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Χρημαηοδόηηζη

• Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό έτει αναπηστθεί ζηα πλαίζια 
ηοσ εκπαιδεσηικού έργοσ ηοσ διδάζκονηα.

• Σο έργο «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο 
Πανεπιζηήμιο Παηρών» έτει τρημαηοδοηήζει μόνο ηη 
αναδιαμόρθωζη ηοσ εκπαιδεσηικού σλικού. 

• Σο έργο σλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηοσ Δπιτειρηζιακού 
Προγράμμαηος «Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη» και 
ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη (Δσρωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο) και από εθνικούς πόροσς.
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Κλιματική τανιμόμηση κατά Köppen

 ζην εηήζην ύςνο βξνρήο & ηελ θαηαλνκή ηνπ κέζα ζην έηνο    

 κεληαίεο & εηήζηεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα

 θξηηήξην πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο, κε βάζε ηε 

ζεξκνθξαζία & ηε βξνρόπησζε, απνηέιεζε ε θπζηθή βιάζηεζε

 ε θαηάηαμε ησλ θιηκάησλ έγηλε αξρηθά κε βάζε νξηζκέλα όξηα ζεξκνθξαζηώλ 

ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ & αθνινύζσο έγηλε 

ζπλδπαζκόο ησλ ζεξκνθξαζηώλ απηώλ κε ηηο βξνρέο

 Η θαηάηαμε απηή έρεη ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο & βειηηώζεηο 

 Η ηαμηλόκεζε θαηά Köppen ζηεξίδεηαη:



Τανιμόμηση κατά Köppen
 Η ηαμηλόκεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε 5 θαηεγνξίεο θιηκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο

πέληε θπξηόηεξεο θπηηθέο δηαπιάζεηο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο: Ιζεκεξηλό-Σξνπηθό

δάζνο, αββάλα-ηέπα, Έξεκνο, Γάζνο θπιινβόισλ ή θσλνθόξσλ, Σνύλδξα

 Η θαηάηαμε πεξηγξάθεηαη κε ζπλδπαζκό γξακκάησλ & ζπκβόισλ:

(Α, Β, C, D, E, H) = πξνζδηνξίδνπλ ηε κέζε ζεξκνθξαζηαθή θαηάζηαζε, κε εμαίξεζε ην Β, ην

νπνίν πξνζδηνξίδεη ηελ πγξαζία

(F, f, m, s, T, w) = πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βξνρήο εθηόο ησλ F θαη T πνπ

αλαθέξνληαη πάιη ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζπλδπάδνληαη κόλν κε ην Δ (EF & ET)

(a, b, c, d, h, k) = πξνζδηνξίδνπλ εηδηθόηεξεο ζεξκνθξαζηαθέο θαηαζηάζεηο

Πεγή: Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997



Τανιμόμηση κατά Köppen
 Γηα ηελ ηαμηλόκεζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζεο θιηκαηηθέο

παξάκεηξνη:

Σ = κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία

r = εηήζην ύςνο ζεξκνθξαζία

rμ = ε βξνρόπησζε ηνπ μεξόηεξνπ κήλα

rπ = ε βξνρόπησζε ηνπ πγξόηεξνπ κήλα

rX = ε βξνρόπησζε ηεο ςπρξήο πεξηόδνπ (Οθηώβξηνο – Μάξηηνο)

rΘ = ε βξνρόπησζε ηεο ζεξκήο πεξηόδνπ (Απξίιηνο – επηέκβξηνο)

ΣΨ = ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα

ΣΘ = ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα

 Κάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηνπ Δηήζηνπ Θεξκνκεηξηθνύ Δύξνπο

(ΔΘΔ) π.ρ. γηα ηνλ ηύπν i



Τανιμόμηση κατά Köppen
A: Σξνπηθά θιίκαηα. Όιεο νη επνρέο είλαη ζεξκέο κε ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ

ζεξκόηεξνπ κήλα (Σς) κεγαιύηεξε ησλ 18 νC CT o18

Β: Ξεξά θιίκαηα. Γελ ππάξρνπλ ζεξκνθξαζηαθνί πεξηνξηζκνί

C: Μεζόζεξκα ή ζεξκά εύθξαηα θιίκαηα. Πξόθεηηαη γηα βξνρεξά θιίκαηα κε

ήπηνπο ρεηκώλεο. Η κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα (ΣΘ) είλαη

