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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



 Νέθε: απνηεινύληαη από Τδξνζηαγόλεο δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη

παγνθξπζηάιινπο, νη νπνίνη ζρεκαηίζηεθαλ ζε κηα αέξηα κάδα ιόγσ

ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ, όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο έπεζε θάησ από ηε

ζεξκνθξαζία δξόζνπ

Νέθη - Νέθτζη

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ λεθώλ απαηηνύληαη 2 πξάγκαηα:

1. Φύμε ηεο αέξηαο κάδαο ώζηε ε ζεξκνθξαζία ηεο λα θηάζεη ή θαη λα 

πάζεη θάησ από ην ζεκείν δξόζνπ

1. Ππξήλεο ζπκπύθλσζεο νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ε απαξαίηεηε 

επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ζα ζπκππθλσζνύλ νη πδξαηκνί



 Ο θπξηόηεξνο ηξόπνο ςύμεο κηαο αέξηαο κάδαο είλαη ε αδηαβαηηθή ςύμε ε νπνία

ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλνδηθή θίλεζε ηεο κέζα ζηελ αηκόζθαηξα.

Νέθη - Νέθτζη

Πεγή: https://drshepard.wikispaces.com/Where+do+clouds+come+from%3F



Νέθη - Νέθτζη

1. Ιζρπξέο αλαηαξαθηηθέο θηλήζεηο (ηπξβώδεο ξνή-turbulence δπλακηθήο

πξνέιεπζεο) πνπ δεκηνπξγνύληαη θπξίσο ιόγσ ηεο ηξηβήο πνπ αλαπηύζζεηαη

κεηαμύ ηνπ αέξα θαη ηνπ εδάθνπο  λέθε αλαηαξάμεσλ

2. ηελ θαηαθόξπθε κεηαθνξά ηνπ αέξα ιόγσ έληνλεο ζέξκαλζεο ηεο

επηθάλεηαο (ηπξβώδεο ξνή-turbulence ζεξκηθήο πξνέιεπζεο)  λέθε

αλνδηθώλ ξεπκάησλ

3. ηε ζύγθξνπζε ησλ αεξίσλ καδώλ πάλσ ζε κεγάιεο εμάξζεηο (θπζηθά

εκπόδηα) ηνπ εδάθνπο (π.ρ. Βνπλά)  νξνγξαθηθά λέθε

4. ηε δηέιεπζε πθέζεσλ ή ζεξκώλ θαη ςπρξώλ κεηώπσλ  κεησπηθά λέθε

 Η αλνδηθή θίλεζε ησλ αεξίσλ καδώλ νθείιεηαη ζηηο εμήο αηηίεο νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ θαη ηνλ ηύπν ηνπ λέθνπο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί:



Νέθη - Νέθτζη

 Η αλνδηθή θίλεζε ησλ αεξίσλ καδώλ νθείιεηαη ζηηο εμήο αηηίεο:

Θεξκηθή

αλσκεηαθνξά

Φπζηθό εκπόδην

ηνπνγξαθία

ύγθιηζε
Μέησπα

Πεγή: https://drshepard.wikispaces.com/Where+do+clouds+come+from%3F



Νέθη - Νέθτζη
 Ππξήλεο ζπκπύθλσζεο (CN): κηθξά ζσκαηίδηα αησξνύκελα ζηελ 

αηκόζθαηξα. Δίλαη πεξηζζόηεξν άθζνλα ζηελ θαηώηεξε ηξνπόζθαηξα θαη πάλσ 

από αζηηθέο πεξηνρέο. 

πλήζσο πξνέξρνληαη από:

• θόλε

• Δθξήμεηο εθαηζηείσλ

• Ρύπνπο θπξίσο από 

θακηλάδεο εξγνζηαζίσλ

• Αηζάιε από ππξθαγηέο

• Θαιάζζηα άιαηα

• Δλώζεηο ηνπ S

πξνεξρόκελεο από 

θπηνπιαγθηνλ πνπ 

εηζάγνληαη ζηελ αηκόζθαηξα 

κέζσ sea spray



Νέθη - Νέθτζη
 Ππξήλεο ζπκπύθλσζεο: κηθξά ζσκαηίδηα αησξνύκελα ζηελ αηκόζθαηξα. 

