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Surface Water
Resources of
Karnataka
The West- flowing rivers flow
well within the coastal parts of
Karnataka and meet the
Arabian Sea. These are intra
state rivers. While, Eastflowing rivers are interstate
and mainly harnessed for
irrigation purposes.

Karnataka is harnessing water
both by means of surface and
ground water resources. Surface
water is harnessed through a large
network of rivers. This network of
rivers is divided by a ridge of the
Western Ghats. This ridge is also
act as a divide between Westflowing and East- flowing rivers.
Most of these rivers originates in
the Western Ghats. The Westflowing rivers flow well within the
coastal parts of Karnataka and
meet the Arabian Sea. These are
intra state rivers. While, Eastflowing rivers are interstate and
mainly harnessed for irrigation
purposes. Krishna, Cauvery are
the major East-flowing rivers, and
yield prominent amount of surface
runoff to the total flow. The Westflowing rivers convey more than
half the surface runoff of the state,
amounts to be 57%, of which the
planned
utilization
still
undermined. As the irrigation
water demand for the Westflowing rivers are minute, or
undefined, a fallacy has been
created that the water reaching the
sea is waste. This so called ideal
concept has caused the origin of
over ambitious river diversion
projects.

Symon’s Rain Gauge situated in
SDMIT Campus
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The Saga of Rain
Gauges
Surface Water
Resources of
Karnataka
ಹರಿವಿನ ಉಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪನರಂಪರಿಕ
ನೀರ ಮೂಲಗಳು

The Saga of Rain Gauges
Indian history has documented first ever Rain Gauge
back in Koutilya’s Arthashastra. Modern Rain gauging
technology has extended starting from non-recording
type to the most expensive telemetric type of gauges.

Rainfall

being one of the
components in the hydrological
cycle carries most of the water to
the Earth. Rain gauges, from nonrecording to the extent of telemetric
have been developed to gauge the
precipitation-mostly rainfall in
Indian context. Early efforts of
recording the rainfall in India goes
back to the era of Chanakya in fourth
century B.C., who documented the
procedure of recording rainfall by
means of rain gauges- formally
known as Varshanana in his
Arthashastra.
In the modern rain gauging system,
George James Symons(1838-1900) a
well
known
figure
and
acknowledged by people across the
world for his publication works on
British Rainfall.

It was Symon who’s efforts are
seldom
remembered
in
standardization of rain gauges.
The rain gauges designed by
Symon are of copper, with a five
inch funnel having placed at a
foot distance above the ground.
Non-recording Symon’s rain
gauge employs a five inch
cylindrical outer cover which
houses a rain receiver through a
funnel. The volume of rainfall
collected in the receiver bottle is
conveyed in terms of depth of
rainfall occurring at that place.
Daily rainfall reading is taken at
8.00 A.M., Indian standard,
which represents the rainfall
incurred for previous 24 hours.

It is estimated that 70% of worldwide water is used for irrigation, with 15-35% of
irrigation withdrawals being unsustainable. It takes around 2,000 - 3,000 litres of
water to produce enough food to satisfy one person's daily dietary need.

Rainfall in August at Ujire

Monthly Cumulative of 55.5 cm
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ಹರಿವಿನ ಉಗಮ

ಮಳೆಯಂದುಂಟಾಗುವ ಹರಿವಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹರಿವಿನ್ ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ್
ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳು ಮಂಡಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾಟೆಮೋೋನ್ ನಂದ ಮೊದಲೆಮಗಂಡು
ಅನೆೋಕ್ ವಾದಗಳು ಪರಕ್ಟಿತ್ವಾಗಿವೆ. ಹಾಟೆಮೋೋನ್ನ್ ’ನೋರಿಂಗುವಿಕೆಗಿಂತ್ ವಿಪುಲ’
ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಮೈದಾನ್, ಸಮತ್ಟಾಾದ ಪರದೆೋಶ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಮಂದಿಕೆಮಳುುತ್ಿದೆ.