κεγαιύηεξε ησλ 10 νC θαη ηνπ ςπρξόηεξνπ κεηαμύ 18 oC θαη -3 oC

CT o10
CTC oo 183  &

D: Μηθξόζεξκα ή θιίκαηα ςπρξνύ βξνρεξνύ δάζνπο κε δξηκείο ρεηκώλεο

CT o10
CT o3&

Δ: Αξθηηθά ή πνιηθά θιίκαηα. Η ηηκή ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκόηεξνπ

κήλα είλαη κηθξόηεξε ησλ 10oC CT o10

H: απνηειεί παξαιιαγή ηεο θαηεγνξίαο Δ θαη ραξαθηεξίδεη θιίκαηα κε κεγάιν

πςόκεηξν, πάλσ από 1500 m αλεμαξηήησο γεσγξαθηθνύ πιάηνπο. Πεξηιακβάλεη

ηα νξεηλά θιίκαηα γηα ηα νπνία ηζρύεη ΣΘ < 10νC



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα – ζπλδπαζκνί ηεο θαηεγνξίαο Α

f: Τγξό – βξνρεξό δάζνο. Σν ύςνο βξνρήο ηνπ μεξόηεξνπ κήλα (rμ) είλαη

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 60 mm mmr 60

m: Μνπζζσληθό. εκαληηθά πνζά βξνρόπησζεο ζηε δηάξθεηα κεξηθώλ κελώλ

ηνπ έηνπο θαη ύπαξμε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ μεξώλ κελώλ κε κεληαίν ύςνο

βξνρήο κηθξόηεξν ησλ 60 mm θαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ κεγέζνπο 100 – r/25 (r =

εηήζην ύςνο βξνρήο ζε mm)

mmr
r

60
25

100  

w: αβάλα. Ξεξή ρεηκεξηλή πεξίνδνο κε κεληαίν ύςνο βξνρήο κηθξόηεξν ησλ 60

mm θαη ηεο πνζόηεηαο 100 – r/25 (r = εηήζην ύςνο βξνρήο ζε mm)

mm
r

r 60
25

100 



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα – ζπλδπαζκνί ηεο θαηεγνξίαο Β

Όπνπ:

Σ = ε ηηκή ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζε oC

rΘ = νιηθή βξνρόπησζε ηνπ ζεξηλνύ εμακήλνπ ζε mm

rr 7.0

1/ θιίκαηα κε βξνρέο ην ζέξνο. Θα πξέπεη ην 70% ηνπ εηήζηνπ ύςνπο βξνρήο

(r) λα πέθηεη ζηε δηάξθεηα ησλ 6 ζεξκόηεξσλ κελώλ (Απξίιην-επηέκβξην ζην

βόξεην εκηζθαίξην)

 Σα θιίκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη μεξά. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο δελ

ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ην ύςνο ηεο βξνρήο αιιά θαη ε επνρηθή ηνπο θαηαλνκή

 Γηα λα θαζνξηζηεί αλ ην θιίκα κηαο πεξηνρήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Β ζα

πξέπεη λα ηζρύεη κία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:

& 280200  Trr



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα – ζπλδπαζκνί ηεο θαηεγνξίαο Β

Όπνπ: rX = νιηθή βξνρόπησζε ηνπ ςπρξνύ εμακήλνπ ζε mm

rr 7.0

2/ θιίκαηα κε μεξό ζέξνο. Θα πξέπεη ην 70% ηνπ εηήζηνπ ύςνπο βξνρήο (r) λα

πέθηεη ζηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο πεξηόδνπ (Οθηώβξηνο-Μάξηηνο ζην βόξεην

εκηζθαίξην)

Trr 200 Αλ ζπκβεί λα ηζρύεη ε ζρέζε

3/ πεξίπησζε ηζνθαηαλνκήο ηνπ ύςνπο βξνρήο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ

έηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηζρύεη:

