σε κάθε τάξη

(Σχ. 7). 
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2. Προσδιορισμός της κλίσης και του μαιανδρικού λόγου σε τμήματα ρέματος 

με τη βοήθεια του λογισμικού “Google Earth” 

Θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ο ποταμός Πάμισος που διέρχεται από τα 

όρια του οικισμού Μουζακίου. Στην πεδιάδα που ακολουθεί σημειώθηκε 

πλημμυρικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ιανός». Με τη βοήθεια του 

λογισμικού Google Earth, εύκολα διακρίνουμε ότι ο τύπος του ρέματος είναι ή C ή D. 

Προσδιορίζουμε ένα αρχικό σημείο (Εικ. 10) για την εκτίμηση των παραμέτρων 

«κλίση» και «μαιανδρικός λόγος». 

Εικόνα 10. Προσδιορισμός αρχικού σημείου στον ποταμό Πάμισο 

 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται τελικό σημείο με την ίδια μέθοδο (Εικ. 11). 

Επειδή η κοίτη παρουσιάζει αξιόλογες διαστάσεις επιλέγουμε στις Εικόνες 10 και 11 

τα σημεία με το χαμηλότερο υψόμετρο (βαθύτερα σημεία). 

Οι τιμές για το υψόμετρο είναι: 201 και 174 m αντίστοιχα (Εικόνες 10 και 11). 
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Εικόνα 11. Προσδιορισμός τελικού σημείου στον ποταμό Πάμισο 

Εικόνα 12. Μέτρηση της απόστασης με τη βοήθεια εργαλείων του λογισμικού 

Σύμφωνα με την Εικόνα 13 η απόσταση είναι 1630 m. 

Επομένως η κλίση s (slope) είναι: s=(201-174)/1630 ή s=0.17 ή s=1.7%.  

Η τοπογραφική κλίση τκ βρίσκεται πολύ κοντά, δηλαδή τκ=(201-174)/1480, άρα

τκ=0.018 ή τκ=1.8%.  

Οι υπολογισμοί αυτοί υποδεικνύουν το πολύ μικρό σφάλμα που εισάγεται, εάν 

ταυτίσουμε αριθμητικά τις δύο κλίσεις σε πρώτη προσέγγιση. 
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Εικόνα 13. Μέτρηση απόστασης κατά μήκος ροής με εργαλείο του λογισμικού 

Ο μαιανδρικός λόγος υπολογίζεται ως: Κ=1.63/1.48, δηλαδή K=1.10 (Εικ. 12, 13). 

3. Αναγνώριση χαρακτηριστικών σχηματισμών με το “Google Earth” 

Με την κατάλληλη μεγέθυνση στο ίδιο λογισμικό μπορούν να αποκαλυφθούν

πολύτιμες λεπτομέρειες που οδηγούν σε αναγνώριση μορφών. 

Εικόνα 14. Αναγνώριση ποταμονησιού στην περιοχή διερεύνησης και προτεινόμενη 

διαδρομή παρατήρησης 
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Φυσικά η αναγνώριση οφείλει να συνοδεύεται από επίσκεψη στο πεδίο τόσο 

για επιβεβαίωση όσο και για περισσότερες λεπτομέρειες.  

Οι εκπαιδευτικοί γνώστες της περιοχής μπορούν να σημειώσουν

ενδιαφέροντα σημεία παρατήρησης και διαδρομές εύκολης πρόσβασης (π.χ. η 

περιοχή εντός της ερυθρής έλλειψης στην Εικόνα 14) με ανεμπόδιστη θέα από ψηλά. 

Εικόνα 15. Εστίαση στο ποταμονήσι της εικόνας 14 

Από τη διαδρομή αυτή μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες, όπου θα 

διακρίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα ποταμονήσια και τα άλλα 

χαρακτηριστικά του ποταμού. 

4. Κατάταξη ρέματος σε τύπους της ταξινόμησης πρώτου επιπέδου 

Ακολουθώντας αντίστροφα τη ροή του ρέματος για την ίδια πάντα περιοχή 

μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσδιορίσει διαφορετικές περιοχές διερεύνησης, 

όπως αυτή μεταξύ αρχικού σημείου 1 και τελικού σημείου 1 στην Εικόνα 16.  

Από τους μαθητές ζητείται να υπολογίσουν την κλίση του ρέματος μεταξύ των 

δύο αυτών σημείων και να χρησιμοποιήσουν την παράμετρο αυτή, καθώς και 

οτιδήποτε άλλο υποπέσει στην αντίληψή τους, ώστε να ταξινομήσουν την περιοχή 

αυτή σύμφωνα με το σχήμα ταξινόμησης πρωταρχικού επιπέδου που προτάθηκε. 
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Εικόνα 16. Σχετική θέση του νέου τμήματος διερεύνησης ως προς το αρχικό 

Στην Εικόνα 17 παρουσιάζεται η νέα περιοχή επικέντρωσης σε μεγέθυνση. 

Εικόνα 17. Τμήμα ρέματος με πυκνή βλάστηση και μεγάλη κλίση 

 

Το υψόμετρο στο αρχικό σημείο 1 υπολογίσθηκε σε 548 m (Εικ. 17), ενώ το υψόμετρο 

στο τελικό σημείο 1 ήταν 514 m. Η κλίση κατά μήκος διαδρομής είναι: 

s= (548-514)/220, δηλαδή s= 34/220, άρα s= 15% 
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Με την υπολογιζόμενη κλίση και τη βλάστηση που κυριαρχεί στις όχθες, μια 

πρώτη ταξινόμηση θα κατέτασσε το τμήμα αυτό στην ομάδα "Αα+" του Σχήματος 38. 

Εάν ληφθεί μια πιο κοντινή εικόνα (ή επίγεια φωτογραφία) αναμένεται ότι αυτή θα 

εμφανίζει ακόμη περισσότερες ομοιότητες με την εικόνα του Σχήματος 40. 

Στην ίδια εικόνα διακρίνονται ρέματα 1ης τάξης που συμβάλλουν στο υπό

εξέταση ρέμα, αλλά θα περνούσαν απαρατήρητα σε εικόνες μικρότερης κλίμακας 

(π.χ. Σχήμα 64 στην 1η παράγραφο του Παραρτήματος 2). Με την ερυθρή 

διακοπτόμενη γραμμή φαίνεται μια «βεντάλια» προσχώσεων (alluvian fan) που δίνει 

στο σημείο αυτό της κοιλάδας, την εικόνα που παρουσιάσθηκε στο Σχήμα 58. 
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