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Άδειες Χρήζης

• Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι ζε
άδειες τρήζης Creative Commons. 

• Για εκπαιδεσηικό σλικό, όπως εικόνες, ποσ 
σπόκειηαι ζε άλλοσ ηύποσ άδειας τρήζης, η 
άδεια τρήζης αναθέρεηαι ρηηώς. 
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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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ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ

Δπίκοσρος Καθηγήηρια

ηοσ Σμήμαηος Γιατείριζης 

Περιβάλλονηος & Φσζικών Πόρων

 2641074156

 afotiadi@upatras.gr



 Πεξηνρέο: επηθξαηνύλ θπξίσο ζηηο δπηηθέο αθηέο ησλ επείξσλ & ζε νξηζκέλα λεζηά ζε

γεσγξαθηθά πιάηε 50ν-70ν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Β. Ακεξηθήο, ζηηο αθηέο

ηεο ΒΓ Δπξώπεο, ζηηο αθηέο ηεο Υηιήο, ζηε ΝΑ Απζηξαιία & ζηε Νέα Εειαλδία

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ν ήπηνο ρεηκώλαο & ην ήπην

θαινθαίξη  ρακειό εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο

• κέηξην έσο πςειό εηήζην ύςνο βξνρήο πνπ απμάλεη κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο & κεηώλεηαη κε

ηελ απόζηαζε από ηηο αθηέο, ελώ παξνπζηάδεη ρεηκεξηλό κέγηζην & ζεξηλό ειάρηζην ην νπνίν

εμαθαλίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: νη αέξηεο κάδεο πνπ εηζβάινπλ από ηα

δπηηθά ησλ επείξσλ & έρνπλ ζρεδόλ πάληα ζαιάζζηα πξνέιεπζε (Pm ή Tm), κε απνηέιεζκα

λα είλαη πάληα πγξέο, αξθεηά ζπρλά αζηαζείο, ήπηεο ην ρεηκώλα & δξνζεξέο ην θαινθαίξη

• ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε επίδξαζε ησλ σθεάλησλ ξεπκάησλ. Π.ρ. ηηο αθηέο ηεο ΒΓ

Δπξώπεο ηα ζεξκά σθεάληα ξεύκαηα ηνπ θόιπνπ ηνπ Μεμηθνύ & ηνπ Β. Αηιαληηθνύ κεηαθέξνπλ

ζεξκά λεξά πξνο ηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε ζεξκαίλνληαο ηαπηόρξνλα ηα θαηώηεξα

ζηξώκαηα ησλ αεξίσλ καδώλ νη νπνίεο θηλνύληαη αλαηνιηθά & εηζβάινπλ ζε ζεκαληηθό βάζνο

κέζα ζηελ Δπξώπε κεηαθέξνληαο εθεί ηε ζαιάζζηα επίδξαζε

• ην ρεηκώλα παξαηεξείηαη έληνλε πθεζηαθή δξάζε πνπ εμαζζελεί ην θαινθαίξη

• ζύληνκεο ςπρξέο εηζβνιέο  ηα θύκαηα ςύρνπο λα έρνπλ κηθξή δηάξθεηα & έληαζε

 α/ Θαιάζζηα ή σθεάληα θιίκαηα (ηύπνπ δπηηθώλ αθηώλ ησλ επείξσλ)  (Cfb, Cfc)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)



 α/ Θαιάζζηα ή σθεάληα θιίκαηα (ηύπνπ δπηηθώλ αθηώλ ησλ επείξσλ)  (Cfb, Cfc)

 Βξνρόπησζε: εηήζην ύςνο βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμύ 500 – 4500 mm ζηηο πξνζήλεκεο

παξαιηαθέο πεξηνρέο

• εηήζηα πνξεία ηεο βξνρήο απιή κε κέγηζην ην θζηλόπσξν ή ην ρεηκώλα & ειάρηζην ην θαινθαίξη

ή ζπαληόηεξα ηελ άλνημε

• κεγάινο αξηζκόο εκεξώλ βξνρήο (245 εκέξεο βξνρήο ζηε Brest) & κεγάινο αξηζκόο δηαδνρηθώλ

εκεξώλ βξνρήο

• λεθνζθεπήο νπξαλόο, πνιιέο ςηράιεο & αζζελείο βξνρέο

•  πςειή πγξαζία θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο επνρήο ηνπ έηνπο

 Θεξκνθξαζία: κέζεο εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη κεηαμύ 7ν – 13νC

• κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα: 15ν – 20νC, ελώ νη απνιύησο κέγηζηεο κπνξεί λα

θηάζνπλ ηνπο 38νC, όηαλ εηζβάινπλ ζεξκέο επεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο

• κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα (ζπλήζσο ν Φεβξνπάξηνο) > 0νC, κε ηηο απνιύησο

ειάρηζηεο < 0νC, λα παξαηεξνύληαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο καθξηά από ηε ζάιαζζα

• κηθξό εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο, θαηά κέζν όξν < 10νC

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)



 Άλεκνη: ζπρλά ηζρπξνί, ηδηαίηεξα ηνλ ρεηκώλα (Ννέκβξην – Μάξηην) ύςνο

βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμύ 500 – 4500 mm ζηηο πξνζήλεκεο παξαιηαθέο

πεξηνρέο

• κε ηε δηέιεπζε ησλ πθέζεσλ ν άλεκνο αιιάδεη δηεύζπλζε απόηνκα

 Ηιηνθάλεηα - νκίριε: ην ρεηκώλα ε ειηνθάλεηα έρεη πνιύ κηθξή δηάξθεηα (πρ.

ζην Prince Rupert ηνπ Καλαδά ραξαθηεξίδεηαη από 1019 ώξεο εηήζηα δηάξθεηα

ειηνθάλεηαο)

• κε ηε δηέιεπζε ησλ πθέζεσλ ν άλεκνο αιιάδεη δηεύζπλζε απόηνκα

• ην ρηόλη δελ παξακέλεη πνιύ ζην έδαθνο εθηόο αλ ζεκεηώλεηαη ςπρξή εηζβνιή

ή ζε κεγάιν πςόκεηξν

• θαηαηγίδεο ζπάληεο (< 10 εηεζίσο), απμάλνληαη όκσο κε ην πςόκεηξν

• ζπρλή εκθάληζε νκίριεο (νκίριε κεηαθνξάο ελώ δελ παξαηεξνύληαη νκίριεο

αθηηλνβνιίαο). Ζ αζηάζεηα όκσο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ, ε ζπρλόηεηα

& ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ δελ επλννύλ ηε κεγάιε δηάξθεηα

 α/ Θαιάζζηα ή σθεάληα θιίκαηα (ηύπνπ δπηηθώλ αθηώλ ησλ επείξσλ)  (Cfb, Cfc)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)



