
Οι σδρομοθολογικές ζσμθήκες ηης Σαμοθράκης 

Πηγές και ποηάμια

Μορθολογικά ζηοιτεία

Υδρολογικά ζηοιτεία
Τθν άνοιξθ του 2014, θ ςυνολικι απορροι των ρεμάτων του νθςιοφ ιταν 2,64 m3/s. Είναι 

προφανζσ ότι θ επιφανειακι απορροι τθσ Σαμοκράκθσ, ςυγκρινόμενθ με άλλα νθςιά του 

Αιγαίου,  είναι πολφ μεγάλθ κακϊσ ευνοείται και από τθν φπαρξθ υδροφόρων οριηόντων 

μικρισ αποκθκευτικισ ικανότθτασ. Ζτςι, τα νερά τθσ βροχισ και του χιονιοφ ρζουν κυρίωσ 

επιφανειακά. Όμωσ από που προζρχεται τόςο νερό; Το νθςί δζχεται πράγματι 

περιςςότερεσ βροχζσ λόγω τθσ εκδιλωςθσ 

ορεογραφικϊν βροχοπτϊςεων. Ζνα άλλο 

μζροσ του νεροφ φαίνεται να προζρχεται από 

τθ ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν. Η φπαρξθ 

νεφοκάλυψθσ, μικροπθγϊν και ορεινϊν 

ρεμάτων ςε περιόδουσ ανομβρίασ με 

μεγαλφτερθ παροχι ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ 

ςυνθγοροφν υπζρ του φαινομζνου αυτοφ.  

Διάβρωζη και Πλημμύρες

Μζχρι ςιμερα ζχουν καταγραφεί επίςθμα (ΙΓΜΕ, 1984, 2010) 40 ψυχρζσ 

πθγζσ ςε μζςα και χαμθλά υψόμετρα. Επιπλζον, ςτθ διάρκεια των εργαςιϊν 

πεδίου του ΕΛΚΕΘΕ εντοπίςτθκαν και αρκετζσ ορεινζσ πθγζσ.  

Αναπτφςςονται 23 μικρζσ λεκάνεσ απορροισ (Λ.Α.) 

με ςυνεχι ι ςχεδόν ςυνεχι ροι που διαρρζουν 

κυρίωσ ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ μαγματικά 

πετρϊματα και καλφπτουν πάνω από τθ μιςι ζκταςθ 

του νθςιοφ. Στο Δ. κυρίωσ τμιμα του νθςιοφ 

επικρατοφν λεκάνεσ με Πλειο-Τεταρτογενι 

ιηθματογενι πετρϊματα.  

 

Η διάβρωςθ είναι ζντονθ (Myronidis et al., 2009), εντυπωςιακι και ταχφτατθ, τόςο που το 

νθςί μπορεί να χαρακτθριςκεί ςαν «Εργαςτιριο μελζτθσ γεωμορφολογικϊν διεργαςιϊν». 

Ακόμα και μεγάλα μπλοκ μθτρικοφ πετρϊματοσ αποςπϊνται, μεταφζρονται και 

αποςτρογγυλεφονται λόγω τθσ ορμθτικότθτασ και τθσ διαβρωτικισ ικανότθτασ των νερϊν που 

οφείλεται ςτισ μεγάλεσ κλίςεισ, ςτουσ περιοριςμζνουσ 

υδροφόρουσ ορίηοντεσ που υποχρεϊνουν το νερό να 

κινείται επιφανειακά και τθν αποψίλωςθ λόγω 

υπερβόςκθςθσ. Ζτςι, ςυχνά παρουςιάηονται ζντονα 

πλθμμυρικά φαινόμενα με καταςτροφικά 

αποτελζςματα ακόμα και το καλοκαίρι, ενϊ θ 

παράκτια ηϊνθ διαμορφϊνεται κυρίωσ από κροκάλεσ.  