ηελ αηκόζθαηξα πεξηέρνληαη πεξίπνπ 2 x 1012 kg

Είδνο ζσκαηηδίνπ Αθηίλα ζσκαηηδίσλ (mm)

Αξηζκόο ζσκαηηδίσλ 

αλά cm3

Μηθξά CN (Aitken) < 0.2 1000-10000 (1000)

Μεγάια CN 0.2 - 1.0 1-1000 (100)

Γίγαληεο CN > 1.0 <1 to 10 (1)

Τδξνζηαγόλεο λεθώλ & 

νκίριεο
> 10.0 10-1000 (300)

 Γηαθξίλνληαη ζε πγξνζθνπηθνύο θαη πγξνθνβηθνύο

 Yγξνζθνπηθνί (π.ρ. Θαιάζζηα 

άιαηα): ‘έιθνπλ’ ηα κόξηα ηνπ λεξνύ 

άκεζα ζε RH, 100%

 Τγξνθνβηθνί (π.ρ. κνλσηηθά πιηθά)



 Τςειά Νέθε [cirrus (Ci), cirrostratus (Cs), cirrocumulus (Cc)]

 Μεζαία Νέθε [Altostratus (As), Altocumulus (Ac)]

 Υακειά Νέθε [Stratus (St), Stratocumulus (Sc), Nimbostratus (Ns)]

 Νέθε θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο [Cumulus (Cu), Cumulonimbus (Cb)]

Νέθη – ηύπξι μεθώμ

 Υαξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ην ύςνο ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αηκόζθαηξα θαη ηελ

θαηαθόξπθε αλάπηπμε ηνπο, ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεραληζκνύ από ηνλ

νπνίν ζρεκαηίζηεθαλ.

 Γηαθξίλνληαη ζε:



Νέθη – ηύπξι μεθώμ

 Υαξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ην ύςνο ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αηκόζθαηξα θαη ηελ

θαηαθόξπθε αλάπηπμε ηνπο, ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεραληζκνύ από ηνλ

νπνίν ζρεκαηίζηεθαλ.

 Γηαθξίλνληαη ζε:

Τςειά Νέθε

Μεζαία Νέθε

Υακειά Νέθε

Νέθε θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο



Υψηλά Νέφη
1. Cirrus (Ci) Θύζαλνη 

Νέθη - Υσηλά Νέθη

 Τςειά, ιεπηά, ηλώδε λέθε εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνύο (ίλεο, θηεξά,

άγθηζηξα, ινθία) δηεζπαξκέλα αθαλόληζηα ζηνλ νπξαλό. Οη ζρεκαηηζκνί εθηείλνληαη

θαηά ηε δηεύζπλζε πνπ πλέεη ν άλεκνο

 Απνηεινύληαη από παγνθξπζηάιινπο θαη είλαη ηα ιεπθόηεξα από όια ηα λέθε

 πλδένληαη κε αίζξην θαηξό

 πρλά απνηεινύλ πξνπνκπό αιιαγήο ηνπ θαηξνύ π.ρ. δηέιεπζεο κεηώπνπ

 Ύςνο βάζεο ηνπο: 

5 – 13 km (κέζα πιάηε) 

6 – 18 km (ηξνπηθέο πεξηνρέο)

3 – 8 km (πνιηθέο πεξηνρέο)

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

 Όηαλ ν ήιηνο βξίζθεηαη

ρακειά ζηνλ νξίδνληα (πξηλ ηελ

αλαηνιή ή κεηά ηε δύζε

απνθηνύλ θνθθηλσπό ή θίηξηλν

ρξώκα

Πεγή: https://berkeleynature.wordpress.com/tag/cirrostratus-clouds/



Υψηλά Νέφη
1. Cirrus (Ci) Θύζαλνη 

Νέθη - Υσηλά Νέθη

Πεγή: http://aura.gsfc.nasa.gov/science/top10_cirrus.html



2. Cirrostratus (Cs) ζπζαλνζηξώκαηα

Νέθη - Υσηλά Νέθη

 Τςειά, ιεπηά λέθε απνηεινύκελα από παγνθξπζηάιινπο εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή

ζηξώκαηνο ή πέπινπ πνπ ζθεπάδεη κέξνο ή θαη νιόθιεξν ηνλ νπξαλό δίλνληαο ηνπ

γαιαθηώδε όςε. Γεκηνπξγνύλ ην θαηλόκελν ηεο άισ γύξσ από ηε ειήλε ή ηνλ Ήιην.

