
 978 

∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 
Πρακτικά 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 

Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 
Proceedings of the 10th International Congress, Thessaloniki, April 2004 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Βρουχάκης Ι., Βουβαλίδης Κ., Σφέικος Α., Μαργώνη Σ. 
Τοµέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Τµήµα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 541-24 
Θεσσαλονίκη, gorilas@geo.auth.gr, vouval@geo.auth.gr, aris3kala@yahoo.com, 
margon@geo.auth.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Πορταϊκός ποταµός είναι παραπόταµος του Πηνειού ποταµού. Αποστραγγίζει το δυτικό τµήµα 
της λεκάνης της Θεσσαλίας και συγκεκριµένα το νότιο τµήµα του νοµού Τρικάλων, στο όριο σχεδόν 
µε τον νοµό Καρδίτσας. Η υδρολογική του λεκάνη έχει έκταση 294 Km2  και αποτελεί το 2,8 % της 
συνολικής έκτασης της λεκάνης απορροής του Πηνειού. Η γενική διεύθυνση της υδρολογικής του 
λεκάνης είναι Ν∆ – ΒΑ.  

Η ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου του Πορταϊκού ποταµού παρουσιάζει ορισµένα 
χαρακτηριστικά µορφοµετρικά γνωρίσµατα. Για την ανάλυσή του χρησιµοποιήθηκαν ψηφιακά 
δεδοµένα τα οποία επεξεργάστηκαν µε την χρήση λογισµικού Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών. Η ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου, µε την εφαρµογή όλων των νόµων της 
υδρογραφικής συνθέσεως, έδειξε µια χαρακτηριστική απόκλιση στην ανάπτυξη κλάδων 4ης και 5ης 
τάξης. Ο υπολογισµός των τιµών της υδρογραφικής πυκνότητας και συχνότητας για τις επιµέρους 
υπολεκάνες, έδειξε ότι αυτές επηρεάζονται σηµαντικά από τη γεωλογία. Σε ορισµένες µάλιστα 
περιοχές προηγούµενα υδρογραφικά χαρακτηριστικά έχουν κληρονοµηθεί σε υποκείµενα 
πετρώµατα που συνθέτουν το σηµερινό επιφανειακό ανάγλυφο. Η κατασκευή των 
ροδοδιαγραµµάτων διευθύνσεων των κλάδων έδειξε να υπάρχει σαφής προτίµηση στην ανάπτυξη 
του υδρογραφικού δικτύου σε δύο κύριες διευθύνσεις, σχεδόν κάθετες µεταξύ τους, µιας ΒΑ-Ν∆ και 
άλλης Β∆-ΝΑ. Τέλος η κατασκευή των υψοµετρικών ολοκληρωµάτων έδειξε ότι το υδρογραφικό 
δίκτυο του Πορταϊκού ποταµού αναπτύχθηκε πάνω σε µια χερσαία µάζα που ανυψωνόταν στο 
δυτικό τεκτονικό περιθώριο της λεκάνης της Θεσσαλίας. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξεταζόµενη λεκάνη απορροής του Πορταϊκού ποταµού βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της 
Θεσσαλίας και πιο συγκεκριµένα στο νότιο τµήµα του νοµού Τρικάλων στο όριο σχεδόν του νοµού 
αυτού µε τον νοµό Καρδίτσας, λίγα χιλιόµετρα ∆Ν∆ της οµώνυµης πόλης των Τρικάλων. Ορίζεται 
γεωγραφικά από τις εξής συντεταγµένες :  

 

 

 
 
 
 
 

ΑΓΜ :  21º  26'  55'' − 21º  43'  28'' 
ΒΓΠ  :  39º  22'  40'' − 39º  37'  42'' 
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Η γενική διεύθυνση της λεκάνης του Πορταϊκού ποταµού είναι Ν∆ – ΒΑ. Ο κύριος κλάδος του 
ποταµού ξεκινάει από την οροσειρά της νότιας Πίνδου (περιοχή Στουρναρέικα) από υψόµετρο 
1500-1600 µέτρων περίπου. Στην συνέχεια τέµνει εγκάρσια την απότοµη οροσειρά του Κόζιακα 
στην περιοχή της Πύλης και αφού ενωθεί µε πλήθος άλλων παραποτάµων και ρεµάτων καταλήγει 
στη θεσσαλική πεδιάδα όπου και συµβάλλει στον Πηνειό ποταµό. 