 β/ Κιίκαηα Μεζνγεηαθά  (Cfa, Cfb)

 Πεξηνρέο: θιίκα κεηαβαηηθό αλάκεζα ζηελ εύθξαηε & ηελ ηξνπηθή δώλε ζε

πεξηνρέο κε θέληξν πεξίπνπ 35ν γεσγξαθηθό πιάηνο, ζηα δπηηθά ή ΝΓ

παξάιηα ησλ επείξσλ. πγθεθξηκέλα ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ζηελ

θεληξηθή & λόηηα Καιηθόξληα, ζηε Υηιή ζην λόηην άθξν ηεο Αθξηθήο, ζηε λόηηα

& ΝΓ Απζηξαιία

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: ζεξκό & μεξό θαινθαίξη, ήπηνο βξνρεξόο ρεηκώλαο

• αλέθεινο νπξαλόο & κεγάιε ειηνθάλεηα

• νη κεηαβαηηθέο επνρέο, άλνημε & θζηλόπσξν, είλαη κεηεσξνινγηθά αζηαζείο κε

ην θζηλόπσξν λα έρεη κηθξή δηάξθεηα & ηνλ ρεηκώλα λα αξρίδεη θάπσο απόηνκα

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)



 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: ην ζεξηλό μεξό θιίκα δεκηνπξγείηαη από

κεηαηόπηζε ηεο ππνηξνπηθήο δώλεο πςειώλ πηέζεσλ πξνο ηα βόξεηα θαιύπηνληαο ηηο

πεξηνρέο κε Μεζνγεηαθό θιίκα. Σν θαινθαίξη, ε ΝΑ Μεζόγεηνο θαιύπηεηαη από ην

ζεξκηθό ρακειό ηεο ΝΑ Αζίαο πνπ εθηείλεηαη πξνο ηα δπηηθά. Οη παξαιηαθέο επνρέο &

ηα λεζηά έρνπλ δξνζεξά θαινθαίξηα από ηα ελδόηεξα ιόγσ ηεο ζαιάζζηαο αύξαο &

ηνπηθώλ βνξείσλ αλέκσλ (κειηέκηα, κηζηξάι)

• ν ρεηκώλαο είλαη γεληθά ήπηνο & βξνρεξόο ιόγσ ηεο κεηαηόπηζεο ηεο δώλεο ηεο

δπηηθήο θπθινθνξίαο (δώλε ησλ πθέζεσλ ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ) πξνο ηα

λόηηα κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε πθεζηαθή δξάζε. Ο ρεηκώλαο κπνξεί λα γίλεη δξηκύο

ζπλνιηθά ή θαηά πεξηόδνπο θπξίσο ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο ησλ κεζνγεηαθώλ θιηκάησλ

ιόγσ εηζβνιώλ ςπρξώλ αεξίσλ καδώλ

• ε άλνημε, κεηαβαηηθή επνρή, είλαη κεηεσξνινγηθά αζηαζήο κε ζπρλή ελαιιαγή

πεξηόδσλ κε ραξαθηεξηζηηθά ρεηκώλα & πεξηόδσλ κε ραξαθηεξηζηηθά θαινθαηξηνύ

 β/ Κιίκαηα Μεζνγεηαθά  (Cfa, Cfb)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)



 Θεξκνθξαζία: νη ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη από ηα παξάιηα πξνο ην

εζσηεξηθό ησλ πεξηνρώλ. Σα παξάιηα ζε ζρέζε κε ηηο εζσηεξηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ

κηθξόηεξεο ζεξηλέο & πςειόηεξεο ρεηκεξηλέο ζεξκνθξαζίεο  κηθξόηεξν εηήζην ζεξκνκεηξηθό

εύξνο

• νη απνιύησο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα θηάζνπλ ηνπο 42ν ή 45νC παξαπέκπνληαο ζε

ζπλζήθεο εξήκσλ

• νη απνιύησο ειάρηζηεο κπνξεί λα θηάζνπλ ηνπο -20νC ή -25νC παξαπέκπνληαο ζε επεηξσηηθέο

πεξηνρέο κεγάισλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ

• θαηά ηελ ςπρξή επνρή ηνπ έηνπο ζεκεηώλεηαη ζπρλά παγεηόο θπξίσο ιόγσ ηεο αλέθειεο λύρηαο

 β/ Κιίκαηα Μεζνγεηαθά  (Cfa, Cfb)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)

 Βξνρόπησζε: εηήζηα βξνρόπησζε θπκαίλεηαη κεηαμύ 350 – 1000 mm. Τπάξρνπλ όκσο

ζηαζκνί πνπ δέρνληαη ιηγόηεξα από 200 mm & άιινη πνπ ην εηήζην ύςνο μεπεξλάεη ηα 2000 mm

• ε βξνρόπησζε ειαηηώλεηαη από ηα βόξεηα πξνο ηα λόηηα & από ηα παξάιηα πξνο ην εζσηεξηθό,

ελώ απμάλεη, όπσο & ε ρηνλόπησζε, κε ην πςόκεηξν. Οη πξνζήλεκεο πιεπξέο δέρνληαη

πεξηζζόηεξν βξνρόπησζε ζε ζρέζε κε ηηο ππήλεκεο

• έηζη, ε πεξηνρή ηνπ Kotor ζηηο Γαικαηηθέο αθηέο είλαη ε πην βξνρεξή πεξηνρή ηεο Δπξώπεο κε

εηήζην ύςνο ίζν 5000 mm, ελώ ε θνηιάδα Mouloya ηνπ Μαξόθνπ δέρεηαη 200 mm εηεζίσο θαη

είλαη ε μεξόηεξε Μεζνγεηαθή πεξηνρή

• νη ρεηκεξηλέο βξνρνπηώζεηο δεκηνπξγνύληαη από ηηο κεησπηθέο πθέζεηο



Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)

 γ/    Κιίκαηα Τγξά Τπνηξνπηθά  (Cfa, Cwa)

 Πεξηνρέο: βξίζθνληαη θαη απηά ζην ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο κε ην Μεζνγεηαθό θιίκα (35ν)

αιιά ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά ησλ επείξσλ. Σα θιίκα απηνύ ηνπ είδνπο θαιύπηεη κεγάιε

πεξηνρή εθηεηλόκελν ζε γεσγξαθηθά πιάηε από 15ν έσο 45ν

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: ηα πγξά ππνηξνπηθά θιίκαηα δηαθέξνπλ από ην κεζνγεηαθό ζε

αξθεηά ζεκεία

• ην θαινθαίξη είλαη ζεξκό σο πνιύ ζεξκό θαζώο νη πεξηνρέο παξαπιένληαη από ζεξκά

ζαιάζζηα ξεύκαηα. Υαξαθηεξίδνληαη από πςειή πγξαζία κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο λα

