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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 
 
 

1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας 
 

Η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα της Γης, το οποίο συμμετέχει στις κινήσεις της,  
καθώς συγκρατείται από τις βαρυτικές δυνάμεις. Συνεπώς η ατμόσφαιρα, εκτός των άλλων 
κινήσεών της, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της Γης, από τα δυτικά προς τα ανατολικά με 
ταχύτητα διαφορετική από αυτήν της περιστροφής της Γης. 

Το ύψος στο οποίο φτάνει η ατμόσφαιρα, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, γι’ αυτό και δεν έχει 
σαφή όρια. Τα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας είναι τόσο αραιά, ώστε είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί το ακραίο σημείο ανάμεσα σ’ αυτήν και το ενδοπλανητικό διάστημα. Διάφορα 
φαινόμενα που έχουν σχέση με την παρουσία της ατμόσφαιρας, δεν επιτρέπουν την εκτίμηση του 
ορίου της ατμόσφαιρας της Γης σε ύψος μεγαλύτερο των 3.000 km. Θεωρητικά μπορεί να δεχτεί 
κανείς ως ανώτερο όριο της ατμόσφαιρας, το ύψος εκείνο στο οποίο τα μόριά της συμμετέχουν 
στην περιστροφική κίνηση της Γης. Πρόκειται για το ύψος στο οποίο η βαρυτική δύναμη υπερισχύει 
της φυγόκεντρης και της τάσης διαφυγής των αερίων. Το ύψος αυτό εκτιμάται στα 28.000 km 
περίπου πάνω από τους πόλους και 42.000 km πάνω από τον Ισημερινό. 

 
Η σύσταση της γήινης ατμόσφαιρας στα κατώτερα στρώματά της, αποτελείται από: 

Α) ένα μίγμα αερίων που αποτελούν τον ξηρό αέρα, 
Β) υδρατμούς και γενικά από νερό και στις τρεις καταστάσεις (στερεή, υγρή και αέρια), 
Γ) διάφορα αιωρούμενα σωματίδια σε στερεή ή υγρή κατάσταση. 

 
Πιο συγκεκριμένα, ο ξηρός αέρας αποτελείται από άζωτο (Ν2) σε ποσοστό περίπου 78%, από 

οξυγόνο (Ο2) σε ποσοστό περίπου 21% και από διάφορα άλλα αέρια, όπως το αργό (Ar), το 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το ήλιο (He), το νέο (Ne), το κρυπτό (Kr), το όζον (Ο3) και άλλα σε 
ποσοστό που φτάνει μόλις το 1 %. Οι υδρατμοί που θεωρούνται φορείς της θερμικής ενέργειας του 
πλανήτη Γη, είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία νεφών, ομιχλών και άλλων ατμοσφαιρικών 
υδατωδών κατακρημνισμάτων, όπως είναι η βροχή, το χιόνι, το χαλάζι κ.α. Τέλος, τα αιρούμενα 
σωματίδια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο με την επίδρασή τους σε διάφορα μετεωρολογικά 
φαινόμενα, διακρίνονται σε αυτά που έχουν γήινη προέλευση, όπως είναι η σκόνη, η γύρη, ο 
καπνός, το αλάτι κ.α. αλλά και σε αυτά που έχουν κοσμική προέλευση, όπως είναι η αστρική 
σκόνη. 
 
 

1.2 Κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας ως προς τη θερμοκρασία 
 

Η ατμόσφαιρα αποτελούμενη από διάφορα αέρια, διαπιστώθηκε ότι χωρίζεται σε στρώματα, με 
κύριο παράγοντα διαχωρισμού τους τις μέσες μεταβολές της θερμοκρασίας ανάλογα με το ύψος. 
Με το κριτήριο αυτό, διακρίνονται στην ατμόσφαιρα πέντε στρώματα, τα οποία είναι με τη σειρά 
που διατάσσονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, η Τροπόσφαιρα, η Στρατόσφαιρα, η 
Μεσόσφαιρα, η Θερμόσφαιρα και η Εξώσφαιρα. Ανάμεσα σ’ αυτά τα στρώματα παρεμβάλλονται 
κάποιες μεταβατικές ζώνες αρκετού πάχους, με χαρακτηριστικό τη σταθερή θερμοκρασία και 
ονομάζονται παύσεις (Τροπόπαυση, Στρατόπαυση, Μεσόπαυση, Θερμόπαυση), όπως φαίνεται στο 
σχήμα 1.1. 

Η Τροπόσφαιρα, το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, περιέχει το 75% της μάζας όλων των 
ατμοσφαιρικών αερίων, καθώς επίσης το σύνολο σχεδόν της μάζας των υδρατμών και μεγάλες 
ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων, όπως σκόνης. Το σύνολο των μετεωρολογικών φαινομένων 
παρατηρούνται στην τροπόσφαιρα, διότι εξαιτίας της ισχυρής θέρμανσης που προκαλεί ο ήλιος 
στην επιφάνεια της γης, διαταράσσεται το μίγμα των αερίων που περιέχεται. Η τροπόσφαιρα είναι 
θερμότερη κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ όσο πλησιάζει στο ανώτερο όριό της ψύχεται. 
Η ελάττωση αυτή της θερμοκρασίας με το ύψος, γίνεται με σταθερό ρυθμό ο οποίος είναι 0,65οC 



ανά 100 μέτρα ή 6,5οC ανά 1000 μέτρα. Το ύψος της τροπόσφαιρας έχει αυξηθεί κατά αρκετές 
εκατοντάδες μέτρα από το 1979 μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω ανθρωπογενών παραγόντων και 
διαφέρει από πλάτος σε πλάτος. Στον Ισημερινό το ανώτερο όριό της είναι γύρω στα 16 με 17 
χιλιόμετρα, σε μέσα γεωγραφικά πλάτη φτάνει τα 11 με 12 χιλιόμετρα, ενώ στους πόλους είναι 
μόλις 8 με 9 χιλιόμετρα. Οι διακυμάνσεις αυτές του ύψους της τροπόσφαιρας συνδέονται, τόσο με 
βαρομετρικά συστήματα, όσο με τις εποχές και το διοξείδιο του άνθρακα. Πιο αναλυτικά, το ύψος 
της είναι γενικά αυξημένο σε περιοχές εμφάνισης βαρομετρικών υψηλών και ελαττωμένο στις 
περιοχές που εμφανίζονται βαρομετρικά χαμηλά. Σχετικά με τις εποχές, κατά την αρχή και το τέλος 
του καλοκαιριού βρίσκεται στο ανώτατο σημείο, ενώ στο τέλος του χειμώνα και αρχές της άνοιξης 
στο κατώτατο. Και όσο αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, θερμαίνει και διαστέλλει την ίδια την 
τροπόσφαιρα. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της τροπόσφαιρας είναι: 
Α) Η θερμοκρασία μειώνεται ομοιόμορφα με το ύψος, με ρυθμό περίπου 0,65οC ανά 100 μέτρα 

ύψους.  
Κύριος αποδέκτης της ηλιακής θερμότητας είναι η επιφάνεια της γης, η οποία με τη σειρά της 

εκπέμπει θερμότητα προς την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια προς το διάστημα. Η ατμόσφαιρα ως 
κακός αγωγός της θερμότητας, έχει λοιπόν σα βασική πηγή θερμότητας την επιφάνεια της γης, με 
αποτέλεσμα ο αέρας της τροπόσφαιρας να είναι θερμότερος κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, 
εφόσον η επιφάνεια θερμαίνεται από τον ήλιο και θερμαίνει με τη σειρά της τα αέρια στρώματα που 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με αυτήν και ψυχρότερος όσο απομακρύνεται από το έδαφος. 
Β) Η μεγάλη περιεκτικότητα σε υδρατμούς που μειώνεται με το ύψος. 
Γ) Η συνεχής εναλλαγή μετεωρολογικών φαινομένων. 
Δ) Οι κατακόρυφες κινήσεις αερίων μαζών. 
Ε) Η ταχύτητα του ανέμου που αυξάνεται ανάλογα με το ύψος φτάνοντας στις μέγιστες τιμές του 

στην τροπόπαυση. 
Η Τροπόπαυση είναι ένα λεπτό στρώμα που ακολουθεί την Τροπόσφαιρα και τη διαχωρίζει 

από το επόμενο, τη Στρατόσφαιρα. Μεταξύ των γεωγραφικών πλατών 30ο – 40ο παρουσιάζει μια 
διακοπή σε όλο το χρόνο, όπου και παρατηρούνται δυο τροποπαύσεις, η μία πάνω από την άλλη. 
Στην περιοχή αυτή της ατμόσφαιρας πνέει ο αεροχείμαρρος (jet stream). Η μεταβατική αυτή ζώνη 
έχει κύριο χαρακτηριστικό τη σταθερή θερμοκρασία με το ύψος. Η τροπόπαυση και η τροπόσφαιρα 
είναι γνωστά με τον όρο κατώτατη ατμόσφαιρα. 

Η Στρατόσφαιρα αποτελεί το επόμενο στρώμα της ατμόσφαιρας. Εκτείνεται μέχρι τα 55 
χιλιόμετρα περίπου και περιέχει το 19% των ατμοσφαιρικών αερίων, καθώς και ελάχιστο ποσοστό 
υδρατμών. Η θερμοκρασία μέχρι και το ύψος των 35 χιλιομέτρων δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες 
μεταβολές, γι’ αυτό και μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν σταθερή. Ωστόσο, πάνω από αυτό το ύψος και 
ουσιαστικά μέχρι το ανώτερο όριο της στρατόσφαιρας, παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της 
θερμοκρασίας. Μέσα στη στρατόσφαιρα εμφανίζεται ένας λεπτός φλοιός με πολύ μεγάλη 
περιεκτικότητα σε όζον Ο3, η οζονόσφαιρα.  Μέσα σ’ αυτήν  επικρατούν χημικές αντιδράσεις 
παραγωγής και καταστροφής του στη μονάδα του χρόνου, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει 
τελικά σταθερή η ποσότητα του όζοντος. Η οζονόσφαιρα, που αποτελεί το φυσικό «φίλτρο» για τη 
βλαβερή υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, απορροφά αυτού του είδους την μικρού κύματος 
ακτινοβολία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις προαναφερθείσες χημικές αντιδράσεις, τη 
δεσμεύει και την επανεκπέμπει αργότερα με τη μορφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας, δηλαδή 
μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία, η οποία είναι υπεύθυνη για την αύξηση της θερμοκρασίας 
μέσα στη στρατόσφαιρα.  

Η Στρατόπαυση είναι η διαχωριστική ζώνη που ακολουθεί την Στρατόσφαιρα και τη διαχωρίζει 
από το επόμενο στρώμα, τη Μεσόσφαιρα.  

Η Μεσόσφαιρα αποτελεί το τρίτο κατά σειρά στρώμα της ατμόσφαιρας. Εκτείνεται μέχρι τα 80 
με 85 χιλιόμετρα περίπου και χαρακτηρίζεται από συνεχή πτώση της θερμοκρασίας με το ύψος. 
Στο μέγιστο όριό της, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους -90ο C ή και χαμηλότερα. Η πτώση 
αυτή της θερμοκρασίας σε αυτό το στρώμα οφείλεται αφενός μεν στην έλλειψη ύπαρξης του 
όζοντος και αφετέρου δε στην ύπαρξη αραιού στρώματος αερίων και επομένως τη μικρή 
απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Η Μεσόπαυση αποτελεί το διαχωριστικό όριο μεταξύ της Μεσόσφαιρας και της Θερμόσφαιρας 
που αποτελεί το επόμενο στρώμα. Είναι ίσως η ψυχρότερη περιοχή της ατμόσφαιρας με 
θερμοκρασίες που φθάνουν τους -120 ο C με -150 ο C.  

Η Θερμόσφαιρα εκτείνεται μέχρι το ύψος των 400 με 500 χιλιομέτρων. Τα ατμοσφαιρικά αέρια 



της θερμόσφαιρας είναι αραιότερα από εκείνα της μεσόσφαιρας, παρόλα αυτά απορροφούν την 
υπεριώδη ακτινοβολία ανεβάζοντας την τιμή της θερμοκρασίας στους 1500ο C. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό της θερμόσφαιρας, είναι οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας ανάλογα με το 
πλάτος, την ώρα της ημέρας και τις ηλιακές δραστηριότητες. Το Πολικό Σέλας είναι ένα 
μετεωρολογικό φαινόμενο που εμφανίζεται στη Θερμόσφαιρα. 

Η Θερμόπαυση είναι  η μεταβατική ζώνη ανάμεσα σε Θερμόσφαιρα και Εξώσφαιρα. 
Η Εξώσφαιρα είναι το εξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιρας. Εκτείνεται σε απόσταση ίσως και 

μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων μακριά από την επιφάνεια της γης. Το οξυγόνο, λόγω 
μεγαλύτερου μοριακού βάρους, βρίσκεται στα κατώτερα στρώματα της εξώσφαιρας, ενώ το 
υδρογόνο στα ανώτερα. Τα αέρια σ’ αυτό το στρώμα έχουν πολύ μικρή πυκνότητα, γι’ αυτό και στο 
όριο της εξώσφαιρας τείνουν να αναμειχθούν σταδιακά με το κοσμικό διάστημα. Τα αέρια αυτά 
μπορούν να διαφύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα και επομένως από τη βαρύτητα της γης, μόνο αν 
η ταχύτητά τους είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα διαφυγής. 

 
 

 
 

Σχήμα 1.1. Μεταβολή της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με το ύψος 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 
 
 

2.1 Θερμοβαθμίδες 

 
Η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει κατά κύριο λόγο τη Γη. Η ατμόσφαιρα δεν επηρεάζεται, γιατί 

είναι καλός μονωτής. Ωστόσο, με τη διαδικασία της αγωγιμότητας, θερμαίνονται τα κατώτερα 
στρώματα του αέρα, λόγω της άμεσης επαφής τους με την επιφάνεια του εδάφους. Τα υπερκείμενα 
στρώματα, όμως, δε θερμαίνονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά ούτε και η διαδικασία της μεταφοράς 
συμβάλλει τόσο σημαντικά, ως εκ τούτου παραμένουν ψυχρότερα από τα υποκείμενά τους. Έτσι 
γίνεται ολοφάνερο, πως η θερμοκρασία ελαττώνεται με το ύψος στην τροπόσφαιρα και η μεταβολή 
αυτή της θερμοκρασίας προς τη μεταβολή του ύψους ονομάζεται κατακόρυφη αδιαβατική 

θερμοβαθμίδα (Κ.Θ.) 
z


. Η μεταβολή αυτή καλείται αδιαβατική, επειδή δεν  προσφέρεται, αλλά 

ούτε και αφαιρείται ποσό θερμότητας από την αέρια μάζα. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι 
πως κατά την άνοδό της, ψύχεται και διαστέλλεται, ενώ κατά την κάθοδό της, θερμαίνεται και 
συστέλλεται. Η κατακόρυφη αδιαβατική θερμοβαθμίδα δεν έχει πάντα σταθερή τιμή, αλλά 
μεταβάλλεται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και από τόπο σε τόπο. Μια μέση τιμή της 
είναι 6,5οC ανά 1 χλμ. Στην πραγματικότητα υπολογίζεται καθημερινά με τη βοήθεια της 
ραδιοβόλισης. 

 Στην περίπτωση που ο αέρας δεν είναι πλήρης από υδρατμούς, δηλαδή είναι ξηρός, η 
θερμοβαθμίδα χαρακτηρίζεται ως ξηρή κατακόρυφη αδιαβατική θερμοβαθμίδα (Ξ.Α.Θ.) και έχει 
τιμή 10οC ανά 1 χλμ. (σχήμα 2.1). Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται αδιαβατική ψύξη και 
πραγματοποιείται με διαστολή της αέριας μάζας, λόγω ανόδου στην ατμόσφαιρα. Οι αέριες μάζες 
κατά την άνοδό τους, διαστέλλονται και εισέρχονται σε στρώματα μικρότερης πυκνότητας, με 
αποτέλεσμα να ψύχονται λόγω μηχανικών αιτιών και να αυξάνεται η σχετική υγρασία. Η αδιαβατική 
ψύξη λόγω ανόδου στην ατμόσφαιρα, συμβαίνει στην κατακόρυφη δομή των συστημάτων χαμηλής 
ατμοσφαιρικής πίεσης, τα λεγόμενα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο 
μελέτης σε επόμενο κεφάλαιο. 

Όταν η ατμόσφαιρα είναι κορεσμένη σε υδρατμούς, δηλαδή ο αέρας είναι υγρός, η 
θερμοβαθμίδα χαρακτηρίζεται ως υγρή κατακόρυφη αδιαβατική θερμοβαθμίδα (Υ.Α.Θ.) και έχει 
τιμή 5οC ανά 1 χλμ. (σχήμα 2.1). Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται αδιαβατική θέρμανση και 
πραγματοποιείται με συστολή της αέριας μάζας, λόγω καθόδου στην ατμόσφαιρα. Οι αέριες μάζες 
στην περίπτωση αυτή θερμαίνονται, επειδή εξαναγκάζονται σε συστολή, δηλαδή εισέρχονται με την 
κάθοδό τους σε όλο και πιο πυκνά στρώματα, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από το σημείο 
δρόσου ή κόρου. Η τιμή αυτής της θερμοβαθμίδας, είναι μικρότερη από τις άλλες, γιατί λαμβάνεται 
υπόψη η επίδραση υγροποίησης των υδρατμών. Και όπως είναι γνωστό, όταν υγροποιούνται οι 
υδρατμοί, ελευθερώνεται στο περιβάλλον ένα ποσό θερμότητας, που λειτουργεί για τη μάζα αέρα 
ως μια επιπρόσθετη πηγή ενέργειας, εμποδίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη θερμοκρασία της να 
μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό, αλλά με μικρότερο. 



 
Σχήμα 2.1. Απεικόνιση ξηρής και υγρής κατακόρυφης αδιαβατικής θερμοβαθμίδας. 

 
Για τα δυο είδη αδιαβατικών θερμοβαθμίδων, ισχύει η σχέση: 
 

Υ.Α.Θ. < Ξ.Α.Θ.  

 
Οι αδιαβατικές μεταβολές της θερμοκρασίας των αερίων μαζών, είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση της ευστάθειας και αστάθειας της ατμόσφαιρας. Επομένως, η ισορροπία της 
ατμόσφαιρας εξαρτάται από τη σχέση της εκάστοτε θερμοκρασίας των διαφόρων τμημάτων της, σε 
σχέση με τη θερμοκρασία των γειτονικών τμημάτων. Γνωρίζοντας, όμως, πως ο θερμός αέρας ως 
ελαφρύς και αραιός έχει την τάση να κινηθεί ανοδικά, ενώ ο ψυχρός αέρας ως βαρύς και πυκνός 
τείνει να κινείται καθοδικά, συμπεραίνεται πως οι συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας της 
ατμόσφαιρας, συνδέονται στενά με τις διαφορές στις πυκνότητες ανάμεσα στην αέρια μάζα και τον 
περιβάλλοντα αέρα. 

Όταν μια αέρια μάζα αναγκαστεί για διάφορους λόγους να ανέλθει μέσα στην ατμόσφαιρα, τότε 
η θερμοκρασία της θα ελαττώνεται σύμφωνα με το ρυθμό ελάττωσης της Ξ.Α.Θ. εφόσον  δεν 
υπάρχουν συμπυκνώσεις. Παράλληλα με την αέρια μάζα, θα παρατηρείται μείωση στην τιμή της 
θερμοκρασίας και του περιβάλλοντα αέρα, η οποία μείωση ακολουθεί το ρυθμό που ορίζει η Κ.Θ. 
Αν η αέρια μάζα, στο ύψος που θα έχει φτάσει, είναι πιο θερμή από το περιβάλλον, τότε θα 
εξακολουθήσει να ανέρχεται, επειδή είναι ελαφρύτερη. Στην περίπτωση αυτή, ευνοούνται οι 
ανοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα, οπότε αυτή χαρακτηρίζεται από απόλυτη αστάθεια. 

Η ασταθής ατμόσφαιρα, λόγω ύπαρξης των ανοδικών κινήσεων επιτρέπει με μεγάλη 
πιθανότητα το σχηματισμό νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης και η ορατότητα σ’ αυτήν είναι αρκετά 
καλή. 

 

Υ.Α.Θ. < Ξ.Α.Θ. < Κ.Θ.  →   ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

 
Αν η αέρια μάζα, στο ύψος που θα έχει φτάσει, είναι πιο ψυχρή από το περιβάλλον, τότε 

αυθόρμητα θα οδηγηθεί σε κάθοδο, επειδή είναι βαρύτερη από τον αέρα που την περιβάλλει. Στην 
περίπτωση αυτή, ευνοούνται οι καθοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα, οπότε αυτή χαρακτηρίζεται 
από ευστάθεια.  

Η ευσταθής ατμόσφαιρα, επιτρέπει με κάποια πιθανότητα, το σχηματισμό νεφών μικρής 
κατακόρυφης ανάπτυξης, όπως είναι για παράδειγμα τα στρωματόμορφα, για τα οποία θα γίνει 
εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 6. Ο αέρας είναι ήρεμος, αλλά χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
ομίχλης, καπνού ή ξηράς αχλύος. 



 

Κ.Θ. < Υ.Α.Θ. < Ξ.Α.Θ.  →   ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

 
Υπάρχει και η περίπτωση που η Κ.Θ. είναι μικρότερη από τη Ξ.Α.Θ. αλλά είναι συγχρόνως 

μεγαλύτερη από την Υ.Α.Θ. Στην περίπτωση αυτή, όσο δεν υπάρχουν υγροποιήσεις, η ατμόσφαιρα 
χαρακτηρίζεται ευσταθής, ωστόσο μόλις ξεκινήσει η υγροποίηση η ατμόσφαιρα θα λέγεται υπό 
όρους ασταθής. 

 

Υ.Α.Θ. < Κ.Θ. < Ξ.Α.Θ.  →   ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

 
Πρέπει να τονιστεί, πως η Κ.Θ. θα έχει αρνητική τιμή για την περίπτωση που στην ατμόσφαιρα 

υπάρχει αναστροφή θερμοκρασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή της θα είναι μικρότερη, τόσο 
από την Υ.Α.Θ., όσο και από τη Ξ.Α.Θ., επομένως στην περίπτωση της αναστροφής, η ατμόσφαιρα 
θα χαρακτηρίζεται ευσταθής και έτσι δε θα ευνοούνται οι κατακόρυφες κινήσεις. 

Η στάθμη στην οποία ο αέρας καθίσταται κορεσμένος κατά την άνοδό του στην ατμόσφαιρα 
ονομάζεται στάθμη συμπύκνωσης. Το ύψος της στάθμης συμπύκνωσης είναι ουσιαστικά το ύψος 
στο οποίο αρχίζει να σχηματίζεται νέφος, επομένως αποτελεί το ύψος της βάσης του νέφους. Ο 
υπολογισμός του ύψους της βάσης ενός νέφους κατακόρυφης ανάπτυξης, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη θερμοκρασία και το σημείο δρόσου. Πιο αναλυτικά, ο ακόρεστος αέρας 
είναι ήδη γνωστό πως ψύχεται με ρυθμό ίσο με την τιμή της Ξ.Α.Θ., ενώ το σημείο δρόσου 
μειώνεται με το ύψος κατά 1,5ο C ανά 1000 μέτρα. Το ύψος της βάσης του νέφους, αποτελεί το 
ύψος εκείνο στο οποίο η θερμοκρασία γίνεται ίση με το σημείο δρόσου. 

 

 
 

Σχήμα 2.2. Η ατμόσφαιρα ανάλογα με την επικρατούσα θερμοκρασία με το ύψος, είναι δυνατόν 
να παρουσιάζει α. αστάθεια και β. ευστάθεια 

 
 
2.2 Θερμοκρασιακά εύρη. 

 
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος (ΗΘΕ), ονομάζεται η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής της 

θερμοκρασίας και της ελάχιστης, που παρατηρούνται στη διάρκεια μιας ημέρας. 
 
Το ημερήσιο θερμομετρικό εύρος εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: 
Α) Τη νέφωση. Μια ισχυρή νέφωση, εκτός από το γεγονός ότι μετατοπίζει χρονικά το μέγιστο 

και το ελάχιστο της ημερήσιας πορείας της θερμοκρασίας, έχει σαν συνέπεια τη σημαντική 
ελάττωση του ημερήσιου εύρους. 

Β) Το υψόμετρο. Το ημερήσιο εύρος είναι γενικά αντιστρόφως ανάλογο του υψομέτρου. 
Γ) Το γεωγραφικό πλάτος. Το ημερήσιο εύρος αυξάνει από τους πόλους προς τον ισημερινό. 



Το μέγιστο ημερήσιο εύρος παρατηρείται στις τροπικές περιοχές, όπου επιπρόσθετα επηρεάζεται 
από τη νέφωση και μπορεί κατά μέσο όρο να ξεπεράσει τους 12ο C. 

Δ) Την εποχή. Η επίδραση της εποχής είναι μεγαλύτερη στις εύκρατες ζώνες και μικρότερη 
στον ισημερινό. 