Τγξόο θαηξόο θηάλεη 12/24 ώξεο κεηά

 Ύςνο βάζεο ηνπο:

5 – 13 km (κέζα πιάηε)

6 – 18 km (ηξνπηθέο πεξηνρέο)

3 – 8 km (πνιηθέο πεξηνρέο)

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud#/media/File:Cirrus_stratiformis_to_Cc.J

PG

Φαηλόκελν ηεο  Άισο

Πεγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_%28optical_phenomeno

n%29



3. Cirrocumulus (Cc) Θπζαλνζσξείηεο 

Τςειά, ζθαηξηθά λέθε απνηεινύκελα από παγνθξπζηάιινπο θαη κνηάδνπλ κε ηνύθεο

από βακβάθη ρσξίο ζθηέο. Δκθαλίδνληαη πνιπάξηζκα ζε νκάδεο ή ζεηξέο ζε θπκαηνεηδείο

ζρεκαηηζκνύο

Ύςνο βάζεο ηνπο:

5 – 13 km (κέζα πιάηε)

6 – 18 km (ηξνπηθέο πεξηνρέο)

3 – 8 km (πνιηθέο πεξηνρέο)

Νέθη - Υσηλά Νέθη

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrocumulus_stratiformis_-_Clouds_-

_Kolkata_2013-11-16_0625.JPG



1. Altocumulus (Ac) Τςηζσξείηεο

 Μεζαία λέθε απνηεινύκελα θπξίσο από πδξνζηαγόλεο θαη παγνθξπζηάιινπο (όηαλ νη

ζεξκνθξαζία είλαη αξθεηά ρακειή). Μνηάδνπλ κε ζθαίξεο ή ηνύθεο από βακβάθη ιεπθνύ ή

ππνθαηνύ ρξώκαηνο θαη είλαη κεγαιύηεξα από απηά ησλ Cirrocumulus

 Δκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ιεπηνύ ζηξώκαηνο ζην νπνίν είλαη δηαηεηαγκέλα ζε νκάδεο ή

ζεηξέο ή ξνιά.

 Ύςνο βάζεο ηνπο:

2 – 7 km (κέζα πιάηε)

2 – 8 km (ηξνπηθέο πεξηνρέο)

2 – 4 km (πνιηθέο πεξηνρέο)

Νέθη - Μεζαία Νέθη

Πεγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altocumulus_clouds2_-_NOAA.jpg



Νέθη - Μεζαία Νέθη
1. Altocumulus (Ac) Τςηζσξείηεο

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



2. Altostratus (As) Τςηζηξώκαηα
Μεζαία λέθε θαηνύ ρξώκαηνο, απνηεινύκελα από πδξνζηαγόλεο θαη παγνθξπζηάιινπο.

Δκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή θαηνύ πέπινπ πνπ θαιύπηεη κέξνο ή νιόθιεξν ηνλ νπξαλό.

Αλάινγα κε ην πόζν ππθλό είλαη ν ήιηνο δηαθξίλεηαη ακπδξά. Δίλαη βξνρνθόξα λέθε θαη

δίλνπλ παξαηεηακέλε βξνρή ή ρηόλη. Πξνεγνύληαη θαηαηγίδσλ

 Ύςνο βάζεο ηνπο:

2 – 7 km (κέζα πιάηε)

2 – 8 km (ηξνπηθέο πεξηνρέο)

2 – 4 km (πνιηθέο πεξηνρέο)

Νέθη - Μεζαία Νέθη

Πεγή: http://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds/mid-level-clouds

Πεγή: http://science-edu.larc.nasa.gov/SCOOL/lintips.html



Νέθη - Μεζαία Νέθη

Πεγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clouds_CM2.jpg

2. Altostratus (As) Τςηζηξώκαηα



2. Altostratus (As) Τςηζηξώκαηα

Νέθη - Μεζαία Νέθη

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



1. Stratus (St) ηξώκαηα

 Υακειά λέθε γθξίδνπ (θαηνύ) ρξώκαηνο πνπ θαιύπηνπλ νιόθιεξν ηνλ νπξαλό. Η βάζε

ηνπο παξνπζηάδεηαη αξθεηά νκνηόκνξθε θαη ρακειή, ελώ ζπρλά απνθξύπηνπλ ηηο

θνξπθέο ρακειώλ ιόγσλ. Απνηεινύληαη από λεθνζηαγνλίδηα θαη πνιιέο θνξέο δίλνπλ

αζζελή βξνρή θαη ςεθάδεο. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ην ρεηκώλα