 Οι περιςςότερεσ Λ.Α. ζχουν ζκταςθ < 10 km2, μζςο υψόμετρο (200 - 800 m), και μεγάλθ 

κλίςθ (Μ.Ο. 34,4%). Ζχουν μικρό αρικμό παραποτάμων, και ςυνεπϊσ χαμθλι τάξθ κατά 

Strahler (M.O. 2,4) και μικρι υδρογραφικι πυκνότθτα (Μ.Ο. 2,4 km-1).  

 Πριν ≈ 18 εκ. χρόνια, μια γρανιτικι διείςδυςθ προκάλεςε τθν ανφψωςθ του όρουσ Σάοσ, 

που ςυνεχίηεται με ρυκμό ~2 mm/ζτοσ (Syrides et al., 2009). Ζτςι δθμιουργικθκε ζνα 

ακτινωτό υδρογραφικό δίκτυο (Βουβαλίδθσ και ςυν., 2005) με επιμικεισ παράλλθλουσ 

κλάδουσ που καταλιγουν απότομα ςτθ κάλαςςα, όπωσ φαίνεται  και από τον υψθλό λόγο 

ανάγλυφου (Μ.Ο. 0.20).  

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι ορεινζσ γρανιτικζσ 

περιοχζσ του Φονιά, του Γυαλιοφ και του Άγγιςτρου 

όπου θ Λ.Α. ζχει μορφι πλατφόρμασ με δενδριτικι 

μορφι υδρογραφικοφ δικτφου (βλ. ζγχρωμθ 

περιοχι χάρτθ), μεγαλφτερθ υδρογραφικι 

πυκνότθτα και τάξθ κατά Strahler (Μ.Ο. 3.52 km-1 

και 4). Αυτό αποδίδεται ςε ομοιογενι διάβρωςθ και 

ςτθ χαμθλι υδατοπερατότθτα των γρανιτϊν. 

Η παρουςία ανκεκτικϊν ςτθ διάβρωςθ 

πετρωμάτων, οι ανυψω-

τικζσ τεκτονικζσ κινιςεισ, 

οι μεγάλεσ κλίςεισ και θ 

ζντονθ διάβρωςθ 

ςυντζλεςαν ςτθ δθμιουργία πολλϊν υδατορευμάτων υποβάκρου 

(bedrock streams) δθλ. ρεμάτων χωρίσ ςυνεχζσ αλλουβιακό 

κάλυμμα αμμοχάλικου. Οι ανυψωτικζσ τεκτονικζσ κινιςεισ ςε 

ςυνδυαςμό με τθ χαμθλι υδρογραφικι πυκνότθτα και τισ μεγάλεσ 

κλίςεισ προκαλοφν εκβάκυνςθ τθσ κοίτθσ των ρεμάτων και τθ 

δθμιουργία κοιλάδων τφπου V, όπωσ και ςυςτιματα πολλαπλϊν 

καταρρακτϊν με παρεμβαλλόμενεσ «βάκρεσ».   

Βουβαλίδης και συν. (2005)

Παράκηιοι Υγρόηοποι
 Στισ εκβολζσ τουσ τα 

υδατορζματα κατευκφνονται  προσ 

τα δυτικά, λόγω επικρατοφντων 

ανζμων και κυμάτων από ΒΑ 

διευκφνςεισ, ενϊ μερικά από αυτά 

ςχθματίηουν μικρά Δζλτα. Στθ 

διάρκεια των ψθλϊν παροχϊν οι 

εκβολζσ μπορεί να προςχωκοφν με 

ιηιματα, να ευκυγραμμιςκοφν και 

να αποςυνδεκοφν από τισ 

προχπάρχουςεσ εκβολζσ οι οποίεσ 

μετατρζπονται ςε μόνιμουσ ι 

προςωρινοφσ (ανάλογα με τθν παροχι νεροφ) παράκτιουσ υγρότοπουσ.  
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