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Σα  Βξαρώδε Όξε είλαη έλα κεγάιν ζπγθξόηεκα νξέσλ ηεο Βόξεηνπ Ακεξηθήο πνπ 

απνηειείηαη από πνιιέο νξνζεηξέο κε γεληθή δηεύζπλζε από Βόξηα πξνο Νόηηα. 

Έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 5.000 ρικ. θαη εθηείλνληαη από ηελ Αιάζθα έσο ην Μεμηθό. 

Δίλαη ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεθηνληθώλ θηλήζεσλ πνπ άξρηζαλ ζην αλώηεξν 

Κξεηηδηθό, πξηλ από πεξίπνπ 70 εθαηνκκύξηα ρξόληα.Ο ηεθηνληθέο απηέο θηλήζεηο 

εληάζζνληαη ζηελ αιπηθή νξνγέλεζε.Δπεξέαζαλ ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ηνπ 

Παιαηνδσηθνύ θαη ηνπ Μεζνδσηθνύ αηώλα.Η κνξθή ηνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δηάβξσζεο πνπ ζπληειέζηεθε από ηελ επνρή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπο κέρξη ζήκεξα. 

Έηζη ηα ςειά  Όξε έρνπλ νμύιεθηεο θνξπθέο θαη απόηνκεο θιηηήο.Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη ηεθηνληθέο δνκέο ησλ Βξαρσδώλ νξέσλ. Δμαηηίαο ησλ ηεθηνληθώλ 

δπλάκεσλ πνπ ηα αλύςσζαλ, παξαηεξνύκε πνιιέο απσζήζεηο, αθηππεύζεηο θαη 

ζύλζεηα ζπζηήκαηα ξεγκαησλ.Σα Βξαρώδε Όξε δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξα θύξηα 

ηκήκαηα:ην αξθηηθό, ην βόξεην, ην κέζν θαη ην λνηην.Σν αξθηηθό πεξηιακβάλεη 

πεξηνρέο ηεο Αιάζθαο θαη ηεο Βόξεηαο Αικπέξηαο θαη έρεη κήθνο πεξίπνπ 2.000 

ρικ.Κπξηνηεξα Όξε είλαη ηα Μαθελδπ θαη Μπξνπθο.Σν βόξεην ηκήκα αξρίδεη από ηε 

λόηηα Αικπέξηα θαη θαηαιήγεη ζηηο πνιίηηο Αίληαρν θαη Μνληαλα.Δρεη κήθνο 1.700 

ρικ.Σα Όξε Κνινύκπηα είλαη ηα γλσζηόηεξα απηνύ ηνπ ηκήκαηνο.Σν κέζν ηκήκα 

έρεη κηθξό κήθνο θαη βξίζθεηαη ζην Γπηηθό Οπαόκηλγθ.Σέινο ην λόηην ηκήκα 

δηαζρίδεη ην Κνινξάλην, ην Μεμηθό θαη εηζρσξεί ζηα κεμηθάλα εδάθε.Δίλαη ην ηκήκα 

κε ην κεγαιύηεξν κέζν πςόκεηξν.Τπάξρνπλ πνιιά πνπ μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηα 

4.000κ.Σα Βξαρώδε Όξε είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζα από κεηαιιεπηηθήο απνςεσο.Οη 

γεσινγηθέο κειέηεο άξρηζαλ λα γίλνληαη ζπζηεκαηηθά από ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ππάξρνπλ εθηεηακέλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νξπρεία ζηδεξνύ, ραιθνύ, ςεπδάξγπξνπ, κόιπβδνπ, αιιά θαη 

κεηαιιεία πνιπηίκσλ κέηαιισλ, όπσο αξγύξνπ θαη ρξπζνύ.Δπίζεο εμνξύζζνληαη 

κεγάια πνζόηεηεο από ζπαλά κεηαιιεύκαηα ηνπ κνιπβδαηλίνπ, ηνπ νπξάληνπ, ηνπ 

ηηηάληνπ θαη ηνπ βεξπιιίνπ.ηηο πεξηνρέο κεηαμύ ησλ κεγάισλ πηπρώζεσλ ππάξρνπλ 

ζπγθεληξώζεηο γαηαλζξάθσλ, θπζηθνύ αεξηνύ θαη πεηξειαίνπ, πνπ πθίζηαληαη 

εθηεηακέλε εθκεηάιιεπζε.Μεηά ην 1950 ηα Βξαρώδε Όξε άξρηζαλ λα 

αλαπηύζζνληαη θαη ηνπξηζηηθά.Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή πνιιά νξεηλά ζέξεηξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα ζεξηλέο θαη 

ρεηκεξηλέο δηαθνπέο θαη ηα νπνία δέρνληαη ζπλερώο απμαλόκελν αξηζκό επηζθεπηώλ. 

 

                                                                   