Ε) Τη φύση του εδάφους και τη βλάστηση. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν λόγω 
διαφορετικής θερμοχωρητικότητας και αγωγιμότητας. Έτσι, πάνω από ένα γυμνό έδαφος (έρημος, 
στέπα), το ημερήσιο εύρος μπορεί να πλησιάσει τους 30ο C. Επίσης, ένα στρώμα χιονιού στο 
έδαφος, αυξάνει πολύ το ημερήσιο εύρος, ενώ αντίθετα η βλάστηση το ελαττώνει. 

Στ) Το ανάγλυφο. Στα κοίλα τμήματα ενός βουνού, το ημερήσιο εύρος είναι μεγαλύτερο παρά 
στις πλαγιές. 

Ζ) Το βαθμό ηπειρωτικότητας. Οι ωκεάνιες μάζες αέρα όταν προσεγγίζουν την ξηρά 
προκαλούν στο ημερήσιο εύρος μικρή ελάττωση. Γι’ αυτό το λόγο, πάνω από τις θάλασσες, το 
ημερήσιο θερμομετρικό εύρος είναι πολύ μικρό, περίπου 1 με 2ο C. Αυτή η μικρή του τιμή οφείλεται 
σε τρεις κυρίως παράγοντες. 

 Στη διαπερατότητα των ηλιακών ακτινών, που φτάνουν σε σχετικά μεγάλο βάθος. 
 Στο σχεδόν συνεχή κυματισμό, που αναμιγνύει το νερό της θάλασσας μέχρι το βάθος 

των 10 περίπου μέτρων. 
 Στην τριπλάσια θερμοχωρητικότητας της θάλασσας σε σχέση με αυτήν της ξηράς. 

Η) Την ανατάραξη. Στην περίπτωση μιας νήνεμης κατάστασης, το ημερήσιο εύρος είναι 
μεγαλύτερο, απ’ ότι σε μια περίπτωση με ισχυρή ανατάραξη, οπότε και ελαττώνεται. 

 

 
 

Σχήμα 2.3. Ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα η οποία ελέγχεται από την 
εισερχόμενη από τον ήλιο ακτινοβολία και την εξερχόμενη από την επιφάνεια της Γης. Όταν η 

εισερχόμενη ακτινοβολία υπερβαίνει την εξερχόμενη (πορτοκαλί χρώμα), τότε η θερμοκρασία του 
αέρα αυξάνεται, ενώ όταν η εξερχόμενη υπερβαίνει την εισερχόμενη (μπλε χρώμα), η θερμοκρασία 

του αέρα ελαττώνεται. 

 
Συνοψίζοντας, για το ημερήσιο θερμομετρικό εύρος, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Είναι μεγαλύτερο πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές, από ότι πάνω από τις 
θαλάσσιες. 

 Ελαττώνεται από τον Ισημερινό προς τους Πόλους. 
 Ελαττώνεται με το υψόμετρο της τοποθεσίας που εξετάζεται. 

 
Είναι γνωστό πως η Γη δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από τον άξονά της μέσα σε ένα 24ωρο, 

αλλά και γύρω από τον ήλιο, κίνηση που διαρκεί ένα έτος. Στο σχήμα 2.4 απεικονίζεται η ετήσια 
μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα σε συνδυασμό με την ετήσια πορεία της ηλιακής και της 
γήινης ακτινοβολίας. 



Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο άξονας περιστροφής της Γης παρουσιάζει μια κλίση ως προς το 
επίπεδο περιστροφής, επομένως δε μπορεί να θεωρηθεί κάθετος ως προς αυτό. Κατά συνέπεια, η 
γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών στην επιφάνεια της Γης, διαφέρει από εποχή σε εποχή 
για το κάθε ημισφαίριο.  

Γενικά, όσο πιο πολλές είναι οι ώρες της ημέρας σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια 
δέχεται από τον ήλιο και συνεπώς θερμαίνεται. Το βόρειο ημισφαίριο είναι θερμότερο κατά τους 
θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο) σε σχέση με το νότιο, γιατί λαμβάνει μεγαλύτερα 
ποσά ενέργειας από τον ήλιο. Αντίθετα, κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο, Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο) είναι ψυχρότερο, γιατί το νότιο ημισφαίριο είναι εκείνο που δέχεται πλέον τα 
μεγαλύτερα ποσά θερμότητας από τον ήλιο και έτσι θερμαίνεται αυτό ισχυρότερα. 

 
Ετήσιο θερμομετρικό εύρος (ΕΘΕ), ονομάζεται η διαφορά της μέσης θερμοκρασίας του 

ψυχρότερου μήνα από τη μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα, στη διάρκεια ενός έτους. 
 
Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος εξαρτάται από: 
Α) Το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Το ετήσιο εύρος αυξάνει με το γεωγραφικό πλάτος. 
Β) Το υψόμετρο. 
Γ) Το ανάγλυφο. 
Δ) Το βαθμό ηπειρωτικότητας. Η μετατόπιση των μεγίστων και ελαχίστων πάνω από τις 

θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, εξηγείται από το ότι στις περιοχές αυτές, το φθινόπωρο είναι 
θερμότερο από την άνοιξη, ενώ παρατηρείται το αντίθετο στους ηπειρωτικούς σταθμούς. 

Ε) Την κατάσταση της ατμόσφαιρας. 
Στ) Την επικάλυψη του εδάφους. 
 

 
                                      
                         21 Δεκ.               21 Μαρ.               21 Ιουν.                21 Σεπ.                21 Δεκ. 

 
Σχήμα 2.4. Απεικόνιση της ετήσιας μεταβολής της θερμοκρασίας του αέρα σε συνδυασμό με την 

ετήσια πορεία της ηλιακής και της γήινης ακτινοβολίας 

 
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι για το ετήσιο θερμομετρικό εύρος ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Είναι μεγαλύτερο πάνω από τις ηπείρους, σε σχέση με τους ωκεανούς. 
 Αυξάνεται από τον ισημερινό προς τους πόλους. 

Βάσει του ετήσιου θερμομετρικού εύρους, έχει γίνει μια κλιματική ταξινόμηση σε τρεις τύπους. 
Πιο αναλυτικά, το κλίμα χαρακτηρίζεται ως: 

 Θαλάσσιο, αν το ΕΘΕ < 10ο C 
 Εύκρατο, αν 10ο C < ΕΘΕ < 20ο C 
 Ηπειρωτικό, αν το ΕΘΕ > 20ο C 

 
 



2.3 Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που ρυθμίζουν την κατανομή του αέρα πάνω στην 
επιφάνεια της γης. 

 
Η ηλιακή ακτινοβολία δε φτάνει παντού στην επιφάνεια της Γης με τον ίδιο τρόπο. Σ’ αυτό 

ευθύνεται το σχήμα της Γης, το οποίο είναι σχεδόν σφαιρικό, με αποτέλεσμα οι ακτίνες του ήλιου 
να προσπίπτουν σχεδόν κάθετα μόνο στην περιοχή του ισημερινού, καθώς και σε μικρά 
γεωγραφικά πλάτη πάνω και κάτω από αυτόν. Στις περιοχές των μεγαλύτερων γεωγραφικών 
πλατών, οι ηλιακές ακτίνες, αν και παρέχουν τα ίδια ποσά ενέργειας με αυτά των μικρότερων 
πλατών, προσπίπτουν πλάγια, με αποτέλεσμα η ενέργεια να πρέπει να κατανεμηθεί σε μεγαλύτερη 
περιοχή (σχήμα 2.5). Επομένως, οι περιοχές κοντά στους πόλους δε θερμαίνονται το ίδιο ισχυρά 
με αυτές γύρω από τον ισημερινό.  

Θα ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω,  η θερμοκρασία του αέρα να μειώνεται 
ομαλά από τον ισημερινό προς τους πόλους. Και επιπλέον, θα έπρεπε όλοι οι τόποι που 
βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος να έχουν την ίδια θερμοκρασία αέρα την ίδια εποχή. Κάτι 
τέτοιο δε συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί επιδρούν οι ακόλουθοι παράγοντες στη ρύθμιση της 
διανομής της θερμοκρασίας του αέρα πάνω στην επιφάνεια της Γης. 

 

 
 

Σχήμα 2.5. Σχηματική απεικόνιση της γωνίας πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών πάνω στη 
γήινη επιφάνεια σε συνάρτηση με το γεωγραφικό πλάτος 

  

Α) Το γεωγραφικό πλάτος.  
Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα μικρά γεωγραφικά πλάτη θερμαίνονται ισχυρότερα από τα μεγάλα. Ως 
εκ τούτου, η διανομή της θερμοκρασίας του αέρα, επηρεάζεται ανάλογα. 
 
Β) Η διανομή ξηράς – θάλασσας. 
Η διαφορετική συμπεριφορά της ξηράς και της θάλασσας, ως προς τον τρόπο θέρμανσης και 
ψύξης, επιδρούν αλλιώτικα στην μεταβολή της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, τη θερμή περίοδο, οι 
υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας παρατηρούνται στο εσωτερικό των ηπειρωτικών εκτάσεων, ενώ 
την ψυχρή περίοδο, στις ίδιες περιοχές παρατηρούνται οι χαμηλότερες τιμές.  
 
Γ) Το υψόμετρο. 
Περιοχές που βρίσκονται σε κάποιο υψόμετρο, δεν μπορούν να παρουσιάζουν τις ίδιες τιμές 
θερμοκρασίας, με εκείνες που βρίσκονται πλησιέστερα στο έδαφος. Γεγονός που καθιστά ανάλογη 
και την κατανομή των θερμοκρασιών πάνω από τις εν λόγω περιοχές. 
 
Δ) Οι επικρατούντες άνεμοι. 
Οι άνεμοι κυρίως επειδή μπορούν να μεταφέρουν θερμές ή ψυχρές αέριες μάζες πάνω από μια 
περιοχή, είναι δυνατόν να επηρεάσουν στη διανομή των θερμοκρασιών του αέρα. 
 
Ε) Η κλίση της επιφάνειας του εδάφους. 
Η κλίση της επιφάνειας του εδάφους επιδρά στη διανομή της θερμοκρασίας, επειδή λαμβάνει 
διαφορετικά ποσά ενέργειας από τον ήλιο. 
 
Στ) Η φύση του εδάφους. 
Έχει αποδειχθεί, ότι φύση του εδάφους, διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο τη διανομή της 



θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσφαλτος και γενικότερα το τσιμέντο που κυριαρχεί στις 
μεγαλουπόλεις, απορροφά πολύ μεγαλύτερα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας, από ότι συμβαίνει πάνω 
από δασικές ή ερημικές εκτάσεις. Γι’ αυτό και η θερμοκρασία στο έδαφος θα είναι υψηλότερη εντός 
των αστικών περιοχών, συγκριτικά με τις μη αστικές. 
 
Ζ) Η παρουσία χιονιού ή πάγου. 
Οι επιφάνειες που καλύπτονται από χιόνι ή πάγο, έχουν την ιδιότητα να ανακλούν έντονα την 
ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό συνακόλουθα, επηρεάζει την κατανομή της θερμοκρασίας του αέρα, γιατί 
η επιφάνεια του εδάφους, λόγω ανάκλασης, δεν έχει υποστεί ισχυρή θέρμανση από τον ήλιο. 
 
Η) Τα θαλάσσια ρεύματα. 
Τα θαλάσσια ρεύματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Τα θερμά, όπως είναι το ρεύμα του Κόλπου 
(Golf Stream) και τα ψυχρά, όπως είναι το ρεύμα του Λαμπραντόρ (Labrador). Τα θερμά ρεύματα, 
λοιπόν, κατά την κίνησή τους προς τους πόλους, μεταφέρουν θερμά νερά σε ψυχρές περιοχές, 
διαμορφώνοντας έτσι την κατανομή της θερμοκρασίας του αέρα. Αντίστοιχα, επιδρούν και τα 
ψυχρά, τα οποία κινούνται προς τον ισημερινό, μεταφέροντας ψυχρά νερά σε θερμές περιοχές. 

 
Ισόθερμη καμπύλη είναι η καμπύλη που ενώνει όλους τους τόπους με την ίδια θερμοκρασία. Αν 

η Γη ήταν ομοιόμορφη ή ομοιογενής, τότε ο χάρτης των ισόθερμων θα απεικόνιζε τις ισόθερμες 
παράλληλες με τον ισημερινό, με τις τιμές τους να ελαττώνονται από τον ισημερινό προς τους 
πόλους. Επειδή, όμως, εκεί που υπάρχει ωκεάνιο τμήμα, ακριβώς δίπλα υπάρχει εκτεταμένη 
ηπειρωτική έκταση και έπειτα εναλλάσσεται και πάλι με θαλάσσια περιοχή, η παραλληλία των 
ισόθερμων αναιρείται εν μέρει, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια κάμψη στις ισόθερμες. Το 
χειμώνα αυτή η κάμψη παρατηρείται με φορά προς τον ισημερινό, πάνω από τις ηπειρωτικές 
περιοχές, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6. Το καλοκαίρι, οι ισόθερμες κάμπτονται προς τους πόλους, 
πάνω από τις ηπειρωτικές εκτάσεις (σχήμα 2.7).  

 
 

Σχήμα 2.6. Διανομή της θερμοκρασίας του αέρα τον Ιανουάριο 
 



 
Σχήμα 2.7. Διανομή της θερμοκρασίας του αέρα τον Ιούλιο 

 

Αυτό συμβαίνει επειδή η ξηρά γενικά συμπεριφέρεται διαφορετικά από τη θάλασσα. 
Συγκεκριμένα, η ξηρά παρουσιάζει μικρότερη θερμοχωρητικότητα από τη θάλασσα. Η τριπλάσια 
θερμοχωρητικότητα της θάλασσας σε σχέση με αυτή της ξηράς, την καθιστά λιγότερο ευμετάβλητη 
στη θερμοκρασία. Έτσι η ξηρά, θερμαίνεται ισχυρότερα από τη θάλασσα και αποκτά μεγαλύτερες 
μέγιστες τιμές θερμοκρασίας και αντίστοιχα ψύχεται εξίσου ισχυρά με αποτέλεσμα να αποκτά 
ακόμη χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας συγκριτικά με τη θάλασσα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα γεωγραφικά πλάτη μεγαλύτερα των 40ο, στο νότιο ημισφαίριο, 
παρατηρείται μια σχεδόν παράλληλη κατανομή των ισόθερμων. Κάτι που συμβαίνει τόσο τη 
χειμερινή, όσο και τη θερινή περίοδο (σχήματα 2.6 και 2.7). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σε 
αυτά τα πλάτη, επικρατεί η ωκεάνια περιοχή έναντι της ηπειρωτικής, οπότε εφόσον δεν υπάρχει 
ανομοιογένεια στην κατανομή ξηράς – θάλασσας, οι ισόθερμες καμπύλες εμφανίζονται σχεδόν 
παράλληλες. 

 

 
2.4 Θερμοκρασία των ωκεανών και θαλασσών. 

 
Η θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών και των θαλασσών από μετεωρολογικής άποψης 

έχει μεγάλη σημασία, γιατί ρυθμίζει τη θερμοκρασία των αερίων μαζών που κινούνται πάνω από 
αυτούς. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι μεγαλύτερη στο βόρειο (19o C) 
από ότι στο νότιο (16o C) ημισφαίριο. 

Λόγω της διαπερατότητας των ηλιακών ακτίνων στη θάλασσα και του ότι η ειδική θερμότητα (ή 
θερμοχωρητικότητα) της θάλασσας είναι τριπλάσια από της ξηράς καθώς και του συνεχούς 
κυματισμού που αναμιγνύει το νερό της θάλασσας, το ημερήσιο εύρος της επιφάνειας της 
θάλασσας είναι μικρό, περίου 1o C. στις εύκρατες περιοχές το μέγιστο της θερμοκρασίας 
παρατηρείται το Σεπτέμβριο και το ελάχιστο το Μάρτιο ή και αργότερα. 

 
 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 
 
 

3.1 Ορισμός και μονάδες μέτρησης 

 
Η ατμοσφαιρική ή αλλιώς βαρομετρική πίεση είναι μια από τις πιο σημαντικές μετεωρολογικές 

παραμέτρους, γιατί συνδέεται με τη θερμοκρασία και με τους ανέμους. Ορίζεται ως το βάρος της 
στήλης του ατμοσφαιρικού αέρα, προς την επιφάνεια η οποία δέχεται αυτό το βάρος. Επομένως, 
όσο ανεβαίνει κανείς στην ατμόσφαιρα, τόσο πιο μικρή γίνεται η τιμή της πίεσης, εξαιτίας της 
μείωσης του υπερκείμενου αέρα και συνεπώς της μείωσης του βάρους που οφείλεται στον αέρα 
αυτό. Η ατμοσφαιρική πίεση δεν παραμένει σταθερή σε κάθε τόπο, αλλά μεταβάλλεται διαρκώς. Οι 
μεταβολές αυτές μπορεί να είναι, είτε τυχαίες, είτε περιοδικές. Οι τυχαίες μεταβολές παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, επειδή συνδέονται άμεσα με τις καιρικές μεταβολές πάνω 
από έναν τόπο. Όσο για τις περιοδικές, αυτές επιβεβαιώνονται μέσω αριθμητικών μοντέλων και 
στατιστικών αναλύσεων. 

Οι μονάδες μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι αρκετές. Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα της 
πίεσης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το 1 Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο (Ν/m2), 
όπως προκύπτει από τη σχέση πίεσης Ρ, δύναμης F και εμβαδού επιφάνειας s:                              

s

F
P 

 
Το 1 Πασκάλ (Ρa) εισήχθηκε ως μονάδα πίεσης, αφού πρώτα εξισώθηκε με τη μονάδα πίεσης 

του S.I. Ωστόσο, επειδή το 1 Ρa είναι σχετικά μικρή μονάδα, το πολλαπλάσιο που έχει επικρατήσει 
ως η συνηθέστερη μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι το 1 εκατοπασκάλ (hPa). Με 
αφορμή το πείραμα του Torricelli, προέκυψε για μονάδα πίεσης, το χιλιοστό και η ίντσα στήλης 
υδραργύρου (mm Hg και in Hg). Άλλη μονάδα είναι η 1 ατμόσφαιρα (atm) και το 1 μπαρ (bar) με 
πιο συχνό το υποπολλαπλάσιό του το χιλιοστό του μπαρ (mb, millibar). Οι ισοδυναμίες των 
μονάδων αυτών είναι: 

 
1 Ν/m2 = 1 Pa 
1 hPa = 100 Pa = 1mb 
1 bar = 105 Ν/m2 = 105 Pa 
1 mb = 102 Ν/m2 = 102 Pa 
1 mb = 0,75 mm Hg  
750 mm Hg = 29,55 inch Hg 
1 atm = 760 mm Hg 

 

 
3.2 Ημερήσια και ετήσια μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης 

 
Η ατμοσφαιρική πίεση σε κάθε τόπο παρουσιάζει δυο μέγιστες και δυο ελάχιστες τιμές στη 

διάρκεια του 24ώρου. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζει το πρωτεύον μέγιστο στις 10 το πρωί και το 
δευτερεύον μέγιστο στις 10 το βράδυ, ενώ το πρωτεύον ελάχιστο παρατηρείται στις 4 το απόγευμα 
και το δευτερεύον στις 4 τα ξημερώματα (σχήμα 3.1). 

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο αέρας είναι ψυχρός, δηλαδή πυκνός και επομένως βαρύς με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται το πρωτεύον μέγιστο γύρω στις 10:00. Λίγες ώρες μετά το μεσημέρι, 
εξαιτίας της ισχυρής θέρμανσης, ο αέρας είναι θερμός, δηλαδή αραιός και επομένως ελαφρύς με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται το πρωτεύον ελάχιστο γύρω στις 16:00. Πλησιάζοντας προς τη δύση, 
ο αέρας ψύχεται και πάλι με αποτέλεσμα να αυξάνονται και πάλι οι τιμές της πίεσης σημειώνοντας 
ένα δευτερεύον μέγιστο γύρω στις 22:00. Τέλος, λίγες ώρες πριν, καθώς και κάποιες ώρες μετά τα 
μεσάνυχτα, η πίεση βρίσκεται και πάλι σε πτώση, σημειώνοντας αυτή τη φορά το δευτερεύον 
ελάχιστο γύρω στις 04:00. Η διαφορά πρωτεύοντος μεγίστου και ελαχίστου ονομάζεται ημερήσιο 
εύρος και αντίστοιχα η διαφορά δευτερεύοντος μεγίστου και ελαχίστου ονομάζεται νυχτερινό εύρος. 



 

 
Σχήμα 3.1. Μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης στη διαρκεια μιας ημέρας σε έναν τόπο 
 
 

3.3 Ισοβαρείς καμπύλες και κύριες μορφές τους 

 
Ισοβαρείς καμπύλες, ονομάζονται οι γραμμές που ενώνουν τους τόπους με την ίδια τιμή 

ατμοσφαιρικής πίεσης σε έναν χάρτη επιφανείας. Συνήθως εκφράζονται σε hPa (hectopascals) ή 
mb (millibars). 

 
Οι κύριες μορφές ισοβαρικών σχηματισμών είναι οι ακόλουθες: 

 
 Βαρομετρικό χαμηλό ή ύφεση ( Depression ή Low) 
 Αντικυκλώνας ή Υψηλό (Anticyclone  ή High) 
 Δευτερεύουσα ύφεση (Secondary depression ) 
 Βαρομετρικός θύλακας (Trough of low pressure) 
 Βαρομετρική σφήνα (Wedge ή Ridge of high pressure) 
 Βαρομετρικός λαιμός (Col) 
 Ευθείες ισοβαρείς (Straight isobars) 

 
Αναλυτικά: 

 
1. Βαρομετρικό χαμηλό ή ύφεση ( Depression ή Low) 

                                                      

 
 

Σχήμα 3.2 Βαρομαετρικιό χαμηλό 
 

Τα διανύσματα δείχνουν τον άνεμο , όπου για το βόρειο ημισφαίριο  πνέει αντίθετα από τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. Στο νότιο ημισφαίριο ο άνεμος πνέει σύμφωνα με τους δείκτες του 
ρολογιού. Παρατήρηση : Οι βαροβαθμίδες είναι μεγαλύτερες κοντά στο κέντρο. 



 
Χαρακτηριστικός καιρός 
 
Και στα δύο ημισφαίρια ο άνεμος επιφανείας “συγκλίνει” προς την κεντρική περιοχή του 
συστήματος όπου συνήθως σημειώνεται και ο χειρότερος καιρός. Τα βαρομετρικά χαμηλά 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ένταση των φαινομένων, αλλά συνήθως όλα χαρακτηρίζονται 
από άστατο καιρό  (νέφωση , βροχόπτωση, συνήθως ισχυρούς ή και θυελλώδεις ανέμους , κ.λ.π.) 
ιδίως στις κεντρικές περιοχές του συστήματος. Η ένταση των καιρικών φαινομένων καθορίζεται 
από τις βαροβαθμίδες1, την πίεση στο κέντρο αλλά και άλλους παράγοντες όπως  τα ποσά 
υγρασίας στην επιφάνεια .  
 
Παρ’ ότι ο ναυτιλλόμενος σήμερα έχει στην διάθεση του άμεση πρόσβαση σε έγκυρη , επίσημη 
ενημέρωση για τον καιρό , θεωρείται απαραίτητο ν’αναγνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια του 
άστατου και ίσως επικίνδυνου για την ασφάλεια του πλοίου του , καιρού και την διαδοχή των 
καιρικών φαινομένων όπως π.χ. την στροφή του ανέμου που σημειώνεται κατά  τη διάβαση  ενός 
οργανωμένου low. Πράγματι η ασφάλεια του πλοίου του μπορεί να κριθεί από γνώσεις σαν κι αυτές 
αλλά και από την ικανότητα να ενεργεί με βάση αυτές.  
Ο όρος depression συνήθως χαρακτηρίζει τα εξωτροπικά κυκλωνικά συστήματα (low),  αλλά 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την περιγραφή ενός ασθενούς κυκλώνα στο πρώτο 
στάδιο αυτού. Καθώς ένα depression αναπτύσσεται , οι βαροβαθμίδες μεγαλώνουν , οι άνεμοι 
γίνονται ισχυρότεροι και παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες που λαμβάνουμε ότι οι ισοβαρείς 
είναι σχεδιασμένες όλο και πιο κοντά η μία στην άλλη , διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως βάθυνση 
της ύφεσης (deepening) . Ένα depression που βρίσκεται σε παρακμή , λέμε ότι πληρούται (filling 
up).  
Τα Low τείνουν να κινούνται προς περιοχές χαμηλής πίεσης ή πίεσης σε πτώση και στρέφονται 
γύρω από περιοχές υψηλής πίεσης (Ηigh). 
 
