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Άδεηεο Χξήζεο

• Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε
άδεηεο ρξήζεο Creative Commons. 

• Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ 
ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε 
άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο. 
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Χξεκαηνδόηεζε

• Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα.

• Σν έξγν «Αλνηθηά Αθαδεκαϊθά Μαζήκαηα ζην 
Παλεπηζηήκην Παηξώλ» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε 
αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

• Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό 
Κνηλσληθό Σακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.
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ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ

Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα

ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ

 2641074156

 afotiadi@upatras.gr



Μεηεωξνινγία: είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηνλ θαηξό

Η κέζε θαηξηθή θαηάζηαζε ή κέζνο θαηξόο σο ζύλζεζε ηνπ θαηξνύ γηα κηα

κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν π.ρ. 50 θαη πιένλ εηώλ ιέγεηαη θιίκα

Τι καλείται Καιοόπ και τι Κλίμα

 Καηξόο: Η θαηάζηαζε ηεο Αηκόζθαηξαο πάλσ από κηα πεξηνρή, όπσο

απηή ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ηηκέο δηαθόξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, γηα

κηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμέιημεο απηήο

ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο βξαρείαο πεξηόδνπ

Τν θιίκα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο επηζηήκεο ηεο Κιηκαηνινγίαο



 Κιίκα είλαη απηό πνπ πεξηκέλνπκε

 Καηξόο είλαη απηό πνπ ηειηθά ζπκβαίλεη

 Κιίκα είλαη έλα ‘θέιπθνο’ πηζαλνηήησλ κέζα ζην νπνίν

δηαθπκαίλεηαη ν Καηξόο

 Τν Κιίκα θαζνξίδεηαη από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γε-

Αηκόζθαηξα (νξηαθέο ζπλζήθεο), ελώ ν θαηξόο εμαξηάηαη

ζεκαληηθά από ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε κηα

ζηηγκή ζηελ άιιε (αξρηθέο ζπλζήθεο)

Τι καλείται Καιοόπ και τι Κλίμα



 Αέξαο

 Νεξό

 Γε

Ο άλζξσπνο ;;;

Πξιά στξιςεία από τξμ κόσμξ πξρ ζξύμε καθξοίζξρμ 
τξμ Καιοό και τξ Κλίμα;

θιηκαηηθέο 

αιιαγέο

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth



 Κιηκαηνινγία: 

• 30 – 50 ρξόληα: νξηζκόο θιίκαηνο

• Δθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ: 

ην θιίκα ηνπ παξειζόληνο 

(παιαηνθιηκαηνινγία)

Κλίμακεπ ςοόμξρ στημ Κλιματξλξγία

Πεγή: adapted from http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf



 Μηθξνθιίκα (microclimate): ην ραξαθηεξηζηηθό ή ηδηαίηεξν θιίκα ζε κηα πνιύ

κηθξή πεξηνρή ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ m2 ή km2 θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο

π.ρ. Θεξκνθήπην, πάξθν, θνηιάδα, αθηέο, πόιε, ...

 Σην κηθξνθιίκα κπνξεί νη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη λα δηαθέξνπλ ειαθξώο

από ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή

Κλίμακεπ ςώοξρ στημ Κλιματξλξγία

 Μέζνθιηκα (mesoclimate): ην θιίκα κηαο πεξηνρήο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε

θιηκαηηθέο δηεξγαζίεο ηεο ηάμεο ησλ δεθάδσλ εσο εθαηνληάδεο km2 θαη

δεκηνπξγνύληαη θπξίσο ιόγσ πςνκέηξνπ, παξνπζίαο νξεηλώλ όγθσλ, πδάηηλσλ

επηθαλεηώλ, ...

