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Ορισμός  

 Ποταμός ονομάζεται το υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια 

σχετική συνέχεια και σταθερότητα τροφοδοσίας και με τομή κοίτης 

γενικά αρκετά ομαλή. Συνήθως αντιδιαστέλλεται από τον χείμαρρο, 

που έχει πιο ανώμαλους και απότομους αντίστοιχους χαρακτήρες. Το 

σημείο στο οποίο γεννιέται ένας ποταμός ονομάζεται πηγή. 

 



 Τα νερά του ποταμού συνεχίζουν μέχρι να καταλήξουν κάπου. Αν τα 

νερά του χύνονται σε μία λίμνη ή στη θάλασσα, το μέρος εκείνο στο 

οποίο τα νερά του ενώνονται με αυτά της λίμνης ή της θάλασσας 

ονομάζονται εκβολή ή εκβολές. 



 Αρκετές φορές συμβαίνει τα νερά ενός ποταμού, ιδιαίτερα αν είναι 

αρκετά μεγάλος, να διακλαδίζονται πριν την εκβολή και να 

καταλήγουν στην θάλασσα σε σχήμα δέλτα (Δ). Τότε ονομάζουμε το 

σημείο εκβολής του ποταμού δέλτα. Πολλά από τα δέλτα ποταμών 

αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα. Σε αυτά συναντώνται πλήθος 

φυτών και ζώων, ενώ πολλά είδη προτιμούν τα δέλτα, όπου η τροφή 

είναι άφθονη, για την αναπαραγωγή τους. 



Ποτάμι μέσα στην θάλασσα 

 Επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώτη φορά έναν κανονικό 

υποθαλάσσιο ποταμό μεγάλων διαστάσεων, που κυλάει στο βυθό 

της Μαύρης Θάλασσας. Ο ποταμός, όπως και οι επιφανειακοί 

ποταμοί, έχει κανονική κοίτη, παραποτάμους, ρεύματα, ακόμα και 

καταρράκτες.  

 Ο ποταμός έχει βάθος μέχρι 35 μέτρα σε μερικά σημεία, μήκος 

περίπου 60 χιλιομέτρων, πλάτος γύρω στα 800 μέτρα, το νερό του 

κυλάει με ταχύτητα περίπου 6,5 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ γύρω στα 

22.000 κυβικά μέτρα νερού ρέουν μέσα από αυτόν κάθε 

δευτερόλεπτο. 

 



 Αν βρισκόταν στην επιφάνεια, θα ήταν ο έκτος μεγαλύτερος ποταμός 

του πλανήτη μας από άποψη όγκου νερού που ρέει διαμέσου αυτού. 

 Ο ποταμός μεταφέρει πολύ αλμυρό νερό και ιζήματα και είναι ο 

μόνος ενεργός υποθαλάσσιος ποταμός που έχει βρεθεί μέχρι 

σήμερα. 



Καταβατικοί άνεμοι 

(foehn, bora) 



Ορισμός 

Καταβατικός άνεµος ονοµάζεται ο ισχυρός άνεµος, ο οποίος πνέει 

στους πρόποδες ενός ορεινού όγκου. Η µέγιστη έντασή του εντοπίζεται 

στους πρόποδες ενός βουνού και εξασθενεί σηµαντικά 

αποµακρυνόµενος από αυτό. Ο καταβατικός άνεµος µπορεί να είναι είτε 

θερµός είτε ψυχρός, εξαρτώµενος από την παρουσία και το πάχος της 

αέριας µάζας που συναντά τον ορεινό όγκο. 



 Γενικά, ο θερµός καταβατικός άνεµος καλείται φόεν (foehn), ενώ ο 

ψυχρός καταβατικός άνεµος καλείται µπόρα (bora). Πιο 

συνηθισµένος στη χώρα µας είναι ο foehn. Καθώς ο άνεµος 

κατέρχεται από την υπήνεµη (=που βρίσκεται αντίθετα από όπου 

φυσάει ο άνεμος) πλευρά του ορεινού όγκου, θερµαίνεται µε ρυθµό 

περίπου 10 ºC ανά km. Το αποτέλεσµα είναι η άνοδος της 

θερµοκρασίας στην υπήνεµη πλευρά, η οποία είναι µεγαλύτερη 
σχετικά µε τη θερµοκρασία στην προσήνεµη (=η προσβαλλόμενη 

από ανέμους) πλευρά του ορεινού όγκου 





 Ο ψυχρός καταβατικός άνεµος καλείται bora. ∆ηµιουργείται από µια 

πολύ ψυχρή αέρια µάζα, η οποία διέρχεται πάνω από ένα ορεινό 

εµπόδιο και µετακινεί τη συγκριτικά θερµότερη αέρια µάζα. Σε αντίθεση µε 

τον άνεµο τύπου foehn, η αέρια µάζα που συναντά τον ορεινό όγκο 

είναι τόσο ψυχρή, ώστε ο αέρας που φτάνει στην επιφάνεια του 

εδάφους συνεχίζει να είναι ψυχρός, παρά τη θέρµανση που υφίσταται, 

κατά την καθοδική του κίνηση.  





Πηγές: 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%

BC%CF%8C%CF%82 

 http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231054164 

 http://www.meteo.gr/pdf/katavates.pdf 
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