ಪನರಿಭನಷಿಕ ಪದಗಳು

ಮಳೆ - Rainfall
ಹರಿವು - Runoff
ಜಲಚಕ್ರ - Hydrologic cycle
ಇಂಗುವಿಕೆ- Infiltration
ತ್ತೋವರತೆ - Intensity
ಚರ - Variable
ತೆಮೋಯಸಿದ - Saturated
ಅಂತ್ವಾಯೋಪಿತೆ - Permeability
ಒಳಸೆಮೋರು - Percolation
ಆವಿ - Evaporation
ಪಾರಂಪರಿಕ್ - Traditional
ಜಲನ್ಷ್ಾಗಳು – Water losses
ಬಾಷ್ಪೋಕ್ರಣ - Transpiration

ಜಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ್ ನೋರಿನ್ ಚಲನೆಗೆ ಸಮಯೋನೆೋ
ಮಮಲಾಧಾರ. ಜಲಚಕ್ರವು ನೋರಿನ್ ಚಲನೆ, ಹರಿವು
ಮತ್ುಿ
ಸಂಗರಹಣೆಯ
ಅನ್ಂತ್
ಪರಕ್ರಯ.
ವಾತಾವರಣದ ನೋರಿನ್ ಪರಮುಖ ಸೆಲೆ ಮಳೆಯೋ
ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ್ವೆೋ ಮೊದಲೆಮಗಂಡು ಇನ್ುಿಳಿದ
ಸಮಶ್ಚೋತೆಮೋಷ್ಿ
ಪರದೆೋಶ್ದ
ಭಮಭಾಗಗಳಿಗೆ
ಹಿಮಪಾತ್ವನ್ುಿ
ಹೆಮರತ್ುಪಡಿಸಿ,
ಮಳೆಯೋ
ಜಲಗೆಮೋಳಕೆಕ ಪರಮುಖ ಒಳಸುಳಿ. ಮಳೆಯ ನೋರು
ಯಾವುದಾದರೆಮಂದು ಮೋಲೆೈಯನ್ುಿ ತಾಕ್ದಾಗ ಅದು
ಹರಿವಾಗುತ್ಿದೆ.
ಮಳೆ
ಮತ್ುಿ
ಹರಿವಿನ್
ಅಂತ್:ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ್
ನ್ಷ್ಾಗಳು
ಪರಮುಖವಾಗುತ್ಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ಹಾಗಮ ಹರಿವಿನ್
ಆಯವಯಯಗಳು ಜಲನ್ಷ್ಾಗಳನ್ುಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ನೋರಿನ್
ಇಂಗುವಿಕೆ,
ಒಳನ್ುಸುಳುವಿಕೆ,
ಒಳಸೆಮೋರುವಿಕೆ, ಆರುವಿಕೆ, ಬಾಷ್ಫೋಕ್ರಣಗಳು ಈ
ಹಿಂದೆ ಹೆೋಳಿದ ಜಲನ್ಷ್ಾಗಳೆೋ ಆಗಿವೆ.
ಮಳೆಯಂದುಂಟಾಗುವ ಹರಿವಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹರಿವಿನ್
ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ್ ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳು
ಮಂಡಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾಟೆಮೋೋನ್ ನಂದ ಮೊದಲೆಮಗಂಡು
ಅನೆೋಕ್ ವಾದಗಳು ಪರಕ್ಟಿತ್ವಾಗಿವೆ. ಹಾಟೆಮೋೋನ್ನ್
’ನೋರಿಂಗುವಿಕೆಗಿಂತ್ ವಿಪುಲ’ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಮೈದಾನ್,
ಸಮತ್ಟಾಾದ
ಪರದೆೋಶ್ಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ
ಹೆಮಂದಿಕೆಮಳುುತ್ಿದೆ. ಈ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಹೆೋಳುವಂತೆ,
ನೋರಿಂಗುವ ಚೆೈತ್ನ್ಯಕ್ಕಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪನರಂಪರಿಕ ನೀರ ಮೂಲಗಳು