 Μάθξνθιηκα (macroclimate): ην κηαο πεξηνρήο ε νπνία εθηείλεηαη από

κεξηθέο εθαηνληάδεο έσο κεξηθέο ρηιηάδεο km2, ε πεξηνρή απηή κπνξεί λα είλαη

επηπέδνπ ρώξαο ή θαη κεγαιύηεξε π.ρ. κέξνο κηαο επείξνπ

 Σν θιίκα ηνπ πιαλήηε (global climate): ην θιίκα ηνπ πιαλήηε



Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην Κιίκα

 Τν ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηνπ Πιαλήηε & ε θαηαλνκή ηνπ κε ην γεσγξαθηθό 

πιάηνο
o Αζηξνλνκηθνί: ε ζέζε ηεο Γεο σο πξνο ηνλ Ήιην θαη 

ε πεξηζηξνθή ηεο γύξν από απηόλ

Πεξηζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο

 Καηαλνκή μεξάο – ζάιαζζαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο

 Ψθεάληα ξεύκαηα

 Δπηθξαηνύληα Σπζηήκαηα Αηκνζθαηξηθήο Κπθινθνξίαο

O ζρεκαηηζκόο θαη νη θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ

 Υςόκεηξν

 Τνπνγξαθία & Σύζηαζε ηεο Δπηθάλεηαο ηεο Γεο

 Καηαλνκή θαη ην ηζνδύγην ηνπ ύδαηνο ζην ζύζηεκα Γε-Aηκόζθαηξα



 Τν θιίκα πεξηγξάθεηαη από ηηο κεηεσξνινγηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηξνύ

 Θεξκνθξαζία αέξα

 Πίεζε αέξα

 Υγξαζία

 Νέθσζε

 Βξνρόπησζε

 Οξαηόηεηα

 Άλεκνο

Πεοιγοαυή τξρ Κλίματξπ – κλιματική τανιμόμηση

 Ο κεγάινο όγθνο πιεξνθνξίαο & ε αλάγθε ζύλζεζεο ηεο γηα ηελ πεξηγξαθή

ηνπ θιίκαηνο νδήγεζαλ ζηελ νκαδνπνίεζε πεξηνρώλ ηεο Γεο πνπ παξνπζηάδνπλ

θνηλή ζπκπεξηθνξά ζε όηη αθνξά θιηκαηηθέο παξακέηξνπο. Η δηαδηθαζία απηή

νδήγεζε ζηελ θιηκαηηθή ηαμηλόκεζε



Κλιματική τανιμόμηση – λίγη ιστξοία
 Πξώηε θιηκαηηθή ηαμηλόκεζε από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο: ηξεηο (3)

θιηκαηηθέο δώλεο αλά εκηζθαίξην

• Παρμενίδης (515-445 π.Φ.): δηαίξεζε ηεο Γεο ζε θιηκαηηθέο δώλεο, δύν

θαηεςπγκέλεο, δύν εύθξαηεο, κία δηαθεθαπκέλε

• Αριζηοηέλης (384-322 π.Φ): δηαηήξεζε ηεο άπνςεο πεξί ζθαηξηθόηεηνο ηεο

Γεο, ηεο δηαίξεζεο ζε θιηκαηηθέο δώλεο

 Δύθξαηε δώλε       (Temparate zone)       κε θέληξν ηελ Αζήλα

 Γηαθεθαπκέλε δώλε      (Torrid zone)

 Καηαςπγκέλε δώλε     (Frigid zone) 

Κιηκαηηθέο δώλεο:



Κλιματική τανιμόμηση – λίγη ιστξοία
 Με ην πέξαζκα ηωλ αηώλωλ … : νη ηξεηο (3) θιηκαηηθέο δώλεο αλά

εκηζθαίξην αιιάδνπλ όξηα θαη επαλα-νξηνζεηνύληαη κε βάζε ηηο αζηξνλνκηθέο

δώλεο πνπ νξηνζεηνύληαη από ηνπο Τξνπηθνύο ηνπ Καξθίλνπ θαη ηνπ Αηγόθεξνπ,

ηνλ αξθηηθό θαη αληαξθηηθό θύθιν

 Δύθξαηε δώλε       (Temparate zone) 

 Γηαθεθαπκέλε δώλε      (Torrid zone)

 Καηαςπγκέλε δώλε     (Frigid zone) 

Κιηκαηηθέο δώλεο:

Frigid Zone

Temparate zone

Torrid zone 

Torrid zone

Temparate zone

Frigid Zone

Αξθηηθόο Κύθινο

Σξνπηθόο ηνπ Καξθίλνπ

Ιζεκεξηλόο

Σξνπηθόο ηνπ Αηγώθεξνπ

Αληαξθηηθόο Κύθινο



Σύγςοξμη Κλιματική τανιμόμηση
 ύγρξνλε Κιηκαηηθή Σαμηλόκεζε: πέληε (5) θιηκαηηθέο δώλεο αλά

εκηζθαίξην

1. Ιζεκεξηλή ζεξκή – πγξή

2. Τξνπηθή ζεξκή - μεξή

3. Υπνηξνπηθή ζεξκή εύθξαηε

4. Χπρξή εύθξαηε ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ 

πιαηώλ

5. Χπρξή ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ 

πιαηώλ

Κιηκαηηθέο δώλεο:

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Earth_projection

1

2

3

3

4

4

5
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Κλιματική τανιμόμηση
 Κιηκαηηθή Σαμηλόκεζε: εμαηξεηηθά δύζθνιν & πνιύπινθν πξόβιεκα θπξίσο

ιόγσ ηνπ νξηζκνύ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή &

ηαμηλόκεζε ησλ θιηκάησλ ηεο Γεο

 κεγάινο αξηζκόο θξηηεξίσλ αλάινγα κε ηνλ επηδησθόκελν ζθνπό

Δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο ηαμηλόκεζεο:

 θξηηήξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ θιίκαηνο (π.ρ.

εξεκηθόηεηα-επθνξία, πδαηηθό ηζνδύγην, θπηνθάιπςε

 θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αηηίεο δηακόξθσζεο ηνπ θιίκαηνο

 πεξηπινθόηεξε θαηεγνξία εμαηηίαο ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ ζπληεινύλ ζηε

δηακόξθσζε ηνπ θιίκαηνο & ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ. Σ’ απηνύο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη

νη αζηξνλνκηθνί (θίλεζε ηεο Γεο ζε ζρέζε κε ηνλ Ήιην)

Πνιιέο δπλαηόηεηεο ηαμηλόκεζεο: αλάινγα κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν απηή 

επηδηώθεηαη π.ρ.

• ηαμηλόκεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε θπηνθάιπςε αθνξά ηε Γεσξγία

• ηαμηλόκεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνπο αλέκνπο αθνξά ηε Ναπζηπινία …

• ηαμηλόκεζε κε βάζε ηελ θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο

• ηαμηλόκεζε κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ αεξίσλ καδώλ



Κλιματική τανιμόμηση
Ταμηλόκεζε κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηωλ αεξίωλ καδώλ 

ή ηαμηλόκεζε Bergeron 

 Οη βαζηθέο πεγέο ησλ αέξησλ καδώλ είλαη νη πνιηθέο (P) θαη ηξνπηθέο (T)

πεξηνρέο γηαηί απηέο είλαη νκνηνγελείο θαη ακέηνρεο, θαηά πνιύ, ηεο γεληθήο

θπθινθνξίαο

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_mass#/media/File:Air_masses.svg



Κλιματική τανιμόμηση
Ταμηλόκεζε κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηωλ αεξίωλ καδώλ 

ή ηαμηλόκεζε Bergeron 

 Μία πνιηθή ή ηξνπηθή αέξηα κάδα, είλαη δπλαηό λα έρεη πεγή επεηξωηηθή (c) ή

ζαιάζζηα (m) πεξηνρή θαη σο εθ ηνύηνπ νη αέξηεο κάδεο ηαμηλνκνύληαη ζε ηέζζεξεο (4)

θαηεγνξίεο:

 Ηπεηξσηηθέο πνιηθέο (cP)

 Θαιάζζηεο πνιηθέο (mP)

 Ηπεηξσηηθέο ηξνπηθέο (cT)

 Θαιάζζηεο ηξνπηθέο (mT)

Δθηόο απ' απηέο ηηο αέξηεο κάδεο, δηαθξίλνπκε θαη ηηο:

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_mass#/media/File:Air_masses.svg

 Αξθηηθέο (A)

 Ιζεκεξηλέο (E)

 Μνπζζσληθέο (M)



Κλιματική τανιμόμηση
Ταμηλόκεζε κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηωλ αεξίωλ καδώλ ή ηαμηλόκεζε Bergeron 