140200  Trr



Τανιμόμηση κατά Köppen
Σα θιίκαηα Β δηαθξίλνληαη ζε δύν ππννκάδεο

S: Κιίκα ηέπαο. ηηο πεξηνρέο απηνύ ηνπ θιηκαηηθνύ ηύπνπ ππάξρεη θάπνηα

βιάζηεζε ε νπνία πξνϋπνζέηεη κηα πςειή ζρεηηθά βξνρόπησζε. Σν θιίκα κηαο

πεξηνρήο ζεσξείηαη όηη αλήθεη ζε απηόλ ηνλ ηύπν αλ πιεξείηαη κία από ηηο

πξνεγνύκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη επηπιένλ ηζρύεη

W: Δξεκηθό θιίκα. Σα πνζά ηεο βξνρόπησζεο είλαη πνιύ κηθξά από απηά ηνπ

ηύπνπ S. Σν θιίκα κηαο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο εξεκηθό όηαλ ηζρύεη

0
0

2
rr

r


2

0rr 

 Σν r0 δίλεηαη από κία από ηηο πξνεγνύκελεο ζρέζεηο



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηα θιίκαηα Β

h: Θεξκό. Η ηηκή ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο είλαη κεγαιύηεξε ησλ 18 oC

CT o18

k: Ψπρξό ή δξνζεξό. Η ηηκή ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη

κηθξόηεξε ησλ 10 oC
CT o10



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηα θιίκαηα C θαη D

a: Κιίκαηα πνιύ ζεξκνύ ζέξνπο. Η ηηκή ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ

ζεξκόηεξνπ κήλα πξέπεη λα είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ 22 oC

b: Κιίκαηα ζεξκνύ ζέξνπο. Θα πξέπεη ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ

ζεξκόηεξνπ κήλα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 22 oC θαη ζπγρξόλσο ζα πξέπεη

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο ηεο ζεξκήο πεξηόδνπ λα έρνπλ κέζε κεληαία

ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 10 oC

 Ο ηύπνο d ζπλαληάηαη κόλν ζηα θιίκαηα D, ελώ νη ηύπνη a θαη b απαληώληαη

κόλν ζηα θιίκαηα C

CT o22

c: Κιίκαηα δξνζεξνύ ζέξνπο. Θα πξέπεη ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ

ζεξκόηεξνπ κήλα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 22 oC θαη ζπγρξόλσο 1-3 κήλεο

ηεο ζεξκήο πεξηόδνπ λα έρνπλ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ή ίζε ησλ

10 oC

d: Κιίκαηα κε δξηκείο ρεηκώλεο. Η ηηκή ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ

ςπρξόηεξνπ κήλα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ -38 oC
CT o38



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηα θιίκαηα C θαη D

f: Τγξό. Η βξνρή θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ην

ύςνο βξνρήο ηνπ μεξόηεξνπ κήλα (rμ) είλαη κεγαιύηεξν ησλ 30 mm

mmr 30

s: Ξεξή πεξίνδνο ην ζέξνο. Σν ύςνο βξνρήο ηνπ μεξόηεξνπ κήλα πξέπεη λα

είλαη κηθξόηεξν ησλ 30 mm θαη κηθξόηεξν ηνπ 1/3 ηνπ ύςνπο βξνρήο ηνπ

πγξόηεξνπ κήλα (rπ)

10
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w: Ξεξή πεξίνδνο o ρεηκώλαο. Σν ύςνο βξνρήο ηνπ μεξόηεξνπ κήλα θαηά ηελ

ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνπο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 1/10 ηνπ ύςνπο βξνρήο

ηνπ πγξόηεξνπ κήλα (rπ) ηεο ζεξκήο πεξηόδνπ

 Ο ηύπνο θιίκαηνο s δελ απαληάηαη ζπλήζσο ζηα θιίκαηα D

 Γηα ηελ ύπαξμε μεξήο πεξηόδνπ θαηά ην ζέξνο ζα πξέπεη λα ηζρύεη:

 Αληίζηνηρα, γηα ηελ ύπαξμε μεξήο πεξηόδνπ θαηά ηνλ ρεηκώλα πξέπεη:

3
)(

)(






έ

ώ

r

r

3
)(

)(






ώ

έ

r

r



Τανιμόμηση κατά Köppen
Κιίκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηα θιίκαηα Δ

Σ: Κιίκα Σνύληξαο. Η ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα πξέπεη λα

βξίζθεηαη κεηαμύ 0 νC θαη 10 oC

F: Κιίκα πάγσλ. Η ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα πξέπεη λα