 

                                                 
1
  Βαροβαθμίδα είναι η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε διεύθυνση κάθετη επάνω στις ισοβαρείς , 

δηλαδή πρακτικά πόσο πυκνό ισοβαρικό σύστημα έχουμε (πόσο κοντά είναι οι ισοβαρείς μεταξύ τους) 



2. Αντικυκλώνας ή υψηλό (High) 
 

 
 

 
Σχήμα 3.3 Βαρομετρικό υψηλό 

 
Τα διανύσματα δείχνουν τον άνεμο , όπου για το Β.Η. πνέει σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού 
, ενώ για το Ν.Η. αντίθετα. Παρατήρηση : Οι ισοβαρείς είναι αραιά κατανεμημένες κοντά στο κέντρο 
της υψηλής πίεσης και ο άνεμος επιφανείας τείνει να αποκλίνει από το κέντρο προς την 
περιφέρεια.  
 
 
 
Γενικά χαρακτηριστικά αντικυκλώνων 
 
Η βαροβαθμίδα είναι σχετικά μικρή και οι άνεμοι ασθενείς κοντά στο κέντρο , όπου σημειώνεται 
συνήθως αίθριος καιρός. Τη θερινή περίοδο ο καιρός είναι συνήθως ξηρός , ζεστός και 
ηλιόλουστος , αλλά στα εξωτερικά μέρη (παρυφές), μπορεί να έχουμε νέφωση ή και βροχόπτωση.  
Το χειμώνα ο καιρός μπορεί να είναι δύο τύπων : 

A. Ανέφελος ουρανός με παγωνιά τη νύχτα και ομίχλη (ακτινοβολίας) τις νυχτερινές – πρώτες 
πρωινές ώρες.  

B. Ο ουρανός να καλύπτεται πλήρως από νεφικό σύστημα του είδους ‘stratus’ (8/8). Μουντός , 
κρύος και κάπως ομιχλώδης καιρός  μπορεί να επιμένει για μερικές μέρες.  

 
Τα συστήματα υψηλής πίεσης (High) μετακινούνται αργά σε σχέση με άλλα συστήματα και 
συχνά παραμένουν στάσιμα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ενας αντικυκλώνας λέμε ότι 
ενισχύεται όταν η πίεση στο κέντρο του αυξάνεται , ενώ όταν ελαττώνεται η πίεση στο κέντρο 
του το σύστημα αποδυναμώνεται , δηλαδή βρίσκεται σε παρακμή (όροι: intensify και decline 
αντίστοιχα). 

 
Εφαρμογή στα παραπάνω 

Νόμος Buys – Ballot 
 

 
Ιστάμενοι με το πρόσωπο στον πνέοντα άνεμο για το Β.Η. , έχουμε τις χαμηλές πιέσεις δεξιά μας 
και αριστερά τις υψηλές. Συγκεκριμένα βρίσκω το κέντρο του Low προς τα δεξιά μου και λίγο πίσω 
(25ο-30ο περίπου) και το κέντρο του High αριστερά μου και λίγο μπροστά (σχήμα 3.4). Τα αντίθετα 
ακριβώς συμβαίνουν στο Ν.Η. 
 
 



 
 

Σχήμα 3.4 Εφαρμογή  
  
 
3. Δευτερεύον χαμηλό ή δευτερεύουσα ύφεση (Secondary depression) 
 
Ένα δευτερεύον βαρομετρικό χαμηλό είναι ένα χαμηλό που σχηματίζεται εντός του ισοβαρικού 
σχηματισμού ενός άλλου low (πρωτεύον) (σχήμα 3.5) . Όταν το πρωτεύον (primary low) είναι 
παλιό και πληρούται (δηλαδή βρίσκεται στη φάση filling-up),το δευτερεύον χαμηλό (secondary 
low)  είναι δυνατόν να εξελίσσεται και να βαθαίνει (φάση deepening), έως ότου απορροφήσει 
απολύτως όλες τις ισοβαρείς του πρωτεύοντος χαμηλού.  
 
Η δευτερεύουσα ύφεση ή χαμηλό του σχήματος 3.5 παρουσιάζει μεγαλύτερες βαροβαθμίδες και 
χαμηλότερη πίεση στο κέντρο απ’ ότι το πρωτεύον. Σημειώστε ότι τα δευτερεύοντα βαρομετρικά 
χαμηλά συχνά εξελίσσονται σε πολύ πιο σφοδρά συστήματα από τα πρωτεύοντα τους.  
 

 
Σχήμα 3.5 Δευτερεύουσα ύφεση 

 
 

4. Βαρομετρικός θύλακας (Trough of low pressure) 
 



Αναγνωρίζεται στον ισοβαρικό χάρτη επιφανείας ως σύστημα ισοβαρών που σχηματίζουν γωνία 
κατά μήκος μιας γραμμής που καλείται trough line του depression (σχήμα 3.6). Ένα trough 
χαρακτηρίζεται βαθύ  (deep trough) αν η γωνία των ισοβαρών είναι σχετικά μικρή  (έντονα οξεία) 
και  ρηχό (shallow trough) αν η γωνία αυτή δεν είναι τόσο οξεία.  Ο καιρός που συνδέεται με ένα 
trough είναι γενικά νεφελώδης με βροχόπτωση και ισχύουν οι κανόνες που χαρακτηρίζουν  ένα low. 
Επιπλέον εδώ η σφοδρότητα εξαρτάται από την γωνία του trough. Οσο πιο μικρή η γωνία αυτή 
τόσο σφοδρότερα τα φαινόμενα κατά την διάβαση ενός trough  πάνω από μία περιοχή.  
 

 
Σχήμα 3.6 Βαρομετρικός θύλακας 

 
Στην περίπτωση λίγο ως πολύ κυκλικών ισοβαρών , με τον όρο trough line  εννοείται η κάθετη στην 
διεύθυνση προωθήσεως του συστήματος που την σχεδιάζουμε να περνά  από το κέντρο του 
συστήματος (σχήμα 3.6). 
 
4.1 Λαίλαπες (Squalls) 
 



Squall είναι μία ξαφνική και πολύ αισθητή αύξηση στην ένταση του ανέμου που διαρκεί για λίγα 
λεπτά και μετά εξασθενεί. Η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη από αυτή της ριπής  (gust) (όπου ριπή 
είναι μία ξαφνική αύξηση στην ένταση του ανέμου με διάρκεια σχετικά μικρή, περίπου 30 sec και 
αρκετά μικρότερη από αυτήν ενός squall) . Στη θάλασσα οι ριπές δεν έχουν αξιοσημείωτο 
αποτέλεσμα ως προς την ύψωση κυματισμού, ενώ οι λαίλαπες διαρκούν περισσότερο, ώστε να 
υψώσουν κυματισμό ή και ομάδα κυματισμού που μετακινείται μαζί με τα squaqlls. Όταν 
χρησιμοποιούμε την κλίμακα Beaufort για τον χαρακτηρισμό της έντασης του ανέμου πρέπει τα 
ακόλουθα κριτήρια να ισχύουν για να αναφέρουμε ότι υπάρχουν squalls στην περιοχή πλεύσης 
μας: “Μία ξαφνική αύξηση στην ένταση του ανέμου τουλάχιστον για 3 επίπεδα στην κλίμακα 
Beufort  , με την ένταση του ανέμου να ξεπερνά το 6 και η μικρότερη διάρκεια του φαινομένου να 
είναι περίπου 1 λεπτό” (π.χ. από το 5 να ανέβει στο 8 και να διατηρηθεί αυτό για τουλάχιστον 1 
min).  
 
4.2 Γραμμή λαιλάπων (Line squall) 
 
Ιδιαίτερα ισχυρό μέτωπο σε μορφή V( δηλαδή trough με μέτωπο). Η προσέγγιση του και το 
πέρασμα του χαρακτηρίζονται από ένα τόξο ή γραμμή χαμηλού νεφικού συστήματος που 
προηγείται του μετώπου. Παρατηρούμε δε τα εξής : Ξαφνική ενδυνάμωση και μικρό backing του 
ανέμου (στροφή αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού) , ακολουθούμενο από veering (στροφή 
σύμφωνα με τους δείκτες) που μπορεί να ξεπερνά και τις 900 ή και περισσότερο καθώς αυτό περνά 
, συνοδευόμενο από έντονα squalls , συχνά πολύ δυνατή βροχόπτωση ή και χαλάζι ακόμα καθώς 
και αστραπόβροντα και συνήθως έχουμε πτώση θερμοκρασίας.  
Το βαρομετρική πίεση αρχίζει να ανεβαίνει γρήγορα αμέσως μετά το πέρασμα αυτού του trough. Ο 
άνεμος γίνεται μέσης έντασης γρήγορα και τείνει να κάνει backing λίγο πριν σταθεροποιηθεί. Ένα 
line squall διαρκεί περίπου 15 min και καμιά  φορά έως και 30 min.   
 

  
Σχήμα 3.7 Γραμμή λαιλάπων 

 
Trough με ψυχρό μέτωπο (Βορείου ημισφ.) Στα σημεία Α και Β βρίσκεται ο παρατηρητής πριν και 
μετά το πέρασμα αυτού του συστήματος . Τα βέλη (1) και (2) παριστούν τον άνεμο στα παραπάνω 
σημεία όπου και παρατηρούμε την έντονη στροφή του ανέμου σύμφωνα με τους δείκτες του 
ρολογιού (veering). Οσο πιο οξεία η γωνία του trough τόσο πιο έντονο το veering του ανέμου και 
μεγαλύτερη η πιθανότητα εμφάνισης  squalls. 
 
Ένα trough δεν συνοδεύεται  από μέτωπο πάντα (σχ. 3.7) , αλλά ένα μέτωπο είναι πάντα και 
trough (λόγω της γωνίας των ισοβαρών). 
 



 
5. Βαρομετρική σφήνα (Ridge ή Wedge of high pressure) 
 
Αντικυκλωνική περιοχή που εισχωρεί συνήθως σε δύο περιοχές χαμηλής πίεσης (σχ. 3.8).  
Χαρακτηρίζεται από καλό καιρό και συχνά ασθενείς ανέμους . Καιρός δηλαδή που χαρακτηρίζει 
γενικά ένα αντικυκλωνικό σύστημα.  
Τα ridge τα οποία ταξιδεύουν προς τα ανατολικά μεταξύ δύο depression μέσων και εύκρατων 
γεωγραφικών πλατών συνήθως κινούνται γρήγορα και ο αίθριος καιρός που επιφέρουν συνήθως 
είναι σύντομος (διάλλειμμα καλού και σταθερού καιρού).  
Τα ridge που εκτείνονται από ηπειρωτικά υψηλά το χειμώνα ή από υποτροπικά υψηλά είναι πιο 
αργά στην κίνηση τους και μερικές φορές παραμένουν στάσιμα για μερικές μέρες.  
 

 
 

Σχήμα 3.8 Βαρομετρική σφήνα 
 
6. Βαρομετρικός λαιμός (Col) 
 

 
Σχήμα 3.9 Βαρομετρικός λαιμός 

 
 



Περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο Low και δύο High που διατάσσονται σταυροειδώς (σχ. 
3.9). Γενικά συνδέεται με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και πολλές φορές συνοδεύεται από 
αστραπές εξαιτίας γειτονικών βαρομετρικών χαμηλών και ενίοτε (ιδίως τον χειμώνα ) από ομίχλη ή 
αχλύδα (αραιή ομίχλη- mist). Ο άνεμος παριστάνεται με τα βέλη και μπορεί κανείς βλέποντας το 
σχήμα 8 , να διαπιστώσει την μεταβλητότητα του, στην περιοχή του λαιμού. Η ατμοσφαιρική πίεση 
στην παραπάνω περιοχή παρουσιάζει και αυτή μεταβλητότητα. 
 
Το σχήμα 3.10 συγκεντρώνει τα περισσότερα από τα παραπάνω συστήματα πίεσης.  
 

 
 

Σχήμα 3.10 Σύνολο βαρομετρικών συστημάτων 
 
 

7. Ευθύγραμμες ισοβαρείς (Straight isobars) 
 
Κατανομή ατμοσφαιρικής πίεσης όπου οι ισοβαρείς παρουσιάζονται ως παράλληλες ευθείες για μία 
σχετικά μεγάλη περιοχή (σχ. 3.11).  Συνήθως αποτελούν το εξωτερικό μέρος ενός μεγάλου σε 
έκταση χαμηλού ή αντικυκλώνα. 
 



 
 

Σχήμα 3.11 Ευθύγραμμες ισοβαρείς 
3.4 Βαροβαθμίδα 

 
Βαροβαθμίδα, ονομάζεται το πηλίκο της μεταβολής της πίεσης μεταξύ δυο ισοβαρών 

καμπυλών προς τη μεταξύ τους απόσταση 
x

p




. Η βαροβαθμίδα, έχει μεγάλη σημασία από 

μετεωρολογική άποψη, γιατί συνδέεται άμεσα με την ένταση του ανέμου. Πιο συγκεκριμένα, όσο 
πιο πυκνές είναι οι ισοβαρείς καμπύλες (μικρό Δx), τόσο πιο μεγάλη θα είναι η τιμή της 
βαροβαθμίδας (μικρός παρονομαστής συνεπάγεται μεγάλο κλάσμα) και επομένως τόσο πιο 
μεγάλη θα είναι η ένταση του ανέμου. Τα παραπάνω συμπεράσματα θα ισχύουν με δεδομένο ότι η 
μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης θα παραμένει σταθερή (σταθερό Δp) και το μόνο κριτήριο για 
την εκτίμηση της έντασης του ανέμου θα αποτελεί η πυκνότητα των ισοβαρών καμπυλών. 
 

3.5 Βαρομετρική τάση   
 

Βαρομετρική τάση, ονομάζεται η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε μια περιοχή, σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι συνήθως τρεις ώρες, αλλά στο 
πλοίο έχει επικρατήσει η ανά τέσσερις ώρες μέτρηση, λόγω των βαρδιών των ναυτιλλομένων. Η 
βαρομετρική τάση είναι πολύ σημαντική για την εκτίμηση των συστημάτων πίεσης, επειδή 
ελαττώνεται όταν πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και αυξάνεται όταν πλησιάζει βαρομετρικό υψηλό. 
 
 

3.6 Μετεωρολογικός κλωβός 
 

Ο μετεωρολογικός κλωβός είναι ένα ξύλινο κουτί, λευκού χρώματος, με περσίδες γύρω του. Το 
κουτί αυτό χρησιμεύει για την προστασία των οργάνων από τη βροχή, τις διάφορες ακτινοβολίες 
και τους ισχυρούς ανέμους. Το λευκό χρώμα έχει επιλεγεί, προκειμένου να μην απορροφά την 
ηλιακή ακτινοβολία, αλλά να την ανακλά, έτσι ώστε οι ενδείξεις του θερμομέτρου που περιλαμβάνει 
ο κλωβός να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές τιμές. Ο ρόλος των περσίδων, 
που περικλείουν το κουτί στις τέσσερις πλευρές του, είναι να επιτρέπουν τον αέρα να κυκλοφορεί 
μέσα στον κλωβό ελεύθερα και χωρίς το φόβο να προκληθεί κάποια ζημιά στα όργανα που αυτός 
περιλαμβάνει, στην περίπτωση εκείνη που η ένταση του ανέμου ξεπεράσει κάποια οριακή τιμή. 
Συνήθως η πόρτα του κλωβού βλέπει προς βορρά προκειμένου να μην πέφτει ηλιακή ακτινοβολία 
στα όργανα, όταν οι πόρτες είναι ανοικτές και γίνονται μετρήσεις.  

 
 



 
 

Σχήμα 3.12. Μετεωρολογικός κλωβός ξηράς 

 
Οι μετεωρολογικοί κλωβοί ξηράς, έχουν σχετικά μεγάλες διαστάσεις για να μπορούν να χωρούν 

περισσότερα όργανα, στηρίζονται σε τέσσερα πόδια και απέχουν απόσταση περίπου 1,5 μέτρο 
από το έδαφος (σχήμα 3.12). Στα πλοία ο μετεωρολογικός κλωβός, έχει μικρότερες διαστάσεις από 
τον αντίστοιχο της ξηράς, γιατί κάποια από τα όργανα μέτρησης βρίσκονται στη γέφυρα του 
πλοίου. Δε στηρίζεται στο κατάστρωμα του πλοίου, για να αποφεύγονται τυχόν σφάλματα στις 
ενδείξεις των οργάνων λόγω κλυδωνισμού του πλοίου. Συνήθως κρέμεται με τη βοήθεια σύρματος 
σε ύψος 2 μέτρων πάνω από το κατάστρωμα, έξω από τη γέφυρα και το σημείο που θα 
τοποθετηθεί, είναι πάντα στην προσήνεμη πλευρά (από εκεί που φυσάει), έτσι ώστε να διατηρεί 
συνεχώς κάθετη θέση και να μην επηρεάζεται από τους κλυδωνισμούς. Επιλέγεται επίσης το 
σημείο, έτσι ώστε να είναι απομακρυσμένο από αναθυμιάσεις, που μπορεί να προέρχονται από το 
μηχανοστάσιο ή άλλα μέρη του καραβιού. 
 
 

3.7 Όργανα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης 

 
Το υδραργυρικό βαρόμετρο είναι μεγάλης ακρίβειας όργανο. Το ανακάλυψε ο Torricelli και η 

λειτουργία του στηρίζεται στο πείραμα που ο ίδιος εκτέλεσε και το οποίο αναφέρθηκε σε 
προηγούμενη παράγραφο. Τα σύγχρονα υδραργυρικά βαρόμετρα αποτελούνται από ένα γυάλινο 
σωλήνα μικρής διατομής, μήκους ενός περίπου μέτρου που περιέχει υδράργυρο. Το κάτω άκρο του 
σωλήνα που είναι ανοικτό, βυθίζεται σε μικρό κυλινδρικό δοχείο, που περιέχει το ίδιο υγρό. Το 
σύστημα του σωλήνα και του δοχείου του υδραργύρου, είναι τοποθετημένα σε ένα κάλυμμα για 
προστασία (σχήμα 3.13). Ο σωλήνας έχει πάνω του υποδιαιρέσεις σε χιλιοστά, οπότε η εκάστοτε 
μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης, μετακινεί την κορυφή του υδραργύρου μέσα στο σωλήνα, 
δημιουργώντας ένα κενό στο πάνω μέρος του σωλήνα και έτσι προκύπτει μέτρηση της πίεσης σε 
χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mm Hg). 

Τα υδραργυρικά βαρόμετρα που χρησιμοποιούνται στα πλοία, αναρτώνται σε κάποιο τοίχο της 
γέφυρας. Η μετακίνησή τους απαιτεί μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να προκληθεί διακοπή στη 
συνέχεια του υγρού του υδραργύρου, οπότε η δημιουργία φυσαλίδων θα επηρεάσει καθοριστικά 
την ακρίβεια του οργάνου. 

Παρόλο που τα συγκεκριμένα όργανα, παρέχουν μετρήσεις με μεγάλη ακρίβεια, δεν είναι 
εύχρηστα στα πλοία. Εκτός από το υψηλό κόστος που έχουν, απαιτούνται επιπλέον διορθώσεις 
στις τιμές ατμοσφαιρικής πίεσης που δίνουν, καθώς και κάποιες αναγωγές εξαιτίας της ευαισθησίας 
που παρουσιάζει ο υδράργυρος ως προς τις μεταβολές της θερμοκρασίας που επικρατεί, του 
γεωγραφικού πλάτους που πραγματοποιείται η μέτρηση και του ύψους που απέχει το όργανο από 
την στάθμη της θάλασσας. Πιο αναλυτικά, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: 

Α) Διόρθωση του σταθερού κατασκευαστικού σφάλματος του οργάνου. 
Β) Αναγωγή της τιμής της ατμοσφαιρικής πίεσης σε κοινή θερμοκρασία, η οποία είναι 0ο C. 
Γ) Αναγωγή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην κανονική βαρύτητα, η οποία αντιστοιχεί στο 
γεωγραφικό πλάτος των 45ο. 



Δ) Αναγωγή της ένδειξης της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας. 
Το σφάλμα που υπεισέρχεται λόγω της συνεχούς μεταβολής του ύψους της θέσης του 

βαρομέτρου από τη μέση στάθμη της θάλασσας, προκαλεί μια συνεχή μεταβολή των ενδείξεων της 
υδραργυρικής στήλης. Η ταλάντωση που υφίσταται ο υδράργυρος, καθιστά δύσκολη τη λήψη 
ορθής ανάγνωσης της ένδειξης του βαρομέτρου. Εκτός, όμως, αυτού, τέτοιο σφάλμα μπορούν να 
προκαλέσουν και οι διάφοροι κλυδωνισμοί του πλοίου, όπως και οι ριπαίοι άνεμοι. Το σφάλμα αυτό 
περιορίζεται δραστικά με ιδιαίτερη προσαρμογή τριχοειδούς υδραργυρικού σωλήνα που φέρεται 
πάνω από τη λεγόμενη «παγίδα αέρα», δηλαδή τη στένωση του σωλήνα. Αν συνεχίζει να υφίσταται 
δυσκολία ορθής λήψης μέτρησης, τότε λαμβάνεται ο μέσος όρος τεσσάρων συνεχόμενων 
ενδείξεων (των δύο μεγίστων και δύο ελαχίστων), μεταξύ των οποίων ταλαντώνεται η υδραργυρική 
στήλη. 

 

 
 

Σχήμα 3.13. Υδραργυρικό βαρόμετρο, 

 
Τα μεταλλικά βαρόμετρα είναι από τα πιο διαδεδομένα όργανα προσδιορισμού της 

ατμοσφαιρικής πίεσης. Αποτελούνται από ένα κυκλικό μεταλλικό τύμπανο κενό από αέρα. Οι 
μεταβολές της πίεσης του αέρα προκαλούν μεταβολή στις διαστάσεις του τυμπάνου. Η μεταβολή 
αυτή πολλαπλασιάζεται με κατάλληλο σύστημα μοχλών και μεταδίδεται σε δείκτη που κινείται πάνω 
σε ένα δίσκο βαθμονομημένο σε μιλιμπάρ (σχήμα 3.14).  

Τα όργανα αυτά είναι λιγότερο ακριβή από τα υδραργυρικά. Συνήθως  αποκλίνουν πολύ από 
την πραγματική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης για πολύ μικρές και πολύ μεγάλες τιμές της πίεσης. 
Ένα καλό μεταλλικό βαρόμετρο, πρέπει να έχει ακρίβεια 0,5 hPa ή και λιγότερο. Οι μετεωρολογικοί 
σταθμοί ξηράς χρησιμοποιούν υδραργυρικά βαρόμετρα, ενώ στους μετεωρολογικούς σταθμούς 
πλοίων χρησιμοποιούνται τα μεταλλικά βαρόμετρα. Υπάρχουν και μεταλλικά βαρόμετρα στα οποία 
οι μεταβολές των διαστάσεων του τυμπάνου πολλαπλασιάζονται και μεταδίδονται με ηλεκτρισμό και 
όχι με μηχανικό σύστημα μοχλών. Αυτά θεωρούνται όργανα μεγαλύτερης ακρίβειας, γιατί 
ελαττώνεται το σφάλμα λόγω τριβής. Ο δείκτης των τιμών, μπορεί να είναι ψηφιακός. 

Τα μεταλλικά βαρόμετρα, παρόλο που είναι απαλλαγμένα από κατασκευής τους από σφάλματα 
που παρουσιάζουν τα υδραργυρικά, είναι πιο εύχρηστα. Για παράδειγμα, η διόρθωση λόγω 
θερμοκρασίας καταργείται με τη χρήση ειδικού διμεταλλικού ελάσματος στο σύστημα του μοχλού 
καθώς και με την ύπαρξη σταθερής ποσότητας αέρα μέσα στο τύμπανο του βαρομέτρου. Επίσης, 
οι μεταβολές της βαρύτητας στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη, δεν επηρεάζουν τις ενδείξεις των 
μεταλλικών βαρομέτρων, γιατί η αρχή στην οποία βασίζεται η κατασκευή τους είναι η αντιστάθμιση 
της ατμοσφαιρικής πίεσης από την τάση του ελατηρίου. 

Οι διορθώσεις που γίνονται στα μεταλλικά βαρόμετρα είναι λόγω ύψους του οργάνου από τη 



μέση στάθμη της θάλασσας, γιατί οι ενδείξεις επηρεάζονται από το υψόμετρο. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να συγκρίνονται με 
πρότυπα βαρόμετρα ακριβείας επί τόπου, είτε στα εργαστήρια των μετεωρολογικών υπηρεσιών ή 
στα μετεωρολογικά γραφεία λιμένων και να ρυθμίζονται. Η ρύθμισή τους γίνεται με την περιστροφή 
του κοχλία, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του οργάνου, με ένα λεπτό κατσαβίδι. 

 
Σχήμα 3.14. Μεταλλικό βαρόμετρο 

 
Οι βαρογράφοι είναι αυτογραφικά όργανα προσδιορισμού της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η αρχή 

λειτουργίας τους είναι ίδια με αυτή του βαρομέτρου, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται μια 
καταγραφική ακίδα, αντί ενός δείκτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό της 
τοποθέτησης της κάψουλας, τη μείωση της ολικής ενίσχυσης της ένδειξης και μια αύξηση του 
αριθμού του μεγέθους των θαλάμων. 