γίλνληαη πληγεξέο & λα απμάλεηαη ν δείθηεο δπζθνξίαο

• ν ρεηκώλαο γεληθά είλαη ήπηνο, κπνξεί λα γίλεη δξηκύο ζηελ πεξίπησζε ςπρξώλ εηζβνιώλ

 Θεξκνθξαζία: ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα θπκαίλεηαη από 24νC έσο 27oC

• νη απνιύησο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 12-20νC κηθξόηεξεο από όηη ζηα

κεζνγεηαθά θιίκαηα, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη παγεηνί εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηα

πγξά ππνηξνπηθά θιίκαηα, ηδηαίηεξα ζηε Β. Ακεξηθή & ζηελ Αζία



 Βξνρόπησζε: εηήζηα βξνρόπησζε είλαη κεγάιε & παξνπζηάδεη γεληθά κείσζε από ηα

αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά

• ηα κέζα εηήζηα ύςε βξνρήο θπκαίλνληαη από 1000 έσο 1500 mm αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο

έρεη θαηαγξαθεί ύςνο βξνρήο < 750 mm & ζε άιιεο πεξηπηώζεηο > 2500 mm

• ην κέγηζην ηεο βξνρόπησζεο εκθαλίδεηαη θπξίσο ην θαινθαίξη ιόγσ εηζξνήο πγξώλ ζαιάζζησλ

αεξίσλ καδώλ από ηα παξάιηα

• ηα ρεηκώλα ε βξνρόπησζε κεηώλεηαη όρη όκσο ηόζν ώζηε λα ραξαθηεξηζηεί μεξή επνρή, κε

εμαίξεζε ηελ Κίλα όπνπ επηθξαηνύλ νη μεξνί ρεηκεξηλνί Μνπζώλεο

• ε ρεηκεξηλή βξνρόπησζε είλαη απνηέιεζκα πθεζηαθήο δξάζεο

• ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ ζηηο πεξηνρέο ησλ ππνηξνπηθώλ θιηκάησλ ηεο Β. Ακεξηθήο & ηεο

Αζίαο παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ βξνρνπηώζεσλ ιόγσ δξάζεο ησλ ηξνπηθώλ θπθιώλσλ

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Θεομά Γύκοαηα Κλίμαηα (C)

 γ/    Κιίκαηα Τγξά Τπνηξνπηθά  (Cfa, Cwa)



Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)

 Πεξηνρέο: πεξηιακβάλεη ηα μεξά θιίκαηα ησλ εξεκηθώλ πεξηνρώλ & ηα εκίμεξα θιίκαηα

ηέπαο ησλ ηξνπηθώλ πεξηνρώλ & ησλ κέζσλ πιαηώλ

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: κεγάια εκεξήζηα & εηήζηα ζεξκνκεηξηθά εύξε

• νη βξνρνπηώζεηο είλαη ζπάληεο & ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην εηήζην ύςνο βξνρήο < 100 mm.

Ζ βξνρή θαηαλέκεηαη αλνκνηόκνξθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έηζη κπνξεί λα ζεκεηώλεηαη

ζρεηηθά κεγάιν ύςνο βξνρήο αιιά ε θαηαλνκή ηνπ κέζα ζην έηνο λα δεκηνπξγεί εξεκηθέο

ζπλζήθεο. Οη βξνρέο ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από θαηαηγίδεο πνπ δεκηνπξγνύλ κεγάιε

απνξξνή ζην γπκλό έδαθνο

• άλεκνη γεληθά ηζρπξνί, δεκηνπξγνύλ ακκνζύειιεο & κεηαθέξνπλ ζθόλε πνιύ καθξηά από ηελ

έξεκν δεκηνπξγώληαο ην θαηλόκελν ηεο ιαζπνβξνρήο

• κεγάιν κέξνο ησλ εξήκσλ ραξαθηεξίδεηαη από απνπζία βιάζηεζεο, απνζάζξσζε &

θαηαζξπκκάηηζε ησλ πεηξσκάησλ ζε ιεπηή άκκν

• κεγάιν κέξνο ησλ εξεκηθώλ εθηάζεσλ παξνπζηάδεη ππνηππώδε βιάζηεζε απνηεινύκελε

από πνιιά είδε μεξόθπησλ κε ζαξθώδε θνξκό & θύιια αιιά θαη εθηεηακέλν ξηδηθό ζύζηεκα

γηα λα κπνξνύλ λα εθκεηαιιεύνληαη ηε ιηγνζηή πγξαζία ηνπ εδάθνπο



 α/    Ξεξά εξεκηθά & εκίμεξα Κιίκαηα  ηέπαο (BWh, BSh)

• Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: ζηα θιίκαηα απηά ζεκεηώλνληαη νη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ

επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε. Δκθαλίδνπλ πάξα πνιύ ζεξκά θαινθαίξηα & ήπηνπο ρεηκώλεο

• ην εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο είλαη κεγάιν

• ε πγξαζία είλαη πνιύ ρακειή

• ε ειηνθάλεηα πνιύ κεγάιε

• ε βξνρόπησζε ειάρηζηε & αλνκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε κέζα ζην έηνο

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-arid_climate#/media/File:The_semi-

arid_terrain_of_Machakos_%285112045372%29.jpg
Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Desert#/media/File:Rub_al_Khali_002.JPG

 Πεξηνρέο: επηθξαηνύλ ζε γεσγξαθηθά πιάηε 20ν-25νB, ζηηο πεξηνρέο ηνπ ΒΓ Μεμηθνύ &

ζηηο ΝΓ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαηά κήθνο ησλ δπηηθώλ αθηώλ ηνπ Πεξνύ, ζηε αράξα & ζηε

νκαιία, ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο λνηίνπ Αθξηθήο, ζηελ Μέζε Αλαηνιή, ηε ανπδηθή Αξαβία & ηηο

ρώξεο ηνπ Πεξζηθνύ θόιπνπ, ζην Γ. Παθηζηάλ & ηελ θεληξηθή Απζηξαιία

• νη εξεκηθέο & ζηεπώδεηο πεξηνρέο πεξηβάιινληαη από δώλεο εκηεξεκηθνύ ραξαθηήξα νη

νπνίεο είηε πξνο ηα βόξεηα ηνπο, είηε πξνο ηα λνηηά ηνπο θαηαιήγνπλ ζε πγξά θιίκαηα ηξνπηθήο

βιάζηεζεο



 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: δηακνξθώλνληαη θπξίσο από θαζνδηθέο

θηλήζεηο ησλ αεξίσλ καδώλ ζηηο πςειέο πηέζεηο ησλ ππνηξνπηθώλ πεξηνρώλ. Καηά ηηο

θαζνδηθέο θηλήζεηο ν αέξαο ζεξκαίλεηαη αδηαβαηηθά, απνκαθξύλεηαη από ην ζεκείν θόξνπ & ζε