 

2 Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

Η λεκάνη απορροής του Πορταϊκού ποταµού οριοθετείται δυτικά από την οροσειρά της νότιας 
Πίνδου και ανατολικά από την θεσσαλική πεδιάδα, στο ύψος του Πηνειού ποταµού. Προς βορρά 
ξεκινάει περίπου 9 Km νότια της Καλαµπάκας ενώ νότια αποτελεί ουσιαστικά το όριο µεταξύ των 
νοµών Τρικάλων και Καρδίτσας. Καλύπτει επιφάνεια περίπου 294 Km2, η οποία διαρρέεται από ένα 
πυκνό υδρογραφικό δίκτυο. 

Η λεκάνη αυτή αποτελείται από δύο επιµέρους λεκάνες, οι οποίες διαχωρίζονται από την 
επιµήκη οροσειρά του Κόζιακα (Κερκέτιο όρος) και επικοινωνούν µεταξύ τους στην περιοχή των 
στενών της Πύλης. 

Η κύρια κοίτη του Πορταϊκού έχει συνολικό µήκος 31,9 Km, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι το µεγαλύτερο τµήµα αυτής βρίσκεται δίπλα στον υδροκρίτη της υδρολογικής λεκάνης µε 
αποτέλεσµα το υδρογραφικό δίκτυο να παρουσιάζει µια εντελώς ασύµµετρη ανάπτυξη εκατέρωθεν 
του κυρίου κλάδου (Σχ. 1).  

 
 

 
 

Σχήµα 1. Ασύµµετρη ανάπτυξη του 
υδρογραφικού δικτύου του Πορταϊκού. Η 
σκούρα και η ανοιχτόχρωµη επιφάνεια 
απεικονίζουν τις  περιοχές ανάπτυξης του 
δικτύου εκατέρωθεν του κυρίου κλάδου του 
Πορταϊκού. 

 
 
 
 

 
Η πορεία της κύριας κοίτης είναι στην αρχή Β∆-ΝΑ για περίπου 7,5 km. Στη συνέχεια κάµπτεται 

και συνεχίζει για περίπου 21 km µε διεύθυνση Ν∆-ΒΑ µέχρι σχεδόν τη συµβολή της µε τον Πηνειό 
ποταµό. 

Αν διαιρέσουµε το εµβαδό Αu1 της ανοιχτόχρωµης επιφάνειας κάτω από τον κύριο κλάδο προς 
το εµβαδό Αu2 της σκουρόχρωµης επιφάνειας πάνω από αυτόν, προκύπτει ο «δείκτης 
ασυµµετρίας» για την υδρολογική λεκάνη του Πορταϊκού (Ψιλοβίκος, 1990). Έτσι θα έχουµε:  

Αu1/ Αu2 = 61/229 ≈ 1/4. 

3 ΑΝΑΛΥΣΗ Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

3.1 Εφαρµογή του 1ου Νόµου του Horton (αριθµού των κλάδων). 
Στην παρούσα εργασία εφαρµόστηκε ο 1ος νόµος του Horton τόσο για ολόκληρη τη λεκάνη του 

Πορταϊκού ποταµού, όσο και για τις δύο υπολεκάνες 6ης τάξης. Στο Σχήµα 2 φαίνεται το 
υδρογραφικό δίκτυο του Πορταϊκού και οι δύο υπολεκάνες 6ης τάξης στις οποίες γίνεται αναφορά, 
ενώ στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του 1ου 
νόµου στις λεκάνες αυτές. Στα παρακάτω διαγράµµατα ο κατακόρυφος άξονας είναι λογαριθµικός 
και εκφράζει τον αριθµό των κλάδων Nu, ενώ ο οριζόντιος άξονας είναι απλός αριθµητικός και 
εκφράζει την τάξη των κλάδων u. 
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Σχήµα 2. Υδρογραφικό δίκτυο του 
Πορταϊκού ποταµού και οι υπολεκάνες 6ης 
τάξης. Με τη διακεκοµµένη µαύρη γραµµή 
απεικονίζονται τα όρια των δύο υπολεκανών. 
 
 
 
 
 
 

Από το διάγραµµα που προκύπτει για ολόκληρη τη λεκάνη παρατηρούµε ότι υπάρχει µια 
απόκλιση της ευθείας για τους κλάδους 4ης τάξης (µείωση του αριθµού τους). 
 

