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✒ ποια είναι τα σημαντικότερα ακτογραφικά στοιχεία 
της Ευρώπης

Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

Η Ευρώπη βρέχεται βόρεια από τον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, δυτικά από τον Ατλαντικό Ωκεανό,
νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα και νοτιοδυτικά από τη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο). Έχει
εκτεταμένο μήκος ακτών. Η ακτογραμμή της είναι 77.902 χιλιόμετρα.

Οι ακτές της Ευρώπης παρουσιάζουν έντονο διαμελισμό, τον εντονότερο από όλες τις άλλες
ηπείρους. Οι κόλποι, οι χερσόνησοι, τα ακρωτήρια και τα νησιά προσδίδουν στην Ευρώπη ξεχωριστή
ομορφιά.

Εικόνα 25.1: Οι μεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης

Βρείτε στον χάρτη τις μεγαλύτερες χερσονήσους και τους κόλπους της Ευρώπης.
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Η Βόρεια Σκανδιναβία σκεπάζεται από πάγους, οι οποίοι στο πέρασμα των χιλιάδων ετών έχουν
διαβρώσει τις ακτές της και έχουν δημιουργήσει πολύπλοκους δαντελωτούς κόλπους, τα «φιόρδ».
Τα πιο χαρακτηριστικά φιόρδ είναι αυτά της Νορβηγίας.

Ας συζητήσουμε γιατί οι ακτές της Ρωσίας στη Βόρεια Θάλασσα δεν μοιάζουν με τις ακτές της Νορβηγίας, παρό-

λο που είναι γειτονικές.

Ας παρατηρήσουμε τους χάρτες, για να βρούμε ποια κράτη ανή-

κουν σε καθεμία από τις μεγάλες χερσονήσους της Ευρώπης.

Στη Βαλκανική χερσόνησο οι γεωλογικές διεργασίες (σεισμοί,
ηφαίστεια), που συνέβησαν πριν από εκατομμύρια και δισεκατομ-
μύρια χρόνια, δημιούργησαν όχι μόνο έντονο οριζόντιο διαμελισμό,
αλλά και πολύ μεγάλο αριθμό νησιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν η Ελλάδα και η Κροατία.

Βρείτε και ονομάστε τα μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι ωφέλειες που απορ-

ρέουν από την ύπαρξη των μεγάλων λιμανιών;
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Εικόνα 25.2: 
Το λιμάνι του Αμβούργου (Γερμανία)

Χάρτης 25.1β

Χάρτης 25.1γ

Χάρτης 25.1α

Στους κόλπους της Ευρώπης έχουν δημιουργηθεί μεγάλα
λιμάνια, για να εξυπηρετούν τις συγκοινωνίες, τις μεταφορές
και το εμπόριο.
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Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό...
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Ακτογραμμή: η γραμμή που σχηματίζουν οι ακτές μιας περιοχής

Φιόρδ: πολύπλοκοι δαντελωτοί μικροί κόλποι της Βόρειας Ευρώπης, που σχηματίστηκαν
από τη διάβρωση των ακτών

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα καταγράψει τα μεγαλύτερα νησιά της

Μεσογείου. Η δεύτερη θα καταγράψει τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά της Ευρώπης. Η τρίτη ομάδα θα

βρει σε ποια κράτη ανήκουν τα νησιά αυτά ή αν είναι ανεξάρτητα κράτη.

«Ιφιγένεια εν Ταύροις»

Η χερσόνησος της Κριμαίας είναι η χώρα των Ταύρων, η Ταυρίδα, στην οποία η θεά Άρτεμις

μετέφερε τυλιγμένη μέσα σε σύννεφο την Ιφιγένεια, σώζοντάς την από τη θυσία, που ετοίμασε ο

Αγαμέμνονας. H Άρτεμις την έκανε ιέρεια του ναού της. Οι Ταύροι ήταν ένας άγριος και πολεμοχαρής

λαός, ζούσαν από ληστρικές επιδρομές και θυσίαζαν στον βωμό της Ορσιλόχης τους ξένους που

συνελάμβαναν στη χώρα τους. Η Ορσιλόχη ήταν η θεά που λάτρευαν και ταυτιζόταν με την Ταυροπόλο

Αρτέμιδα. Όταν ο Ορέστης και ο εξάδελφός του ο Πυλάδης βρέθηκαν στη χώρα των Ταύρων με σκοπό

να κλέψουν το ξόανο της θεάς (κατόπιν εντολής του Απόλλωνα), συνελήφθησαν από τους Ταύρους

και οδηγήθηκαν στον ναό για θυσία. Εκεί με θαυμαστό τρόπο έγινε η αναγνώριση των δύο αδελφών,

της Ιφιγένειας και του Ορέστη, οι οποίοι μαζί με τον Πυλάδη κατάφεραν με τη βοήθεια της θεάς να

δραπετεύσουν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους φέρνοντας και το αγαλματίδιο, για να εκτελεστεί

η εντολή του θεού.