ζπλδπαζκό κε ηε κεγάιε ειηνθάλεηα ην έδαθνο μεξαίλεηαη. Οη αληηθπθισληθέο αλαζηξνθέο

ύςνπο ζηελ πεξηνρή απηή εθηείλνληαη βαζηά κέζα ζηε δώλε ησλ αιεγώλ αλέκσλ & πεξηνξίδνπλ

ηελ θαηαθόξπθε αλάπηπμε λεθώλ  επέθηαζε ησλ ζπλζεθώλ εξεκηθνύ θιίκαηνο ζε αξθεηό

βάζνο κέζα ζηε δώλε ησλ αιεγώλ αλέκσλ

• νη εξεκηθέο ζπλζήθεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πθίζηαληαη ηελ επίδξαζε ησλ ςπρξώλ

ζαιάζζησλ ξεπκάησλ , ηα νπνία πξνθαινύλ αλάδπζε ςπρξώλ πδάησλ από ηα βάζε ηνπ

σθεαλνύ (upwelling), πξνθαινύλ ςύμε ηεο θαηώηεξεο αηκόζθαηξαο απμάλνληαο έηζη ηελ

επζηάζεηα ησλ αηκνζθαηξηθώλ ζηξσκάησλ θνληά ζηηο αθηέο

• Μπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ έηζη νκίριεο κεηαθνξάο, λέθε st & αξαηέο ςηράιεο

 α/    Ξεξά εξεκηθά & εκίμεξα Κιίκαηα  ηέπαο (BWh, BSh)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)



 Θεξκνθξαζία: ζηα μεξά εξεκηθά θιίκαηα ζεκεηώλνληαη νη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα μεπεξλά ηνπο

30νC & ηνπ ςπρξόηεξνπ θπκαίλεηαη ζηνπο 15νC

• εμαηξεηηθά πςειό εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο

 Βξνρόπησζε: είλαη ζπάληα, αθαλόληζηε, κεγάιεο έληαζεο αιιά κηθξήο δηάξθεηαο

• ην εηήζηα ύςνο βξνρήο είλαη < 100 mm

 α/    Ξεξά εξεκηθά & εκίμεξα Κιίκαηα  ηέπαο (BWh, BSh)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)



 β/    Ξεξά εξεκηθά & εκίμεξα θιίκαηα ηέπαο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ 

πιαηώλ (BWk, BSk)

 Πεξηνρέο: επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή ησλ κεγάισλ πεδηάδσλ & ζηηο ιεθάλεο κεηαμύ ησλ

νξέσλ ησλ Γ. ΖΠΑ & ηνπ Καλαδά, ζηε Β. Κίλα, ζηε λόηηα πξώελ νβηεηηθή Έλσζε & ζηε

δπηηθή & λόηηα Αξγεληηλή

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: δηαθέξνπλ από ηα μεξά & εκίμεξα θιίκαηα ησλ ηξνπηθώλ θπξίσο

σο πξνο ηηο ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζε ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ είλαη

πην ρακειέο ηδηαίηεξα ηνλ ρεηκώλα

• παξνπζηάδνπλ ζεξκά θαινθαίξηα, ςπρξνύο ρεηκώλεο & πνιύ κεγάια ζεξκνκεηξηθά εύξε

• ην εηήζην ύςνο ηεο βξνρήο είλαη εμίζνπ κηθξό & παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβιεηόηεηα, αιιά ε

εμαηκηζνδηαπλνή είλαη κηθξόηεξε κε απνηέιεζκα λα δηαηεξείηαη ε βιάζηεζε

• ηα αίηηα δηακόξθσζεο απηώλ ησλ θιηκάησλ είλαη ε κεγάιε απόζηαζε από ηε ζάιαζζα.

Δπίζεο, θάπνηεο από απηέο ηηο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ εξεκηθά ραξαθηεξηζηηθά γηαηί βξίζθνληαη

ζηελ ππήλεκε πιεπξά κεγάισλ νξνζεηξώλ. Σέινο, νη αέξηεο κάδεο πνπ θηάλνπλ ζ’ απηέο ηηο

πεξηνρέο είλαη αξθεηά μεξέο γηαηί έρνπλ ράζεη κεγάιε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ηνπο

• ε βξνρόπησζε ειάρηζηε & αλνκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε κέζα ζην έηνο

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)



 Βιάζηεζε: ζηηο πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα δηαηεξεζεί παξά ηηο ιίγεο βξνρέο, εμαηηίαο ηεο

ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο & εμαηκηζνδηαπλνήο. Έηζη, αλ θαη ην εηήζην ύςνο βξνρήο είλαη

κηθξό, αξθεί γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζηεπώδε βιάζηεζε ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε, ελώ ην

ίδην ύςνο βξνρήο δελ είλαη αξθεηό γηα ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο όπνπ ε ζεξκνθξαζία & ε

εμαηκηζνδηαπλνή είλαη κεγαιύηεξε

 β/    Ξεξά εξεκηθά & εκίμεξα θιίκαηα ηέπαο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ 

πιαηώλ (BWk, BSk)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)



 Θεξκνθξαζία: ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα είλαη < ησλ 0νC &

ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα  20νC

 Βξνρόπησζε: ην εηήζην ύςνο ηεο βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμύ 100 – 200 mm &

παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβιεηόηεηα

• θαηά ην θαινθαίξη νη βξνρνπηώζεηο δεκηνπξγνύληαη από ζεξκηθά ρακειά ιόγσ

ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ εδάθνπο. Σν ρεηκώλα ζεκεηώλνληαη ιίγεο βξνρέο θπξίσο

από εηζβνιή ησλ ζπλεζθηγκέλσλ πθέζεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο

 β/    Ξεξά εξεκηθά & εκίμεξα θιίκαηα ηέπαο ησλ κέζσλ γεσγξαθηθώλ 

πιαηώλ (BWk, BSk)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Ξηοά Κλίμαηα (Β)



 α/    Σξνπηθά Κιίκαηα αβάλαο  (Aw)

 Πεξηνρέο: επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή κεηαμύ ηεο Ηζεκεξηλήο δώλεο ζύγθιηζεο &

ππνηξνπηθώλ πηέζεσλ δει. ζηε Γπηηθή θεληξηθή Ακεξηθή, ζηε ΒΓ λόηηα Ακεξηθή, ζηελ

εζσηεξηθή νξεηλή ρώξα ηεο Βξαδηιίαο, Βνιηβίαο & Παξαγνπάεο ζηε λόηηα, θεληξηθή &

αλαηνιηθή Αθξηθή, ζηε δπηηθή Μαγαδαζθάξε, ζε κέξε ησλ Ηλδηώλ & ηεο ΝΑ Αζίαο & ζηε Β.