Η κάψουλα του βαρογράφου ανοικτής κλίμακας, είναι η συνήθης με ένα εσωτερικό ελατήριο. 
Είναι καλύτερο να περιέχει το όργανο περισσότερες και μεγαλύτερες σε μέγεθος κυψέλες στη σειρά 
και να χρησιμοποιείται μικρότερη μεγέθυνση στο σύστημα μοχλών. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την 
εφαρμογή ενός εξωτερικού ελατηρίου, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται εσωτερικά ελατήρια. Τα 
σφάλματα λόγω τριβής μειώνονται αισθητά, όταν οι κυψέλες είναι κατασκευασμένες από βαμμένο 
ατσάλι με σφυρηλατημένα άκρα. Οποιαδήποτε αλλαγή της ατμοσφαιρικής πίεσης έχει σαν 
συνέπεια την κατακόρυφη κίνηση της κορυφής της κυψέλης (που στηρίζεται σε μπρούτζινο δίσκο) 
και μεταφέρεται στον βραχίονα της ακίδας μ’ ένα σύστημα μοχλών. Η ακίδα ακουμπώντας σ’ ένα 
τύμπανο, που με τον κατάλληλο ωρολογιακό μηχανισμό περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα κι 
εκτελεί μια περιστροφή σε χρόνο που επιλέγεται από το χρήστη (ημέρα, εβδομάδα κλπ), δίνει ένα 
συνεχές ίχνος στο βαθμονομημένο χαρτί που περιβάλλει το τύμπανο. Αυτό το χαρτί είναι 
βαθμονομημένο κάθετα, σε μονάδες πίεσης και οριζόντια σε μονάδες χρόνου, με μια γραμμή για 
κάθε δυο ώρες. Το όλο σύστημα (οι κυψέλες, το τύμπανο, το σύστημα μοχλών και ο ωρολογιακός 
μηχανισμός), είναι τοποθετημένο σε μια σταθερή μεταλλική βάση και ένα γυάλινο κάλυμμα με 
μεταλλικό σκελετό, χρησιμοποιείται για την προστασία του οργάνου (σχήμα 3.15). 

Ο βαρογράφος πρέπει να τοποθετείται σε ένα σταθερό ράφι και σε κατάλληλο ύψος, όπου δε 
θα είναι εκτεθειμένος στον ήλιο ή σε μη φυσικές πηγές θερμοκρασίας. Εφόσον, τα πλοία 
υφίστανται συνεχείς κλυδωνισμούς, θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούν στο όργανο ελαστικά 
στηρίγματα, έτσι ώστε να μείνει σταθερό και οριζόντιο.  

Αν ο βαρογράφος βρίσκεται τοποθετημένος σε κλωβό, οι αλλαγές της θερμοκρασίας δεν 
επιφέρουν μεγάλο σφάλμα. Η αντιστάθμιση της θερμοκρασίας επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση 
αερίου μέσα στην κάψουλα. Η αντιστάθμιση είναι πλήρης στα 1000 mb περίπου και ατελής στις 
άλλες πιέσεις. Λόγω της τριβής που εμφανίζεται μεταξύ της ακίδας και του βαρογράμματος, είναι 
απαραίτητο ένα ελαφρύ χτύπημα πριν ληφθεί μια στιγμιαία ένδειξη. Σε σύγκριση που έγινε μεταξύ 
ενός αντιπροσωπευτικού βαρογράφου και ενός υδραργυρικού βαρομέτρου, βρέθηκε πως η 
ακρίβεια των ενδείξεων ήταν αρκετά καλή, αφού το σφάλμα που κάποιες ενδείξεις περιείχαν, δεν 
υπερέβαινε το ± 0,2 mb. 

 



 
 

Σχήμα 3.15. Βαρογράφος χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΝΕΜΟΣ 
 
 
 

4.1 Γενικά 
 
Ο άνεμος είναι ένα οριζόντιο ρεύμα αέρα κοντά στο έδαφος, που κινείται από μια περιοχή σε 

μια άλλη. Πιο συγκεκριμένα, κινείται από περιοχή υψηλών πιέσεων σε περιοχή χαμηλών πιέσεων, 
προκειμένου να τείνει να εξισορροπήσει τις πιέσεις στις δυο περιοχές. Όσο ισχυρότερη είναι η 
βαροβαθμίδα, τόσο ισχυρότερος είναι και ο άνεμος. Πρακτικά, όσο πυκνότερες είναι οι ισοβαρείς 
καμπύλες σε έναν πραγματικό μετεωρολογικό χάρτη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ένταση του 
ανέμου. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, οι κατακόρυφες κινήσεις αερίων μαζών δεν χαρακτηρίζονται με τον όρο 
άνεμος, αλλά με τους όρους ανοδικά και καθοδικά ρεύματα αέρα. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ανέμου είναι δύο. Η διεύθυνση (direction), δηλαδή είναι το 
σημείο του ορίζοντα εκείνο από το οποίο πνέει ο άνεμος και η ένταση (speed), που εκφράζει την 
ταχύτητα εκείνη με την οποία πνέει ο άνεμος. 

Εκφράζεται είτε σε μοίρες, με αρχή το μαγνητικό βορρά, είτε με σύμβολα ανεμολογίου 
(ανεμορρόμβοι), είτε ονομαστικά (σχήμα 4.1). 

 

 
 

Σχήμα 4.1. Ανεμολόγιο. 
 
Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση του ανέμου είναι: 

 Η δύναμη βαροβαθμίδας 

 Η δύναμη Coriolis ή εκτρεπτική ή γεωστροφική δύναμη 



 Η δύναμη της τριβής 

 Η φυγόκεντρη δύναμη 
 
Επίσης, ο άνεμος χαρακτηρίζεται και ως λείος, ριπαίος, μεταβλητός και σταθερός. 
Λείος, χαρακτηρίζεται ο άνεμος που δεν παρουσιάζει αυξομειώσεις στην έντασή του. 
Ριπαίος, ονομάζεται ο άνεμος του οποίου η ένταση μεταβάλλεται κατά σύντομα χρονικά 
διαστήματα. 
Μεταβλητός, ονομάζεται ο άνεμος του οποίου η ένταση μεταβάλλεται. 
Σταθερός, ονομάζεται ο άνεμος που διατηρεί τη διεύθυνσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 
 
4.2 Κλίμακα Beaufort 
 
Η κλίμακα Beaufort, είναι μια κλίμακα μέτρησης της έντασης του ανέμου. Βασίζεται κυρίως στην 

παρατήρηση, παρά σε ακριβείς μετρήσεις. Είναι ίσως το πιο διαδεδομένο σύστημα μέτρησης 
έντασης του ανέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αναπτύχθηκε το 1805, από το ναύαρχο του 
Βρετανικού Ναυτικού και υδρογράφο, το Σερ Φράνσις Μποφόρ (Francis Beaufort), προς τιμή του 
οποίου δόθηκε στην κλίμακα αυτή το όνομά του.  

 
Πίνακας 4.1 

Αντιστοιχία κλίμακας Beaufort, με χαρακτηρισμό, ένταση ανέμου και συσχέτισή του με 
πιθανά αποτελέσματα στη θάλασσα. 

 

Βαθμοί Περιγραφή 
Ταχύτητα 
ανέμου 
(knot) 

Ταχύτητα 
ανέμου 
(km/h) 

Πιθανά αποτελέσματα 

0 Νηνεμία < 1 0 Επίπεδη όψη θάλασσας, σαν καθρέπτης. 
1 Υποπνέων 1 – 2 3 Όψη ρυτιδιασμένη. Κυματισμοί χωρίς κορυφές. 
2 Ασθενής 3 – 6 9 Μικρά κυματάκια, με κορυφές που δεν σπάνε. 
3 Λεπτός 7 – 10 15 Μεγάλα κυματάκια, με κορυφές που δεν σπάνε. 
4 Μέτριος 11 – 15 25 Μικρά κύματα, με κορυφές που σπάνε. 

5 Λαμπρός 16 – 20 35 
Μεσαίου μεγέθους κύματα. Μικρές ποσότητες 

ψεκασμού. 

6 Ισχυρός 21 – 26 45 
Αρχίζουν να σχηματίζονται μακρά κύματα. 
Συχνά παρατηρείται αφρός στις κορυφές. 

Ψεκασμός. 

7 Σφοδρός 27 - 33 56 

Η θάλασσα διογκώνεται. Παρατηρείται κάποιος 
αφρός από κύματα που θραύονται και 
δημιουργούνται ραβδώσεις κατά την 

κατεύθυνση του ανέμου. 

8 Ορμητικός 34 - 40 68 
Σχετικά μεγάλα κύματα, που θραύονται 

σχηματίζοντας αφρό. Σημαντική ποσότητα 
ψεκασμού. Καλά σχηματισμένες ραβδώσεις. 

9 Θύελλα 41 - 47 81 
Μεγάλα κύματα των οποίων οι κορυφές 

πέφτουν και κυλούν. Ο ψεκασμός αρχίζει να 
περιορίζει την ορατότητα. 

10 
Ισχυρή 
θύελλα 

48 - 55 94 

Πολύ υψηλά κύματα με κορυφές που κρέμονται. 
Ο αφρός δίνει μια λευκή όψη στη θάλασσα. Το 
κύλισμα των κυμάτων είναι έντονο. Σημαντικός 

περιορισμός της ορατότητας. 

11 
Σφοδρή 
θύελλα 

56 - 63 110 
Εξαιρετικά υψηλά κύματα. Αφροί καλύπτουν την 

μεγαλύτερη θαλάσσια επιφάνεια. Έντονος 
περιορισμός της ορατότητας. 

12 Τυφώνας > 64 118 
Τεράστια κύματα. Η θάλασσα είναι τελείως 

λευκή από αφρούς. Παρασυρόμενοι ψεκασμοί, 
περιορίζουν εξαιρετικά την ορατότητα. 

 



Η κλίμακα Beaufort κατατάσσει τους ανέμους σε 13 κατηγορίες βάσει της έντασής τους. 
Υπάρχουν για την ακρίβεια δώδεκα τιμές και επιπλέον το μηδέν, που αντιστοιχεί στην άπνοια. Από 
το 1946 μέχρι το 1970, εισήχθησαν κλίμακες από το 13 μέχρι το 17. Αυτές οι τιμές σχετίστηκαν με 
τους κυκλώνες.  

 
 
4.3 Είδη ανέμων 
 
Υπάρχουν τα εξής είδη ανέμων, που αναλύονται στη συνέχεια: 
Α) Γεωστροφικός άνεμος 
Β) Άνεμος βαροβαθμίδας 
Γ) Φαινόμενος άνεμος 
 
Α) ΓΕΩΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
 
 Ο γεωστροφικός άνεμος, είναι ο άνεμος που είναι απαλλαγμένος από τη δύναμη της τριβής. 

Αυτό μπορεί να συμβεί σε μεγάλο ύψος, όπου το ανάγλυφο παύει να επιδρά στην κίνηση της 
αέριας μάζας. Τότε, αν οι ισοβαρείς είναι παράλληλες, ο ατμοσφαιρικός αέρας δέχεται την επίδραση 
της δύναμης βαροβαθμίδας (FΡ), που τον μετακινεί από τις υψηλές στις χαμηλές πιέσεις, και 
εφόσον καταργείται η δύναμη της τριβής, θα πρέπει η δύναμη Coriolis (FC), που επίσης δέχεται, να 
αντισταθμίζει τη δύναμη βαροβαθμίδας, προκειμένου να επέλθει ισορροπία, με αποτέλεσμα να 
είναι κάθετη στις ισοβαρείς με φορά προς τις υψηλές πιέσεις. 

Ο άνεμος που δημιουργείται από την ισορροπία των δυο αυτών δυνάμεων, ονομάζεται 
γεωστροφικός άνεμος και είναι παράλληλος στις ισοβαρείς, με τις υψηλές πιέσεις στα δεξιά του 
για το βόρειο ημισφαίριο και αριστερά του για το νότιο (σχήμα 4.2). 

 

Σχήμα 4.2. Απεικόνιση γεωστροφικού ανέμου για το βόρειο ημισφαίριο. 
 
Β) ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΡΟΒΑΘΙΔΑΣ 
 
Αν οι ισοβαρείς καμπύλες δεν είναι ευθύγραμμες, αλλά καμπύλες, τότε εκτός από την επίδραση 

της δύναμης βαροβαθμίδας (FΡ) και της δύναμης Coriolis (FC), υπάρχει και η επίδραση της 
φυγόκεντρης δύναμης (Fφ). 

Στην περίπτωση ενός κέντρου χαμηλών πιέσεων, η δύναμη βαροβαθμίδας έχει φορά προς το 
κέντρο και αντισταθμίζεται από τη δύναμη Coriolis και τη φυγόκεντρη δύναμη. Ο άνεμος πνέει 
εφαπτομενικά στις ισοβαρείς και έχει την ορθή φορά για το βόρειο ημισφαίριο (σχήμα 4.3 α). 

Στην περίπτωση ενός κέντρου υψηλών πιέσεων, η δύναμη βαροβαθμίδας έχει φορά από το 
κέντρο προς την περιφέρεια και η δύναμη Coriolis αντισταθμίζεται από τη δύναμη βαροβαθμίδας 
και τη φυγόκεντρη δύναμη. Ο άνεμος πνέει εφαπτομενικά στις ισοβαρείς και έχει την ανάδρομη 
φορά για το βόρειο ημισφαίριο (σχήμα 4.2 β). 



 

                                       (α)                                                           (β) 
Σχήμα 4.3. Απεικόνιση ανέμου βαροβαθμίδας για το βόρειο ημισφαίριο, (α) γύρω από 

ένα κέντρο χαμηλών πιέσεων και (β) γύρω από ένα κέντρο υψηλών πιέσεων 
 
Γ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
 
Ο άνεμος που μετρούν τα όργανα του πλοίου ενώ αυτό κινείται, ονομάζεται φαινόμενος 

άνεμος. Η διεύθυνση και η ένταση του φαινόμενου ανέμου, υπολογίζονται από τη συνισταμένη του 
διανύσματος που παριστάνει τον αληθή άνεμο και του διανύσματος του ανέμου που οφείλει την 
ύπαρξή του στην κίνηση του πλοίου. Άρα ο αληθής άνεμος, ισούται με το φαινόμενο μείον τον 
άνεμο λόγω κίνησης του πλοίου. Ή ισοδύναμα, ο αληθής ισούται με το φαινόμενο συν το διάνυσμα 
της κίνησης του πλοίου. 

Έτσι, προκειμένου να υπολογιστεί ο αληθής άνεμος από το φαινόμενο και από τα στοιχεία που 
αφορούν στην ταχύτητα και την πορεία του πλοίου, χρησιμοποιείται το αβάκιο. Σχεδιάζεται αρχικά 
το διάνυσμα που παριστάνει την ταχύτητα και την πορεία του πλοίου και προστίθεται γραφικά ο 
φαινόμενος άνεμος. 

 
Παράδειγμα υπολογισμού πραγματικού ανέμου με χρήση αβάκιου. 
Στοιχεία:        Πορεία πλοίου = προς 360ο , με 6 knots,  
                      Φαινόμενος άνεμος = από 315ο , με 20 knots 
Αποτέλεσμα: Αληθής άνεμος = από 300ο , με 16 knots 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΩΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ 
 

Οι μετεωρολογικοί χάρτες επιφανείας, έχουν συνήθως στην κάτω δεξιά γωνία, ένα διάγραμμα, 
που ονομάζεται γεωστροφική κλίμακα ανέμου (geostrophic wind scale). Με τη βοήθεια της 
κλίμακας αυτής, μπορεί να υπολογιστεί ο άνεμος επιφανείας για έναν τόπο.  

Κάθε γεωστροφική κλίμακα, αποτελείται από οριζόντιες γραμμές που αντιστοιχούν σε 
γεωγραφικά πλάτη, προσαρμοσμένα κατάλληλα βάσει της περιοχής που καλύπτει ο χάρτης και 
από καμπύλες που αντιστοιχούν στον άνεμο, ο οποίος εκφράζεται σε κόμβους.  

Για τον υπολογισμό του ανέμου σε κάποιο σημείο του χάρτη, ακολουθείται η εξής διαδικασία. 
Αρχικά σχεδιάζεται το σημείο πάνω στο χάρτη, που αντιστοιχεί στη θέση του πλοίου, από τις 
συντεταγμένες που παρέχουν τα όργανά του. Έπειτα, χαράζεται στο χάρτη, ένα ευθύγραμμο 
τμήμα, το οποίο να διέρχεται από το σημείο – θέση του πλοίου και να τέμνει κάθετα τις δυο 
κοντινότερες ισοβαρείς που περιέχουν το εν λόγω σημείο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το 
κουμπάσο (ναυτικός διαβήτης) (σχήμα 4.4).  

 



 
 

Σχήμα 4.4. Γεωστροφική κλίμακα με τη βοήθεια του κουμπάσου. 
 
Το άνοιγμά του, πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς, στο μήκος του ευθύγραμμου τμήματος που 

χαράχτηκε νωρίτερα. Κρατώντας σταθερό το άνοιγμα του κουμπάσου, τοποθετείται η μια ακίδα του 
στην αρχή εκείνης της οριζόντιας γραμμής που αντιστοιχεί στο γεωγραφικό πλάτος της θέσης του 
πλοίου, ενώ η άλλη ακίδα του, αφήνεται να καταλήξει στην προέκταση της οριζόντιας γραμμής. 
Εκεί που καταλήγει η δεύτερη ακίδα, θα αντιστοιχεί σε κάποια τιμή ανέμου σε κόμβους, είτε 
συμπίπτει, είτε όχι, με κάποια από τις υπάρχουσες καμπύλες της γεωστροφικής κλίμακας. Σε 
περίπτωση που δεν συμπίπτει με υπάρχουσα χαραγμένη καμπύλη, λαμβάνεται κατά προσέγγιση, 
η καμπύλη που εκτιμάται ότι θα περνούσε από εκείνο το σημείο. Τέλος, ο άνεμος βαροβαθμίδας 
στο σημείο – θέση του πλοίου, θα είναι όσο προέκυψε από τη γεωστροφική κλίμακα, ενώ ο άνεμος 

επιφανείας υπολογίζεται ως τα 
3

2
 του ανέμου βαροβαθμίδας. Για παράδειγμα, αν εκτιμήθηκε ο 

άνεμος βαροβαθμίδας με ένταση 60 κόμβων, τότε ο άνεμος επιφανείας θα έχει ένταση: 60 ∙
3

2
= 40 

κόμβους. 
 
 
4.4 Νόμος Buys-Ballot 
 
Ο νόμος Buys – Ballot, θεωρείται ένας από τους θεμελιώδης νόμους της Μετεωρολογίας, διότι 

συνδέει την κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης με τη συμπεριφορά του ανέμου. Πιο αναλυτικά, ο 
νόμος διατυπώνεται ως εξής: 

 
 
Με τη βοήθεια του νόμου αυτού, είναι δυνατός και εύκολος ο εντοπισμός της κατεύθυνσης προς 

την οποία βρίσκονται τα κέντρα των χαμηλών και των υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, έχοντας ως 
μοναδικό δεδομένο τη διεύθυνση του πνέοντα ανέμου, τη στιγμή της παρατήρησης. Αυτό μπορεί 
να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις προσπάθειας εντοπισμού του κέντρου του 
κυκλώνα, του οποίου τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν γίνει ήδη αντιληπτά. 

 
 
4.5 Ημερήσιοι άνεμοι – Θαλάσσια και απόγεια αύρα 
 
Ημερήσιοι άνεμοι ονομάζονται αυτοί που δημιουργούνται στη διάρκεια του 24ώρου, λόγω της 

διαφοράς θερμοκρασίας που παρατηρείται τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, μεταξύ ξηράς και 

Όταν ο παρατηρητής βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο και στέκεται κόντρα στον άνεμο, έχει 
το κέντρο του χαμηλού δεξιά και λίγο πίσω (25ο – 30ο), ενώ το κέντρο του υψηλού αριστερά και 
λίγο μπροστά.  

 
Όταν ο παρατηρητής βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο και στέκεται κόντρα στον άνεμο, έχει το 

κέντρο του χαμηλού αριστερά και λίγο πίσω (25ο – 30ο), ενώ το κέντρο του υψηλού δεξιά και λίγο 
μπροστά.  



θάλασσας. Όταν δυο κοντινές περιοχές, παρουσιάζουν κάποια διαφορά θερμοκρασίας, τότε θα 
παρουσιάζουν και διαφορά πίεσης, εξαιτίας της οποίας ο άνεμος θα έχει φορά από τη ψυχρή προς 
τη θερμή περιοχή για τα αέρια στρώματα που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης, ενώ θα 
έχει φορά από τη θερμή προς τη ψυχρή περιοχή για τα ανώτερα αέρια στρώματα. Αυτό συμβαίνει 
επειδή ο θερμός αέρας είναι ελαφρύς και αραιός, οπότε έχει την τάση να κινηθεί ανοδικά, όπου στα 
ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας αποκλίνει της πορείας του. Αντίθετα, ο ψυχρός αέρας είναι 
βαρύς και πυκνός, οπότε έχει την τάση να κινηθεί καθοδικά, όπου στα κατώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας, δηλαδή κοντά στην επιφάνεια της γης αποκλίνει και αυτός της πορείας του. 
Προκειμένου, λοιπόν, να αναπληρώνεται η μάζα αέρα από τα σημεία από τα οποία θεωρητικά 
«χάνεται», δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε κύτταρο κυκλοφορίας και δεν είναι τίποτα άλλο από 
τη συνεχή ροή του αέρα που προαναφέρθηκε μεταξύ μιας θερμής και μιας ψυχρής περιοχής. 

 
Θαλάσσια αύρα 
Η θαλάσσια αύρα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα ημερήσιου ανέμου τοπικού 

συστήματος και παρατηρείται σε παραθαλάσσιες περιοχές σε όλο τον κόσμο. 
Ο μηχανισμός σχηματισμού αυτού του φαινομένου, συνδέεται με το διαφορετικό τρόπο 

θέρμανσης της ξηράς και της θάλασσας. Λόγω της μικρότερης τιμής της θερμοχωρητικότητας της 
ξηράς σε σχέση με αυτή της θάλασσας, η ξηρά για τα ίδια ποσά ενέργειας που λαμβάνει από τον 
ήλιο, μεταβάλλει περισσότερο τη θερμοκρασία της, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται υψηλότερες 
τιμές θερμοκρασίας πάνω απ’ αυτήν. Η θάλασσα από την άλλη, εκτός από την τριπλάσια τιμή 
θερμοχωρητικότητας που παρουσιάζει συγκριτικά με αυτήν της ξηράς, δε θερμαίνεται το ίδιο 
ισχυρά από τον ήλιο, επειδή ένα μέρος αυτής της ηλιακής ακτινοβολίας που λαμβάνει 
χρησιμοποιείται για την εξάτμιση των υδρατμών από τις ελεύθερες θαλάσσιες επιφάνειες και 
επιπλέον ένα άλλο μέρος της αρχικής ενέργειας διεισδύει σε βάθος κάποιων μέτρων κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, λόγω διαπερατότητας των ηλιακών ακτινών στο θαλασσινό νερό. 

Ο διαφορετικός τρόπος θέρμανσης ξηράς και θάλασσας στη διάρκεια της ημέρας προκαλεί 
οριζόντιες βαθμίδες θερμοκρασίας. Η πίεση πάνω από τη θάλασσα έχει μεγαλύτερη τιμή από αυτή 
που παρατηρείται πάνω από την ξηρά και ως συνέπεια λόγω μεταβολής της πίεσης δημιουργείται 
μια θερμική κυκλοφορία με άνεμο που έχει φορά από τη θάλασσα προς την ξηρά στην επιφάνεια 
και ένα αντίθετο ρεύμα αέρα υψηλότερα (σχήμα 4.5).  

 
Σχήμα 4.5. Απεικόνιση μηχανισμού δημιουργίας θαλάσσιας αύρας 

 
Η θαλάσσια αύρα δημιουργείται αρχικά κοντά στην ακτή, έχει μικρή ταχύτητα και φτάνει σε 

ύψος περίπου 100 μέτρων. Καθώς, όμως, το ύψος του ήλιου αυξάνει, η διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ ξηράς και θάλασσας γίνεται μεγαλύτερη και συνακόλουθα αυξάνει και η διαφορά πίεσης. 
Επομένως, αυξάνει προοδευτικά και η ένταση της θαλάσσιας αύρας που παίρνει τη μέγιστη τιμή 
της, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, τότε που παρατηρείται το μέγιστο της θερμοκρασίας. Μετά το 
μέγιστο της θερμοκρασίας, οι διαφορές θερμοκρασίας και πίεσης ελαττώνονται με αποτέλεσμα και 
η ένταση της θαλάσσιας αύρας ελαττώνεται, όπου παύει να υφίσταται τελικά τις πρώτες νυχτερινές 
ώρες. 