 

 
 

 
 

Α. 1ος Νόµος του Horton για ολόκληρη 
τη λεκάνη. 

 

 

 
 
 

Β. 1ος Νόµος του Horton για την 
πρώτη υπολεκάνη 6ης τάξης (6.1). 

 

 

 
 
 
Γ. 1ος Νόµος του Horton για την 

δεύτερη υπολεκάνη 6ης τάξης (6.2). 

 
Σχήµα 3. Η εφαρµογή του 1ου Νόµου του Horton για την υδρολογική λεκάνη του Πορταϊκού 

ποταµού και για τις δύο κύριες υπολεκάνες 6ης τάξης. 
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Παρατηρώντας τα διαγράµµατα βλέπουµε ότι στην υπολεκάνη 6.1. υπάρχει µια µικρή απόκλιση 
της ευθείας στους κλάδους 4ης τάξης ενώ στην υπολεκάνη 6.2. υπάρχει σαφής απόκλιση στους 
κλάδους 4ης και 5ης τάξης. Θέλοντας να ερµηνεύσουµε τις αποκλίσεις αυτές µπορούµε να πούµε ότι: 
I. η υπολεκάνη 6.1. βρίσκεται κατά ένα µεγάλο µέρος της στο περιθώριο του τεκτονικού 

βυθίσµατος της Θεσσαλίας, επηρεαζόµενη έτσι άµεσα από το γεγονός αυτό, κάτι που 
απεικονίζεται µε την µη οµαλή ανάπτυξη των κλάδων 4ης τάξης  

II. για την υπολεκάνη 6.2 οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται αφενός µεν στην γεωλογία που επικρατεί 
σε αυτήν, αφετέρου δε στην τεκτονική. Η επίδραση της δεύτερης έχει ως αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη µιας κλιµακωτής µορφής υδρογραφικού δικτύου. Oι κλάδοι 3ης τάξης συµβάλλουν  
απευθείας µε τους κλάδους 5ης τάξης αποτρέποντας έτσι την δηµιουργία κλάδων 4ης τάξης. 

 
3.2 Εφαρµογή του 2ου Νόµου του Horton (µήκους των κλάδων). 

Η εφαρµογή του 2ου νόµου του Horton έγινε και αυτή τόσο στην κύρια λεκάνη όσο και στις δύο 
υπολεκάνες 6ης τάξης. Η γραφική παράσταση και εδώ δίνεται από ένα διάγραµµα στο οποίο ο 
κατακόρυφος άξονας είναι λογαριθµικός και εκφράζει το αθροιστικό µέσο µήκος των κλάδων ΣLu, 
ενώ ο οριζόντιος άξονας είναι απλός αριθµητικός και εκφράζει την τάξη των κλάδων u.  
 

 
Σχήµα 4. Η εφαρµογή του 2ου Νόµου του 

Horton για ολόκληρη τη υδρολογική 
λεκάνη του Πορταϊκού ποταµού. 

Από το παραπάνω διάγραµµα 
παρατηρούµε ότι η ευθεία διατηρείται µέχρι 
και τους κλάδους 6ης τάξης ενώ µετά 
παρεκλίνει. Παρατηρώντας την υδρολογική 
µας λεκάνη στο σηµείο ένωσης των δύο 
κλάδων 6ης τάξης, βλέπουµε ότι ο 
σχηµατιζόµενος κλάδος 7ης τάξης έχει µικρό 
µήκος διότι αµέσως συµβάλλει µε τον 
Πηνειό. Το γεγονός αυτό είναι που προκαλεί 
την απόκλιση στην γραφική παράσταση.  

Κάτι ανάλογο συµβαίνει όπως βλέπουµε 
παρακάτω και στην πρώτη υπολεκάνη 6ης 
τάξης, όπου το µήκος του κλάδου 6ης τάξης 
είναι µικρό, διότι ενώνεται αµέσως σχεδόν µε 
τον άλλο κλάδο 6ης τάξης προς σχηµατισµό 
αυτού της 7ης. Αποτέλεσµα η απόκλιση από 
την ευθεία στο σηµείο µεταξύ των κλάδων 5ης 
και 6ης τάξης. 
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Σχήµα 5. Η εφαρµογή του 2ου Νόµου του Horton για τις δύο κύριες υπολεκάνες 6ης τάξης του 

Πορταϊκού ποταµού. 
 