Απζηξαιία

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: απνηειεί έλα

κεηαβαηηθό ηύπν θιίκαηνο αλάκεζα ζηα

βξνρεξά & ζηα μεξά-εκίμεξα θιίκαηα

• είλαη ζεξκά έσο ζεξκά θιίκαηα

• δηαθξηηή μεξή πεξίνδνο πνπ κπνξεί λα

εθηείλεηαη κέρξη θαη 7 κήλεο & ζεξκή-πγξή

πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, ζηα θιίκαηα

αβάλαο επηθξαηνύλ μεξέο ηξνπηθέο αέξηεο κάδεο (Tc) νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ηε δώλε ησλ

πςειώλ ππνηξνπηθώλ πηέζεσλ κεηαθηλνύκελεο πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό

• θαηά ηε ζεξκή & πγξή πεξίνδν, ην θιίκα ειέγρεηαη από ηζεκεξηλέο αέξηεο κάδεο & ηελ

ελδνηξνπηθή δώλε ζύγθιηζεο ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επνρήο κεηαθηλείηαη βόξεηα ,

κε απνηέιεζκα ε πεξηνρή απηή λα ραξαθηεξίδεηαη από ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο & θαηαηγίδεο

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Υγοά Τοξπικά Κλίμαηα (Α)

Πεγή: https://room42.wikispaces.com/Savanna+Climate



 Θεξκνθξαζία: νη κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη 18νC & 30νC

• ην εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο είλαη κηθξό

• ην εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο είλαη κεγαιύηεξν ηελ μεξή επνρή

• ε εκεξήζηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα μεπεξάζνπλ ηνπο 45νC, ελώ ε λπρηεξηλή ειάρηζηε

κπνξεί λα πέζεη θάησ από ηνπο 10νC

 Βξνρόπησζε: βξνρόπησζε παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβιεηόηεηα από έηνο ζε έηνο

• ην εηήζην ύςνο ηεο βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμύ 700 – 1500 mm ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο

• νη βξνρέο ην θαινθαίξη είλαη έληνλεο & ζπλνδεύνληαη από θαηαηγίδεο

• ε πεξίνδνο ησλ βξνρώλ δηαξθεί πεξηζζόηεξν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Ηζεκεξηλνύ & κεηώλεηαη

θαζώο κεηαθηλνύκαζηε πξνο κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε

 α/    Σξνπηθά Κιίκαηα αβάλαο  (Aw)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Υγοά Τοξπικά Κλίμαηα (Α)



 β/    Μνπζζσληθά Κιίκαηα (Am)

 Πεξηνρέο: επηθξαηεί ζηελ Ηλδία, ζ’ έλα κεγάιν κέξνο ηεο Ηλδνλεζίαο, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηε

δπηηθή Αθξηθή θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Γνπηλέαο, ζηηο ΒΑ αθηέο ηεο λόηηαο Ακεξηθήο, ζηελ

Αηηή & ην Πόξην Ρίθν

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: ε βξνρεξή πεξίνδνο ηνπ έηνπο ζεκεηώλεηαη ην θαινθαίξη &

κέξνο ηνπ Φζηλνπώξνπ, θαζώο ηόηε νη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαη θάησ από ηελ επίδξαζε ησλ

πγξώλ ζεξηλώλ κνπζζώλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ σθεαλό

• ε ρεηκεξηλή βξνρόπησζε είλαη εμαηξεηηθά κηθξή θαζώο ηελ επνρή απηή μεξνί άλεκνη από ηελ

μεξά πξνο ηε ζάιαζζα

• ν ρεηκώλαο & ε άλνημε απνηεινύλ ηελ πεξίνδν μεξαζίαο. Παξόια απηά ην έδαθνο δηαηεξεί

αξθεηή πγξαζία γηα λα ζπληεξεί ηα δάζε, εμαηηίαο ησλ πνιιώλ ζεξηλώλ βξνρώλ

• ν ρεηκώλαο είλαη ζρεηηθά ςπρξόο ελώ ε ζεξκή πεξίνδνο αξρίδεη ηνλ Απξίιην

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: ην θιίκα ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαζνξίδεηαη

από ηνπο Μνπζζώλεο

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Υγοά Τοξπικά Κλίμαηα (Α)

 α/    Σξνπηθά Κιίκαηα αβάλαο  (Aw)



 Θεξκνθξαζία: παξνπζηάδεη κέγηζην ηνλ Μάην-Ηνύλην, αθξηβώο πξηλ ηηο ζεξηλέο

βξνρνπηώζεηο, ή ζπαληόηεξα ην επηέκβξην, αθξηβώο κεηά ηηο βξνρνπηώζεηο. Ο ρεηκώλαο είλαη

ζρεηηθά ςπρξόο

• ην εηήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο είλαη κηθξό

• ην εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο είλαη κεγαιύηεξν ηελ μεξή επνρή

 Βξνρόπησζε: ε βξνρόπησζε εκθαλίδεη ζεξηλό κέγηζην, ελώ ε ςπρξή πεξίνδνο είλαη

εμαηξεηηθά μεξή παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβιεηόηεηα από έηνο ζε έηνο

• ην εηήζην ύςνο ηεο βξνρήο μεπεξλά ζπλήζσο ηα 1500 mm ή θαη ηα 2000 mm & παξνπζηάδεη

κεγάιε κεηαβιεηόηεηα από έηνο ζε έηνο

• ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο ην ζπλνιηθό εηήζην ύςνο βξνρήο κπνξεί λα θηάζεη ηα 15.000 mm,

αλ ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ πξνζήλεκε πιεπξά κηαο νξνζεηξάο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο

πξνζηίζεληαη & νη βξνρνπηώζεηο από ηνπο ηξνπηθνύο θπθιώλεο

 β/    Μνπζζσληθά Κιίκαηα (Am)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Υγοά Τοξπικά Κλίμαηα (Α)



 γ/    Βξνρεξά Σξνπηθά Κιίκαηα (Af)

 Πεξηνρέο: ζπλαληώληαη ζηελ Ηζεκεξηλήο δώλεο ζύγθιηζεο, 5-10ν βόξεηα & λόηηα ηνπ

Ηζεκεξηλνύ. Σέηνηνπ είδνπο θιίκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ θνηιάδα ηνπ Ακαδνλίνπ, ζηα

πξνζήλεκα παξάιηα ηεο θεληξηθήο Ακεξηθήο, ζ’ έλα κέξνο ηεο Ηλδνλεζίαο, ζηε Νέα Γνπηλέα,

ζηα αλαηνιηθά παξάιηα ηεο Μαδαγαζθάξεο, ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνλγθό θαη ζε άιιεο πεξηνρέο

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: απνηειεί έλα ζεξκό & αξθεηά πγξό θιίκα ρσξίο μεξή πεξίνδν κε