 
Απόγεια αύρα 



 Για τη δημιουργία της απόγειας αύρας απαιτούνται οι αντίστροφες συνθήκες από αυτές που 
προκάλεσαν την εμφάνιση της θαλάσσιας αύρας κατά τη διάρκεια της ημέρας για την ίδια περιοχή. 
Πιο συγκεκριμένα, τη νύχτα η ξηρά ψύχεται πολύ πιο ισχυρά και πιο γρήγορα από τη θάλασσα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται χαμηλότερη θερμοκρασία πάνω από την ξηρά και 
υψηλότερη πάνω από τη θάλασσα, άρα και η πίεση πάνω από την ξηρά θα είναι μεγαλύτερη 
συγκριτικά με τη θάλασσα, οπότε λόγω αυτής της βαθμίδας πίεσης δημιουργείται άνεμος με φορά 
από την ξηρά προς τη θάλασσα, που ονομάζεται απόγεια αύρα (σχήμα 4.6).  

 

 
Σχήμα 4.6. Απεικόνιση μηχανισμού δημιουργίας απόγειας αύρας 

 
Η απόγεια αύρα πνέει κάθετα στην ακτή και διαρκεί περίπου μέχρι την ανατολή του ήλιου, 

οπότε και σταματά η νυχτερινή ψύξη. Τόσο η ένταση, όσο και η οριζόντια έκταση της απόγειας 
αύρας, είναι πολύ μικρότερη από ότι στην περίπτωση της θαλάσσιας αύρας και αυτό εξαιτίας των 
μικρότερων διαφορών θερμοκρασίας και πίεσης μεταξύ νύχτας και ημέρας. Το βάθος της απόγειας 
αύρας είναι μικρό και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 100 ως 200 μέτρα.  

 
 
4.6 Τοπικοί άνεμοι της Μεσογείου 
 
Λόγω της ιδιάζουσας κατανομής της θερμοκρασίας και της πίεσης εξαιτίας της διαμόρφωσης 

του εδάφους, δημιουργούνται σε κάποιες περιοχές σφοδροί τοπικοί άνεμοι, οι οποίοι δεν 
θεωρούνται ομαλοί εφόσον δεν υπάγονται στις γενικές κατηγορίες ανέμων. Ειδικά για την περιοχή 
της Μεσογείου, οι κυριότεροι τοπικοί άνεμοι είναι οι ακόλουθοι: 

 
Α) ΛΕΒΑΝΤΕΡ (LEVANTER) 
Συναντάται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο στενό του Γιβραλτάρ και είναι δυνατόν να 

πνέει ΒΑ στις ανατολικές ακτές της Ισπανίας (σχήμα 4.7). Δημιουργείται όταν επικρατούν υψηλές 
πιέσεις στη Δυτική Ευρώπη και χαμηλές στην Κεντρική Μεσόγειο. Είναι συνήθως ελαφριάς ή 
μέτριας έντασης και σπανίως θυελλώδης, αλλά συσσωρεύει υγρασία, σχηματίζει νέφη και 
σποραδικά δίνει κάποιες βροχοπτώσεις. 

 
Β) ΔΥΤΙΚΟΣ (VENDΑVALES) 
Είναι ισχυρός ΝΔ άνεμος, ο οποίος συναντάται στο στενό του Γιβραλτάρ και στις ακτές της 

Ισπανίας στη διάρκεια του χειμώνα. Δημιουργείται όταν επικρατεί βαθύ βαρομετρικό χαμηλό πάνω 
από την Αγγλία ή όταν το βαρομετρικό χαμηλό μπαίνει στη Μεσόγειο από την Ισπανία. Συνοδεύεται 
συνήθως από καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις. 

 
Γ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (LEVANTADES) 
Είναι θυελλώδης άνεμος με διευθύνσεις μεταξύ Β-ΒΑ και Α-ΒΑ ο οποίος πνέει στις ανατολικές 

ακτές της Ισπανίας. Είναι επικίνδυνος και αποτελεί έναν συνήθη άνεμο για τις χρονικές περιόδους 
από Φεβρουάριο μέχρι Μάιο και τον Οκτώβριο. 

 



Δ) ΜΙΣΤΡΑΛ (MISTRAL) 
Είναι Β-ΒΔ, ισχυρός, ψυχρός, ξηρός άνεμος που συναντάται στον κόλπο του Λέοντα και 

ειδικότερα στην κοιλάδα του Ροδανού (σχήμα 4.7). Δημιουργείται όταν επικρατούν υψηλές πιέσεις 
στη ΒΔ Γαλλία και χαμηλές στις ανατολικές περιοχές της Δυτικής Μεσογείου. Επικρατεί κυρίως το 
χειμώνα, οπότε και παρουσιάζει τη μεγαλύτερή του ένταση μέχρι 8 Beaufort, ενώ τους υπόλοιπους 
μήνες, είναι συνήθως μέτριας έντασης. Συχνά συνοδεύεται από σχεδόν αίθριο καιρό και δεν 
συνδέεται με βροχές ή χιόνια, εκτός από τις περιπτώσεις που αναπτύσσεται με το πέρασμα 
κάποιου ψυχρού μετώπου. 

 
Ε) ΜΠΟΡΑ (BORA) 
Είναι ΒΑ άνεμος, παρόμοιος με το Μιστράλ που συναντάται ωστόσο στις ανατολικές ακτές της 

Βόρειας Αδριατικής (σχήμα 4.7). Δημιουργείται όταν στην Κεντρική Ευρώπη επικρατεί ισχυρός 
αντικυκλώνας, ενώ στην Κεντρική Μεσόγειο περνάει βαθύ βαρομετρικό χαμηλό. Επίσης 
δημιουργείται όταν περνούν βαρομετρικά χαμηλά από τη Νότια Αδριατική, ακόμα και αν ο 
αντικυκλώνας της Ευρώπης είναι ασθενής. Πνέει κυρίως το χειμώνα, συνοδεύεται από σχεδόν 
αίθριο, αλλά ψυχρό καιρό και όταν συνδυάζεται με ψυχρό μέτωπο, μπορεί να προκαλέσει βροχές ή 
χιόνια. Το καλοκαίρι είναι πιο ασθενής και λιγότερο συχνός, επειδή η ημερήσια θαλάσσια αύρα, 
που έχει αντίθετη διεύθυνση και μεγαλύτερη ένταση τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τον 
εξασθενεί. 

 
Στ) ΣΙΡΟΚΟΣ (SCIROCCO) 
Είναι άνεμος που πνέει στην Ανατολική Μεσόγειο με Ν-ΝΑ διευθύνσεις, ο οποίος προέρχεται 

από την έρημο της Βόρειας Αφρικής (σχήμα 4.7). Κατά τη μετακίνησή του πάνω από τη θάλασσα 
και λόγω της μεγάλης του θερμοκρασίας, εμπλουτίζεται με υδρατμούς, συμπαρασύροντας σκόνη 
από την έρημο. Εξαιτίας των παραπάνω χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
αποπνικτικός και ιδιαίτερα δυσάρεστος άνεμος. 

 
Ζ) ΓΚΡΕΓΚΑΛ (GREGALE) 
Είναι ισχυρός ΒΑ άνεμος που συναντάται στην Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο κατά το χειμώνα 

(σχήμα 4.7). Δημιουργείται όταν συνδυάζονται υψηλές πιέσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια, με βαρομετρικό χαμηλό στις νότιες περιοχές της Κεντρικής Μεσογείου. Παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μάλτα, διότι καθώς το λιμάνι της εκτίθεται σ’ αυτόν τον άνεμο, 
προκαλείται ισχυρός κυματισμός. Συνοδεύεται και από αίθριο και από βροχερό καιρό, με διάρκεια 
συνήθως 1 με 2 ημέρες, μπορεί να διαρκέσει, ωστόσο, και 5 συνεχόμενες ημέρες. Την άνοιξη και το 
φθινόπωρο πνέει λιγότερο, ενώ το καλοκαίρι παύει. 

 
Η) ΜΑΡΙΝ (MARIN) 
Είναι ισχυρός ΝΑ άνεμος ο οποίος πνέει στον κόλπο του Λέοντα, είναι δεύτερος μετά το 

Μιστράλ για την περιοχή αυτή, τόσο από άποψη συχνότητας όσο και από πλευράς σπουδαιότητας. 
Είναι θερμός και υγρός και συνοδεύεται από νέφωση και βροχή. 

 
Θ) ΛΥΒΙΚΟΣ (LIBECCIO) 
Είναι Δ ή ΝΔ άνεμος που επικρατεί στη βόρεια Κορσική, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι 

ισχυρότερος, ωστόσο, το χειμώνα, όταν περνούν βαρομετρικά χαμηλά ή αναπτύσσονται 
βαρομετρικά χαμηλά στον κόλπο της Γένοβας. Συχνά προκαλεί πολύ ισχυρό κυματισμό, καθώς 
επίσης μπορεί να προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες από δυτικά. Το χειμώνα εναλλάσσεται με την 
Τραμουντάνα. 

 
Ι) ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ (TRAMOUNTANA) 
Είναι τοπική ονομασία ΒΑ ανέμου ο οποίος πνέει το χειμώνα προς τις δυτικές ακτές της Ιταλίας 

και βόρεια της Κορσικής. Είναι δροσερός άνεμος και σπανίως προκαλεί καταιγίδες. 
 
ΙΑ) ΧΑΜΣΙΝ (KHAMSIN) 
Το όνομα αυτό δίνεται συνήθως σε θερμούς νότιους ανέμους της Αιγύπτου και της Ερυθράς 

Θάλασσας (σχήμα 4.7). Είναι άνεμοι ξηροί, που συνοδεύονται από σκόνη. Δεν έχει κάποια 
συγκεκριμένη διεύθυνση, αλλά συνήθως με το όνομα αυτό εννοούμε άνεμο ξηρό και θερμό, με την 
ατμόσφαιρα γεμάτη από σκόνη. Συνηθέστερα παρατηρείται κατά τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι και 



Ιούνιο. 
 
ΙΒ) ΕΤΗΣΙΕΣ Η΄ ΜΕΛΤΕΜΙΑ 
Οι Ετησίες του Αιγαίου, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που οι βόρειες ακτές 

της Αφρικής και της Αραβίας θερμαίνονται υπερβολικά με αποτέλεσμα να παρατηρείται πτώση της 
ατμοσφαιρικής πίεσης που οφείλεται στο θερμικό χαμηλό των Ινδιών και το οποίο συνδυάζεται με 
τις σχετικά υψηλές πιέσεις που επικρατούν στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη 
δημιουργία ανέμων στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, τα γνωστά Μελτέμια. Η διεύθυνση των 
ανέμων αυτών είναι περίπου Β και μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαμόρφωση των ακτών (σχήμα 
4.7). Στο βόρειο Αιγαίο  πνέουν ΒΑ άνεμοι, στο κεντρικό γίνονται Β και στο νότιο τείνουν να γίνουν 
ΒΔ. Στην περιοχή της Ρόδου τείνουν να γίνουν Δ. Στο Σαρωνικό και το νότιο Ευβοϊκό, παραμένουν 
ΒΑ. Στην Αδριατική πνέουν με διεύθυνση ΒΔ. Η ένταση αυτών των ανέμων στο Αιγαίο είναι μεταξύ 
4 ως 6 Beaufort, μερικές φορές, όμως, ξεπερνά τα 8 Beaufort προκαλώντας προβλήματα στη 
ναυσιπλοΐα. 

Εμφανίζονται συνήθως γύρω στα τέλη Μαΐου και σταματούν γύρω στα μέσα Οκτωβρίου με 
διακοπή τριών εβδομάδων περίπου, τον Ιούλιο. Έχουν μέση χρονική διάρκεια από 2 μέχρι 4 
ημέρες. Οι άνεμοι αυτοί πνέουν την ημέρα και κοπάζουν τη νύχτα, κάποιες φορές, ωστόσο, 
διατηρούνται και τη νύχτα απλά με ελαττωμένη ένταση, παρά το γεγονός ότι μέσα στο 24ωρο, δεν 
παρατηρείται μεταβολή της βαροβαθμίδας. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε θερμικά αίτια. Τη 
νύχτα δημιουργείται αναστροφή θερμοκρασίας στην κατώτερη ατμόσφαιρα, που γίνεται έντονη 
πάνω από της ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας και της Τουρκίας, με αποτέλεσμα αυτό να 
επηρεάζει την ένταση των Ετησιών ανέμων. Και η θαλάσσια αύρα επιδρά στα Μελτέμια, 
αυξάνοντας την έντασή τους, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην παράκτια ζώνη της βόρειας 
Κρήτης. 

Η αυξομείωση αυτή των Ετησιών ανέμων, παρατηρείται εφόσον η έντασή τους στο Αιγαίο 
φτάνει μέχρι τα 7 Beaufort. Σε περίπτωση έξαρσης, δηλαδή 8 Beaufort ή και περισσότερο, τα 
Μελτέμια διατηρούνται στην ίδια ένταση και τη νύχτα. Η μεγαλύτερη έντασή τους, παρατηρείται στο 
νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. 

Ο καιρός που χαρακτηρίζει αυτούς του ανέμους είναι ξηρός και αίθριος. 
 

 
Σχήμα 4.7. Τοπικοί άνεμοι της Μεσογείου 

 
4.7 Τοπική τροποποίηση του καιρού κοντά σε ακτές 



 
Η πρόγνωση του καιρού είναι γενικά μια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Όσο αφορά την 

προετοιμασία της πρόγνωσης σε παράκτιες περιοχές, λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση των 
τοπογραφικών παραγόντων στον καιρό. Υπάρχουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν 
να κατατοπίσουν το ναυτιλλόμενο σχετικά με την τροποποίηση ή και διαμόρφωση του καιρού κοντά 
στις ακτές. Πιο αναλυτικά ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Αν οι ακτές είναι απόκρημνες, τότε άνεμοι που προέρχονται από ανοικτές θάλασσες και 
πνέουν στις ακτές με γωνία, εκτρέπονται συνήθως, ακολουθώντας διευθύνσεις παράλληλες με το 
γενικό προσανατολισμό των ακτών. 

2) Όταν ο άνεμος είναι ισχυρός και πνέει με φορά κάθετη σε σχέση με τις ακτές, οι οποίες είναι 
απόκρημνες, δημιουργείται συνήθως κοντά στις ακτές ένα ρεύμα αέρα με διεύθυνση αντίθετη από 
τον άνεμο της ανοικτής θάλασσας. 

3) Όταν ο άνεμος πνέει από τη ξηρά προς τη θάλασσα, φτάνει αρκετά συχνά στη βαθμίδα της 
λαίλαπας, στην υπήνεμη πλευρά υψηλών ακτών, ειδικά όταν ο αέρας είναι πολύ ψυχρότερος της 
θάλασσας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν για παράδειγμα ο άνεμος πνέει από χιονοσκεπείς 
ηπειρωτικές επιφάνειες προς θαλάσσιες περιοχές, τότε ο άνεμος πάνω από την ανοικτή θάλασσα 
έχει ένταση 5 Beaufort ή και περισσότερο. 

4) Όταν ο άνεμος πνέει προς μια στενή εκβολή ποταμού, η διεύθυνση της οποίας συμπίπτει 
σχετικά με τη διεύθυνση του ανέμου, τείνει να ακολουθήσει τη διεύθυνση της κοιλάδας του ποταμού 
και αυξάνεται ως προς την ένταση, όσο μικραίνει το πλάτος της κοιλάδας. 

5) Κοντά σε χερσονήσους ή νησιά με απότομες και βραχώδεις ακτές, εκτός από τις 
προαναφερθείσες μεταβολές, μπορούν να προκληθούν σημαντικές μεταβολές, τόσο στην ένταση, 
όσο και στη διεύθυνση (μέχρι περίπου 90ο) του ανέμου. 

6) Ο άνεμος, ο οποίος προκύπτει από την επικρατούσα ισοβαρική κατάσταση, μπορεί να 
τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια θερμών και ανέφελων ημερών από τη θαλάσσια αύρα, ενώ κατά τις 
ανέφελες νύχτες από την απόγεια αύρα. 

7) Όταν επικρατεί ομίχλη θάλασσας, η ορατότητα είναι καλύτερη κοντά σε υπήνεμες ακτές. 
Αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό τις απογευματινές ώρες του καλοκαιριού, οπότε και η ξηρά είναι 
θερμότερη από τη θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο εμφανές σε χαμηλά εδάφη, όπου οι 
θερμοκρασιακές μεταβολές είναι εντονότερες και άρα οι αύρες είναι ισχυρότερες. 

8) Η ομίχλη ακτινοβολίας, η οποία παρασύρεται από την ξηρά και απλώνεται πάνω από τη 
γειτονική θάλασσα, έχει μεγαλύτερο πάχος μία με δύο ώρες μετά την ανατολή του ήλιου, που η 
ψύξη είναι ισχυρότερη και μικρότερο κατά τις απογευματινές ώρες, που η θέρμανση του εδάφους 
είναι πολύ έντονη. 

9) Κατά μήκος των ακτών συναντάται συχνά βροχή μικρής έντασης (ψεκαδισμός) και αρκετά 
περιορισμένη ορατότητα, όταν πνέει προς τις ακτές, θερμός και υγρός άνεμος. 

10) Η ορατότητα ελαττώνεται συνήθως στην υπήνεμη πλευρά των βιομηχανικών περιοχών. 
11) Αν η αέρια μάζα που καλύπτει μια περιοχή έχει πολική προέλευση, η ποσότητα των νεφών 

και των βροχοπτώσεων πάνω από τη ξηρά, είναι μεγαλύτερη κατά τις απογευματινές ώρες. Αυτό 
συμβαίνει πάνω από παράκτιες περιοχές, όταν πνέουν άνεμοι με διεύθυνση από τη θάλασσα προς 
τη ξηρά. 

 
 
4.8 Όργανα προσδιορισμού της διεύθυνσης και ταχύτητας του ανέμου 
 
Ανεμοδείκτες 
Η διεύθυνση του ανέμου βρίσκεται συνήθως με τη βοήθεια των ανεμοδεικτών. Ο ανεμοδείκτης 

αποτελείται από ένα κατακόρυφο άξονα, στο πάνω άκρο του οποίου, περιστρέφεται ένας οριζόντιος 
με ένα ή δυο ελάσματα στο ένα άκρο του. Όταν η πίεση που ασκεί ο άνεμος εξισορροπηθεί και από 
τις δυο πλευρές του ελάσματος του ανεμοδείκτη, τότε αυτός έχει στραφεί έτσι ώστε ο δείκτης του 
ανεμοδείκτη να διευθύνεται προς τη μεριά από την οποία φυσά ο άνεμος (σχήμα 4.8 (α)). 

 
Ανεμόμετρα 
Τα όργανα που μετρούν την ένταση του ανέμου λέγονται ανεμόμετρα. Για συνοπτικής κλίμακας 

μετρήσεις, χρησιμοποιούνται τα ανεμόμετρα ταχύτητας, στα οποία η ένταση προκύπτει από την 
ταχύτητα περιστροφής που προσδίδει ο άνεμος σε ορισμένα τμήματα του οργάνου. Από τα 
ανεμόμετρα ταχύτητας, τα πιο γνωστά είναι τα κυπελλοφόρα. Αυτά αποτελούνται από έναν 



κατακόρυφο άξονα, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν 3 ή 4 οριζόντιοι βραχίονες συμμετρικά 
τοποθετημένοι. Στα άκρα αυτών των βραχιόνων, είναι στερεωμένα 3 ή 4 αντίστοιχα ημισφαιρικά ή 
κωνικά κύπελλα, με τέτοιο τρόπο ώστε η διαμετρική τομή τους να είναι κατακόρυφη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Επειδή η δύναμη που οφείλεται στον άνεμο είναι μεγαλύτερη στην κοίλη πλευρά του κυπέλλου απ’ 
ότι στην κυρτή, το σύστημα περιστρέφεται υπό την επίδραση του ανέμου και ο αριθμός των 
περιστροφών καταγράφεται, μέσω του κατακόρυφου άξονα, σε ένα καταγραφικό σύστημα. 

Ένα μειονέκτημα που παρουσιάζουν τα ανεμόμετρα αυτού του τύπου, μπορεί να θεωρηθεί το 
γεγονός ότι δεν έχει συμμετρική απόκριση στην αύξηση ή μείωση της έντασης του ανέμου. Δηλαδή, 
τα κύπελλα του οργάνου, θα εξακολουθήσουν να περιστρέφονται λόγω αδράνειας, ακόμη και αν ο 
άνεμος σταματήσει. Έτσι, αν σημειωθεί μια ξαφνική αύξηση της έντασης του ανέμου (ριπή) πριν 
σταματήσουν τα κύπελλα, τότε η ένδειξη του οργάνου θα είναι μεγαλύτερη από την πραγματική 
ένταση του ανέμου (σχήμα 4.8 (β)). 

 
Ανεμογράφοι 
Για μετεωρολογικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ανεμογράφων. Ένας από 

αυτούς είναι ο τριαξονικός ανεμογράφος. Αποτελείται από έναν κατακόρυφο άξονα που στην 
κορυφή του έχει ένα σύστημα 3 αξόνων κάθετων ανά δυο μεταξύ τους. Στην άκρη κάθε άξονα, 
στρέφεται από μια προπέλα με τέσσερα ελάσματα. Ένας μετρητής, μετράει έναν ορισμένο αριθμό 
παλμών για κάθε περιστροφή. Στις εξόδους καθενός από τους 3 άξονες, μπορεί να εφαρμοστεί 
κατάλληλο πρόγραμμα, έτσι ώστε να παρέχονται οι στιγμιαίες και μέσες τιμές του ανύσματος της 
ταχύτητας του ανέμου, η σταθερή απόκλιση, ροές, σημαντικές διορθώσεις για τριβή, αδράνεια κλπ. 

Οι ανεμογράφοι αυτοί είναι μεγάλης ακρίβειας. Έχουν συμμετρική απόκριση, είτε όταν 
συμβαίνει μείωση, είτε όταν συμβαίνει αύξηση της έντασης του ανέμου. 

 

 
                                              (α)                                                        (β) 

Σχήμα 4.8. (α) Διάφοροι τύποι ανεμοδεικτών και (β) Ηλεκτρικό ανεμόμετρο με προσαρμοσμένο 
ανεμοδείκτη 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 



ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 
 

 
 

5.1 Μοντέλο γενικής κυκλοφορίας 
 
Μοντέλο τριπλού κυττάρου κυκλοφορίας 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η επιφάνεια της Γης θεωρείται ομογενής και ο άξονας 

περιστροφής της, δεν έχει κλίση ως προς το επίπεδο της εκλειπτικής.  
Με αυτές τις προϋποθέσεις, ο θερμός αέρας στον ισημερινό ανέρχεται και συμπυκνώνει τους 

υδρατμούς που μεταφέρει. Ο ανερχόμενος αέρας φτάνει στην τροπόπαυση, που λειτουργεί σαν 
καπάκι, σπρώχνοντας τον αέρα να κινηθεί προς τους πόλους. Ο κινούμενος αέρας από τα τροπικά 
προς τον πόλο, ψύχεται, με αποτέλεσμα να γίνεται και πιο πυκνός. Μόλις πλησιάσει τα μέσα 
γεωγραφικά πλάτη, συγκλίνει, οπότε παράγει υψηλές πιέσεις στην επιφάνεια (υποτροπικά υψηλά). 
Καθώς ο συγκλίνοντας αέρας κατέρχεται, γίνεται θερμότερος και ξηρότερος. Αυτή η καθοδική 
κίνηση δημιουργεί τον καθαρό ουρανό και τη θερμή επιφάνεια. Άλλωστε, εκεί είναι που βρίσκονται 
οι μεγάλες έρημοι της Γης. Από αυτήν την περιοχή (30ο γεωγραφικό πλάτος), ένα μέρος του 
επιφανειακού αέρα επιστρέφει προς τον ισημερινό, που λόγω της δύναμης Coriolis γίνεται 
βορειοανατολικός. Ο αέρας αυτός αποτελεί τους ανέμους, που ονομάζονται Αληγείς άνεμοι. Κοντά 
στον ισημερινό, οι βορειοανατολικοί αυτοί άνεμοι του βορείου ημισφαιρίου, συγκλίνουν με τους 
νοτιοανατολικούς ανέμους του νοτίου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την Ενδοτροπική Ζώνη 
Σύγκλισης (Intertropical Convergence Zone, ITCZ). Το άλλο μέρος του επιφανειακού αέρα στην 
περιοχή των 30ο γ.π. , κινείται προς τον πόλο, αποκλίνοντας, λόγω της δύναμης Coriolis ανατολικά, 
δημιουργώντας τους Επικρατούντες Δυτικούς ανέμους και στα δύο ημισφαίρια. Καθώς οι άνεμοι 
αυτοί κινούνται προς τους πόλους, συναντούν ψυχρά ρεύματα αέρα, που κινούνται προς τα κάτω 
από τους πόλους. Τα δυο αυτά ρεύματα του αέρα, το ψυχρό και το θερμό, δεν αναμιγνύονται και 
διαχωρίζονται από το πολικό μέτωπο, μια ζώνη χαμηλής πίεσης, το υποπολικό χαμηλό, όπου ο 
επιφανειακός αέρας συγκλίνει και ανέρχεται. Ένα τμήμα του ανερχόμενου αέρα, επιστρέφει από τα 
μεγάλα ύψη, στη ζώνη των 30ο γ.π και βυθίζεται στην επιφάνεια στην περιοχή του υποτροπικού 
υψηλού. Στο πολικό μέτωπο (60ο γεωγραφικό πλάτος), ο ψυχρός αέρας από τον πόλο αποκλίνει, 
λόγω της δύναμης Coriolis, δημιουργώντας βορειοανατολική ροή, που αντιστοιχεί στην περιοχή 
των Πολικών Ανατολικών ανέμων.  