Στο διάγραµµα της υπολεκάνης 6.2 βλέπουµε ότι η καµπύλη που προκύπτει τείνει να 
σχηµατίσει ευθεία παρουσιάζοντας µικροαποκλίσεις. Σε µερικές υπολεκάνες µικρότερης τάξης οι 
αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόµα πιο αισθητές, χωρίς όµως να είναι συγκεκριµένη η τάξη στην 
οποία παρουσιάζονται. Και σε αυτή την περίπτωση η πιθανότερη αιτία είναι η τεκτονική, που λόγω 
των ρηγµάτων, προκαλεί κατακερµατισµό στα πετρώµατα µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη και αύξηση 
του µέσου µήκους των κλάδων.  

Όπως είναι φυσικό, απόλυτη ευθεία είναι εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει για οποιοδήποτε 
φυσικό µελετούµενο υδρογραφικό δίκτυο. Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος νόµος του Horton 
αναφέρονται σε ένα µοντέλο υδρογραφικού δικτύου, το οποίο έχει αναπτυχθεί τέλεια πάνω σε ένα 
εντελώς ισότροπο µέσο χωρίς την επίδραση της τεκτονικής. Στην περίπτωση µας, από την µία η 
τεκτονική και από την άλλη η ανισοτροπία των πετρωµάτων έχουν επιδράσει στην διαµόρφωση του 
υδρογραφικού δικτύου, γεγονός που αποτυπώνεται σε όλα τα διαγράµµατα τόσο των µεγάλων 
λεκανών όσο και σε αυτά των µικρότερων τάξεων.  

 
3.3 Υδρογραφική πυκνότητα και συχνότητα. 

Ως υδρογραφική πυκνότητα (ή πυκνότητα αποστραγγίσεως), ονοµάζεται ο λόγος του συνολικού 
µήκους των κλάδων των κοιτών όλων των τάξεων σε µία λεκάνη απορροής, προς το εµβαδόν της 
λεκάνης αυτής. Εκφράζει έτσι τον αριθµό των km (ή m) µέσα σε µια κοίτη ρεύµατος, η οποία 
διατηρείται από επιφάνεια αποστραγγίσεως 1 km2 (ή m2), (Horton 1945, από Αστάρα 1980). 
Συµβολίζεται µε D, έχει µαθηµατικό τύπο Du = (ΣL)u/Au και µετριέται σε km-1 (ή m-1). 

 

 
 
Σχήµα 6. Οι τιµές υδρογραφικής πυκνότητας και συχνότητας για τις υπολεκάνες 6ης 5ης και 4ης τάξης 

του υδρογραφικού δικτύου του Πορταϊκού ποταµού. 
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Υδρογραφική συχνότητα ονοµάζεται ο λόγος του συνολικού αριθµού των κλάδων των κοιτών 

όλων των τάξεων σε µία λεκάνη απορροής, προς το εµβαδόν της λεκάνης αυτής (Horton 1945, από 
Αστάρα 1980). Συµβολίζεται µε Fu, έχει τύπο Fu = (ΣΝ)u / Au και µετριέται σε Km-2. Αυτή είναι µια 
συµπληρωµατική µέτρηση της υφής του αναγλύφου, αλλά είναι ανεξάρτητη της υδρογραφικής  
πυκνότητας, γιατί εξαρτάται µόνο από τον αριθµό των κοιτών και όχι από το µήκος τους.  

Στο παραπάνω σχήµα 6 φαίνονται οι υδρογραφικές πυκνότητες (D) και συχνότητες (F) για 
ολόκληρη τη λεκάνη καθώς και για τις υπολεκάνες 6ης, 5ης και 4ης τάξης. Όπως παρατηρείται, οι 
τιµές της υδρογραφικής πυκνότητας κυµαίνονται από 2,11 έως 4,65 km-1 ενώ αυτές τις 
υδρογραφικής συχνότητας από 3,92 έως 13,27 km-2, τιµές δηλαδή αρκετά υψηλές για τις 
περισσότερες από τις προαναφερόµενες υπολεκάνες (Σωτηριάδης & Ψιλοβίκος 1984). 