 Ύςνο βάζεο ηνπο:

0 – 2 km

Νέθη - Χαμηλά Νέθη

Πεγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratus_cloud.jpg

 Η νκίριε απνηειεί πεξίπησζε ζηξσκαηόκνξθνπ λέθνπο (Stratus) ε βάζε ηνπ νπνίνπ

βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο



1. Stratus (St) ηξώκαηα
Νέθη - Χαμηλά Νέθη

Πεγή: http://www.livescience.com/29545-gallery-reading-the-clouds.html

Πεγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratus_cloud.jpg
Πεγή: http://www.srh.noaa.gov/jetstream/clouds/types.htm

Πεγή: http://spaceplace.nasa.gov/review/cloud-scramble/low-clouds.html



2. Stratocumulus (Sc) ηξσκαηνζσξείηεο 

 Απνηεινύλ έλα εθηεηακέλν ζηξώκα λεθώλ ζθαηξηθήο ή θπιηλδξηθήο κνξθήο γθξίδνπ

(θαηνύ) ή ππόιεπθνπ ρξώκαηνο. Οη λεθηθνί απηνί ζρεκαηηζκνί εκθαλίδνπλ θαη ζθνηεηλά

ηκήκαηα

 Σν ζηξώκα απηό άιινηε είλαη ππθλό θαη άιινηε επηηξέπεη λα θαίλεηαη ηκήκα ηνπ νπξαλνύ

 Απνηεινύληαη από πδξνζηαγνλίδηα θαη παγνθξπζηάιινπο

 Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηα λέθε απηά κπνξνύλ λα δώζνπλ

βξνρόπησζε ή ρηνλόπησζε αζζελνύο έληαζεο

Νέθη - Χαμηλά Νέθη

Πεγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratocumulus_stratiformis_irregular.jpg



3. Nimbostratus (Ns) Μειαλνζηξώκαηα

 πλίζηαηαη από ππθλό, παρύ θαη εθηεηακέλν ζηξώκα λεθώλ κε ζθνηεηλό γθξίδν

ρξώκα, ρσξίο ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα, αιιά κε ξαθώδε άθξα, από ηα νπνία πέθηεη

ζπλερήο βξνρή, ρηόλη, ή ρηνλόιπηνο

 Απνηεινύληαη από βξνρνζηαγόλεο, παγνθξπζηάιινπο θαη ληθάδεο ρηνληνύ

 Δίλαη ηα πην βξνρνθόξα λέθε θαη ε βξνρή πνπ δίλνπλ έρεη κηθξή έληαζε αιιά

κεγάιε δηάξθεηα

Νέθη - Χαμηλά Νέθη

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



1. Cumulus (Cu) σξείηεο

 Ππθλά λέθε κε θαηαθόξπθε αλάπηπμε. Η θνξπθή ηνπο είλαη ηξνπινεηδήο θαη εκθαλίδεη

εμνγθώζεηο, ελώ ε βάζε ηνπο είλαη νξηδόληηα. Μνηάδνπλ κε ζσξνύο βάκβαθνο

κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο θαη αλάινγα ηεο ζέζεο από ηελ νπνία παξαηεξνύληαη ηα λέθε

απηά εκθαλίδνπλ ζθνηεηλό θέληξν θαη ιεπθέο άθξεο. Σα ηκήκαηα ηνπο πνπ θσηίδνληαη

από ηνλ ήιην είλαη έληνλα ιεπθά

 Σν ύςνο ηεο βάζεο ησλ ζσξεηηώλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο, ην