ಮಳೆಯು
ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ
ಅದು
ಹರಿವನ್ುಿ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ಿದೆ. ಅರಣಯಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ್
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ನೋರಿನ್
ಒಳನ್ುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ುಿ
ಹರಿಯಬಿಡುತ್ಿವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ್ ಮಳೆಯ
ತ್ತೋವರತೆಗಳಿಗೆ ಹರಿವಿನ್ ಉಗಮವಾಗುವುದೆೋ ಇಲಿ.
ಅಥಾೋತ್, ಹಾಟೆಮೋೋನಯನ್ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಎಲಾಿ
ಭಮಭಾಗಗಳಿಗೆ ಊರ್ಜೋತ್ವಾಗುವ ವಾದವಲಿ.
ಹಾಟೆಮೋೋನಯನ್ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ದಟಾ-ಇಳಿಜಾರಿನ್
ಕಾನ್ನ್ ಪರದೆೋಶ್ಗಳ ಹರಿವಿನ್ ಉಗಮವನ್ುಿ
ಸಪರಮಾಣೋಕ್ರಿಸುವುದಿಲಿ. ಇದು ಹಾಟೆಮೋೋನಯನ್
ಸಿದಾಧಂತ್ದ
ಹೆಮರತಾಗಿ
ಇನ್ಮಿ
ಉಳಿದ
ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳ ಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಇಂಬು ನೋಡುತ್ಿದೆ.
’ಚರಮಮಲ ಪರದೆೋಶ್ಗಳ ಹರಿವಿನ್ ಸಿದಾಧಂತ್’ವು ದಟಾ
ಹಾಗಮ
ಇಳಿಜಾರು
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಿೋಳುವ
ಮಳೆಯಂದಾಗುವ ಹರಿವನ್ುಿ ಸಿದಧಪಡಿಸುತ್ಿದೆ. ಈ
ಪರದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ತ್ತೋವರತ್ರವಾದ
ಮಳೆಯು ನ್ದಿೋಸಾಮಿಪಯದ ಇಳಿಜಾರು ಹಾಗಮ
ಇಕೆಕಲಗಳ
ಪಾದವನ್ುಿ
ತೆೋವಯುತ್ವಾಗಿ
ಮಾಡುತ್ಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಈ ಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಮಳೆಯ
ತ್ತೋವರತೆಗಳಿಗನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಕೆಮೋಚನ್ ಮತ್ುಿ
ವಿಕ್ಸನ್ವನ್ುಿ
ಹೆಮಂದುತ್ಿವೆ.
ಆದುದರಿಂದ
ಇವುಗಳನ್ುಿ ಚರಮಮಲಪರದೆೋಶ್ಗಳೆನ್ುಿವರು. ಈ
ಸಿದಾಧಂತ್ದ ಪರಕಾರ, ಹರಿವು ಕೆೋವಲ ಸಂಕೆಮೋಚನ್
ಮತ್ುಿ ವಿಕ್ಸನ್ ಹೆಮಂದುತ್ತಿರುವ ಪರದೆೋಶ್ಗಳಿಂದಲೆೋ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಕ್ಳೆದ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಾಗಮ ಇನಿತ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ನೋರ ಮಮಲಗಳ ನೋರಾವರಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ,
ಜಲಾಶ್ಯಗಳ ಅವಾಯಹತ್ ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆ ಏರುಗತ್ತಯನ್ುಿ ಕ್ಂಡಿತ್ು. ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ-ಹಸಿರು ಕಾರಂತ್ತಯಮ ಕಾರಣವೆೋ
ಸರಿ. ಕ್ನಾೋಟಕ್ದ ಬಹುಪಾಲು ಪೂವಾೋಭಿಮುಖ ಹಾಗಮ ಕೆಲ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖೋ ನ್ದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್
ಜಲಾಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ್ವಾದವು.