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι µερικές από αυτές παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιµές D 
και F. Αξιοσηµείωτο είναι µάλιστα ότι οι υψηλές τιµές πυκνότητας υπάρχουν και σε ασβεστολιθικές 
περιοχές. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι πρόκειται για ‘’κληρονοµηµένο’’ υδρογραφικό δίκτυο από 
τους επωθηµένους, πάνω στον ασβεστόλιθο, οφειολίθους. Το δίκτυο αυτό δηλαδή αναπτύχθηκε 
αρχικά πάνω στους οφειολίθους, οι οποίοι στη συνέχεια διαβρώθηκαν και το υπάρχον δίκτυο 
αποτυπώθηκε στους υποκείµενους ασβεστολίθους. 

Αναφορικά τώρα µε τις υψηλές τιµές της υδρογραφικής συχνότητας σε όλη γενικά την περιοχή, 
αυτές είναι δείγµα της πρόσφατης ανάπτυξης του υδρογραφικού δικτύου και των διεργασιών 
ανανέωσης-αναγέννησης του Πορταϊκού. 

 
3.4 Η επιρροή της γεωλογικής δοµής και της τεκτονικής στην ανάπτυξη του 

υδρογραφικού δικτύου. 
Στην εργασία αυτή κατασκευάστηκαν και παρατίθενται παρακάτω (Σχ. 7), ροδοδιαγράµµατα 

διευθύνσεων για κάθε τάξη κλάδων για την κύρια λεκάνη. Σκοπός των ροδοδιαγραµµάτων αυτών 
είναι να επιβεβαιώσουν την σχέση που υπάρχει µεταξύ της τεκτονικής και της διεύθυνσης των 
κλάδων του υδρογραφικού δικτύου συγκρίνοντας τις επικρατούσες διευθύνσεις των τεκτονικών 
στοιχείων µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις των κλάδων του δικτύου. 

 

 

 
 
 
 
 
Σχήµα 7. Ροδοδιαγράµµατα 
διευθύνσεων των κλάδων 
όλων των τάξεων για 
ολόκληρη τη λεκάνη. 

 

 
Η υδρολογική λεκάνη του Πορταϊκού ποταµού αναπτύσσει το δίκτυο της στο ∆υτικό τµήµα σε 

σχηµατισµούς της σειράς Κόζιακα (Λέκκας 1988 ) ενώ το Ανατολικό Νοτιοανατολικό της τµήµα 
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αναπτύσσεται πάνω στους σχηµατισµούς της Ζώνης Πίνδου. Μέρος της λεκάνης αναπτύσσεται και 
στις αποθέσεις της θεσσαλικής πεδιάδας.  

Οι ρηξιγενής τεκτονικές δοµές της περιοχής για την οικονοµία της παρούσας εργασίας, µπορούν 
να διακριθούν σε δύο µεγάλες οµάδες µε σχετική χρονική διαδοχή (Λέκκας1988, Caputo R. 1990): 

Οµάδα Α: Περιλαµβάνει τα περιθωριακά κανονικά ρήγµατα της Μεσοελληνικής αύλακας που 
ουσιαστικά την οριοθετούν και φέρνουν σε επαφή τους σχηµατισµούς της ενότητας ∆υτικής 
Θεσσαλίας µε τους Μολασσικούς σχηµατισµούς. Έτσι πρόκειται για ρήγµατα ίδιας ηλικίας µε την 
ηλικία των Μολασσικών σχηµατισµών δηλαδή Ολιγοκαίνου – Μειοκαίνου. Η επικρατούσα 
διεύθυνση των ρηγµάτων αυτών είναι Β∆ – ΝΑ.  

Στην οµάδα αυτή εντάσσονται και τα παλαιότερα επωθητικά και ανάστροφα ρήγµατα που 
τοποθετούν την σειρά Κόζιακα επί των σχηµατισµών της Πίνδου.  

Οµάδα Β: Περιλαµβάνει κανονικά κυρίως ρήγµατα τα οποία τέµνουν όλες τις προϋπάρχουσες 
δοµές, φέρνουν σε επαφή Αλπικούς σχηµατισµούς µε σύγχρονες αποθέσεις, δηµιουργούν έντονες 
µορφολογικές ανωµαλίες, καλύπτονται συχνά από πλευρικά κορήµατα και έχουν εν γένει όλα τα 
χαρακτηριστικά πρόσφατων διαρρήξεων. Η ηλικία τους τοποθετείται στο Πλειόκαινο– Τεταρτογενές 
και η διεύθυνση τους ΒΑ – Ν∆. 