αξθεηά έληνλεο βξνρνπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο

• ηα εηήζηα & εκεξήζηα ζεξκνκεηξηθά εύξε είλαη κηθξά  έιιεηςε ησλ επνρώλ ηόζν από

άπνςε ζεξκνθξαζίαο όζν θαη βξνρήο

 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: δηακνξθώλεηαη από ηελ επηθξάηεζε Ηζεκεξηλώλ

(Δ) & ηξνπηθώλ ζαιάζζησλ αεξίσλ καδώλ (Tm). Πνιύ ζπάληα ζεκεηώλνληαη εηζβνιέο ζρεηηθά ςπρξώλ

αεξίσλ καδώλ από ηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε

• ε ζύγθιηζε ησλ αιεγώλ αλέκσλ θαηά κήθνο ηεο Δλδνηξνπηθήο Εώλεο ύγθιηζεο (ITCZ) & ε έληνλε

ειηαθή αθηηλνβνιία πξνθαινύλ έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο & δεκηνπξγία λεθώλ θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο.

Οη ζπλζήθεο απηέο επλννύλ ηελ εθδήισζε απνγεπκαηηλώλ θαηαηγίδσλ

• ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή & ε έληαζε ησλ βξνρώλ εμαξηώληαη & από άιινπο παξάγνληεο όπσο ε ζρεηηθή

έληαζε ηεο ζαιάζζηαο αύξαο & ησλ αιεγώλ αλέκσλ & από ηελ ηνπνγξαθία ησλ αθηώλ & ησλ λεζηώλ.

Π.ρ. ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Μαδαγαζθάξεο ε ρεξζαία αύξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, πλέεη θάζεηα

πξνο ηνπο αιεγείο. Ζ ζύγθιηζε ηεο αύξαο & ησλ αιεγώλ αλέκσλ πξνθαιεί αλνδηθέο θηλήζεηο & άθζνλεο

λπρηεξηλέο βξνρνπηώζεηο ζ’ απηή ηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ε ζύγθιηζε ηεο αύξαο & ησλ αιεγώλ αλέκσλ

πξνθαιεί βξνρέο νη νπνίεο εθδειώλνληαη θπξίσο ζηηο ππήλεκεο πιεπξέο ησλ βνπλώλ

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Υγοά Τοξπικά Κλίμαηα (Α)



 Θεξκνθξαζία: ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ ηύπνπ θιίκαηνο είλαη ην πνιύ κηθξό εηήζην (<

3νC) & εκεξήζην (< 11oC)

• ε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη κηθξή κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο & θπκαίλεηαη γηα

όινπο ηνπο κήλεο από 25νC έσο 27oC

 Βξνρόπησζε: ε εηήζηα βξνρόπησζε είλαη κεγάιε ( > 1500 mm) & δελ εκθαλίδεη μεξά

πεξίνδν

• κεξηθέο πεξηνρέο κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ έλα ή δύν επδηάθξηηα κεληαία κέγηζηα βξνρήο

ιόγσ ησλ αληίζηνηρσλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ ελδνηξνπηθνύ κεηώπνπ

• όπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο νξνζεηξέο, ε βξνρόπησζε είλαη κεγαιύηεξε ζηηο πξνζήλεκεο

πιεπξέο & αξθεηά κηθξόηεξε ζηηο ππήλεκεο

• ζηελ εκεξήζηα πνξεία ηεο βξνρήο εκθαλίδεηαη έλα απνγεπκαηηλό κέγηζην ιόγσ ησλ

θαηαηγίδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα λέθε θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο

• ε κεγάιε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα ζπληειεί ζην ζρεκαηηζκό δξόζνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο

αλέθειεο λύρηαο, ελώ κεξηθέο θνξέο ζρεκαηίδεηαη νκίριε

 γ/    Βξνρεξά Σξνπηθά Κιίκαηα (Af)

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Υγοά Τοξπικά Κλίμαηα (Α)



Τανιμόμηζη καηά Köppen - Οοειμά Κλίμαηα (Η)

 Πεξηνρέο: θπξηαξρεί ζηηο κεγάιεο νξνζεηξέο, ζηα πςίπεδα & ζηα απνκνλσκέλα όξε ησλ

κέζσλ & ρακειώλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ ηεο Γεο όπσο: Άιπεηο, Ηκαιάηα & Θηβέη, αλαηνιηθά

πςίπεδα ηεο Αθξηθήο, Βξαρώδε όξε ζηε Β. Ακεξηθή & Άλδεηο

 γ/    Βξνρεξά Σξνπηθά Κιίκαηα (Af)



Τανιμόμηζη καηά Köppen - Οοειμά Κλίμαηα (Η)

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νξεηλνύ θιίκαηνο είλαη ε έληνλε

κεηαβιεηόηεηα ηνπ κε κεηάβαζε από ηελ ειηνθάλεηα ζηηο θαηαηγίδεο, από ηε δέζηε ζην θξύν &

από ηελ λελεκία ζηνπο ηζρπξνύο αλέκνπο

• εκεξήζην ζεξκνκεηξηθό εύξνο αξθεηά κεγάιν

• έληνλε κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθώλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, βξνρόπησζε, ρηνλόπησζε,

πγξαζία) κε ην πςόκεηξν, ηελ θιίζε & ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο

• ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμαξηώληαη από ην θιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθνληαη νη

νξεηλνί όγθνη

• ζηα ρακειά & κέζα γεσγξαθηθά πιάηε ην νξεηλό θιίκα είλαη πγηεηλό & επηδεηείηαη θπξίσο θαηά

ην θαινθαίξη, ελώ ε ρηνλνθάιπςε ζηα κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε είλαη πόινο ηνπξηζηηθήο

έιμεο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν

 Πεξηνρέο: θπξηαξρεί ζηηο κεγάιεο νξνζεηξέο, ζηα πςίπεδα & ζηα απνκνλσκέλα όξε ησλ

κέζσλ & ρακειώλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ ηεο Γεο όπσο: Άιπεηο, Ηκαιάηα & Θηβέη, αλαηνιηθά

πςίπεδα ηεο Αθξηθήο, Βξαρώδε όξε ζηε Β. Ακεξηθή & Άλδεηο



 Κύξηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα: ην πςόκεηξν, ν πξνζαλαηνιηζκόο & ε

κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ

• ην πςόκεηξν απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν θιηκαηηθό παξάγνληα ησλ νξεηλώλ θιηκάησλ. Όιεο

νη κεηαβνιέο ησλ θιηκαηηθώλ παξακέηξσλ θαηά ηελ θαηαθόξπθν είλαη πνιύ πην γξήγνξεο απ’