ಕ್ನಾೋಟಕ್ದ ಭಮಮೋಲೆೈಸವರಮಪದ ವಿಶ್ಚಷ್ಾತೆ ಹಾಗಮ ನ್ದಿಜಾಲಗಳು ರಾಜಯದ ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣೋಭಮತ್ಗಳು. ಮುಖಯವಾಗಿ, ಕ್ನಾೋಟಕ್ದ
ಪಾರಕ್ೃತ್ತಕ್ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಮೈದಾನ್, ಮಲೆನಾಡು, ಹಾಗಮ ಕ್ರಾವಳಿ ಪರದೆೋಶ್ಗಳು ಹಲಬಗೆಗಳ ಸುಸಿಿರ ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುಿ
ಹುಟುಾಹಾಕ್ವೆ. ಮಳೆಯ ನೋರಿನ್ ಅನಯಮಿತ್ ಹರವು ಇದಕೆಕ ಬಹುಮುಖಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಯದ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ನೋರಿನ್ ನೋರಾವರಿ ಮುಂತಾದ ಬಳಕೆಗಳು ಹಲವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿೂಳಿತ್ವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ-ನೆೋರವಾಗಿ ನ್ದಿಗಳ ನೋರನ್ುಿ
ಕಾಲುವೆಗಳ ಮಮಲಕ್ ಜಮಿೋನಗೆ ಉಣಸುವುದು, ನ್ದಿಗಳ ನೋರನ್ುಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಿ ತ್ನ್ಮೂಲಕ್ ಆ ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆ, ನ್ದಿ ಕ್ಣವೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಂಡುಬರುವ ಕೆರೆಕ್ುಂಟೆಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಪರಸಿಭಮಮಿಯ ತ್ಲಪರಿಗೆಗಳು, ಕ್ರಾವಳಿಯ ಸುರಂಗಗಳು ಕೆಲ ಯಥಾರ್ೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕ್ಳೆದ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಾಗಮ ಇನಿತ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ನೋರ ಮಮಲಗಳ ನೋರಾವರಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ, ಜಲಾಶ್ಯಗಳ ಅವಾಯಹತ್ ನೋರಿನ್
ಬಳಕೆ ಏರುಗತ್ತಯನ್ುಿ ಕ್ಂಡಿತ್ು. ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ-ಹಸಿರು ಕಾರಂತ್ತಯಮ ಕಾರಣವೆೋ ಸರಿ. ಕ್ನಾೋಟಕ್ದ ಬಹುಪಾಲು ಪೂವಾೋಭಿಮುಖ ಹಾಗಮ
ಕೆಲ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖೋ ನ್ದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಜಲಾಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ್ವಾದವು. ದಖನ್ ಪರಸಿಭಮಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಭಮಹಿಡುವಳಿಗಳು
ಇಂದಿಗಮ ಪೂವಾೋಭಿಮುಖೋ ನ್ದಿಗಳ ನೋರನೆಿೋ ನೆಚ್ಚಿಕೆಮಂಡಿವೆ. ಉತ್ಿರ ಕ್ನಾೋಟಕ್ದ ಭಾಗಗಳು ಕ್ಪುಪಮಣಿನಂದ ಕ್ಮಡಿದುು, ಒಣ ಬೆೋಸಾಯಕೆಕ
ಯೋಗಯವಾದವು.ಆದುದರಿಂದಲೆೋ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೋ ನೋರಾವರಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮನ್ಗಂಡು ಬಾವಿ ಹಾಗಮ ಕೆರೆಗಳನ್ುಿ ನಮಿೋಸಲಾಗಿತ್ುಿ.ಬಿಜಾಪುರದ
ಸುಲಾಿನ್ರ ಬಾವಡಿ (ಬಾವಿ)ಗಳು ಇಂದಿಗಮ ಜಲ-ಪರಸುಿತ್. ರಾಜಯದ ಮಧಯಭಾಗಗಳು ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಯನೆಿೋ ಅವಲಂಬಿಸಿದುು, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ
ಅಣೆಕೆಟೆಾಗಳಿಂದ ನೋರನ್ುಿ ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಿದುರು. ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳು ಬೆಟಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿೋತ್ವಾಗಿದುು, ಮಳೆಯ ನೋರಿನ್ ಹರಿವನ್ುಿ ಬಂಧಿಸುತ್ಿವೆ.
1900ರ ಆಸುಪಾಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಚವಮೊಗೆಗಯಂದರಲೆಿೋ ಸುಮಾರು 8611 ಕೆರೆಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ುಿ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಗಳು ಬಲಪಡಿಸುತ್ಿವೆ. ಇನ್ುಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಟೆಾಕ್ಲಾಯಣಗಳು, ಮದಕ್, ತ್ಲಪರಿಗೆಗಳು ಮಾನ್ವನಮಿೋತ್ ನೋರಿನ್ ಸಂಗರಹಣೆಯ ಮಮಲಗಳು.
ಕ್ರಾವಳಿೋ ಪರದೆೋಶ್ದ ಜಂಬಿಟಿಾಗೆ ಮಣಿನ್ ಅಂತ್ಗೋತ್ ನೋರಿನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೆಲೆ ಸುರಂಗಗಳು. ಸುರಂಗಗಳು ನೋರಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ವ ಶ್ಕ್ಿಯಂದ
ಗುಡ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಡೆವಾಗಿ ತೆಮೋಡುವ ಚ್ಚಕ್ಕ ಗುಹೆ. ಕೆೋವಲ ಗುರುತ್ವಶ್ಕ್ಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದಲೆೋ ತೆಮೋಟಗಳಿಗೆ ಸುರಂಗಗಳು ನೋರುಣಸುತ್ತಿವೆ.
ಕ್ನಾೋಟಕ್ದ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ನೋರಿನ್ ಮಮಲಗಳು ಸುಸಿಿರ ನೋರಿನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹಿಂದಿನಂದಲಮ ಒತ್ುಿನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಸಿಿತ್ಯಂತ್ರದ ಈ ಅಸಿಿರ ಕಾಲಘಟಾದಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆಯೋ ಸಿಿರವಾದುದು.
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