είλαη κηθξόηεξε ησλ 0 νC

CTC oo 100  

CT o0



Κλιματική Τανιμόμηση
 πρλά ζηηο θιηκαηηθέο ηαμηλνκήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ην νκβξνζεξκηθό

δηάγξακκα (Bagnouls – Gaussen)

 Απνηειεί ηελ απεηθόληζε ζην ίδην δηάγξακκα ηνπ κεληαίνπ ύςνπο βξνρήο (Ρ) ζε mm

θαη ηεο κέζε κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο (Σ) ζε oC

 Σν νκβξνζεξκηθό δηάγξακκα εθηόο από ρξήζηκν εξγαιείν ραξαθηεξηζκνύ ηνπ θιίκαηνο

κηαο πεξηνρήο είλαη ελδεηθηηθό ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο

βηνθιηκαηηθέο αλαιύζεηο (π.ρ. ην νκβξνζεξκηθό δηάγξακκα ελόο εύθξαηνπ

νηθνζπζηήκαηνο λα ραξαθηεξίδεηαη από πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ρακειή βξνρόπησζε

ηνπο ζεξηλνύο κήλεο θαη ην αληίζεην ηνπο ρεηκεξηλνύο)

 Σν εκβαδό πνπ πεξηθιείεηαη αλάκεζα ζηηο θακπύιεο βξνρόπησζεο θαη ζεξκνθξαζίαο

παξηζηάλεη ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηόδνπ. ηα ζεκεία ζηα νπνία ηέκλνληαη νη δπν

θακπύιεο ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ ράλεηαη είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηελ πνζόηεηα ηνπ

λεξνύ πνπ θεξδίδεηαη κέζσ ηεο βξνρόπησζεο

Πξνζνρή: Η θιίκαθα ησλ δπν αμόλσλ ζα 

πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε Ρ = 2Σ



Τανιμόμηση κατά Köppen

Πεγή: Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997



Τανιμόμηση κατά Köppen

Πεγή: Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997



Τανιμόμηση κατά Köppen

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification



Γεωγοαυική καταμξμή τωμ Πξλικώμ Κλιμάτωμ

Πνιηθά θιίκαηα (Δ)

α/ Κιίκα αηώλησλ πάγσλ & ρηνληώλ (EF)

 Πεξηνρέο: Αληαξθηηθή, Αξθηηθόο σθεαλόο, Γξνηιαλδία, Ικαιάηα, Άλδεηο

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: Χακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πιαλήηε  κόληκε

παγνθάιπςε & απνπζία βιάζηεζεο

• ρεηκώλαο δξηκύο κε κεγάιε δηάξθεηα

• θαινθαίξη εμαηξεηηθά βξαρύ & ςπρξό

• δελ ζεκεηώλνληαη βξνρνπηώζεηο θαζώο πέθηνπλ κε ηε κνξθή ρηνληνύ



Τανιμόμηση κατά Köppen - Πξλικά Κλίματα (Ε)

α/ Κιίκα αηώλησλ πάγσλ & ρηνληώλ (EF)

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: ζηηο πεξηνρέο απηέο δηακνξθώλνληαη &

ςύρνληαη νη Αξθηηθέο αέξηεο κάδεο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο

πθέζεσλ ζηα όξηα ησλ πάγσλ & ηνπ λεξνύ

• ζηα πνιηθά πιάηε ησλ αηώλησλ πάγσλ & ρηνληώλ επηθξαηνύλ αληηθπθιώλεο νη νπνίνη δελ είλαη

πνιύ ηζρπξνί νπόηε νη πθέζεηο λα κπνξνύλ λα εηζβάινπλ ζηελ πεξηνρή

• θαηά ηελ ελαιιαγή από ηε ζεξηλή εκέξα ζηε ρεηκεξηλή λύρηα ε πθεζηαθή δξάζε γίλεηαη

εληνλόηεξε εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεξκνβαζκίδαο πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο πάγνπο &

ζην λεξό. Οη πθέζεηο κεηαθέξνπλ ζεξκόηεξεο αέξηεο κάδεο ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο εκπνδίδνληαο

έηζη ηε κεγάιε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο

• ζην ηέινο ηεο ρεηκεξηλήο λύρηαο, ε πθεζηαθή δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη αζζελέζηεξε ελώ ε