Οι συγγραφείς
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✒ ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης

✒ ποια είναι τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Παρατηρώντας τον χάρτη βρείτε τις οροσειρές που καλύπτουν το έδαφος της Ευρώπης. Σε

ποια κράτη εκτείνονται οι οροσειρές αυτές;

Εικόνα 26.1: Γεωμορφολογικός χάρτης της Ευρώπης
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Η Ευρώπη με βάση τη μορφολογία του εδάφους της εξετάζεται σε τρεις περιοχές (εικόνα 26.2),
οι οποίες είναι οι εξής:

1. Ανατολική περιοχή. Είναι μία απέραντη πεδινή έκταση, που ξεκινά από την Κεντρική Ευρώπη
και καταλήγει στα Ουράλια  Όρη. Η μορφολογία της είναι ίδια παντού και σπάνια ξεπερνά τα 100 μ.
υψόμετρο. Η γονιμότητα του εδάφους διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητά του και τις κλιματικές
συνθήκες.

2. Βόρεια και Κεντροδυτική περιοχή. 

Περιλαμβάνει τη Σκανδιναβία, την Αγγλία, την
Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και το
κεντρικό τμήμα της Ιβηρικής χερσονήσου. Σε
αυτή την περιοχή τα βουνά είναι χαμηλά και
περιβάλλονται από εύφορες πεδιάδες, επει-
δή δημιουργήθηκαν πριν από εκατοντάδες
εκατομμύρια έτη και η διάβρωση επέδρασε
σε αυτά όλο αυτόν τον καιρό.

Εικόνα 26.2: Χάρτης των τριών περιοχών της Ευρώπης

Εικόνα 26.3: Γαλλικές Άλπεις, Άνω Σαβοΐα
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Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)
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Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, μία για κάθε περιοχή της Ευρώπης, θα καταγράψουμε τις

οροσειρές, τις πεδιάδες, τους ποταμούς και τις λίμνες.

Η λίμνη Αράλη

Πριν από μερικά χρόνια η Αράλη ήταν η τέταρτη σε σπουδαιότητα λίμνη της Γης. Σήμερα η

επιφάνειά της έχει μειωθεί κατά περίπου 30.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εξαιτίας των αρδευτικών

έργων που έγιναν στην περιοχή. Δημιουργήθηκε μία μεγάλη έρημος, που είχε αποτέλεσμα τη

διάβρωσή της από τον άνεμο και τις διάφορες κλιματικές αλλαγές. Η μείωση του νερού της λίμνης

προκάλεσε αύξηση της αλατότητας, με συνέπεια σχεδόν όλα τα ψάρια της να βρεθούν νεκρά και οι

παραλίμνιοι λαοί, που ζούσαν από την αλιεία, να μείνουν άνεργοι. Οι λαοί αυτοί ήταν οι πρώτοι

οικολογικοί πρόσφυγες, διότι εξαιτίας ενός περιβαλλοντικού προβλήματος αναγκάστηκαν να φύγουν

από τα εδάφη τους και να αναζητήσουν αλλού σπίτι και εργασία.

Οι συγγραφείς

3. Νότια περιοχή. Περιλαμβάνει τη Χερσόνησο του Αίμου, την Αυστρία, την Ελβετία, την Ιταλική και
την Ιβηρική Χερσόνησο, οι οποίες σχηματίστηκαν γεωλογικά πολύ αργότερα από τις προηγούμενες.

Ας συζητήσουμε εκτενέστερα για τη διαχρονική διάβρωση που υπέστη το έδαφος των τριών αυτών
περιοχών της Ευρώπης.

Στη νότια περιοχή, που έχει πολύ έντονο ανάγλυφο, τα ρεύματα του νερού, καθώς κατεβαίνουν
από τα βουνά, δεν μπορούν να ενωθούν, ώστε να σχηματίσουν μεγάλα ποτάμια. Αντίθετα, στις
μεγάλες πεδιάδες της ανατολικής και κεντροδυτικής περιοχής ρέουν οι μεγαλύτεροι ποταμοί της
Ευρώπης.

Οι περισσότερες λίμνες βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, πάρα πολλές στην περιοχή των Άλπεων,
ενώ οι μεγαλύτερες απλώνονται στη ρωσική πεδιάδα. Οι λίμνες της Βαλκανικής χερσονήσου είναι
λίγες και μικρές, όμως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Ας βρούμε στον γεωμορφολογικό χάρτη τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές λίμνες και ας τις ονομάσουμε.

Παρατηρήστε τον γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης σας και καταγράψτε τα μεγαλύτερα ποτά-

μια της Ευρώπης.

10-0153_HR_1  31/3/2015  11:57 πμ  Page 92




