
ТЕМА 1.6 ГДРОСФЕРА  (частина 2) 

Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. 

Річкові басейни. Живлення та режим річок 
Води суходолу – це частина водної оболонки Землі, до них відносять підземні води, води річок, 

льодовиків, озер і боліт, в яких зберігаються 3.5% загальних світових запасів води 

 Річка  _________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Виток      _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Гирло  _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Довжиною річки називають  _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Річкова система  це - ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Територія з  ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Межа  _________________________________________________________________________________________________ 

 Річка має два береги.  ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Русло __________________________________________________________________________________________________ 

 Заплава _______________________________________________________________________________________________ 

 Тераси  ________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Дельта  ________________________________________________________________________________________________ 

 Поріг __________________________________________________________________________________________________ 

 Водоспад ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Річковий стік  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Чим більший похил річки, тим більшу руйнівну роботу вона виконує. Процес руйнування річкою гірських порід 

називається  річковою ерозією. 
 Падіння річки  _________________________________________________________________________________________ 

 Похил різки____________________________________________________________________________________________ 

За характером течії річки бувають: 
 Гірські ________________________________________________________________________________________________ 

 Рівнинні _______________________________________________________________________________________________ 

Зміну води в річці впродовж року називають водним режимом річки 
Повінь Межень Паводок Льодостав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Джерела живлення 

Дощове 

Снігове 

Підземними водоймами 

Льодовикове 



 Назва та величина Місцезнаходження 

Найвищий водоспад    

Найповноводніша річка   

Найдовша річка світу   

Найдовша річка Європи   

Найдовша річка Північної  

Америки 

  

Найдовша річка Азії   

Найдовша річка Австралії   

Озера, їх походження 
Озеро -  це природна заглибина на суходолі, що заповнена водою. 

Всі озера Землі займають площу 1,8% площі суходолу. Від моря озеро відрізняється відсутністю 

зв’язку з океаном.  
За розмірами їх поділяють на дуже великі (площею понад 1000 км2), великі (площею понад 100 км2), 

середні (10-100 км2) і малі (менше ніж 10 км2). 

 З річковими і підземними водами в озера надходять солі. Солоність озер може бути у багато разів 

вищою, ніж солоність океанічних вод. За солоністю розрізняють озера прісні (солоність до 1%о), 

солонуваті (до 25%о).  

 

 

 

За походженням улоговин 

Тектонічні (у розломах та 

прогинах земної кори) 

 

Вулканічні ( у кратерах 

згаслих вулканів0 

 

Реліктові (залишки 

давнього моря) 

 

Льодовикові (наслідок 

роботи давніх льодовиків) 

 

Озера-стариці (у долинах 

річок з частин старого 

річища) 

 

Карстові ( у порожнинах 

після розчинення гірських 

порід водою) 

 

Загатні (внаслідок 

перекриття річки завалом) 

 

Лиманні (відокремлені від 

моря піщаними косами, 

солоні) 

 

 

Найбільше за площею озеро  

Найсолоніше, найнижче  

Найглибше озеро у світі  

Блукаюче озеро  

Найвисокогорніше  

Найбільші озера ( за зменшенням площі) 

 

 

 

 

За водним режимом 

До безстічних 

 

 

 

 

 

Стічними озерами 

Протічні 

Класифікація озер 



Болота 
Болото  _______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Займають 5% суходолу.  Для утворення болота необхідно багато опадів. Близьке розташування підземних 

вод, плоский рельєф, близьке залягання водонепроникного  шару порід. 

Болота поділяються на низинні, верхові та перехідні 
 Низинні  ____________________________________________________________________________ 

 Верхові _____________________________________________________________________________ 

 Перехідні ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Роль у природі 
 ______________________________________________________________________________________            

 ______________________________________________________________________________________      

 ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

Болота виникають при заростанні озер. Спочатку на дні озера відкладаються мул, пісок, рештки рослин. 

Озеро поступово міліє. Підводна рослинність змінюється надводною, вологолюбною, що вкриває всю його 

поверхню. Коли ці рослини відмирають, їхні рештки відкладаються на дні. З часом вони нагромаджуються, 

ущільнюються і перетворюються на торф. Так на місці озера з’являється болото.  

В межах України найбільше боліт на Поліссі (особливо у Волинській, Рівненській та Чернігівській 

областях. 

                                                                Льодовики 
Льодовики  _________________________________________________________________________________ 

Утворюються з твердих атмосферних опадів у районах із низькими температурами повітря, коли снігу 

випадає більше, ніж може розтанути. Займають 11% площі суходолу. У льодовиках сконцентрована 

найбільша кількість чистої прісної води на Землі (70%). Вивченням льодовиків займається наука 

гляціологія 

Розрізняють гірське (у Гімалаях, Альпах та інших високих горах) і покривне (на рівнинах) зледеніння. До 

найбільших покривних льодовиків належить льодовик Антарктиди. Від центру цього континенту 

льодовик сповзає до морського узбережжя. Тут від нього відколюються величезні брили і, потрапляючи в 

океан, стають плаваючими крижаними горами - айсбергами. 

Робота льодовиків ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Льодовики формують: 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Снігова лінія  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Багаторічна мерзлота _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Штучні водойми 

Штучні водойми – водойми створені людиною 

 

 



 Водосховища  ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Канали  _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ставки _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Підземні води. Водопроникні та водотривкі породи 
Підземні води        ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

На підземні води припадає близько 23% всієї прісної води на Землі. Під дією підземних вод утворюються 

карстові печери. Для їх утворення необхідна достатня кількість атмосферних опадів і залягання 

водопроникних шарів гірських порід над водотривкими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопроникні гірські породи   ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Водотривкі (водонепроникні) породи    ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