γξακκή πάγνπ-λεξνύ κεηαηνπίδεηαη ζε κηθξόηεξα πιάηε

 Άλεκνη: ε ηζρπξή ςύμε ησλ πάγσλ δεκηνπξγεί έλα επηθαλεηαθό ζηξώκα παγσκέλνπ αέξα

ν νπνίνο θαηνιηζζαίλεη ζηηο πιαγηέο δεκηνπξγώληαο θαηαβαηηθνύο αλέκνπο κεηξίσλ ή

κεγάισλ ηαρπηήησλ (ε κεγαιύηεξε κεηξήζεθε ζηελ Αληαξθηηθή = 320 km/h

• νη άλεκνη παξαζέξλνπλ ην θνθθώδεο ρηόλη δεκηνπξγώληαο ρηνλνζύειιεο

• νη θαηαβαηηθνί άλεκνη είλαη πεξηζζόηεξν ηζρπξνί ζηα θξάζπεδα ησλ πνιηθώλ πεξηνρώλ

• επίζεο, είλαη πεξηζζόηεξν ηζρπξνί ζηελ Αληαξθηηθή από ηελ Αξθηηθή



Τανιμόμηση κατά Köppen - Πξλικά Κλίματα (Ε)

α/ Κιίκα αηώλησλ πάγσλ & ρηνληώλ (EF)

 Βξνρόπησζε: δελ ππάξρνπλ βξνρνπηώζεηο θαζώο πέθηνπλ κε ηε κνξθή ρηνληνύ

• εηήζην ύςνο ρηνληνύ ρακειό (50 mm ζηα εζσηεξηθά κέρξη 500 mm ζηελ πεξηθέξεηα)

• ε ζπλερήο πξνζζήθε ρηνληνύ πεξηνξίδεη ηελ ηήμε ησλ πάγσλ, ηελ εμάρλσζε & ηεο

απνκάθξπλζε θνκκαηηώλ πάγνπ από ηα θξάζπεδα

 Θεξκνθξαζία: νη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πιαλήηε. Η κέζε ζεξκνθξαζία θάζε

κήλα, αθόκε & ηνπ πην ζεξκνύ, είλαη κηθξόηεξε ησλ 0oC

• πνιύ κεγάιν εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΔΘΔ)

• κηθξό εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΗΘΔ)

• νη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα ζην Β. εκηζθαίξην (-12νC σο -33oC) δελ

ζεκεηώλνληαη ζηνλ πόιν αιιά ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηεο ΒΑ ηβεξίαο, ζηε Γξνηιαλδία,

ζηελ Αιάζθα & ζην αξρηπέιαγνο ην Β. Καλαδά. Σν ξεθόξ ειαρίζηεο ζεξκνθξαζίαο ζην Β.

Ηκηζθαίξην ην έρεη ε Γξνηιαλδία (-70νC)

• ζην Ν. Ηκηζθαίξην νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζεκεηώλνληαη ηνλ Ινύιην ζηελ Αληαξθηηθή (-

30νC σο -45oC ζηε Γ. Αληαξθηηθή & -40νC -72oC ζηελ Α. Αληαξθηηθή) κε ξεθόξ -94νC ην 1965

ζην Ννξβεγηθό ζηαζκό ηεο Αληαξθηηθήο



Τανιμόμηση κατά Köppen - Πξλικά Κλίματα (Ε)

β/ Κιίκα Σνύληξαο (EΣ)

 Πεξηνρέο: πεδηλέο ρσξίο δέληξα εθηάζεηο ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ, αξθηηθέο

αθηέο ηεο Β. Ακεξηθήο, ηεο Δπξαζίαο, ηα κηθξά λεζηά ηεο πεξηνρήο απηήο, ηα λόηηα παξάιηα ηεο

Γξνηιαλδίαο, ην βόξεην ηκήκα ηεο Ιζιαλδίαο

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: Χακειέο ζεξκνθξαζίεο & ζπρλνί παγεηνί πνπ ζεκεηώλνληαη

όιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο

• ρεηκώλεο κεγάιεο δηάξθεηαο & δξηκείο

• θαινθαίξηα ςπρξά

• ηζρπξνί άλεκνη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

• βιάζηεζε: βνύξια, βξύα, ιεηρήλεο & αξαηνί κηθξνί ζάκλνη

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: δηακνξθώλεηαη θπξίσο από ηηο πνιηθέο