Καταλήγοντας, γίνεται φανερό πως στην επιφάνεια κάθε ημισφαιρίου, κατά τη διεύθυνση ενός 
μεσημβρινού, υπάρχουν δύο κύριες περιοχές υψηλών πιέσεων, στις 30ο γ.π και στον πόλο και δύο 
κύριες περιοχές χαμηλών πιέσεων, στον ισημερινό και στις 60ο γ.π. (σχήμα 5.1). 

Στην πραγματικότητα, το μοντέλο αυτό συμφωνεί και με την κατανομή των επιφανειακών 
ανέμων, αλλά και με την κατανομή των πιέσεων στην επιφάνεια της Γης. 
 

 
 

Σχήμα 5.1. Μοντέλο τριπλού κυττάρου κυκλοφορίας. 
5.2 Γενικοί άνεμοι 
 



Ισημερινοί άνεμοι (Doldrums) 
 
Υπάρχει μια ζώνη χαμηλών πιέσεων στη γήινη επιφάνεια κοντά στον ισημερινό, γνωστή και ως 

ζώνη των ισημερινών νηνεμιών. Με εξαίρεση κάποιες μεταβολές, η ατμοσφαιρική πίεση κατά μήκος 
των χαμηλών πιέσεων του ισημερινού, έχει σταθερή τιμή. Οι βαροβαθμίδες είναι μικρές, γι’ αυτό και 
οι άνεμοι που επικρατούν στη ζώνη αυτή είναι ασθενείς, με διευθύνσεις που ποικίλουν, επικρατούν 
δηλαδή νηνεμίες, απ’ όπου προέκυψε και το όνομα της ζώνης αυτής. Οι ημέρες είναι συνήθως 
ζεστές και υγρές. Ο ουρανός είναι συχνά συννεφιασμένος, με βροχές και καταιγίδες. Σ’ αυτές τις 
ασταθείς συνθήκες, παρατηρούνται σύντομες περίοδοι με ισχυρούς ανέμους. 

Οι Ισημερινοί άνεμοι καλύπτουν μια λεπτή ζώνη κοντά στον ισημερινό, από την ανατολική 
πλευρά του Ατλαντικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, ωστόσο η ζώνη αυτή, γίνεται ευρύτερη στη 
δυτική πλευρά. Παρόλα αυτά, τόσο η θέση, όσο και η έκταση αυτής της ζώνης, ποικίλουν με το 
γεωγραφικό πλάτος και την εποχή. Κατά τη διάρκεια όλου του έτους στο βόρειο ημισφαίριο, η ζώνη 
αυτή εστιάζεται στα ανατολικά του Ατλαντικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, όμως, υπάρχουν μεγάλα 
κενά στους Ισημερινούς ανέμους σε περιοχές γεωγραφικών πλατών, με εκτεταμένες ηπειρωτικές 
εκτάσεις. Προσεγγιστικά, μπορεί να θεωρηθεί η θέση γύρω στις 5ο βορείου ημισφαιρίου, ως η θέση 
της ζώνης των ισημερινών νηνεμιών, γι’ αυτό και συχνά καλείται ως μετεωρολογικός ισημερινός. 

 
Αληγείς άνεμοι (Trade winds) 
 
Οι Αληγείς άνεμοι βρίσκονται μεταξύ της ζώνης των χαμηλών πιέσεων του ισημερινού και των 

υψηλών πιέσεων των γεωγραφικών πλατών 30ο με 35ο, τόσο βόρεια, όσο και νότια. Εξαιτίας της 
περιστροφής της Γης, ο αέρας εκτρέπεται προς τα δυτικά. Οι Αληγείς του βορείου ημισφαιρίου 
έχουν ΒΑ διεύθυνση, ενώ αυτοί του νοτίου έχουν ΝΑ διεύθυνση (σχήμα 6.5).  

Οι Αληγείς γενικότερα, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των σταθερότερων ανέμων και πνέουν για 
ημέρες ή ακόμα και για εβδομάδες, με μικρή μεταβολή στη διεύθυνση ή την ταχύτητά τους. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι πολύ ασθενείς, όπως σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα του 
Νοτίου Ειρηνικού, όπου οι Αληγείς πρακτικά εκλείπουν κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη την επιτυγχάνουν στο Νότιο Ατλαντικό και στο Νότιο Ινδικό 
Ωκεανό. Γενικά, είναι ισχυρότεροι το χειμώνα, απ’ ότι το καλοκαίρι. 

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν η ζώνη των Ισημερινών νηνεμιών μετακινείται προς βορρά 
σε σχέση με τον ισημερινό, οι ΝΑ αληγείς πνέουν κατά μήκος του ισημερινού, προς το βόρειο 
ημισφαίριο, όπου η περιστροφή της Γης, τους εκτρέπει προς τα δεξιά, προκαλώντας μεταβολή της 
διεύθυνσής τους σε νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους. Οι νοτιοδυτικοί μουσώνες των ακτών της 
Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής, προέρχονται κυρίως από τους εκτρεπόμενους 
νοτιοανατολικούς ανέμους. 

Οι κυκλώνες των μέσων γεωγραφικών πλατών, σπάνια εισχωρούν στις περιοχές που 
επικρατούν οι αληγείς άνεμοι, παρόλο που οι τροπικοί κυκλώνες προέρχονται από αυτές τις 
περιοχές. 

Οι καιρικές συνθήκες στη ζώνη των Αληγών ανέμων, χαρακτηρίζονται από αίθριο, έως λίγο 
νεφελώδη ουρανό. Τα νέφη και οι βροχοπτώσεις, είναι πιο συχνά, πλησιέστερα προς τον 
ισημερινό. Στα ανατολικά τμήματα της ζώνης αυτής, η ορατότητα συχνά περιορίζεται, λόγω πυκνής 
ή αραιής ομίχλης, ή ακόμα λόγω άμμου και σκόνης. Αντίθετα, στα δυτικά τμήματα των ωκεανών, η 
ορατότητα είναι καλή, εκτός αν περιορίζεται, λόγω έντονης βροχόπτωσης. Η ομίχλη είναι πολύ 
σπάνια σε αυτά τα τμήματα. Γενικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι σε ορισμένες περιοχές και κατά 
τη διάρκεια κάποιων περιόδων του έτους, ο σχετικά καλός καιρός που χαρακτηρίζει τους Αληγείς 
ανέμους, διακόπτεται από τους τροπικούς κυκλώνες. 

 



 
Σχήμα 5.2. Κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στην τροπική ζώνη 

 
Άνεμοι των υποτροπικών ωκεάνιων υψηλών (horse latitudes) 
 
Ο καιρός είναι γενικά καλός, παρόλο που παρατηρούνται συχνά, κατώτερα νέφη. Σε σύγκριση 

με τους ανέμους του ισημερινού, οι άνεμοι των υποτροπικών υψηλών, παρουσιάζουν μικρότερη 
διάρκεια, όσο αφορά τη στασιμότητά τους. Αυτή η διαφορά, οφείλεται κυρίως, στα ανοδικά ρεύματα 
αέρα, που προέρχονται από τις χαμηλές πιέσεις του ισημερινού και τα οποία μεταφέρουν μεγάλα 
ποσά υδρατμών. Οι υδρατμοί αυτοί, συμπυκνώνονται καθώς ψύχονται κατά την ανοδική τους 
κίνηση. Έτσι, στο πλάτος εμφάνισης των ανέμων των υποτροπικών υψηλών (σχήμα 5.3), ο 
ψυχρός αέρας αναγκάζεται σε καθοδική κίνηση, γίνεται λιγότερο υγρός, καθώς θερμαίνεται κατά 
την κάθοδό του. 

 
Δυτικοί άνεμοι (prevailing westerlies) 
 
Τα ρεύματα αέρα που κινούνται προς τους πόλους, εκτρέπονται προς τα ανατολικά εξαιτίας της 

περιστροφής της Γης, με αποτέλεσμα να αποκτούν νοτιοδυτική διεύθυνση στο βόρειο ημισφαίριο 
και βορειοδυτική στο νότιο (σχήμα 5.3). Αυτά τα συστήματα ανέμων, είναι γνωστά ως 
Επικρατούντες Δυτικοί Άνεμοι, που εμφανίζονται στα εύκρατα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή μεταξύ 
των γεωγραφικών πλατών 35ο και 60ο. 

Στο βόρειο ημισφαίριο, αυτό το σχετικά απλό μοντέλο ανέμων, αλλοιώνεται σημαντικά, εξαιτίας 
δευτερεύουσας κυκλοφορίας ανέμων, που οφείλεται, κυρίως στην παρουσία εκτεταμένων 
ηπειρωτικών εκτάσεων. Στο Βόρειο Ατλαντικό, μεταξύ των γεωγραφικών πλατών των 40ο και 50ο, οι 
άνεμοι πνέουν με διευθύνσεις από νότια μέχρι βορειοδυτική και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια το 
χειμώνα, παρά το καλοκαίρι. Είναι ισχυρότεροι το χειμώνα και κυμαίνονται γύρω στους 25 κόμβους 
(6 Beaufort), ενώ το καλοκαίρι έχουν ένταση περίπου 14 κόμβους (4 Beaufort). 

Στο νότιο ημισφαίριο, οι δυτικοί άνεμοι πνέουν καθ’ όλη τη  διάρκεια του έτους, με μια 
σταθερότητα που θυμίζει στους Αληγείς ανέμους. Η ένταση των ανέμων, αν και είναι μεταβλητή, 
κυμαίνεται μεταξύ 17 και 27 κόμβων (5 και 6 Beaufort).  

Ο καιρός, στις περιοχές που επικρατούν οι Δυτικοί άνεμοι, είναι πολύ ευμετάβλητος και με 
έντονα φαινόμενα. Συχνά παρατηρούνται βροχοπτώσεις και καταιγίδες και κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, παρατηρούνται πολύ συχνά ομίχλες, κυρίως στα δυτικά παράλια της περιοχής 
εμφάνισης αυτών των ανέμων. 

 
Πολικοί άνεμοι (polar winds) 
 
Εξαιτίας των χαμηλών τιμών θερμοκρασίας στους γεωγραφικούς πόλους, η επιφανειακή πίεση 

τείνει να είναι υψηλότερη από αυτή των γύρω περιοχών, καθώς ο ψυχρός αέρας είναι πιο πυκνός 
από το θερμό (σχήμα 5.3). Επομένως, οι άνεμοι αποκλίνουν από τους πόλους και εκτρέπονται 
προς τα δυτικά, λόγω της περιστροφής της Γης, έτσι ώστε να αποκτήσουν βορειοανατολική 
διεύθυνση στην Αρκτική και νοτιοανατολική στην Ανταρκτική. Εκεί που οι ανατολικοί πολικοί άνεμοι 
συναντούν τους επικρατούντες δυτικούς ανέμους, κοντά στο πλάτος των 50ο, τόσο βόρεια όσο και 
νότια, παρατηρείται μια ασυνέχεια ως προς τη θερμοκρασία και τον άνεμο. Αυτή η ασυνέχεια ορίζει 
το πολικό μέτωπο. Σ’ αυτήν την περιοχή, ο θερμός αέρας που προέρχεται από τα μικρότερα 



γεωγραφικά πλάτη ανεβαίνει πάνω από τον ψυχρό πολικό αέρα, δημιουργώντας μια ζώνη που 
καλύπτεται από νέφη και χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις. 

Στην Αρκτική, η γενική κυκλοφορία τροποποιείται σημαντικά λόγω της περιβάλλουσας 
εκτεταμένης ηπειρωτικής έκτασης. Οι άνεμοι στον Αρκτικό Ωκεανό είναι μεταβλητοί και σπάνια 
παρατηρούνται σφοδροί επιφανειακοί άνεμοι. 

Στην Ανταρκτική, αντίθετα, η ηπειρωτική έκταση που βρίσκεται σε αρκετό υψόμετρο και 
περικλείεται από νερό, ενισχύει τη γενική κυκλοφορία. Η υψηλή πίεση, αν και ασθενέστερη από 
αυτή της ζώνης των υποτροπικών υψηλών πιέσεων, είναι ισχυρότερη από αυτή στην Αρκτική και 
έχει μεγαλύτερη διάρκεια ειδικά στην ανατολική Ανταρκτική. Οι άνεμοι παραμένουν σφοδροί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και συχνά αγγίζουν την κλίμακα της λαίλαπας, στη βάση των βουνών. 
Αυτοί είναι ίσως οι πιο σφοδροί επιφανειακοί άνεμοι που μπορεί να συναντήσει κανείς οπουδήποτε 
στη Γη, με μόνη πιθανή εξαίρεση τους ανέμους σε έναν καλά οργανωμένο τροπικό κυκλώνα. 

Από άποψη καιρικών φαινομένων, οι πολικές περιοχές χαρακτηρίζονται από νεφελώδη ουρανό 
και συχνές ομίχλες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 
Σχήμα 5.3. Οι επικρατούντες άνεμοι στην επιφάνεια της Γης όπως προκύπτουν από το 

απλοποιημένο μοντέλο γενικής κυκλοφορίας 
 
 
 
5.3 Εποχικοί άνεμοι 
 
Οι μουσώνες ανήκουν στην κατηγορία των επικρατούντων εποχιακών ανέμων, που διαρκούν 

για αρκετούς μήνες. Ο όρος αυτός, χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα αγγλικά, στην Ινδία, το 
Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και σε γειτονικές χώρες, προκειμένου να γίνει αναφορά σε έντονους 
εποχικούς ανέμους, που πνέουν από τον Ινδικό Ωκεανό και την Αραβική Θάλασσα προς τα 
νοτιοδυτικά, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις στις περιοχές. Στην υδρολογία, η βροχόπτωση 
που οφείλεται σε μουσώνα, θεωρείται ότι είναι αυτή, που συμβαίνει όταν κάποια περιοχή δέχεται το 
μεγαλύτερο μέρος της συνολικής της βροχόπτωσης, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
περιόδου. Με αυτήν την επισήμανση, υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούν να κριθούν 
κατάλληλες ως περιοχές επικράτησης των μουσωνικών συστημάτων και τέτοιες περιοχές είναι η 
Βόρεια και η Νότια Αμερική, η Ανατολική Ασία και η Αυστραλία. Ο μουσώνας της Νότιας Ασίας 
επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, εξαιτίας του υπερπληθυσμού που παρατηρείται σε 
αυτήν την περιοχή της Γης. 

Παρά το γεγονός ότι, η ινδική χερσόνησος αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περιοχή 
εκδήλωσης των μουσωνικών συστημάτων, οι μουσώνες παρατηρούνται σε μικρότερη κλίμακα στην 
Αυστραλία, στις ακτές της Γουϊνέας, της Βενεζουέλας και στην Κεντρική Αμερική. 

Αιτία του σχηματισμού των μουσώνων στις παραπάνω περιοχές, αποτελεί η ύπαρξη 
εκτεταμένων ηπείρων, οι οποίες υπερθερμαίνονται το καλοκαίρι και ψύχονται ισχυρά το χειμώνα 
και οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά σε εκτεταμένες θαλάσσιες περιοχές. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ξηρά και η θάλασσα συμπεριφέρονται διαφορετικά. Πιο 



συγκεκριμένα, η θάλασσα είναι θερμότερη από τη ξηρά κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου και 
αντίστροφα κατά τη διάρκεια της θερμής. Είναι επομένως φυσικό, η βαρομετρική πίεση κατά το 
χειμώνα, να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές πάνω από τις ηπειρωτικές εκτάσεις και χαμηλότερες 
πάνω από τις θαλάσσιες. Το αντίστροφο συμβαίνει τη θερμή περίοδο. Εξαιτίας της ανομοιογένειας 
στην κατανομή των πιέσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας, δημιουργούνται άνεμοι που έχουν φορά 
από τις υψηλές προς τις χαμηλές πιέσεις. Έτσι, τη θερμή περίοδο, οι άνεμοι έχουν φορά από τη 
θάλασσα προς την ξηρά, ενώ τη ψυχρή από τη ξηρά προς τη θάλασσα (σχήμα 5.4). 

Οι άνεμοι αυτοί είναι εποχικοί. Ονομάζονται μουσώνες και διακρίνονται σε δυο τύπους. Τους 
μουσώνες της θερμής περιόδου με φορά από τη θάλασσα προς τη ξηρά και τους μουσώνες της 
ψυχρής περιόδου με φορά από τη ξηρά προς τη θάλασσα. Οι περιοδικοί αυτοί άνεμοι, που 
οφείλουν την ύπαρξή τους στην εναλλαγή της θερμοκρασίας πάνω από τις ηπείρους και τις 
θάλασσες, αλλάζουν διεύθυνση κατά τις ισημερίες (εαρινή και φθινοπωρινή). 

Οι άνεμοι αυτοί δεν παρατηρούνται σε κάθε περιοχή της Γης και αυτό γιατί η διαφορά 
θερμοκρασίας, άρα και πίεσης, δεν είναι πάντοτε ικανή να εκμηδενίσει τους ανέμους της γενικής 
κυκλοφορίας, προκαλεί ίσως μια μικρή απόκλιση. 

Η χαρακτηριστική περιοχή εμφάνισης αυτών των ανέμων είναι ο Β. Ινδικός Ωκεανός, όπου και 
παρατηρούνται ΒΑ άνεμοι, έντασης 3-5 Beaufort κατά το χειμώνα και ΝΔ με ένταση 6-8 Beaufort 
κατά το καλοκαίρι. 

 

 
 

Σχήμα 5.4. Απεικόνιση του μουσσώνα της ψυχρής και της θερμής περιόδου για την 
περιοχή του Ινδικού Ωκεανού 

 
Συνήθως, η διεύθυνση των μουσσώνων είναι κάθετη στην ακτή, οπότε οι μουσώνες της θερμής 

περιόδου του Ινδικού Ωκεανού και εφόσον προέρχονται από τη θάλασσα, είναι πλούσιοι σε 
υδρατμούς και προκαλούν ως εκ τούτου ραγδαίες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. 

 
 

5.4 Μέση κατανομή της πίεσης στην επιφάνεια της Γης για τους μήνες Ιανουάριο και 
Ιούλιο 

 
Στα σχήματα 5.5 και 5.6, απεικονίζεται η μέση κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης στη στάθμη 

της θάλασσας, για τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Επιβεβαιώνεται το γεγονός πως η διανομή της 
ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της Γης είναι ανώμαλη. Το χειμώνα, βορείως του ισημερινού, 
υπάρχει στις υποτροπικές περιοχές μια ζώνη υψηλών πιέσεων, αν και το καλοκαίρι παρουσιάζει 
μια ιδιομορφία πάνω από τις ηπειρωτικές εκτάσεις, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα και στα δύο 
σχήματα, με τα υψηλά να απαντώνται στις ανατολικές πλευρές των ωκεανών. Αυτά τα υψηλά που 
εμφανίζονται στους ωκεανούς, κινούνται λίγο προς βορρά και προς νότο, ακολουθώντας την ετήσια 
κίνηση του ήλιου. Αξίζει να σημειωθεί, η εποχιακή αλλαγή που παρατηρείται στην Ασία, όπως 
επίσης και κατανομή των ισοβαρών που παρατηρείται στο βόρειο Ινδικό ωκεανό, συγκριτικά με το 
βόρειο Ατλαντικό και το βόρειο Ειρηνικό. 

Βορειότερα της ζώνης αυτής παρατηρούνται δύο ισχυρά και εκτεταμένα ελάχιστα, το στην 
περιοχή της Ισλανδίας και το άλλο στην περιοχή των Αλεούτιων νήσων. Τα δύο αυτά βαρομετρικά 



χαμηλά, χωρίζονται μεταξύ τους από τον Σιβηρικό αντικυκλώνα και τον αντικυκλώνα του Καναδά. 
Στις πολικές περιοχές , παρατηρείται μια περιοχή υψηλών πιέσεων (βόρεια του Καναδά) και 

συνδέει τις υψηλές πιέσεις της ΒΔ Αμερικής και της κεντρικής Ασίας. 
Το καλοκαίρι, η ζώνη των υψηλών πιέσεων των υποτροπικών περιοχών, διασπάται σε δύο 

κέντρα, εκ των οποίων το ένα εντοπίζεται στο βόρειο Ατλαντικό, με κεντρική περιοχή τις Αζόρες, 
ενώ το άλλο εντοπίζεται στο βόρειο Ειρηνικό. 

Τα βαρομετρικά χαμηλά της Ισλανδίας και των Αλεούτιων εξαφανίζονται, ενώ στη ΝΑ Ασία και 
ιδιαίτερα πάνω από τις Ινδίες, εμφανίζεται ένα εκτεταμένο ελάχιστο, που επικρατεί στην περιοχή τη 
θερμή περίοδο.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί πως στο νότιο ημισφαίριο, επειδή οι ωκεανοί και οι 
θάλασσες καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο τμήμα από τη ξηρά, η κατανομή των πιέσεων είναι 
πολύ πιο ομαλή, ιδιαίτερα σε γεωγραφικά πλάτη 40ο με 60ο, απ’ ότι συμβαίνει στο βόρειο 
ημισφαίριο. 

 

 
 

Σχήμα 5.5. Μέση κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της Γης τον 
Ιανουάριο 

 
Το καλοκαίρι, η ζώνη των υψηλών πιέσεων των υποτροπικών περιοχών, διασπάται σε δύο 

κέντρα, εκ των οποίων το ένα εντοπίζεται στο βόρειο Ατλαντικό, με κεντρική περιοχή τις Αζόρες, 
ενώ το άλλο εντοπίζεται στο βόρειο Ειρηνικό. 

Τα βαρομετρικά χαμηλά της Ισλανδίας και των Αλεούτιων εξαφανίζονται, ενώ στη ΝΑ Ασία και 
ιδιαίτερα πάνω από τις Ινδίες, εμφανίζεται ένα εκτεταμένο ελάχιστο, που επικρατεί στην περιοχή τη 
θερμή περίοδο.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί πως στο νότιο ημισφαίριο, επειδή οι ωκεανοί και οι 
θάλασσες καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο τμήμα από τη ξηρά, η κατανομή των πιέσεων είναι 
πολύ πιο ομαλή, ιδιαίτερα σε γεωγραφικά πλάτη 40ο με 60ο , απ’ ότι συμβαίνει στο βόρειο 
ημισφαίριο. 



 
 
Σχήμα 5.6. Μέση κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της Γης τον Ιούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 
 
 

6.1 Οι ιδιότητες των υδρατμών στην ατμόσφαιρα 
 

Οι υδρατμοί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της ατμόσφαιρας. Καταλήγουν 
στην ατμόσφαιρα μέσω του φαινομένου της εξάτμισης των υδάτινων επιφανειών, όπως είναι οι 
ωκεανοί, οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες. Ωστόσο, όταν συμπυκνωθούν, σχηματίζουν τα 
νέφη και επιστρέφουν στην επιφάνεια της Γης μέσω της βροχής, του χιονιού και του χαλαζιού. Όλη 
αυτή η πορεία των υδρατμών είναι γνωστή και ως υδρολογικός κύκλος, όπως απεικονίζεται 
παραστατικά στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 
Σχήμα 6.1. Ο υδρολογικός κύκλος. 

 
Η μεγαλύτερη ποσότητα των υδρατμών συγκεντρώνεται μέχρι το ύψος των 10 χιλιομέτρων 

περίπου. Η ποσότητα αυτή μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία του αέρα. Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή 
της θερμοκρασίας, τόσο πιο έντονη θα είναι η εξάτμιση και άρα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 
ποσότητα των υδρατμών στην ατμόσφαιρα. 

 
6.2 Εξάτμιση – συμπύκνωση 

 
Η εξάτμιση είναι η διαδικασία μετατροπής του νερού από την υγρή κατάσταση στην αέρια, 

δηλαδή η μετατροπή σε υδρατμούς. Πράγμα που συμβαίνει, από οποιαδήποτε υγρή επιφάνεια. 
 