πςόκεηξν ηνπ ηόπνπ, ηελ επνρή θαη ηελ ώξα ηεο εκέξαο. ηελ Διιάδα ην ζύλεζεο

ύςνο ηεο βάζεο ηνπο είλαη ηα 1000 m

Νέθη – Νέθη καηακόορθηπ αμάπηρνηπ

 Η δεκηνπξγία ηνπο ζπλδέεηαη κε

αίζξην θαηξό & αλνδηθέο θηλήζεηο

 απνηεινύληαη από πδξνζηαγνλίδηα

 Αλ ε θαηαθόξπθε αλάπηπμε ηνπο

είλαη κεγάιε κπνξεί λα δώζνπλ

βξνρή

Πεγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulus_cloud



1. Cumulonimbus (Cb) σξεηηνκειαλίεο
 Δίλαη από ηα πην ζεκαληηθά θαη πην επηθίλδπλα λέθε, απνηεινύληαη από νγθώδεηο κειαλέο κάδεο

λεθώλ πνπ κνηάδνπλ κε βνπλά, πύξγνπο ή άθκνλεο. Kαηά θαλόλα ζηελ θνξπθή ησλ

ζσξεηηνκειαληώλ εκθαλίδεηαη ζηξώκα ή πέπινο ηλώδνπο κνξθήο. Η βάζε ηνπο είλαη ζθνηεηλή, ελώ

ε θνξπθή πνπ απνηειείηαη από ςεπδνζπζάλνπο εθηείλεηαη κέρξη ηελ ηξνπόπαπζε. Ο

ζσξεηηνκειαλίαο απνηειεί εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ ζσξείηε. Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ

ζσξεηηνκειαλία, όηαλ ζπλνδεύεηαη από βξνληέο θαη αζηξαπέο θαηαιήγεη ζε θαηαηγίδα. Σν

ραξαθηεξηζηηθόηεξν γλώξηζκα ηνπ λέθνπο είλαη ζηελ αξρή νη ξαγδαίεο βξνρέο θαη ζηε ζπλέρεηα

θαηαιήγνπλ ζην θαηλόκελν ηεο θαηαηγίδαο κε αζηξαπέο θαη ην ραιάδη

Νέθη – Νέθη καηακόορθηπ αμάπηρνηπ

 Πεξηέρεη πδξνζηαγόλεο θαη ζην αλώηεξν

ηκήκα ηνπ παγνθξπζηάιινπο

 Η βάζε ηνπ είλαη νξηδόληηα ζε κηθξά ύςε

από ην έδαθνο

 Μέζα ζην λέθνο ιακβάλνπλ ρώξα

έληνλεο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο θηλήζεηο

 Πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ειεθηξηθά θνξηία

κε απνηέιεζκα θαη ειεθηξηθέο εθθελώζεηο

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



1. Cumulonimbus (Cb) σξεηηνκειαλίεο
Νέθη – Νέθη καηακόορθηπ αμάπηρνηπ

Πεγή: http://spaceplace.nasa.gov/review/cloud-scramble/mid-

clouds.html



Cumulus Congestus

Νέθη – Νέθη καηακόορθηπ αμάπηρνηπ

Πεγή: with the courtesy of Aime Druilhet

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



Lenticularis ή θαθνεηδή

 ρεκαηίδνληαη θαζώο νη αέξηεο κάδεο πεξλνύλ πάλσ από βνπλά. ρεκαηίδνληαη πιεζίνλ 

ησλ θνξπθώλ ησλ βνπλώλ. Μνηάδνπλ κε θαθό ή UFOs !

Νέθη

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



Mammatus

Νέθη

Πεγή: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammatus_Clouds,_10.31.08,_Meridian_Idaho.jpg



Contrails

Νέθη

 Λεπηά επηκήθε ηερλεηά λέθε πνπ ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο πίζσ από αεξνζθάθε

 ρεκαηίδνληαη είηε από ζπκπύθλσζε ησλ αηκώλ & πδξαηκώλ πνπ εθπέκπνληαη από ηηο 

εμαηκίζεηο ησλ αεξνζθαθώλ είηε από κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ζηηο δίλεο αέξα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη από ηα αεξνζθάθε