όηη θαηά ηελ νξηδόληην. Ζ πίεζε, ε ζεξκνθξαζία & ην πεξηερόκελν ηεο αηκόζθαηξαο ζε

πδξαηκνύο ειαηηώλεηαη ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο κε ην πςόκεηξν, ελώ ε αθηηλνβνιία & ε

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ απμάλνπλ. Σν πςόκεηξν ζε θάζε ηύπν θιίκαηνο δηακνξθώλεη έλα

δηαθνξεηηθό νξεηλό θιίκα. Π.ρ. Σα νξεηλά θιίκαηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ παξνπζηάδνπλ

εληνλόηεξα ηα πνιηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελώ νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο αράξαο ζα

παξνπζηάδνπλ κηα πνηθηιία ηνπ ηξνπηθνύ εξεκηθνύ θιίκαηνο κε νξεηλά ραξαθηεξηζηηθά

• ην αλάγιπθν είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ νξεηλνύ κηθξνθιίκαηνο. Σα πξνζήλεκα &

ππήλεκα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθό κηθξνθιίκα

• νη ηνπηθνί άλεκνη πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο παξνπζηάδνπλ εληειώο

δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο από εθείλεο πνπ δεκηνπξγεί ε γεληθή θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξαο

• ην θιίκα ησλ ππήλεκσλ πεξηνρώλ πξνζηαηεύεηαη κέζσ ηεο παξνπζίαο ησλ νξεηλώλ όγθσλ

από ςπρξέο & ζεξκέο εηζβνιέο π.ρ. Οη Άιπεηο πξνζηαηεύνπλ ηελ Γαιιηθή & Ηηαιηθή Ρηβηέξα

από ςπρξέο εηζβνιέο δεκηνπξγώληαο έηζη ήπην θιίκα

• νη βξνρνπηώζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο ζηηο πξνζήλεκεο απ’ όηη ζηηο ππήλεκεο πιεπξέο όπνπ

επηθξαηνύλ θαζνδηθνί άλεκνη ηύπνπ Foehn

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Οοειμά Κλίμαηα (Η)



 Βξνρόπησζε: ην ζπλνιηθό εηήζην ύςνο ηεο βξνρήο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο είλαη ζπλάξηεζε

ηεο πνζόηεηαο ησλ πδξαηκώλ ησλ αεξίσλ καδώλ πνπ θηάλνπλ & ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο

νξνζεηξάο ζε ζρέζε κε ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ησλ δηαηαξαρώλ

• κέρξη έλα νξηζκέλν ύςνο 2-3km ην ύςνο ηεο βξνρήο απμάλεη, αθνινύζσο ειαηηώλεηαη θαζώο

ειαηηώλεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ αεξίσλ καδώλ ζε πδξαηκνύο

• νη ρηνλνπηώζεηο, ν ρξόλνο παξακνλήο ηνπ ρηνληνύ ζην έδαθνο & ε ρηνλνθάιπςε απμάλνπλ κε ην

πςόκεηξν

• ην πςόκεηξν ηεο γξακκήο ησλ αηώλησλ ρηνληώλ ή πάγσλ θαζνξίδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία, ην

ύςνο ησλ ρηνλνπηώζεσλ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό & ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο

• ζηηο ππήλεκεο πιεπξέο κε ηηο ιηγόηεξεο λεθώζεηο & ηνπο ζεξκνύο θαζνδηθνύο αλέκνπο ε

γξακκή ησλ αηώλησλ ρηνληώλ βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξν πςόκεηξν απ’ όηη ζηελ πξνζήλεκε πιεπξά

Τανιμόμηζη καηά Köppen - Οοειμά Κλίμαηα (Η)



Το κλίμα της Ελλάδος



Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ

 Σν θιίκα ηεο Διιάδαο είλαη ηππηθά κεζνγεηαθό: ήπηνη θαη πγξνί ρεηκώλεο,

ζρεηηθά ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα θαη, γεληθά, καθξέο πεξίνδνη ειηνθάλεηαο

θαηά ηελ κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

 Ζ Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ 34ν θαη 42ν ηνπ Βνξείνπ

εκηζθαηξίνπ θαη βξέρεηαη από ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην

Πεγή:

https://el.wikinews.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%

CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82



Ηαλνπάξηνο: 71.1 Wm-2 Απξίιηνο: 213 Wm-2

Ηνύιηνο: 304.2 Wm-2 Οθηώβξηνο: 142.7 Wm-2

Μέζε ηηκή ηεο Οιηθήο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο (1984-2000):  

181.9 ± 14.4 W m-2

Μέζε ηηκή ηεο θαζαξήο αθηηλνβνιίαο (1984-2000):

164.7 ± 40.4 W m-2

Ηλιακή Ακηιμοβολία ζηημ επιθάμεια ηοσ εσρύηεροσ Ελλαδικού τώροσ

Πεγή: Fotiadi, A., N. Hatzianastassiou, P.W. Stackhouse, C. Matsoukas, E. Drakakis, K.G. Pavlakis, D. Hatzidimitriou, and I. Vardavas, (2006): Spatial and Temporal Distribution of 

Long-Term Solar Surface Radiation Budget over Greece. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, 132, 2693-2718



ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΙΟΤΛΙΟ

 Γηαλνκή ηεο Αηκνζθαηξηθήο Πίεζεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν

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

• Ζ ηζρπξή βαξνβαζκίδα πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζην Αηγαίν ην θαινθαίξη από ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ

πςειώλ πηέζεσλ ηεο επέθηαζεο ηνπ ππνηξνπηθνύ αληηθπθιώλα ζηε Μεζόγεην κε ηηο ρακειέο πηέζεηο ηεο

επέθηαζεο ηνπ ζεξκηθνύ ρακεινύ ησλ Ιλδηώλ ζηε Μέζε Αλαηνιή πξνθαιεί έληνλε βόξεηα ξνή (Μειηέκηα)

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ



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

 Γηαλνκή ηεο Αηκνζθαηξηθήο Πίεζεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν: Μέζε εηήζηα ηηκή

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ



 Σν θιίκα ηεο έρεη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεζνγεηαθνύ θιίκαηνο,

δειαδή ήπηνπο θαη βξνρεξνύο ρεηκώλεο, ζρεηηθώο ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα θαη κεγάιε

ειηνθάλεηα όιν ζρεδόλ ην ρξόλν

 Λεπηνκεξέζηεξα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεηαη κηα κεγάιε

πνηθηιία θιηκαηηθώλ ηύπσλ, πάληα βέβαηα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Μεζνγεηαθνύ θιίκαηνο.