(Pc) & Αξθηηθέο (Α) αέξηεο κάδεο

• ε ζαιάζζηα επίδξαζε είλαη ειάρηζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, ζε αληίζεζε

κε ηε ζεξηλή πεξίνδν

• ζεκαληηθό θιηκαηηθό ζηνηρείν ε γξακκή κεηαμύ πάγσλ-λεξνύ, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο

παξαηεξνύληαη κεγάιεο νξηδόληηεο ζεξκνβαζκίδεο γελεζηνπξγό αίηην ζπρλώλ θαηξηθώλ

δηαηαξαρώλ

• κέγηζην πθεζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο ηελ άλνημε & ην Φζηλόπσξν



Τανιμόμηση κατά Köppen - Πξλικά Κλίματα (Ε)
β/ Κιίκα Σνύληξαο (EΣ)

 Θεξκνθξαζία: πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη

κηθξόηεξε ησλ 0oC

• κεγάιν εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΔΘΔ). ΔΘΔ ζηελ Σνύληξα ηεο Αιάζθαο > 30νC, ελώ

ζηελ Σνύληξα ηεο Ννξβεγίαο είλαη ~15oC)

• νη πεξηζζόηεξνη κήλεο ηνπ έηνπο έρνπλ ζεξκνθξαζία < 0νC

• νη απνιύησο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη από -50oC έσο -60oC

• ηα απόιπηα κέγηζηα ησλ ζεξκνθξαζηώλ θπκαίλνληαη κεηαμύ 15νC σο 20oC, ζπάληα όκσο

μεπεξλνύλ ηνπο 25νC

 Βξνρόπησζε: ζηηο πεξηνρέο ηεο Σνύληξαο ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε είλαη ρακειή θαη

θπκαίλεηαη από 200 mm έσο 400 mm & πξνέξρεηαη από ζεξηλέο πθέζεηο κε κηα ηάζε αύμεζεο

ζηηο πξνζήλεκεο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηεο Γξνηιαλδίαο

• ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεηνύ πέθηεη κε ηε κνξθή ρηνληνύ ην ύςνο ηνπ νπνίνπ θπκαίλεηαη 50-

150 cm

• ιόγσ ηεο πθεζηαθήο δξάζεο ην κέγηζην ησλ βξνρνπηώζεσλ παξαηεξείηαη ηέινο ηνπ Θέξνπο ή

Φζηλόπσξν



Ψπρξά θιίκαηα κε δξηκείο ρεηκώλεο (D)

 α/ Τπναξθηηθά θιίκαηα Σάηγθαο (Dfc, Dfd, Dwc, Dwd)

 Πεξηνρέο: Σάηγθα νλνκάδεηαη ε ζπλερήο δαζηθή δώλε θσλνθόξσλ πνπ εκθαλίδεηαη κόλν

ζην Β. Ηκηζθαίξην θαη εθηείλεηαη ζην βόξεην άθξν ηεο Δπξώπεο, ηεο Αζίαο & ηεο Ακεξηθήο,

λόηηα ηεο Σνύληξαο, ζε γεσγξαθηθά πιάηε 50ν-70ν. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηηο δαζώδεηο πεξηνρέο

αιιά εθηείλεηαη θαη πξνο ηα λόηηα & ΝΑ ησλ επείξσλ

Τανιμόμηση κατά Köppen - Ψυχοά Κλίματα (D)

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: Κιίκα ςπρξό, μεξό κε κεγάιν εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο

• Βιάζηεζε: θπξίσο πεύθα, έιαηα & ειάρηζηα πιαηύθπιια

• ρεηκώλεο ςπρξνί κε κεγάιε δηάξθεηα

• θαινθαίξη ήπην & βξαρύ

• αληηθπθισληθέο ζπλζήθεο  αίζξην νπξαλό



 α/ Τπναξθηηθά θιίκαηα Σάηγθαο (Dfc, Dfd, Dwc, Dwd)

Τανιμόμηση κατά Köppen - Ψυχοά Κλίματα (D)

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: δηακνξθώλεηαη θαζ’ όιν ζρεδόλ ην έηνο