Στο παραπάνω Σχήµα 7 φαίνονται τα ροδοδιαγράµµατα διευθύνσεων των κλάδων όλων των 
τάξεων για ολόκληρη τη λεκάνη. Από την ανάλυσή τους προκύπτουν τα εξής: 

Στα ροδοδιαγράµµατα µικρών τάξεων (1ης και 2ης) η επικρατούσα διεύθυνση των κλάδων είναι 
ΒΑ – Ν∆ και Α – ∆, συµπίπτει δηλαδή µε την επικρατούσα διεύθυνση των νεωτέρων ρηγµάτων 
ηλικίας Πλειοκαίνου – Τεταρτογενούς. Οι πιο πρόσφατοι δηλαδή κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου 
δείχνουν να έχουν επηρεαστεί από την νεοτεκτονική του Τεταρτογενούς. Από την άλλη πλευρά η 
καλή ανάπτυξη των κλάδων αυτών σχεδόν κάθετα µε τους µεγαλύτερους κλάδους οφείλεται στη 
ευνοϊκή γεωλογική δοµή της περιοχής. 

Στα ροδοδιαγράµµατα των µεγαλυτέρων τάξεων (3ης και 4ης) η επικρατούσα διεύθυνση των 
κλάδων είναι Β∆ – ΝΑ, συµπίπτει δηλαδή µε την διεύθυνση των ρηγµάτων ηλικίας Ολιγοκαίνου – 
Μειοκαίνου ρήγµατα δηλαδή παλαιότερα από αυτά που επηρρέασαν τους νεώτερους κλάδους. 

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν θα µπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει σαφής σχέση της 
τεκτονικής µε την ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου µε τους νεώτερους κλάδους να ακολουθούν 
τα πιο πρόσφατα ρήγµατα και τους παλαιότερους κλάδους να ακολουθούν τα παλαιότερα ρήγµατα. 
Την σχέση αυτή έρχεται να συµπληρώσει η γεωλογία, που µε τη σειρά της συµβάλλει στην 
διαµόρφωση των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν πάνω 
στις διευθύνσεις που δηµιούργησε η τεκτονική. 

Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στις δύο υπολεκάνες 6ης τάξης γεγονός που ενισχύει τα όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω για άµεση σχέση τεκτονικής και γεωλογίας στην ανάπτυξη του 
υδρογραφικού δικτύου. 

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

4.1 Υψοµετρικό ολοκλήρωµα – υψοµετρική καµπύλη. 
Για την ανάλυση του αναγλύφου της περιοχής µελέτης υπολογίστηκε αρχικά η υψοµετρική 

καµπύλη και το υψοµετρικό ολοκλήρωµα για ολόκληρη τη λεκάνη και µετέπειτα, θα δούµε στη 
συνέχεια γιατί, και για τις δύο υπολεκάνες 6ης τάξης. 

Το υψοµετρικό ολοκλήρωµα είναι η έκφραση, µε µία τιµή, του σταδίου απογυµνώσεως µιας 
λεκάνης απορροής. Η υψοµετρική καµπύλη δείχνει µε απλό τρόπο την κατανοµή της µάζας του 
αναγλύφου µέσα στη λεκάνη, µια λεκάνη που ορίζεται από την περίµετρό της  και από δύο επίπεδα, 
ένα βασικό επίπεδο διερχόµενο από το στόµιο της λεκάνης και ένα επίπεδο κορυφής διερχόµενο 
από το ψηλότερο σηµείο του υδροκρίτη της λεκάνης. Με τον παραπάνω τρόπο η υψοµετρική 
καµπύλη περιγράφει τη λεκάνη απορροής σε µια κατά µήκος τοµή (Αστάρας 1980). 

Για να κατασκευάσουµε την υψοµετρική  καµπύλη, στον άξονα x τοποθετούµε τις τιµές α1/Α, 
όπου α1 το επίµερους κάθε φορά αθροιζόµενο εµβαδό και Α το ολικό εµβαδό της λεκάνης και στον 
άξονα y τις τιµές h/H, όπου h η υψοµετρική διαφορά µεταξύ της µετρούµενης επιφάνειας και του 
στοµίου της λεκάνης και Η η υψοµετρική διαφορά από το στόµιο εως την κορυφή της λεκάνης. Έτσι 
ύστερα από υπολογισµούς για την εξεταζόµενη λεκάνη κατασκευάσθηκε ο παρακάτω πίνακας και 
στη συνέχεια έγινε η υψοµετρική καµπύλη για ολόκληρη τη λεκάνη. 
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Σχήµα 8. Πίνακας τιµών για ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη. 
 