Η συμπύκνωση είναι η διαδικασία μετατροπής της αέριας κατάστασης του νερού, δηλαδή των 

υδρατμών, στην υγρή. Η διεργασία αυτή παρατηρείται κατά το σχηματισμό των νεφών, όπου οι 
υδρατμοί μετατρέπονται σε υδροσταγονίδια ή ακόμα και σε παγοκρυστάλλους, κάτι που εξαρτάται 
από τη θερμοκρασία του αέρα στο επίπεδο συμπύκνωσης. Σε μια ορισμένη θερμοκρασία, ο 
ατμοσφαιρικός αέρας μπορεί να συγκρατήσει μια μέγιστη ποσότητα υδρατμών. Όταν αυτή η 
ποσότητα υπερβεί τη μέγιστη τιμή της, εξαιτίας περαιτέρω εξάτμισης των υδρατμών, τότε οι 
πλεονάζοντες υδρατμοί συμπυκνώνονται και μεταβαίνουν από την υγρή στην αέρια κατάσταση. Το 
όριο αυτό ονομάζεται σημείο δρόσου ή κόρου. Με τον όρο υγρασία, ορίζεται η πραγματική 



ποσότητα των υδρατμών στον αέρα. Η υγρασία είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη από τους ναυτιλλόμενους. Η σπουδαιότητά της έγκειται κυρίως στην 
προστασία ευπαθούς φορτίου στο πλοίο, οπότε και πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, 
όπως για παράδειγμα ο αερισμός των αποθηκευτικών χώρων του πλοίου. 
 
 

6.3 Υγρασία του αέρα 
 

Απόλυτη υγρασία, ονομάζεται το πηλίκο της μάζας των υδρατμών προς τον όγκο του αέρα 
που τους περιέχει. Είναι φανερό ότι η απόλυτη υγρασία εκφράζεται σε μονάδες πυκνότητας 
(gr/m3). Η απόλυτη υγρασία εκφράζεται και σε πίεση (μερική) των υδρατμών. 

 
Σχετική υγρασία (relative humidity, RH), ορίζεται το κλάσμα της μάζας των υδρατμών που 

περιέχονται σε έναν όγκο αέρα, προς τη μάζα υδρατμών που θα περιείχε ο όγκος αυτός αν ήταν 
κορεσμένος. Η σχετική υγρασία είναι καθαρός αριθμός και εκφράζεται σαν ποσοστό επί τοις εκατό 
(%). Αποτελεί ένα μέτρο που δείχνει το πόσο απέχει ο αέρας από την κατάσταση του κόρου. Η 
πορεία της σχετικής υγρασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας. Αυτό εξηγείται, 
καθώς με την ελάττωση της θερμοκρασίας, ελαττώνεται και η μάζα των υδρατμών που μπορεί να 
συγκρατήσει ο κορεσμένος αέρας.  
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6.4  Νέφη  
 

Τα νέφη διαφέρουν σημαντικά ως προς τη μορφή, το ύψος, την έκταση και τους χρωματισμούς 
που παρουσιάζουν. Η ταξινόμηση των νεφών έχει γίνει βάσει δυο κριτηρίων. Τη μορφή που 
παρουσιάζουν και το ύψος στο οποίο βρίσκονται. Επικρατέστερη ταξινόμηση είναι η δεύτερη. 
Ωστόσο, οι βασικές μορφές που εμφανίζουν τα νέφη είναι ακόλουθες τρεις:  

 οι θύσσανοι (Cirrus),  
 οι σωρείτες (Cumulus) και  
 τα στρώματα (Stratus). 

Σύμφωνα με το Διεθνή Άτλαντα Νεφών, δέκα είναι οι κυριότεροι τύποι νεφών, οι οποίοι από 
άποψη του ύψους στο οποίο βρίσκονται, διακρίνονται σε τέσσερις επιμέρους ομάδες. Τα ανώτερα, 
τα μέσα, τα κατώτερα και τα νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης. Οι ονομασίες των νεφών της κάθε 
ομάδας, προκύπτουν είτε με συνδυασμό των βασικών μορφών, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 
είτε με τα λατινικά προθέματα alto και nimbo ή nimbus, που υποδηλώνουν το ύψος στο οποίο 
βρίσκονται και την ιδιότητά τους ως βροχοφόρα νέφη αντίστοιχα. Στη συνέχεια αναλύονται η μορφή 
και τα χαρακτηριστικά του καθενός τύπου νέφους. 

 
Α) ΑΝΩΤΕΡΑ ΝΕΦΗ 
Οι θύσανοι (Ci), είναι λεπτά ινώδη νέφη, που συναντώνται στα μεγαλύτερα ύψη στην 

ατμόσφαιρα, χρώματος λευκού και πολύ συχνά εμφανίζονται σαν φτερά. Πριν από την ανατολή και 
τη δύση του ήλιου έχουν χρώμα κιτρινοκόκκινο και όταν ο ήλιος βρεθεί κάτω από τον ορίζοντα, 
παίρνουν χρώμα καφέ. Είναι τόσο λεπτά, που αν βρεθούν μπροστά από το δίσκο του ήλιου, οι 
ακτίνες του δεν εξασθενούν. Αποτελούνται αποκλειστικά από παγοκρυστάλλους. 

 
Τα θυσανοστρώματα (Cs), είναι λεπτά νέφη, που μοιάζουν με λευκά πέπλα. Σχηματίζουν 

μεγάλο φωτεινό κύκλο με τα χρώματα της ίριδας γύρω από τον ήλιο, την ηλιακή άλω ή τη 
σεληνιακή άλω. Ο φωτεινός κύκλος είναι το αποτέλεσμα από τη διάθλαση που υπόκεινται οι 
ακτίνες του ήλιου ή της σελήνης, καθώς προσπίπτουν στους παγοκρυστάλλους τους. Όταν 



αρχίζουν να πυκνώνουν, τότε συνήθως ακολουθεί βροχή. 
 
Οι θυσανοσωρείτες (Cc), είναι λεπτά και λευκά νέφη, που δε δημιουργούν σκιές. Έχουν γενικά 

σχήμα σφαιρικό και μοιάζουν πολύ με μικρά κύματα σε σειρές. Συχνά σχηματίζουν και σειρές από 
ρυτίδες ή θυμίζουν τον κυματισμό που παρουσιάζει η λεπτή άμμος του βυθού, κοντά στις ακτές. 
Αποτελούνται από λεπτούς παγοκρυστάλλους. Γενικά η παρουσία τους προαναγγέλλει ένα θερμό 
μέτωπο. 

 
Β) ΜΕΣΑ ΝΕΦΗ 
 
 Τα υψιστρώματα (As), είναι τα νέφη που μοιάζουν με πυκνά πέπλα, έχουν χρώμα ανοικτό 

γκρίζο και αποτελούνται από υδροσταγονίδια. Εμφανίζονται με μεγάλη οριζόντια έκταση μήκους 
μερικών δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιομέτρων. Από τα λεπτότερα υψιστρώματα, μόλις που 
διακρίνονται οι φωτεινοί δίσκοι του ήλιου ή της σελήνης, γι’ αυτό και δε σχηματίζονται σκιές στην 
επιφάνειά τους. Επίσης δεν εμφανίζουν την άλω. Αν τα υψιστρώματα αυξάνουν, πιθανώς αυτό να 
φανερώνει επικείμενη βροχή. 

 
Οι υψισωρείτες (Ac), έχουν συνήθως σφαιρικό σχήμα, με χρώμα από υπόλευκο ως γκρίζο. 

Παρουσιάζονται, είτε κατά σειρές, είτε κατά ομάδες. Μοιάζουν με τους θυσανοσωρείτες, ξεχωρίζουν 
όμως από τον πολύ μεγάλο σφαιρικό όγκο τους. Αποτελούνται από υδροσταγονίδια γι’ αυτό δεν 
παρουσιάζουν άλω, αλλά μόνο ιριδισμούς. Διαφέρουν από τα θυσανοστρώματα και τους 
θυσανοσωρείτες, από τις σκιές που αυτοί παρουσιάζουν. Αν εμφανιστούν σε ύψος διαφορετικό των 
2 ως 6 χλμ., τότε προβλέπεται βροχή ή καταιγίδα. 

 
Γ) ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΝΕΦΗ 
 
Τα στρώματα (St), εμφανίζονται με τη μορφή χαμηλού εκτεταμένου ομοιόμορφου στρώματος, 

χρώματος υπόγκριζου, που καλύπτει ολόκληρο ή μεγάλο μέρος του ουρανού. Αποτελούνται 
συνήθως από υδροσταγονίδια ή λεπτούς πρισματικούς κρυστάλλους, ειδικά όταν επικρατεί χαμηλή 
θερμοκρασία. Τότε μπορεί ίσως να παρατηρηθεί το φαινόμενο της ηλιακής άλω. Έχουν τη μορφή 
της ομίχλης και πολλές φορές προέρχονται απ’ αυτήν, που έχει θερμανθεί και ανέρχεται. Από αυτά 
τα νέφη, πέφτουν μόνο ψιχάλες βροχής. Τέλος, στα στρώματα δεν παρατηρούνται ανοδικές 
κινήσεις, που αν υπάρξουν θα είναι ελάχιστες.  

 
Οι στρωματοσωρείτες (Sc), έχουν χρώμα γκρίζο και υπόλευκο με ασαφή σκοτεινά τμήματα. 

Εμφανίζονται σε γραμμές, κατά ομάδες ή σε κύματα. Πολλές φορές μοιάζουν με τους σωρείτες, 
λόγω των ανοδικών τους κινήσεων. Αυτά τα νέφη δεν παράγουν βροχή, αλλά καμιά φορά 
μετατρέπονται σε μελανοστρώματα, που είναι σύννεφα βροχής. Όταν είναι πυκνά, παρουσιάζουν 
ιριδισμούς. Αποτελούνται κυρίως από υδροσταγονίδια και σπανιότερα από κόκκους χιονιού και 
ακόμα πιο σπάνια, από κρυστάλλους χιονιού. 

 
Τα μελανοστρώματα (Ns), είναι τόσο πυκνά, που ούτε καν ξεχωρίζει ο ήλιος. Το χρώμα τους 

είναι πολύ γκρίζο και πολύ σκοτεινό, συγκριτικά με όλα τα άλλα είδη νεφών. Συνήθως καλύπτουν 
όλο τον ουρανό και είναι βροχοφόρα νέφη. Θεωρούνται σύννεφα με συνεχείς βροχές, χιόνια ή 
ακόμα και χαλάζι. 

 
Δ) ΝΕΦΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Οι σωρείτες (Cu), εμφανίζονται σαν αυτοτελείς πυκνές μάζες, με επίπεδη βάση και κατακόρυφη 

ανάπτυξη με τη μορφή σωρού και συνήθως λευκού χρώματος. Αποτελούνται από υδροσταγόνες ή 
υδροσταγόνες και παγοκρυστάλλους, αν η κατακόρυφη ανάπτυξή τους είναι τέτοια ώστε η κορυφή 
τους να έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Συνήθως σχηματίζονται την ημέρα, όταν στην ξηρά 
υφίσταται θερμός αέρας που ανυψώνεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαφανίζονται. Θεωρούνται 
νέφη καλοκαιρίας, αν και αρκετές φορές μετατρέπονται σε καταιγιδοφόρα νέφη, όπως είναι οι 
σωρειτομελανίες, οπότε και παρουσιάζουν διαλείπουσες (όχι συνεχόμενες) βροχοπτώσεις. 

 
Οι σωρειτομελανίες (Cb), είναι νέφη πυκνά και ογκώδη συνήθως. Η βάση τους σχεδόν 



ακουμπά στο έδαφος. Έχουν πολύ μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ίσως τη μεγαλύτερη όλων των 
ειδών των νεφών. Ένα τμήμα της κορυφής τους παρουσιάζει οριζόντια ινώδη μορφή, που μοιάζει 
με αμόνι. Η μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξή τους, οφείλεται στα βίαια ανοδικά ρεύματα του αέρα, 
που ανυψώνουν τις κορυφές τους ακόμα και στα 15000 μέτρα, εκτεινόμενα έτσι και μέσα στην 
τροπόπαυση. Σχηματίζονται κυρίως τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Λόγω της μεγάλης 
κατακόρυφης ανάπτυξής τους, σχηματίζονται επίσης και στα ανώτερα στρώματα των νεφικών 
συστημάτων, δηλαδή στα ανώτερα στρώματα των θερμών και ψυχρών μετώπων, εξαιτίας της 
μεγάλης αστάθειας που παρουσιάζουν καθ’ ύψος. Έτσι, μέσα στην τεράστια μάζα τους, 
παρατηρούνται ανοδικά και καθοδικά αέρια ρεύματα που μεταφέρουν υδροσταγόνες ή 
παγοκρυστάλλους αντίστοιχα ή και χαλάζι. Όταν τα νέφη αυτά σκεπάζουν όλο τον ουρανό, τότε 
παρατηρείται μόνο η βάση τους και έτσι μοιάζουν πολύ με τα μελανοστρώματα. Ξεχωρίζουν μόνο 
από το είδος της βροχής που θα ακολουθήσει. Από αυτά τα συγκεκριμένα νέφη, πέφτουν βίαιες και 
διαλείπουσες καταρρακτώδεις βροχές, που συνοδεύονται και από χαλάζι. 

 

 
 

Σχήμα 6.2. Το μέγεθος των νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης εξαρτάται από την αστάθεια της 
ατμόσφαιρας 

 
Αξίζει να τονιστεί ότι, όταν αρχίζει η υγροποίηση των υδρατμών που θα σχηματίσουν το νέφος, 

απελευθερώνεται η θερμότητα που είχε απαιτηθεί για τη διαδικασία της εξάτμισης. Η θερμότητα 
αυτή, μεγαλώνει την αστάθεια της αέριας μάζας και επιταχύνει την ανοδική της πορεία. Γι ‘ αυτό το 
λόγο, μπορεί να παρατηρήσει κανείς, τη διαφορετική κλίση της διακεκομμένης γραμμής πάνω και 
κάτω από τα νέφη, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 6.2. 

Οι σωρείτες, σχηματίζονται όταν η αστάθεια της ατμόσφαιρας δεν επεκτείνεται σε μεγάλα ύψη, 
οπότε τότε τα νέφη αυτά σταματούν να μεγαλώνουν και βαθμιαία διαλύονται (σχήμα 6.2 α. και β.). 
Αν η αστάθεια της ατμόσφαιρας είναι ακόμη μεγαλύτερη, ο σωρείτης μεγαλώνει καθ’ ύψος και 
φτάνει συχνά μέχρι την τροπόπαυση, πάνω από την οποία δεν μπορεί να ανέβει, επειδή εκεί 
επικρατεί ευστάθεια (όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην στρατόσφαιρα η θερμοκρασία αυξάνει με το 
ύψος). Στην τροπόπαυση, το νέφος αποκτά οριζόντια έκταση και παίρνει το χαρακτηριστικό σχήμα 
του άκμονα (αμόνι). Αυτό το νέφος είναι ένας σωρειτομελανίας και προκαλεί έντονες καταιγίδες 
(σχήμα 6.2 γ.). 

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται οι δέκα βασικοί τύποι νεφών, με τις συντομογραφίες 
τους και τα τυπικά ύψη εμφάνισής τους ανά περιοχή.  

 
 
 
 



Πίνακας 6.1 
Αντιστοιχία κατηγορίας νεφών, ονομασίας, συντομογραφίας και ύψους εμφάνισής τους 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΥΠΙΚΑ ΥΨΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΣΕ km 

   Πολικές Εύκρατες Τροπικές 

Ανώτερα 
Θύσανοι Ci (Cirrus) 

3-4 5-13 6-18 Θυσανοστρώματα Cs (Cirrostratus) 
Θυσανοσωρείτες Cc (Cirrocumulus) 

      

Μέσα 
Υψιστρώματα As (Altostratus) 

2-4 2-7 2-8 
Υψισωρείτες Ac (Altocumulus) 

      

Κατώτερα 
Στρώματα St (Stratus) 

≤2 ≤2 ≤2 Στρωματοσωρείτες Sc (Stratocumulus) 
Μελανοστρώματα Ns (Nimbostratus) 

      

Κατακόρυφης 
ανάπτυξης 

Σωρείτες Cu (Cumulus) 
0,5-6 0,5-6 0,5-6 Σωρειτομελανίες Cb 

(Cumulonimbus) 

 
Στο σχήμα 6.3, απεικονίζονται τα είδη των νεφών. Πιο αναλυτικά, εμφανίζονται τα νέφη στις 

τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες, η μορφή τους, τα σύμβολά τους και το ύψος εμφάνισής 
τους. 

Αξίζει να αναφερθεί, πως το κάθε είδος νέφους, παριστάνεται με ένα συγκεκριμένο σύμβολο σε 
πραγματικό μετεωρολογικό χάρτη. Ωστόσο, όταν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ακριβές είδος 
του νέφους, τότε στους χάρτες αποδίδεται η νέφωση γενικά.  

Η νέφωση, είναι το τμήμα του ουράνιου θόλου, που καλύπτεται από νέφη. Αποτελεί σπουδαίο 
κλιματολογικό κυρίως στοιχείο, γιατί ρυθμίζει την ηλιοφάνεια, δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια μιας ημέρας κατά το οποίο ο ήλιος λάμπει ελεύθερος χωρίς να καλύπτεται από νέφη, άρα 
το έδαφος δέχεται ανεμπόδιστα τα ποσά ακτινοβολίας. Η μέτρηση της νέφωσης γίνεται βάσει μιας 
κλίμακας που έχει οκτώ βαθμίδες. Η αντιστοιχία νέφωσης και εκτίμησης σε όγδοα είναι: 

 
o Μηδέν όγδοα, αντιστοιχούν σε αίθριο καιρό. 
o Ένα έως δυο όγδοα, αντιστοιχούν σε σχεδόν αίθριο καιρό. 
o Τρία έως τέσσερα όγδοα, αντιστοιχούν σε λίγο νεφελώδη καιρό. 
o Πέντε έως επτά όγδοα, αντιστοιχούν σε νεφελώδη καιρό. 
o Οκτώ όγδοα, αντιστοιχούν σε νεφοσκεπή ουρανό. 
 



 
 

Σχήμα 6.3. Είδη νεφών 
 
 

6.5  Ορατότητα και Ομίχλη 
 

Η ορατότητα, είναι η μέγιστη απόσταση στην οποία μπορούν να αναγνωριστούν κάποια 
αντικείμενα, κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

Η ορατότητα μπορεί να περιοριστεί για διάφορους λόγους, που κυρίως σχετίζονται με την 
ύπαρξη στον αέρα, είτε υδροσταγόνων, είτε στερεών σωματιδίων που αιωρούνται στην 
ατμόσφαιρα. Η ομίχλη, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν 
στον περιορισμό της ορατότητας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλήθος υδροσταγονιδίων που 
προέκυψαν από τη συμπύκνωση υδρατμών, σε περιοχές της ατμόσφαιρας που βρίσκονται πολύ 
κοντά στο έδαφος.  

Για να επικρατήσει καλή ορατότητα σε κάποια περιοχή, θα πρέπει, τόσο η θερμοκρασία του 
αέρα να είναι χαμηλότερη από την υποκείμενη επιφάνεια, όσο και η ένταση των επικρατούντων 
ανέμων να είναι μεγάλη, ώστε να τείνει να διαλύσει την ήδη σχηματισμένη ομίχλη ή να τείνει να 
διασπείρει τα αιωρούμενα σωματίδια που έχουν παραμείνει μέσα στην ατμόσφαιρα. 

Η ομίχλη δημιουργείται από τη συμπύκνωση των υδρατμών σε στρώματα της ατμόσφαιρας 
που βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου 
αριθμού υδροσταγονιδίων. Τα σταγονίδια αυτά διαχέουν το φως σε όλες τις διευθύνσεις, 
προκαλώντας τον περιορισμό της ορατότητας. Ο όρος ομίχλη (fog) χρησιμοποιείται από το Διεθνή 
Μετεωρολογικό Οργανισμό, όταν η ορατότητα δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. 

Στην περίπτωση που η οριζόντια ορατότητα είναι μεγαλύτερη από τα 1000 μέτρα, αλλά 
μικρότερη από τα 2000 μέτρα, τότε χρησιμοποιείται ο όρος υγρή αχλύς (mist), για να περιγράψει 
την ελάττωση της ορατότητας, που οφείλεται στη συγκέντρωση των υδροσταγονιδίων στην 
ατμόσφαιρα. 

Η ορατότητα, μπορεί να μειωθεί και για άλλους λόγους εκτός από τη συμπύκνωση των 
υδρατμών. Όταν κάποια στερεά αιωρούμενα σωματίδια, θεωρηθούν η αιτία για την ελάττωση της 
ορατότητας, για απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μέτρων, τότε χρησιμοποιείται ο όρος ξηρά αχλύς 
(haze). 

Η ομίχλη σχηματίζεται από τη ψύξη ενός μεγάλου όγκου αέρα, που βρίσκεται σε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δρόσου, με αποτέλεσμα να προκαλείται συμπύκνωση των 
υδρατμών. Η διαδικασία αυτή, είναι παρόμοια με τη διαδικασία που ακολουθείται στο σχηματισμό 
των νεφών, μόνο που στην περίπτωση της ομίχλης, η όλη πορεία που οδηγεί στο σχηματισμό της, 
πραγματοποιείται, είτε επάνω, είτε πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ή της θάλασσας. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, η δημιουργία της ομίχλης, μπορεί να προκύψει και από την εξάτμιση των 



υδρατμών στον αέρα. Συνοψίζοντας, ο σχηματισμός της ομίχλης οφείλεται: 

 Στην ψύξη του υγρού αέρα και 

 Στην εξάτμιση του νερού σε ψυχρό αέρα. 
Όπως προαναφέρθηκε, η χαμηλή τιμή της θερμοκρασίας του αέρα είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση, για να δημιουργηθεί η ομίχλη. Και επειδή η πτώση της θερμοκρασίας, μπορεί να 
επέλθει με διάφορους μηχανισμούς, κρίθηκε απαραίτητη, η διάκριση της ομίχλης, βάσει των 
μηχανισμών που προκαλούν την ελάττωση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά, οι μηχανισμοί αυτοί 
είναι με ακτινοβολία, με ανάμειξη και με οριζόντια και κατακόρυφη μεταφορά. Οι τύποι της ομίχλης, 
ανάλογα με τις φυσικές διαδικασίες που συνετέλεσαν στο σχηματισμό της, είναι: 

 
Ομίχλη ακτινοβολίας (radiation fog). 
Ομίχλη ανάμειξης (mixing or frontal fog). 
Ομίχλη οριζόντιας μεταφοράς (advection fog). 
Ομίχλη εξάτμισης (κατακόρυφης μεταφοράς) (steam fog). 
 

Το ύψος του στρώματος της ομίχλης, μπορεί να φτάσει τα 300 – 500 μέτρα πάνω από τη ξηρά 
και τα 15 – 20 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι, η ομίχλη μπορεί να αποβεί 
πολύ επικίνδυνη, για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε ξηρά ή θάλασσα, έχουν αναπτυχθεί διάφορες 
μέθοδοι, με σκοπό τη διάλυσή της. Η πιο γνωστή μέθοδος διάλυσής της, είναι η θέρμανση της 
περιοχής κατά μερικούς βαθμούς. Μπορεί να διαλυθεί ακόμα και με τη μέθοδο της υγροσκοπικής 
διασποράς, δηλαδή διασπείρονται στην ατμόσφαιρα κάποιοι χημικοί παράγοντες, που έχουν την 
ιδιότητα να απορροφούν και να δεσμεύουν τους υδρατμούς. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, όσο 
και επιτυχείς να ήταν οι παραπάνω τεχνικές και μέθοδοι, δεν εφαρμόστηκαν ευρέως, αλλά 
περιορισμένα, εξαιτίας του υψηλού τους κόστους. 

 
 
Ομίχλη ακτινοβολίας 
Η ομίχλη ακτινοβολίας σχηματίζεται πάνω από ξηρά, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις 

πρώτες πρωινές ώρες, με ανέφελο ουρανό και πολύ ασθενείς ανέμους. Ο μηχανισμός δημιουργίας 
της ομίχλης αυτής είναι η νυχτερινή ψύξη της επιφάνειας της Γης, λόγω της γήινης ακτινοβολίας. 
Πιο αναλυτικά, το έδαφος απελευθερώνει προς το διάστημα μέρος της ενέργειας που είχε δεχτεί 
στη διάρκεια της ημέρας από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να πέφτει η θερμοκρασία του εδάφους τη 
νύχτα και ως εκ τούτου ψύχεται και ο αέρας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη γήινη επιφάνεια. 
Η ψύξη αυτή προκαλεί τη συμπύκνωση των υδρατμών που περιέχονται στον αέρα, στην 
περίπτωση που η θερμοκρασία πέσει κάτω από το σημείο δρόσου, οπότε τα υδροσταγονίδια που 
σχηματίζονται με τον τρόπο αυτό παραμένουν στην ατμόσφαιρα μειώνοντας σημαντικά την 
ορατότητα (σχήμα 6.4). Η ελάχιστη θερμοκρασία του 24ώρου παρατηρείται μερικά λεπτά μετά την 
ανατολή του ήλιου, έτσι η μεγαλύτερη συχνότητα της ομίχλης συμβαίνει μια ώρα μετά την ανατολή. 
Το πάχος της ποικίλλει από 1 ως 300 μέτρα. 

