Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα
επόμενα μαθήματα.
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Είναι η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην
επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος και πάλι στην ατμόσφαιρα.
Ο κύκλος προκαλεί τη συνεχή ανακύκλωση του γλυκού νερού.
Έχει ως κινητήρια δύναμη τον ήλιο αφού αυτός προσφέρει την απαραίτητη
ενέργεια για τη μεταφορά του νερού στην ατμόσφαιρα. Η ίδια η γη συμβάλει σ’
αυτό μερικά αφού και η ίδια διαθέτει «εσωτερικές» πηγές ενέργειας.
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Μηχανισμοί μεταφοράς νερού στην ατμόσφαιρα
Εξάτμιση
Παράγοντες που την καθορίζουν: 1) Απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας – θερμοκρασία
2) Πνέοντες άνεμοι – σχετική υγρασία 3) Επικρατούσα πίεση – άνεμοι και υψόμετρο
“Εξατμοδιαπνοή” = εξάτμιση + διαπνοή
Σύνθετη λέξη που δείχνει ακριβώς την μετατροπή νερού σε ατμό μέσα από τη
λειτουργία της διαπνοής.
Φυτική λειτουργία . Κάθε φυτό μοιάζει με μια αντλία που παίρνει νερό από το έδαφος
με τις ρίζες και το στέλνει στην ατμόσφαιρα, μέσα από τα στόματα του φυλλώματός
του. Η άντληση γίνεται για να εξασφαλίσει το φυτό θρεπτικές ουσίες. Την επηρεάζουν
οι παράγοντες που επηρεάζουν και εξάτμιση συν η υγρασία του εδάφους, ο τύπος του
φυτού και η φάση της ανάπτυξής του.
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1 Km3 (1 κυβικό χιλιόμετρο) ισοδυναμεί με 1.000.000.000 m3. Κάθε 1m3 ισοδυναμεί με
1.000L(λίτρα). Ένα λίτρο είναι 2 μπουκαλάκια νερού. Έτσι, αν τα βάλω κάτω βρίσκω ότι
στην ατμόσφαιρα κάθε στιγμή υπάρχουν 800 χιλίαδες τρισεκατομμύρια (800.000
.000.000.000.000 ) μπουκαλάκια νερού! Το νερό αυτό, που υπάρχει κάθε στιγμή στην
ατμόσφαιρα, μπορεί να καλύψει της ανάγκες της σπάταλης Αθήνας – οι Έλληνες
καταναλώνουμε περισσότερο από 2.000 m3 νερού ανά κάτοικο ανά έτος – για 100.000
χρόνια.
Αυτά δεν τα μαθαίνουμε! Τα λέμε για να εντυπωσιαστούμε!
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Οι υδρατμοί ανεβαίνουν ψηλά και εκεί ψύχονται – μεταβιβάζουν μέρος της ενέργειάς
του στα άλλα αέρια της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει ως συνέπεια την συμπύκνωσή τους,
την υγροποίησή τους ή ακόμη και την μετατροπή τους σε μικρούς παγοκρυστάλλους.
Έτσι σχηματίζονται τα σύννεφα.
Εξαιτίας της βαρύτητας οι σταγόνες και οι παγοκρύσταλλοι πέφτουν στη γη σε
διάφορες μορφές που τις λέμε ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Ατμοσφαιρικά
κατακρημνίσματα δεν θεωρούνται η δροσιά και η πάχνη γιατί προέρχονται από
υγρασία κοντά στην επιφάνεια της γης.
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Το νερό κυκλοφορεί και αποθηκεύεται στο έδαφος.
Απορροή: Η κίνηση του νερού στην επιφάνεια του εδάφους με τη μορφή ρυακιών,
ποταμών, χειμάρρων. Έχει ως πηγές τις βροχές, το λιώσιμο των χιονιών και τον
υδροφόρο ορίζοντα. Το νερό καταλήγει στις θάλασσες, στις λίμνες ή σε άλλες αποθήκες
στο έδαφος (υδροφόρος ορίζοντας).
Κατείσδυση: Ένα μέρος του νερού κατεισδύει (δηλαδή εισέρχεται) στη γη από τους
πόρους ή τις ρωγμές των διάφορων πετρωμάτων και από τα ρήγματα της Γης. Αυτά
είναι τα λεγόμενα υπόγεια νερά.
Εξαρτάται από:
1) Τη μορφολογία του εδάφους
2) Τη σύσταση του εδάφους
3) Τη φυτοκάλυψη της περιοχής
4) Την ένταση και διάρκεια βροχής
5) Την υγρασία του εδάφους.
6) Την παρουσία πάγου ή χιονιού
7) Την εποχή του έτους – λόγω μεταβολής της εξατμοδιαπνοής.

6

Το γλυκό νερό των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων αποθηκεύεται στη στεριά είτε με
τη μορφή υπόγειων νερών είτε ως χιόνι ή πάγος στα ψηλά βουνά. Αυτά είναι τα νερά
που τροφοδοτούν σε διάφορες εποχές τα ποτάμια και ανανεώνονται μέσω του
υδρολογικού κύκλου.
Αυτά ρέουν προς τα κάτω λόγω της βαρύτητας.