Στις παραπάνω τιµές πρέπει επίσης να συµπεριλάβουµε αυτές για: 

• a = 0 ⇒  x = 0 και επειδή τότε h = H ⇒  y = 1 
• h = 0 ⇒  y = 0 και επειδή τότε a = A ⇒  x = 1 

 

 
 

Σχήµα 9. Υψοµετρική καµπύλη για ολόκληρη την υδρολογική του Πορταϊκού ποταµού. 
 

Το εµβαδό κάτω από την σχηµατιζόµενη υψοµετρική καµπύλη αποτελεί το 29,15 % του ολικού 
τετραγώνου, δηλαδή αντιστοιχεί σε ένα υψοµετρικό ολοκλήρωµα S = 29,15 %. Σύµφωνα µε τον 
Strahler (1952, 1957, 1964) η µετάβαση από το στάδιο της «νεότητας» στο στάδιο της 
«ωριµότητας», ανταποκρίνεται κατά προσέγγιση στο υψοµετρικό ολοκλήρωµα S = 60% και από το 
στάδιο της «ωριµότητας» σε αυτό του «γήρατος» στο S = 35% (Αστάρας 1980). 

 Η τιµή του υψοµετρικού ολοκληρώµατος δεν αποτελεί έκφραση του όγκου που έχει διαβρωθεί 
και µεταφερθεί σε κάθε λεκάνη, γιατί δεν πρόκειται για µια στατική περιοχή που διαβρωνόταν αλλά 
για µια τεκτονικά διαµορφωµένη περιοχή που προέκυψε από µεγάλες κατακόρυφες µετακινήσεις. 
Έτσι εξηγείται η µορφή της υψοµετρικής καµπύλης καθώς και η µικρή τιµή του υψοµετρικού 
ολοκληρώµατος, που σε διαφορετική περίπτωση θα έδειχνε µια περιοχή που βρίσκεται σε στάδιο 
γήρατος. Εξάλλου σύµφωνα µε τον Strahler (1952, 1954, 1958, 1964) τέτοιες µορφές υψοµετρικών 
καµπυλών και τόσο χαµηλές τιµές υψοµετρικών ολοκληρωµάτων δείχνουν περιοχές, που µπορεί να 
εµφανίζουν µορφή σταδίου γήρατος αλλά στην πραγµατικότητα αποτελούν µεταβατικό στάδιο 
(monadnock phase). Τους συντελεστές αυτούς εποµένως δεν µπορούµε να τους δούµε σαν 
απόλυτες τιµές, αλλά µόνο σαν συγκριτικές τιµές µεταξύ υπολεκανών. 
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Για το λόγο αυτό  στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι  υψοµετρικές  καµπύλες και υπολογίστηκαν  
τα  υψοµετρικά ολοκληρώµατα για τις δύο υπολεκάνες 6ης τάξεως µε σκοπό να συγκριθούν 
µετέπειτα οι τιµές τους. 

Όπως φαίνεται, το υψοµετρικό ολοκλήρωµα για την ανατολική υπολεκάνη είναι αρκετά χαµηλό 
(17,35%) σε σχέση µε αυτό της δυτικής υπολεκάνης (42,35%) ενώ η τιµή του για όλοκληρη τη 
λεκάνη έχει µια ενδιάµεση τιµή (29,15%). 

 
 

ΥΠΟΛΕΚΑΝΗ 6.1 ΥΠΟΛΕΚΑΝΗ 6.2 
 

Σχήµα 10. Υψοµετρικές καµπύλες για τις δύο κύριες υπολεκάνες 6ης τάξης (6.1 και 6.2) του 
Πορταϊκού ποταµού.  

 
Η διαφορά αυτή στην τιµή του υψοµετρικού ολοκληρώµατος µεταξύ των δύο υπολεκανών 6ης 

τάξεως οφείλεται στο γεγονός ότι ένα µεγάλο τµήµα της ανατολικής υπολεκάνης αναπτύσσεται 
µέσα στη τεκτονική λεκάνη της Θεσσαλίας, δηλαδή σε πεδινή περιοχή µε οµαλό ανάγλυφο. 
Αντίθετα η δυτική υπολεκάνη βρίσκεται µέσα σε ορεινό όγκο µε απότοµο ανάγλυφο και χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να προχωρήσει η διάβρωση και η υψοµετρική της καµπύλη να 
φθάσει στο όριο ισορροπίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η υδρολογική λεκάνη του Πορταϊκού ποταµού παρουσιάζει µια εντελώς ασύµµετρη ανάπτυξη 
(δείκτης ασυµµετρίας 1/4) γεγονός που οφείλεται τόσο στη γεωλογία των πετρωµάτων όσο και στην 
τεκτονική. 