 Απνηεινύληαη από πδξαζηαγόλεο θαη παγνθξπζηάιινπο

 Μνηάδνπλ κε λέθε cirrus

Πεγή: http://science-edu.larc.nasa.gov/SCOOL/contrail.html



Νέθτζη
 Νέθσζε: θαιείηαη ην ηκήκα ηνπ νπξάληνπ ζόινπ ην νπνίν θαιύπηεηαη από

λέθε. Mεηξάηαη κε πξνζσπηθή εθηίκεζε βάζεη κηαο θιίκαθαο, ε νπνία έρεη 9

βαζκίδεο, από ηνπο αξηζκνύο 0 - 8 θαη ζηελ νπνία ην κεδέλ αληηζηνηρεί ζηνλ

εληειώο αλέθειν νπξαλό θαη ην 8 ζηνλ πιήξε λεθνζθεπή

 Καζνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ειηνθάλεηα

Πεγή: http://www.nasa.gov/images/content/266652main_isccp-lrg.jpg

 Πεξηνρέο κέγηζηεο λέθσζεο:

o πεξηνρέο επηθξάηεζεο ρακειώλ

πηέζεσλ (Βόξεηνο Αηιαληηθόο ιόγσ ηνπ

Ιζιαλδηθνύ ρακεινύ, ΒΑ Δηξεληθόο ιόγσ

ηνπ ρακεινύ ησλ Αιενπηίσλ λήζσλ, δώλε

ησλ κόληκσλ θαηαηγίδσλ ζηηο 45ν - 50ν

ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ)

o πεξηνρέο επηθαλεηαθήο ζύγθιηζεο

όπσο ε ελδνπηξνπηθή δώλε ζύγθιηζεο

(ITCZ)

 Πεξηνρέο ειάρηζηεο λέθσζεο:

o πεξηνρέο επηθξάηεζεο πςειώλ

πηέζεσλ (αληηθπθιώλσλ) κε θαζνδηθέο

θηλήζεηο θαη επηθαλεηαθή απόθιηζε (έξεκνη

Αθξηθήο, ανπδηθή Αξαβία, Νόηηα Αθξηθή, ηκήκαηα ηεο Απζηξαιίαο, Υηιήο θαη Πεξνύ)



Νέθτζη

Πεγή: http://denali.gsfc.nasa.gov/sla/sla02/clouds/19972220300.gif

 ην ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο: ε λέθσζε είλαη κεγαιύηεξε πάλσ από ηνπο σθεαλνύο 

απ’ όηη πάλσ από ηηο επείξνπο 

 ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: ε λέθσζε είλαη κεγαιύηεξε όηαλ ν άλεκνο πλέεη από ηνλ 

σθεαλό πξνο ην εζσηεξηθό ησλ επείξσλ, ελώ είλαη ειάρηζηε όηαλ ν άλεκνο πλέεη από ηελ 

μεξά πξνο ηνλ σθεαλό



Νέθτζη – Χοξμικέπ Μεηαβξλέπ  
 Ηκεξήζηα κεηαβνιή: είλαη πνιύπινθε θαη δηαθέξεη από ηόπν ζε ηόπν 

o Εύθξαηεο πεξηνρέο: παξνπζηάδεη απιή θύκαλζε

• ζέξνο: ιόγσ ζεκαληηθήο ζέξκαλζεο ηεο επηθάλεηαο είλαη έληνλε ε

αλσκεηαθνξά => ηα λέθε είλαη θπξίσο θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο κε κέγηζην ηηο

πξώηεο απνγεπκαηηλέο ώξεο

• ρεηκώλα: επηθξαηνύλ άιιεο θαηξηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. δηέιεπζε δηαηαξαρώλ –

πθέζεηο, κέησπα) => ηα λέθε είλαη θπξίσο ζηξσκαηόκνξθα κε κέγηζην ηηο

πξσηλέο ώξεο

o Τπνηξνπηθέο πεξηνρέο: παξνπζηάδεη δηπιή θύκαλζε κε κέγηζην ζηηο 6:00 &

18:00 ηνπηθή ώξα

o Μεγάια γεσγξαθηθά πιάηε: δελ ππάξρεη ζαθέο πξόηππν ιόγσ ηεο επίδξαζεο

κε πεξηνδηθώλ θαηξηθώλ κεηαβνιώλ



Νέθτζη – Χοξμικέπ Μεηαβξλέπ  
 Επνρηθή κεηαβνιή: εμαξηάηαη από ηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γεσγξαθία 