Απηό νθείιεηαη ζηελ ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε ηεο ρώξαο πνπ έρεη κεγάιεο δηαθνξέο

πςνκέηξνπ (ππάξρνπλ κεγάιεο νξνζεηξέο θαηά κήθνο ηεο θεληξηθήο ρώξαο θαη άιινη

νξεηλνί όγθνη) θαη ελαιιαγή μεξάο θαη ζάιαζζαο. Έηζη από ην μεξό θιίκα ηεο Αηηηθήο θαη

γεληθά ηεο Αλαηνιηθήο Διιάδαο κεηαπίπηνπκε ζην πγξό ηεο Βόξεηαο θαη Γπηηθήο

Διιάδαο. Σέηνηεο θιηκαηηθέο δηαθνξέο ζπλαληώληαη αθόκε θαη ζε ηόπνπο πνπ βξίζθνληαη

ζε κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, πξάγκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ιίγεο κόλν ρώξεο ζε

όιν ηνλ θόζκν

 Από θιηκαηνινγηθήο πιεπξάο ην έηνο κπνξεί λα ρσξηζηεί θπξίσο ζε δύν επνρέο: Σελ

ςπρξή θαη βξνρεξή ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ δηαξθεί από ηα κέζα ηνπ Οθησβξίνπ θαη κέρξη

ην ηέινο Μαξηίνπ θαη ηε ζεξκή θαη άλνκβξε επνρή πνπ δηαξθεί από ηνλ Απξίιην έσο ηνλ

Οθηώβξην

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ



 Ζ Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμύ

ησλ εηήζησλ ηζνζέξκσλ ησλ

14.5νC θαη 19.5νC

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

 Γεσγξαθηθή δηαλνκή ηεο Μέζεο Δηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ Αέξα ζηελ Διιάδα

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ



• Παξαηεξείηαη κία βαζκίδα κε ην γ. πιάηνο πνπ νθείιεηαη ζε αληίζηνηρε θαηαλνκή ηεο

αθηηλνβνιίαο

• Παξαηεξείηαη επίζεο βαζκίδα κε ην γ. κήθνο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ελαιιαγή μεξάο –

ζάιαζζαο, ζην πνιπζρηδέο αλάγιπθν θαη ζηα ζαιάζζηα ξεύκαηα

• Υακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (ςπρξόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο) ζεκεηώλνληαη ζηε Γ. 

Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν

• Τςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνύληαη ζηα λεζηά ηνπ ΝΑ Αηγαίνπ θαη ηηο Νόηηεο θαη 

Αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Κξήηεο

• Υακειέο ζεξκνθξαζίεο αλαθέξνληαη επίζεο ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςόκεηξν

• Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ειαηηώλεηαη ηαρύηεξα

θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ‘Κξήηε-αλαηνιηθή Θξάθε’ παξά 

θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ‘Κξήηε-αθηέο Ινλίνπ’

• Σν ζαιάζζην ξεύκα ζηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ πξνέξρεηαη από  

θεληξηθή & αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη είλαη ζεξκό

• Σν ζαιάζζην ξεύκα ζην βόξεην Αηγαίν πξνέξρεηαη από ηε 

Μαύξε Θάιαζζα θαη είλαη ςπρξό

 Γεσγξαθηθή δηαλνκή ηεο Μέζεο Δηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ Αέξα ζηελ Διιάδα

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ

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



 Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν νη ςπρξόηεξνη κήλεο είλαη ν Ηαλνπάξηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο,

όπνπ θαηά κέζνλ όξν ε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη από 5-10 νC ζηηο

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, από 0- 5 νC ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο θαη κε ρακειόηεξεο

ηηκέο θάησ από ην κεδέλ ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο

 Οη βξνρέο ζηε ρώξα καο αθόκε θαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δελ δηαξθνύλ γηα πνιιέο

εκέξεο θαη ν νπξαλόο ηεο Διιάδαο δελ κέλεη ζπλλεθηαζκέλνο γηα αξθεηέο ζπλερόκελεο

εκέξεο, όπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο γεο. Οη ρεηκεξηλέο θαθνθαηξίεο

δηαθόπηνληαη ζπρλά θαηά ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ

από ειηόινπζηεο εκέξεο, ηηο γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα “ Αιθπνλίδεο εκέξεο”

 Ζ ρεηκεξηλή επνρή είλαη γιπθύηεξε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνπλίνπ από ό,ηη ζηε

Βόξεηα θαη Αλαηνιηθή Διιάδα

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ



Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ

 Καηά ηε ζεξκή θαη άλνκβξε επνρή ν θαηξόο είλαη ζηαζεξόο , ν νπξαλόο ζρεδόλ

αίζξηνο, ν ήιηνο ιακπεξόο θαη δελ βξέρεη εθηόο από ζπάληα δηαιείκκαηα κε

ξαγδαίεο βξνρέο ή θαηαηγίδεο κηθξήο όκσο δηάξθεηαο. Ζ ζεξκόηεξε πεξίνδνο

είλαη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ θαη ην πξώην ηνπ Απγνύζηνπ νπόηε ε

κέζε κεγίζηε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη από 29 νC κέρξη 35 νC

 Καηά ηε ζεξκή επνρή νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κεηξηάδνληαη από ηε δξνζεξή

ζαιάζζηα αύξα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη από ηνπο βόξεηνπο

αλέκνπο ( εηεζίεο ) πνπ θπζνύλ θπξίσο ζην Αηγαίν

 Ζ Άλνημε έρεη κηθξή δηάξθεηα , δηόηη ν κελ Υεηκώλαο είλαη όςηκνο, ην δε

θαινθαίξη αξρίδεη πξώηκα

 Σν Φζηλόπσξν είλαη καθξύ θαη ζεξκό θαη πνιιέο θνξέο παξαηείλεηαη ζηε Νόηηα

Διιάδα θαη κέρξη ηα κηζά ηνπ Γεθεκβξίνπ



 Σα κέγηζην ηεο βξνρόπησζεο ζεκεηώλεηαη ζηε Γπηηθή Διιάδα όπνπ

ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ην αλάγιπθν θαη ηδηαίηεξα ε νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ

(νκβξνπιεπξά)ελώ ε Θεζζαιηθή πεδηάδα απνηειεί πεξίπησζε νκβξνζθηάο

 Σα ειάρηζην ηεο βξνρόπησζεο ζεκεηώλεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπόλλεζν,

Αηηηθή θαη Κπθιάδεο

 Ζ Γπηηθή Κξήηε έρεη κεγαιύηεξν ύςνο βξνρήο από ηελ Αλαηνιηθή

 Απμεκέλν ύςνο βξνρήο πάλσ από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο Ρνδόπεο αιιά

κηθξόηεξν ζηηο πεδηάδεο Θεζζαινλίθεο & εξξώλ ιόγσ ηεο επίδξαζεο ησλ

μεξώλ θαζνδηθώλ αλέκσλ (Βαξδάξεο)

 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή βξνρνπηώζεσλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν

Τξ Κλίμα ηηπ Γλλάδαπ
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