Η µορφή του υδρογραφικού δικτύου µπορεί να χαρακτηριστεί κατά τόπους δενδριτική, 
παρουσιάζει όµως σε ορισµένες περιοχές στοιχεία τόσο κλιµακωτής, όσο και υποπαράλληλης 
µορφής. Η ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου έδειξε ότι υπάρχουν σαφείς αποκλίσεις τόσο για τον 
1ο όσο και για τον 2ο νόµο του Horton. Και στις δύο περιπτώσεις οι αποκλίσεις αποτελούν σαφή 
ένδειξη της ελεγχόµενης ανάπτυξης του υδρογραφικού δικτύου στην υδρολογική λεκάνη του 
Πορταϊκού ποταµού.  

Οι υψηλές τιµές υδρογραφικής πυκνότητας που παρουσιάζουν ορισµένες υπολεκάνες µε 
ασβεστολιθικά πετρώµατα οφείλονται σε ‘’κληρονοµηµένο’’ υδρογραφικό δίκτυο από υπερκείµενα 
πετρώµατα που διαβρώθηκαν (οφειόλιθοι). Οι υψηλές τιµές της υδρογραφικής συχνότητας σε όλη 
γενικά την περιοχή αποτελούν δείγµα της πρόσφατης ανάπτυξης του υδρογραφικού δικτύου και 
των διεργασιών ανανέωσης του Πορταϊκού.   

Τα ροδοδιαγράµµατα διευθύνσεων των κλάδων έδειξαν ότι οι πιο πρόσφατοι κλάδοι του 
υδρογραφικού δικτύου (1ης και 2ης τάξης) εµφανίζουν σαφή προτίµηση στην Β∆-ΝΑ διεύθυνση. 
Αντίθετα οι κλάδοι µεγαλύτερης τάξης εµφανίζουν σαφή Ν∆-ΒΑ ανάπτυξη σχεδόν κάθετη µε την 
προηγούµενη.  

Τέλος τα υψοµετρικά ολοκληρώµατα έδειξαν διαφοροποίηση των δύο κύριων υπολεκανών του 
υδρογραφικού δικτύου. Κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την ανάπτυξη της πρώτης στο δυτικό 
τεκτονικό περιθώριο της λεκάνης της Θεσσαλίας, όπου η απότοµη µορφολογία του ορεινού όγκου 
συναντά την επίπεδη πεδιάδα της Θεσσαλίας. Αντίθετα στη δεύτερη το υδρογραφικό δίκτυο που 
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βρίσκεται σε φάση ταχείας διάβρωσης µέσα στον ορεινό όγκο, δηµιουργεί απότοµο ανάγλυφο και 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την καταστροφή της χερσαίας µάζας και της µείωσης του 
επιφανειακού αναγλύφου. 
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ABSTRACT 

Portaikos river is a tributary of Pinios River located in Thessaly. It drains the southern part of 
Thessaly basin, and specifically the south part of the district of Tricala. This region is located at the 
border with the district of Karditsa. Portaikos River drainage basin covers an area of 294 km2, which 
is 2.8 % of the total drainage basin of Pinios River. The direction of Portaikos river drainage basin 
extends from SW-NE. 

The evolution of Portaikos River drainage network presents some specific morphometric 
features. Its analysis required the use of digital data, which were analyzed with G.I.S. software. 
During the study of the drainage network with the laws of drainage composition, we found a certain 
deviation of the 4th and 5th order streams. Geology has influenced significantly the estimated values 
of drainage density and frequency of the sub-basins. In some specific areas previous hydrographic 
features are inherited by the underlying rocks, which constitute the current surface morphology. The 
analysis of the rose diagrams of the tributaries showed a clear tendency in two main directions. The 
one extends from NE-SW and the other from NW-SE, almost vertical to each other. To conclude, 
the hypsometric (area altitude) analysis revealed that Portaikos River drainage network has 
developed upon a landmass of the western tectonic border of Thessaly basin. 