από ςπρξέο πνιηθέο επεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο (Pc)

• νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε αληηθπθισληθώλ

ζπζηεκάησλ

• ε πγξαζία ηνπ αέξα είλαη ρακειή

• θαζώο ε εμάηκηζε είλαη πεξηνξηζκέλε ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο παξακέλεη πςειή κε

απνηέιεζκα λα επαξθεί λα ζπληεξήζεη ηε δαζώδε έθηαζε

 Θεξκνθξαζία: ε ςπρξή & κεγάιεο δηάξθεηαο ρεηκεξηλή πεξίνδνο  πνιύ ρακειέο

ζεξκνθξαζίεο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Γηα δηάζηεκα 6-8 κελώλ νη κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο <

0oC & ζε αξθεηνύο ζηαζκνύο 3-4 κήλεο είλαη < -18νC

• νη απνιύησο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ ρακειέο, ηόζν ζηελ Αλαηνιηθή ηβεξία (-68νC),

όζν θαη ζηε Β. Ακεξηθή (-63νC)

• νη κέζεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα θαηά ην ζέξνο είλαη > 10νC, ελώ νη απνιύησο

κέγηζηεο είλαη > 27νC

• ην ΔΘΔ είλαη κεγάιν & κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλεη ηνπο 60νC ελώ είλαη κηθξόηεξν ζηηο παξάθηηεο

πεξηνρέο (π.ρ. αθηέο Ννξβεγίαο ~10oC)

• πεξίνδνο ρσξίο παγνθάιπςε ηνπ εδάθνπο ~ 50-90 εκέξεο



 α/ Τπναξθηηθά θιίκαηα Σάηγθαο (Dfc, Dfd, Dwc, Dwd)

 Βξνρόπησζε: ιίγεο κε ζπλνιηθό εηήζην ύςνο ζηνπο επεηξσηηθνύο

ζηαζκνύο < 500 mm, κε θαζαξά ζεξηλό κέγηζην

• νη παξάθηηεο πεξηνρέο δελ εκθαλίδνπλ ζαθέο κέγηζην

• ιίγα ρηόληα πνπ θαιύπηνπλ ην έδαθνο γηα αξθεηνύο κήλεο κε απνηέιεζκα

ηε ζπρλή εκθάληζε θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν νκηριώλ ρηνλνζθεπνύο

εδάθνπο

Df - Winnipeg, Canada 50° N , Elevation: 240 mDw - Calgary, Canada 51° N , Elevation: 1140 m

Τανιμόμηση κατά Köppen - Ψυχοά Κλίματα (D)



 β-i/ Ηπεηξσηηθά πγξά θιίκαηα κε δξνζεξό θαινθαίξη (Dfa, Dwa)

 Βξνρόπησζε: εηήζην ύςνο βξνρήο ζρεηηθά κηθξό (370 – 630 mm)

• ζεξηλό κέγηζην βξνρόπησζεο ην νπνίν κεηαηνπίδεηαη πξνο ην θζηλόπσξν όζν ν

ζηαζκόο βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα πξνο ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Β. Ακεξηθήο, Αζίαο

& Ιαπσλίαο

• ζπρλέο ρηνλνπηώζεηο  κεγάιε δηάξθεηα ρηνλνθάιπςεο ε νπνία ζπκβάιεη ζηε

δηαηήξεζε ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ Pc κεγάιε δηάξθεηα ρηνλνθάιπςεο ε

νπνία ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ Pc αεξίσλ

καδώλ πνπ θηλνύληαη λόηηα

 Θεξκνθξαζία: ρεηκώλεο ςπρξνί ή πνιύ ςπρξνί

• θαινθαίξη βξαρύ & δξνζεξό

• παξάδεηγκα: Μόζρα κε ςπρξόηεξν κήλα ηνλ Ιαλνπάξην κε κέζε ζεξκνθξαζία

(-9.9νC & ζεξκόηεξν ηνλ Ινύιην κε 19.0oC

• κεγάιν εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΔΘΔ)

• απνιύησο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζπρλά < -50νC

• πεξίνδνο ειεύζεξε από παγεηό < 150 εκέξεο

Τανιμόμηση κατά Köppen - Ψυχοά Κλίματα (D)



