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Τα Βραχώδη όρη είλαη κηα κεγάιε νξνζεηξά κήθνπο 4800 Km ηεο δπηηθήο Βόξεηαο 

Ακεξηθήο πνπ εθηείλεηαη, ζρεδόλ θαηά κήθνο ηνπ Εηξεληθνύ σθεαλνύ, από Αιάζθα, 

κε θαηεύζπλζε πξνο λόην, (Καλαδά, ΗΠΑ) θαη θαηαιήγεη ζην Μεμηθό. 

Τα Βξαρώδε όξε απνηεινύλ κηα ζεηξά από εθαηζηεηνγελείο θαη γξαληηώδεηο 

αιπζηδσηέο εμάξζεηο, νη νπνίεο δηαηξνύληαη ζε ηξία γεσγξαθηθά ηκήκαηα: ηα Βόξεηα 

Βξαρώδε όξε, ηα Κεληξηθά Βξαρώδε όξε θαη ηα Νόηηα Βξαρώδε όξε. 

Καηά ηελ επνρή ησλ παγεηώλσλ ηα Βξαρώδε όξε θαηνηθνύληαλ από αξραίεο θπιέο 

Ιλδηάλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα από λεόηεξεο θπιέο όπσο Απάηζη, Σηνπ, Απάρν θ.α. Τα 

Βξαρώδε όξε είλαη ζρεηηθά "λεαξά" βνπλά, γηαηί ν άλεκνο θαη νη αηκνζθαηξηθέο 

θαηαθξεκλίζεηο δελ ηα έρνπλ δηαβξώζεη. Οη θνξπθνγξακκέο κνηάδνπλ κε θνθηεξά 

πξηόληα ("ζηέξξα" ζηελ Ιζπαληθή γιώζζα). Από γεσινγηθή άπνςε απνηεινύλ έλα 

εληαίν ζύλνιν κε ηα βνπλά ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο. Οη γεσγξάθνη 

όκσο ηα δηαρσξίδνπλ γηα επθνιόηεξε κειέηε. 

Η υψθλότερθ κορυφι  τθσ οροςειράσ είναι το Elbert που βρίςκεται ςτο Κολοράντο 
ςε 4.401 μζτρα επάνω από το επίπεδο κάλαςςασ. Τα Rocky Mountains όπωσ 
ονομάηονται ςτα αγγλικά ,είναι θ μεγάλθ οροςειρά τθσ δυτικισ Βόρειασ Αμερικισ 
που εκτείνεται, ςχεδόν κατά μικοσ του Ειρθνικοφ ωκεανοφ, από τθν Αλάςκα, με 
κατεφκυνςθ προσ νότο, (Καναδά, ΗΠΑ) και καταλιγει ςτο Μεξικό. 
Πωσ δθμιουργικθκαν; Η απάντθςθ βρίςκεται ςτθν τεκτονικι των πλακϊν. Η 
υποβφκιςθ τθσ πλάκασ του Ειρθνικοφ κάτω από τθν βορειοαμερικανικι πλάκα 
ανάγκαςε τα βουνά να φτάςουν ςε αυτά τα φψθ. Δθμιουργικθκαν πριν απο 70 
εκατομμφρια χρόνια(Κρθτιδικι.  

Οι επιςτιμονεσ ανακάλυψαν εκπλθλτικισ ομορφιάσ παγωμζνο ςπιλαιο ςτα 
Βραχϊδθ Όρθ,ςτθν περιοχθ του Κάλγκαρι ςτον Καναδά.Ζχει βάκοσ 140 μζτρα και 
μικοσ 704 και περιζχει παγωμζνουσ καταρράκτεσ που δυςκολεφουν τθν πρόςβαςθ 
και εξερεφνθςι του Αυτι είναι δυνατι μόνο με ειδικό εξοπλιςμό για αναρρίχιςθ 
ςτουσ πάγουσ.Οι ειδικοί το ονόμαςαν Βροντερό Παγωμζνο Χάςμα , κακϊσ λόγω τθσ 
τοπογραφίασ του ςπθλαίου ο παγωμζνοσ αζρασ από τθν είςοδο παγιδεφεται ςτο 
εςωτερικό με αποτζλεςμα να παγϊνει το νερό τθσ βροχισ και το χιόνι 
δθμιουργϊντασ γλιςτερζσ πλαγιζσ από πάγο πάχουσ πολλϊν μζτρων.Λόγω του πολφ 
ςτενοφ ανοίγματοσ, ο παγωμζνοσ αζρασ δεν διαφεφγει οφτε το καλοκαίρι όταν θ 
εξωτερικι κερμοκραςία ανεβαίνει κιʼ ζτςι οι πάγοι δεν λιϊνουν. 
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