ελόο ηόπνπ θαη ηελ επνρή ηνπ έηνπο

o Εύθξαηεο & νξηζκέλεο ηξνπηθέο πεξηνρέο: ην κέγηζην ηεο λέθσζεο

ζεκεηώλεηαη ην ρεηκώλα θαη ην ειάρηζην ην ζέξνο

o Ηπεηξσηηθέο πεξηνρέο πνπ ην ρεηκώλα βξίζθνληαη ππό ηελ επίδξαζε

αληηθπθισληθώλ ζπλζεθώλ (π.ρ. ηβεξία, Καλαδάο): ε λέθσζε παξνπζηάδεη

κέγηζην ην ζέξνο θαη ειάρηζην ην ρεηκώλα

o Μνπζζσληθά θιίκαηα: ην κέγηζην ηεο λέθσζεο ζεκεηώλεηαη ηελ επνρή ησλ

Μνπζζώλσλ (ζέξνο) θαη ην ειάρηζην ην ρεηκώλα

o Πεξηνρέο θνληά ζηνλ Ιζεκεξηλό: ε λέθσζε εκθαλίδεη δηπιή θύκαλζε κε κέγηζην

θαηά ηηο Ιζεκεξίεο θαη ειάρηζην ζηα ειηνζηάζηα



Νέθτζη – Ελλαδικό ςώοξ
 Εηήζηα πνξεία: παξνπζηάδεη απιή θύκαλζε κε κέγηζην ηνπο κήλεο Γεθέκβξην –

Ιαλνπάξην θαη ειάρηζην ηνπο κήλεο Ινύιην - Αύγνπζην

 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: παξνπζηάδεη κέγηζηε ηηκή ζηηο βνξεηνδπηηθέο θαη βόξεηεο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη πάλσ από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο, ελώ είλαη ειάρηζηε πάλσ 

από ηα λόηηα παξάιηα ηεο Κξήηεο θαη ηα Γσδεθάλεζα



εκείσκα Ιζηνξηθνύ Εθδόζεσλ Έξγνπ
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Σν Έξγν απηό θάλεη ρξήζε ησλ αθόινπζσλ έξγσλ:

Δηαθάλεηα 6: https://drshepard.wikispaces.com/Where+do+clouds+come+from%3F

Δηαθάλεηα 8: https://drshepard.wikispaces.com/Where+do+clouds+come+from%3F

Δηαθάλεηα 13: https://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud

Δηαθάλεηα 14: http://aura.gsfc.nasa.gov/science/top10_cirrus.html

Δηαθάλεηα 15: https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_%28optical_phenomenon%29

https://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud#/media/File:Cirrus_stratiformis_to_Cc.JPG

Δηαθάλεηα 16: commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrocumulus_stratiformis_Clouds_-_Kolkata_2013-11 16_0625.JPG

Δηαθάλεηα 17: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altocumulus_clouds2_-_NOAA.jpg

Δηαθάλεηα 18: https://en.wikipedia.org/wiki/Altocumulus_cloud

Δηαθάλεηα 19: http://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds/mid-level-clouds

http://science-edu.larc.nasa.gov/SCOOL/lintips.html

Δηαθάλεηα 20: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clouds_CM2.jpg

Δηαθάλεηα 21: https://en.wikipedia.org/wiki/Altostratus_cloud

Δηαθάλεηα 22: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratus_cloud.jpg

Δηαθάλεηα 23: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratus_cloud.jpg

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/clouds/types.htm

http://spaceplace.nasa.gov/review/cloud-scramble/low-clouds.html



Σν Έξγν απηό θάλεη ρξήζε ησλ αθόινπζσλ έξγσλ:

Δηαθάλεηα 24: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratocumulus_stratiformis_irregular.jpg

Δηαθάλεηα 25: https://en.wikipedia.org/wiki/Nimbostratus_cloud

Δηαθάλεηα 26: https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulus_cloud

Δηαθάλεηα 27: https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbus_calvus

Δηαθάλεηα 28: http://spaceplace.nasa.gov/review/cloud-scramble/mid-clouds.html

Δηαθάλεηα 29: https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulus_congestus_cloud

Πεγή: with the courtesy of Aime Druilhet

Δηαθάλεηα 30: https://en.wikipedia.org/wiki/Lenticular_cloud

Δηαθάλεηα 31: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammatus_Clouds,_10.31.08,_Meridian_Idaho.jpg

Δηαθάλεηα 32: http://science-edu.larc.nasa.gov/SCOOL/contrail.html

Δηαθάλεηα 33: http://www.nasa.gov/images/content/266652main_isccp-lrg.jpg

Δηαθάλεηα 34: http://denali.gsfc.nasa.gov/sla/sla02/clouds/19972220300.gif