Spatial Synoptic Classification System (SSC)

 SSC ηαμηλόκεζε: 6 θαηεγνξίεο

1. Ξηπό πολικό (Dry polar)
ανηίζηοισο ηος Ηπειπωηικού
πολικού

2. Εύκπατο ξηπό (Dry
moderate) ανηίζηοισο ηος
maritime superior

3. Ξηπό τποπικό (Dry
tropical) ανηίζηοισο ηος
Ηπειπωηικού ηποπικού

4. Υγπό πολικό (Moist polar) ανηίζηοισο ηος θαλάζζιος πολικού
5. Υγπό εύκπατο (Moist moderate) Υβπιδικόρ ηύπορ μεηαξύ θαλάζζιος

πολικού & θαλάζζιος ηποπικού
6. Υγπό τποπικό (Moist tropical) ανηίζηοισο ηων: θαλάζζιος ηποπικού,

θαλάζζιος Μοςζωνικού, θαλάζζιος ιζημεπινού

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_mass#/media/File:Air_masses.svg



Κλιματική τανιμόμηση
Κιηκαηηθή Σαμηλόκεζε: νη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο ζην λα θαηαιήμνπκε ζ’ έλαλ

απηνηειή & νινθιεξσκέλν ραξαθηεξηζκό ηνπ ηύπνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο

πξνέξρνληαη από ηηο εμήο παξακέηξνπο:

 ην θιίκα είλαη ζύλζεζε πνιιώλ κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ & ησλ

κεηαβνιώλ ηνπο. Γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε δπζθνιία πνιιέο θνξέο ιακβάλεηαη

ππόςε ε αληίδξαζε ησλ δώλησλ νξγαληζκώλ (άλζξσπνο, δώα, θπηά)

 ηα όξηα ησλ θιηκάησλ δελ είλαη ζαθή αιιά ζεκεηώλεηαη βαζκηαία κεηάβαζε

από ηνλ έλα θιηκαηηθό ηύπν ζηνλ άιιν & ζπλήζσο, ε κεηαβαηηθή δώλε

παξνπζηάδεη παιηλδξνκηθή θίλεζε πξνο ηνλ έλα ή ηνλ άιιν θιηκαηηθό ηύπν,

από έηνο ζε έηνο

 ηα κηθξνθιίκαηα ησλ πνιύ κηθξώλ πεξηνρώλ δελ ζπλζέηνπλ αξκνληθά ην

κεζνθιίκα & ην καθξνθιίκα ησλ επξύηεξσλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ π.ρ.

‘θιίκα Μνπζζώλσλ’ θαιύπηεη νιόθιεξε ηε ΝΑ Αζία αιιά ππάξρνπλ θαη

επηκέξνπο θιηκαηηθέο πεξηνρέο

 νη δηάθνξεο θιηκαηηθέο ηαμηλνκήζεηο δελ πέηπραλ ζαθή καζεκαηηθή

πεξηγξαθή ησλ νξίσλ ησλ θιηκάησλ & είλαη κάιινλ πνηνηηθέο

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε Θεξκνθξαζία & ζηε Βξνρή



Κλιματική τανιμόμηση
Κιηκαηηθή Ταμηλόκεζε: ππάξρνπλ δηάθνξεο θιηκαηηθέο ηαμηλνκήζεηο νη

νπνίεο ζηεξίδνληαη ζην ζπλδπαζκό δηαθόξσλ θιηκαηηθώλ παξακέηξσλ

 Οη πην γλσζηέο & πην ελδηαθέξνπζεο θαηά ηελ άπνςε ησλ θιηκαηνιόγσλ

είλαη:

 ηαμηλόκεζε θαηά Koppen

 ηαμηλόκεζε θαηά Thornthaite



εκείωκα Ιζηνξηθνύ Εθδόζεωλ Έξγνπ

Τν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1ε έθδνζε.

εκείωκα Αλαθνξάο

Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Αγγειηθή Φσηηάδε, 2015. 

Αγγειηθή Φσηηάδε. «ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην 2015. 

Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=ENV 109

εκείωκα Αδεηνδόηεζεο

Τν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, 

Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Φξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. 

θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π.,  ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο 
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