 β-ii/ Ηπεηξσηηθά πγξά θιίκαηα κε ζεξκό θαινθαίξη (Dfb, Dwb)

 Πεξηνρέο: ηα θιίκαηα απηά ζπλαληώληαη ζε πεξηνρέο γεσγξαθηθνύ πιάηνπο κεηαμύ 35ν –

45νΒ. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηεο ηέπαο & εθηείλνληαη κέρξη ηνλ

Αηιαληηθό. ηελ Δπξώπε θαιύπηνπλ ηελ θνηιάδα ηνπ Γνύλαβε & κέξνο ηεο Βνπιγαξίαο,

Πνπκαλίαο, πξώελ Γηνπθνζιαβίαο & Οπγγαξίαο. ηελ ηα βξίζθνπκε ζηελ Μαληδνπξία, ΒΑ Κίλα

& Κνξέα

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: γεληθά ςπρξόο ρεηκώλαο & ζεξκό θαινθαίξη κε κεγάιε

ζρεηηθή πγξαζία

• κηθξό ΗΘΔ ην θαινθαίξη κε ζεξκέο λύρηεο

• πεξίνδν ειεύζεξε από παγεηό 150 - 200 εκεξώλ

• κέηξηα σο πςειή βξνρόπησζε ρσξίο μεξή πεξίνδν, κε ην κέγηζην ηεο βξνρόπησζεο αξγά

ηελ άλνημε ή ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ

• ζπρλή εκθάληζε νκίριεο, ρηνλόλεξν & κηθξή δηάξθεηα ειηνθάλεηαο

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: ην ρεηκεξηλό θιίκα δηακνξθισλεηαη

θπξίσο από ςπρξέο πνιηθέο επεηξσηηθέο (Pc) αέξηεο κάδεο & από εηζβνιέο (Pm) ζαιάζζησλ

πνιηθώλ (ζρεηηθά ζεξκώλ) & ζαιάζζησλ ηξνπηθώλ (Tm) αεξίσλ καδώλ. Σν θαινθαίξη

επηθξαηνύλ ζαιάζζηεο πνιηθέο (ζεξκέο, Pm) ζαιάζζηεο ηξνπηθέο (Σm) & ζαιάζζηεο

επεηξσηηθέο (Tc) αέξηεο κάδεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο & ηεο

βξνρόπησζεο

Τανιμόμηση κατά Köppen - Ψυχοά Κλίματα (D)



 β-ii/ Ηπεηξσηηθά πγξά θιίκαηα κε ζεξκό θαινθαίξη (Dfb, Dwb)

 Βξνρόπησζε: ε βξνρόπησζε ειαηηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο & ηεο

απόζηαζεο από ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξηθό ησλ επείξσλ

• εηήζην ύςνο βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμύ 500 – 1250 mm

• ζπλήζσο δελ ππάξρεη μεξή πεξίνδνο αλ θαη ν πγξόηεξνο κήλαο κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά

από ηνλ μεξόηεξν

• ην κέγηζην ηεο βξνρόπησζεο ζεκεηώλεηαη αξγά ηελ άλνημε αξρέο θαινθαηξηνύ

• ην θαινθαίξη ζεκεηώλνληαη θαηαηγίδεο πνπ ζπλνδεύνληαη από ραιάδη

• ην ρεηκώλα νη βξνρέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ πθεζηαθή δξάζε & ζπλνδεύνληαη από ρηόλη πνπ

απμάλεη κε ην πιάηνο & ην πςόκεηξν

 Θεξκνθξαζία: ρεηκώλεο ςπρξνί & ην θαινθαίξη ζεξκό

• κηθξό εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο (ΗΘΔ) ην θαινθαίξη & πςειή ζρεηηθή πγξαζία πνπ θάλεη ην

θιίκα λα κνηάδεη κε πγξό ηξνπηθό

Μέζε ζεξκνθξαζία 

ζεξκόηεξνπ κήλα (νC)

Μέζε ζεξκνθξαζία 

ςπρξόηεξνπ κήλα (νC)

Zagreb 22.0 0.2

Oklahoma (35˚24'B) 27.4 2.5

Illinois (41˚32'B) 41.0 -5.9

Τανιμόμηση κατά Köppen - Ψυχοά Κλίματα (D)
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