Ένα ρυάκι δεν αποτελεί ποταμό. Ο ποταμός έχει συνεχή και σημαντική ροή νερού. Για
να επιτευχθεί αυτό πρέπει να συνενωθούν πολλά ρυάκια.
Ένα ποτάμι μπορεί να καταλήγει στη θάλασσα, σε μία λίμνη, σ’ έναν άλλο ποταμό ή και
στον υδροφόρο ορίζοντα τροφοδοτώντας κάπου αλλού ένα άλλο ποτάμι.
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Αξιοποιώντας τις γνώσεις μας από τον κύκλο του νερού και με τη βοήθεια του χάρτη
της Ευρώπης θα συγκρίνουμε δύο κλειστές θάλασσες, τη Βαλτική και τη Μεσόγειο.
Μερικές φυσικές ιδιότητες θα μας βοηθήσουν:
• Το αλάτι δεν εξατμίζεται όταν εξατμίζεται το νερό.
• Αλατότητα είναι η περιεκτικότητα του νερού σε άλατα. Μεγάλες ποσότητες
διαλυμένων αλάτων σημαίνει μεγάλη αλατότητα.
• Το καθαρό νερό παγώνει πιο εύκολα από το νερό που περιέχει διαλυμένες ουσίες –
σκεφτείτε το αντιψυκτικό στο αυτοκίνητο. το διαλύεται στο νερό γι’ αυτόν το λόγο.
Όσο υψηλότερη είναι η ποσότητα των διαλυμένων ουσιών σε κάθε 1 m3 τόσο πιο
δύσκολα παγώνει το νερό του διαλύματος.
Η σύγκριση θα γίνει για τον ίδιο όγκο νερού, αυτόν ενός κύβου με ακμή 1m.
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Μικρό γεωγραφικό πλάτος σημαίνει υψηλή θερμοκρασία. Υψηλή θερμοκρασία
σημαίνει μεγάλη ποσότητα υδρατμών από κάθε 1m2 της επιφάνειας της θάλασσας.
Απομάκρυνση ατμών σημαίνει πιο πολύ αλάτι στο νερό που απομένει. Οι υψηλότερες
θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την υψηλότερη αλατότητα σημαίνει θάλασσα που δεν
παγώνει.
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Από το σχήμα φαίνεται πως η μεγαλύτερη ποσότητα του γλυκού νερού είναι
αποθηκευμένη στους ωκεανούς.
Από το γλυκό νερό το μεγαλύτερο μέρος είναι αποθηκευμένο στους πάγους των πόλων
και των υψηλών βουνών. Σημαντικό μέρος του νερού αυτού είναι στο έδαφος –
υπόγεια νερά και υγρασία. Η ατμόσφαιρα έχει μέρος του γλυκού νερού. Γλυκό νερό
υπάρχει στις λίμνες και τα ποτάμια. Αυτό είναι που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος και
είναι πολύ λίγο – αποτελεί το 0,15 με 0,20%.
Μέρος του νερό υπάρχει και στη βιόσφαιρα(!) – είμαστε κυρίως νερό(!).
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Παγετώνες = μεγάλες μάζες πάγων που δημιουργούνται στα ψηλά βουνά ή στα μεγάλα
γεωγραφικά πλάτη
Δημιουργούνται από τη συσσώρευση του νέου χιονιού επάνω στο χιόνι που ήδη
υπάρχει σε μέρη όπου το χιόνι που πέφτει είναι περισσότερο από αυτό που
προλαβαίνει να λιώσει.
Τα στρώματα του χιονιού συμπιέζονται, με αποτέλεσμα ο αέρας που είναι
παγιδευμένος μεταξύ των νιφάδων να φεύγει προς τα έξω, όπως ακριβώς σε μια
χιονόμπαλα.
Ο παγετώνας κινείται, εξαιτίας της βαρύτητας, προς τις υψομετρικά χαμηλότερες
περιοχές και τις κοιλάδες. Καθώς συμβαίνει αυτό ένα μικρό μέρος του παγετώνα
εξατμίζεται, ενώ το μέρος του που λιώνει τροφοδοτεί τα ρυάκια και τους ποταμούς.
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Η κατάσταση ενός παγετώνα εξαρτάται από το ύψος της ετήσιας χιονόπτωσης και τη
μέση θερμοκρασία.
Στους παραπάνω συνδέσμους θα βρείτε προσομοιώσεις για να καταλάβετε καλά τους
παγετώνες.
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Δημιουργείται στον τύπο του παγετώνα που εκβάλλει στη θάλασσα. Καθώς η άκρη του
παγετώνα μπαίνει σιγά σιγά στη θάλασσα λεπταίνει. Σ’ αυτό συντελούν η υψηλότερη
θερμοκρασία του θαλασσινού νερού και η αλατότητά του. Έτσι η άκρη του δεν
στηρίζεται πλέον στο έδαφος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση λόγω του
βάρους του προεξέχοντος τμήματος και των κλυδωνισμών της θάλασσας να ασκείται
στο σημείο που ακουμπά στο έδαφος μεγάλη δύναμη. Έτσι δημιουργούνται οι
συνθήκες για να σπάσει το κομμάτι αυτό και να αποκολληθεί ως παγόβουνο. Το
παγόβουνο το μετακινούν τα θαλάσσια ρεύματα – άλλο ένα φαινόμενο που στηρίζεται
στην ενέργεια που παρέχει ο ήλιος.
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