 

 
Σχήμα 6.4. Διαδικασία σχηματισμού ομίχλης ακτινοβολίας 

 
Συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό αυτού του τύπου ομίχλης, είναι η ύπαρξη ενός ασθενή 

ανέμου, ο οποίος προκαλεί ανάμιξη του επιφανειακού στρώματος αέρα. Απαιτείται επίσης, μεγάλη 
υγρασία, ώστε να είναι δυνατόν να δημιουργηθεί συμπύκνωση υδρατμών. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο ο ουρανός να είναι ανέφελος, προκειμένου να διαφύγει ένα μεγάλο μέρος της γήινης 
ακτινοβολίας και έτσι να ενισχυθεί το φαινόμενο της νυχτερινής ψύξης του εδάφους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τα ποσά ενέργειας που θα διέφευγαν από τη Γη, δε θα ήταν ικανά να προκαλέσουν 
έντονη ψύξη, η οποία με τη σειρά της θα προκαλούσε την εμφάνιση της ομίχλης ακτινοβολίας. 

Η ομίχλη αυτού του τύπου εμφανίζεται σχεδόν πάντα στην ξηρά και σχηματίζεται πιο εύκολα 
στην ύπαιθρο παρά στις πόλεις. Στις πόλεις είναι λιγότερο συχνή, επειδή η απορρόφηση 



θερμότητας από τα κτίρια και την άσφαλτο, δεν ευνοεί τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στη 
διάρκεια της νύχτας. Η ομίχλη ακτινοβολίας είναι πιο συχνή το φθινόπωρο και το χειμώνα, επειδή 
οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, η υγρασία υψηλότερη και οι νύχτες μεγαλύτερες. 

Συνθήκες που τείνουν να διαλύσουν αυτήν την ομίχλη, είναι άνεμος έντασης πάνω από 6 με 7 
κόμβους, καθώς επίσης και η άνοδος της θερμοκρασίας του περιβάλλοντα αέρα. Γι’ αυτό και η 
πρωινή θέρμανση του εδάφους από τον ήλιο, η οποία επιφέρει με τη σειρά της θέρμανση και στον 
αέρα, διαλύει τις ομίχλες αυτές κατά τις 10:00 με 11:00 το πρωί. 

 
      Ομίχλη ανάμειξης 
 

Η ομίχλη ανάμειξης, είναι το είδος της ομίχλης το οποίο σχηματίζεται στην περίπτωση εκείνη 
που συναντώνται δυο αέριες μάζες διαφορετικής θερμοκρασίας και υγρασίας. Η δημιουργία αυτού 
του τύπου ομίχλης, προϋποθέτει η αέρια μάζα που θα προκύψει από τη συνάντηση των δυο 
επιμέρους αερίων μαζών, να έχει μικρότερη θερμοκρασία από αυτή που θα χρειαζόταν για να 
συγκρατηθούν οι υδρατμοί χωρίς να συμπυκνωθούν. Η μετωπική ομίχλη που αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί ειδική περίπτωση της ομίχλης ανάμειξης. 

 
Ομίχλη μεταφοράς 
 
Η ομίχλη μεταφοράς δημιουργείται και πάνω από ξηρά και πάνω από θάλασσα, αρκεί θερμός 

και υγρός αέρας να μεταφερθεί πάνω από ψυχρότερη επιφάνεια (σχήμα 6.5). Η αέρια μάζα τότε 
ψύχεται, συμπυκνώνοντας ένα μέρος των υδρατμών που περιέχει. 

 
 

Σχήμα 6.5. Διαδικασία σχηματισμού ομίχλης μεταφοράς 
 
Ευνοϊκές συνθήκες σχηματισμού αυτού του τύπου ομίχλης είναι η επικράτηση ασθενών 

ανέμων μέχρι 3 Beaufort, οι οποίοι τείνουν να μεταφέρουν τη θερμή και υγρή αέρια μάζα, πάνω 
από ψυχρή επιφάνεια. Απαραίτητη προϋπόθεση, αποτελεί επίσης η αυξημένη υγρασία της 
ατμόσφαιρας στα χαμηλά της στρώματα. Και όσο αφορά τις θερμοκρασίες, θα πρέπει η 
θερμοκρασία του αέρα να τείνει να εξισωθεί με τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου και επιπλέον 
να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία της υποκείμενης επιφάνειας. 

Ομίχλη οριζόντιας μεταφοράς συμβαίνει συνήθως το χειμώνα, την άνοιξη και στις αρχές 
καλοκαιριού. Ανάλογα με την ποσότητα των υδρατμών που συμπυκνώνονται, η ομίχλη αυτή μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως αραιή, μέτρια ή πυκνή. Η ομίχλη αυτού του τύπου, παρατηρείται πάνω την 
ξηρά, συχνά κατά την ψυχρή περίοδο, όταν θαλάσσιες αέριες μάζες που παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη θερμοκρασία από την αντίστοιχη της ξηράς, μεταφέρονται πάνω από ηπειρωτικές 
εκτάσεις και ψύχονται. Μπορούν, ωστόσο, να παρατηρηθούν και πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις, 
στην περίπτωση που ο αέρας πάνω από ένα θερμό θαλάσσιο ρεύμα, πλησιάσει σε περιοχή που 
επικρατεί ένα ψυχρό θαλάσσιο ρεύμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η ομίχλη οριζόντιας 
μεταφοράς που σχηματίζεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο γεωγραφικό πλάτος της Νέας Υόρκης, 
όπου συναντώνται το ψυχρό βόρειο ρεύμα του Labrador με το θερμό νότιο ρεύμα Golf Stream.  

Συνθήκες που οδηγούν στη διάλυση της ομίχλης μεταφοράς, είναι η άπνοια, καθώς έτσι δε θα 
μπορέσει να μεταφερθεί η αέρια μάζα. Άνεμοι ισχυροί μεγαλύτεροι των 10 κόμβων, τείνουν να 
διαλύσουν την ομίχλη και τέλος η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου μπορεί να επιφέρει το ίδιο 
αποτέλεσμα. 

 
Ομίχλη εξάτμισης 
 
Ο θαλάσσιος καπνός λέγεται και ομίχλη εξάτμισης. Σχηματίζεται στην επιφάνεια θαλασσών ή 

μεγάλων λιμνών, όταν ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει μικρότερη θερμοκρασία από εκείνη της υδάτινης 
επιφάνειας. Ο όρος ομίχλη εξάτμισης, τη χαρακτηρίζει εξαιτίας της γρήγορης εξάτμισης των 
υδρατμών από την υποκείμενη θερμότερη θάλασσα, οι οποίοι συμπυκνώνονται τελικά, μέσα στην 



ψυχρή μάζα αέρα. Η θάλασσα που παρέχει μεγάλες ποσότητες θερμότητας αποδίδει τεράστιες 
ποσότητες υδρατμών, οι οποίοι συμπυκνώνονται γρήγορα μέσα στον ψυχρό αέρα.   

Η ομίχλη αυτή σχηματίζεται, εφόσον η διαφορά θερμοκρασίας αέρα και θάλασσας είναι 
μεγαλύτερη των 9 βαθμών Κελσίου. Αυτό είναι πιο εφικτό να παρατηρηθεί τους χειμερινούς μήνες. 
Συναντάται στις πολικές περιοχές, όπου η θερμοκρασία του αέρα είναι πολύ χαμηλή (συνήθως 
κάτω από τους -10ο C), αλλά μπορεί και να σχηματιστεί και σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Γενικά 
πρόκειται για αραιή ομίχλη. Η ορατότητα είναι περίπου 1 ναυτικό μίλι και μπορεί να επεκτείνεται σε 
ύψος 1500 μέτρα. 
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ΚΥΚΛΩΝΕΣ 

 
 
 

7.1 Γενικά 
 
 Οι κυκλώνες των τροπικών είναι ατμοσφαιρικές στροβιλοειδείς διαταραχές που δημιουργούνται 
στους τροπικούς. Είναι συστήματα χαμηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων  με έκταση πολύ μικρότερη 
από αυτή των βαρομετρικών χαμηλών των μέσων και εύκρατων πλατών και συνήθως με πολύ 
μεγαλύτερη ισχύ. Είναι από τα πιο βίαια και καταστρεπτικά καιρικά φαινόμενα, με ανέμους 
θυελλώδεις ακόμα και της τάξης των 150 κόμβων . 
     Η διάμετρος ενός τροπικού κυκλώνα κυμαίνεται από 50 έως 1000 μίλια και σπάνια είναι 
μικρότερη από 50 ή μεγαλύτερη από 500. Τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνά τα 100 μίλια. 
Αρχικά η διάμετρος ενός κυκλώνα είναι μικρή, όσο όμως αυτός μετακινείται, αυξάνεται και παίρνει 
τις μεγαλύτερες της τιμές όταν το σύστημα κοντεύει να διαλυθεί.  

Οι κυκλώνες σχηματίζονται κυρίως στις δυτικές πλευρές των ωκεάνιων τμημάτων στα τροπικά 
πλάτη. Για την δημιουργία τους απαιτείται σχετικά υψηλή θερμοκρασία επιφανείας θάλασσας 
(τουλάχιστον 26οC). Συνοδεύονται από ανώμαλες καιρικές καταστάσεις, όπως θυελλώδεις 
ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές και καθώς μετακινούνται πάνω από τους ωκεανούς 
δημιουργούν υψηλό κυματισμό. Έτσι,  η αντιμετώπιση τους  απαιτεί γνώση και εμπειρία από τον 
ναυτικό. Ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές ενός κυκλώνα, ο ναυτικός έχει ν’ αντιμετωπίσει εξαιρετικά 
επικίνδυνες καιρικές καταστάσεις.   
      Στο σχήμα 7.1, παριστάνεται ένας τροπικός κυκλώνας, όπως απεικονίζεται από μετεωρολογικό 
δορυφόρο. 
     Πρέπει να τονιστεί ότι, για τους κυκλώνες, μόνο γενικές αναφορές και περιγραφές μπορούν να 
γίνουν. Άλλωστε οι κυκλώνες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος, αλλά και την ένταση των 
καιρικών φαινομένων που τους συνοδεύουν.  
         
     Στο χάρτη καιρού, οι κυκλώνες απεικονίζονται με ισοβαρείς σχεδόν κυκλικές, χωρίς μέτωπα. Αν 
και ελάχιστες μετρήσεις έχουν καταγραφεί στο κέντρο αυτών των συστημάτων, πιθανές τιμές 
πιέσεων για το κέντρο είναι της τάξης των 940 – 960 hPa.  Όμως έχουν καταγραφεί και πολύ 
χαμηλότερες μετρήσεις στην πίεση, όπως για παράδειγμα σε ένα κυκλώνα που πέρασε κοντά στη 
Φλώριδα στις 2 Σεπτεμβρίου 1935, η πίεση έπεσε στα 893 hPa. Η πίεση ελαττώνεται πολύ από 
την περιφέρεια προς το κέντρο. Δηλαδή, στους κυκλώνες των τροπικών ένα από τα σπουδαιότερα 
χαρακτηριστικά είναι οι τεράστιες βαροβαθμίδες πράγμα που δημιουργεί τους τόσο βίαιους 
ανέμους και όχι οι απόλυτες τιμές της πίεσης.  
     Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) κατατάσσει τις διαταραχές αυτού του 
είδους σε κατηγορίες, με κριτήριο την ένταση των ανέμων, όπως φαίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Πίνακας 7.1.  
Σύνδεση κατηγορίας κυκλώνα με την ένταση των ανέμων που τη συνοδεύουν. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 

BEAUFORT 

Τροπική Ύφεση < 7 

Μέτρια τροπική ύφεση 8 – 9 

Σφοδρή τροπική 
θύελλα 

10 – 11 

Τροπικός κυκλώνας 12 



 
 

Σχήμα 7.1. Δορυφορική εικόνα του κυκλώνα Nargis, που έπληξε την Myanmar στον Κόλπο 
της Βεγγάλης, στις 26 Αυγούστου 2008. 

 
Σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιείται και τοπική ονοματολογία όπως: 
Χαρικέιν (Hurricane) στις περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού, Καραϊβικής, κόλπου του Μεξικού και 
Βορειοανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.  
Τυφώνας (Typhoon) στις περιοχές του ΒΔ Ειρηνικού ωκεανού, Ιαπωνίας, κόλπου Βεγγάλης και 
Αραβικής Θάλασσας. 
Κυκλώνας (Cyclone) στις περιοχές του Ινδικού ωκεανού. 
Γουίλλι-Γουίλλις (Willy-Willis) στις περιοχές της Αυστραλίας. 
Μπαγκουίος (Baguios) στις περιοχές των Φιλιππίνων. 
 

Οι ειδικοί επιστήμονες, προκειμένου να εκτιμήσουν τη συμπεριφορά των τροπικών κυκλώνων 
και να παρέχουν πληροφορίες γι’ αυτούς όπου χρειάζεται, χρησιμοποιούν μια κλίμακα από το 1 
μέχρι το 5 και η οποία περιλαμβάνει τα μετεωρολογικά στοιχεία: ένταση ανέμου, ατμοσφαιρική 
πίεση στο κέντρο και ανύψωση της στάθμης της θάλασσας. 

 
Κατηγορία 1: Άνεμος 64 – 83 κόμβους 
                        Πίεση στο κέντρο μεγαλύτερη από 980 hPa 
                        Ανύψωση στάθμης της θάλασσας 1 – 2 μέτρα 
Κατηγορία 2: Άνεμος 84 – 96 κόμβους 
                        Πίεση στο κέντρο του 965 – 979 hPa 
                        Ανύψωση στάθμης της θάλασσας 2 – 3 μέτρα 
Κατηγορία 3: Άνεμος 97 – 113κόμβους 
                        Πίεση στο κέντρο του 945 – 964 hPa 
                        Ανύψωση στάθμης της θάλασσας 3 – 4 μέτρα 
Κατηγορία 4: Άνεμος 114 – 135 κόμβους 
                        Πίεση στο κέντρο του 920 – 944 hPa 
                        Ανύψωση στάθμης της θάλασσας 4 – 6 μέτρα 
Κατηγορία 5: Άνεμος μεγαλύτερος από 135 κόμβους 
                        Πίεση στο κέντρο μικρότερη από 920 hPa 
                        Ανύψωση στάθμης της θάλασσας μεγαλύτερη από 6 μέτρα 



 
     Μεταξύ των τροπικών κυκλώνων και των εξωτροπικών υφέσεων, των βαρομετρικών χαμηλών 
δηλαδή, υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Η βασικότερη είναι ότι και τα δύο συστήματα ανήκουν στην 
κατηγορία των συστημάτων χαμηλής πίεσης. Και στα δύο συστήματα επίσης ο άνεμος επίσης 
πνέει αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού στο βόρειο και σύμφωνα με τους δείκτες στο νότιο 
ημισφαίριο. Αξίζει, ωστόσο, να σταθεί κανείς στις κυριότερες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο 
συστημάτων: 
 

1. Οι τιμές στο κέντρο ενός τροπικού κυκλώνα είναι μικρότερες από αυτές μιας τυπικής 
ύφεσης. Κατά μέσο όρο η πίεση στο κέντρο των κυκλώνων είναι 960 hPa. Σε μερικές 
περιπτώσεις συμβαίνει η πίεση στο κέντρο κάποιου τροπικού κυκλώνα να μη διαφέρει 
πολύ από την πίεση στο κέντρο μιας πολύ βαθιάς εξωτροπικής ύφεσης, η οποία μπορεί 
να είναι και 960 hPa. Ενδεικτικά η πίεση στο κέντρο μιας πολύ βαθιάς ύφεσης μπορεί 
να φτάσει τα 960 hPa, ενώ έχει παρατηρηθεί πίεση 887 hPa στο κέντρο ενός ισχυρού 
τροπικού κυκλώνα.    

2. Η διάμετρος των τροπικών κυκλώνων είναι συνήθως μικρότερη των 500 μιλίων, σε 
αντίθεση με τις υφέσεις που φθάνουν συνήθως τα 1000 μίλια. 

3. Ο κυκλώνας αντλεί την ενέργεια του από την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια της 
θερμής τροπικής θάλασσας, ενώ η ύφεση αντλεί ενέργεια από τα μέσα και ανώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι κυκλώνες αποδυναμώνονται όταν 
εισέλθουν στην ξηρά, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τις εξωτροπικές υφέσεις.  

4. Οι κυκλώνες των τροπικών χαρακτηρίζονται από πολύ μεγαλύτερες βαροβαθμίδες, από 
αυτές των υφέσεων. Γι’ αυτό, άλλωστε, και οι άνεμοι είναι τόσο πολύ ισχυρότεροι σε 
σχέση με των υφέσεων. 

5. Οι τροπικοί κυκλώνες εμφανίζονται κυρίως προς το τέλος του καλοκαιριού με αρχές 
φθινοπώρου για κάθε ημισφαίριο αντίστοιχα, ενώ τα βαρομετρικά χαμηλά είναι 
περισσότερο συχνά τους ψυχρούς μήνες. 

6. Οι τροπικοί κυκλώνες κινούνται αρχικά και πριν το σημείο καμπής τους (βλέπε  
παράγραφο 7.4) προς τα δυτικά, ενώ οι υφέσεις σχεδόν πάντα προς τα ανατολικά.   

7. Οι κυκλώνες δίνουν πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχής από τις εξωτροπικές υφέσεις. 
Πράγματι, συνοδεύονται από πολύ καταρρακτώδεις βροχές, που τα βαρομετρικά 
χαμηλά δεν εμφανίζουν.  

8. Οι κυκλώνες παρουσιάζουν θερμική ομοιογένεια, πράγμα που δεν συμβαίνει στις 
μετωπικές υφέσεις εξαιτίας της ύπαρξης θερμού και ψυχρού τομέα.  

9. Οι κυκλώνες προκαλούν τεράστιες καταστροφές στο πέρασμα τους, ιδίως όταν 
εισέρχονται στην ξηρά, ενώ στη θάλασσα αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τα πλοία. Τα 
βαρομετρικά χαμηλά δεν συσχετίζονται με τόσο μεγάλες καταστροφές.  

 
     Οι τροπικοί κυκλώνες αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τα πλοία που ταξιδεύουν  και για τις 

παράκτιες περιοχές στις οποίες εισέρχονται. Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν την ζωή τους 
από το πέρασμα κυκλώνων και όσο για τις ζημιές που προκαλούνται, είναι ανυπολόγιστες. Γι’ αυτό 
η προστασία από τους κυκλώνες στηρίζεται κυρίως στην σωστή και έγκαιρη ενημέρωση, είτε από 
Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, είτε από αρμόδιες αρχές ή και από παραπλέοντα πλοία που στην 
περιοχή τους θα εντοπίσουν κάποιο κυκλώνα. Σήμερα οι μετεωρολογικοί δορυφόροι, αεροπλάνα ή 
και επίλεκτα πλοία σταθμοί, αλλά και ο σύγχρονος τεχνικός εξοπλισμός όπως το τηλεομοιότυπο, τα 
δορυφορικά μέσα επικοινωνίας, το Navtex, οι ασύρματοι κ.λ.π., παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες 
που σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία μπορούν να αποτρέψουν τα χειρότερα.  
 
 
7.2 Χειριστό και επικίνδυνο ημικύκλιο 
 
 Επικίνδυνο ημικύκλιο (dangerous semi-circle) καλείται το δεξιό ημικύκλιο σε σχέση με την 
τροχιά του κυκλώνα στο βόρειο ημισφαίριο και το αριστερό στο νότιο. Αυτό, επομένως, βρίσκεται 
πάντοτε κατά την διάβαση από το σημείο καμπής στο εσωτερικό της τροχιάς (σχήματα 7.2, 7.5 και 
7.6). Στο επικίνδυνο ημικύκλιο η φορά των ανέμων τείνει να φέρει το πλοίο μπροστά από το κέντρο 
του κυκλώνα, δηλαδή σε περιοχή από την οποία θα περάσει το κέντρο.  
 



  Επικίνδυνο τεταρτοκύκλιο (dangerous quadrant), καλείται το προπορευόμενο τμήμα του 
επικίνδυνου ημικυκλίου στο οποίο οι άνεμοι πνέουν προς την πλευρά της τροχιάς (σχήματα 7.5 και 
7.6). 
 
    Χειριστό ημικύκλιο ή πλεύσιμο (navigable semi-circle), καλείται το ημικύκλιο το οποίο 
βρίσκεται αριστερά της τροχιάς στο β. ημισφαίριο και δεξιά αυτής στο νότιο. Εδώ η φορά των 
ανέμων τείνει να φέρει το πλοίο πίσω από το κέντρο του κυκλώνα. 
     Οι κυκλώνες των τροπικών είναι επικίνδυνοι για την ναυτιλία σε όλο το εύρος τους. Όπως 
γίνεται κατανοητό από τους παραπάνω ορισμούς, αλλά και από τα σχήματα 7.5 και 7.6, ο κίνδυνος 
γίνεται μεγαλύτερος στο επικίνδυνο ημικύκλιο για κάθε ημισφαίριο. Οι άνεμοι στο επικίνδυνο 
ημικύκλιο είναι ισχυρότεροι από ότι στο χειριστό, γιατί ενισχύονται από τους πλανητικούς ανέμους 
της γενικής κυκλοφορίας (σχήμα 7.2). Στην περίπτωση του βορείου ημισφαιρίου, όπως φαίνεται και 
από το σχήμα 7.2 οι βορειοανατολικοί – ανατολικοί επικρατούντες πλανητικοί άνεμοι είναι σχεδόν 
παράλληλοι με την διεύθυνση των ανέμων του επικίνδυνου ημικυκλίου και κυρίως του επικίνδυνου 
τεταρτοκυκλίου, το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο τμήμα του τροπικού κυκλώνα, γιατί εκεί οι άνεμοι 
έχουν την μεγαλύτερή τους ένταση. Στην περίπτωση του νοτίου ημισφαιρίου ισχύει το αντίθετο.  
     Ακολουθεί παρακάτω συγκεντρωμένη η ορολογία των τροπικών κυκλώνων, μέρος της οποίας 
απεικονίζεται στα σχήματα 7.5 και 7.6: 
 
      Σημείο καμπής (vertex ή cod) ή ανακαμπύλωσης:  Ονομάζεται το δυτικότερο σημείο, στο 
οποίο φθάνει ο τροπικός κυκλώνας, μετά από το οποίο αρχίζει ν’ αλλάζει πορεία.  
 

Τροχιά (path): Ονομάζεται η κατεύθυνση στην οποία κινείται το κέντρο του κυκλώνα. 
 
Ίχνος (track): Ονομάζεται η ακολουθία των θέσεων, από τις οποίες έχει περάσει το κέντρο του 

κυκλώνα. 
 
Πεδίο διαταραχής (storm field): Ονομάζεται η οριζόντια περιοχή (έκταση), όπου λαμβάνουν 

μέρος τα φαινόμενα που συνοδεύουν τον κυκλώνα. 
 
Πηγή διαταραχής (source region): Ονομάζεται η περιοχή στην οποία πρωτοεμφανίστηκε η 

ατμοσφαιρική διαταραχή, δηλαδή ο κυκλώνας. 
 
Μάτι του κυκλώνα (eye of the storm): Ονομάζεται το κέντρο του κυκλώνα. Η ονομασία του 

οφείλεται στο ότι δεν είναι ποτέ νεφοσκεπές. 

 
Γωνία σύγκλισης (angle of indraught): Ονομάζεται η γωνία η οποία σχηματίζεται από τη 

διεύθυνση του ανέμου που τέμνει τις ισοβαρείς. 
 
Στρόβιλος (vortex): Ονομάζεται η κεντρική περιοχή του κυκλώνα, όπου παρατηρείται άπνοια. 

Σ’ αυτήν παρατηρείται και η μικρότερη πίεση με αποτέλεσμα να παρατηρείται θαλασσοταραχή 
χωρίς άνεμο. 

 
Γραμμή αυλώνος (trough line): Ονομάζεται η γραμμή που είναι κάθετη στην τροχιά προς το 

κέντρο του κυκλώνα. Η γραμμή αυτή διαχωρίζει την περιοχή πτώσης και ανόδου της βαρομετρικής 
πίεσης στον κυκλώνα. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα 7.2. Τροχιές των τροπικών κυκλώνων 
 
      
7.3 Αίτια σχηματισμού τροπικών κυκλώνων 
 
Ενώ είναι γνωστά μέχρι σήμερα αρκετά για τη δομή, το μηχανισμό δημιουργίας και τη 
συμπεριφορά των τροπικών κυκλώνων, ωστόσο, δεν είναι πλήρως γνωστή η ουσιαστική 
γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας τους. Η έρευνα πάντως έχει αναδείξει τις παρακάτω συνθήκες 
ως ευνοϊκότερες για την δημιουργία ενός τροπικού κυκλώνα:  

1. Ύπαρξη αερίου στρώματος υγρού, ασταθούς και μεγάλου σχετικά πάχους. Τέτοια 
στρώματα βρίσκονται πάνω από θαλάσσιες περιοχές, όπου παρατηρούνται μεγάλες τιμές 
θερμοκρασίας επιφανείας θάλασσας. Έτσι οι κυκλώνες δημιουργούνται σε θαλάσσιες 
περιοχές, όπου η θερμοκρασία επιφανείας της θάλασσας είναι τουλάχιστον 26οC – 27oC. 
Ένα παράδειγμα είναι, οι τροπικές περιοχές στα δυτικά ωκεάνια τμήματα το τέλος του 
καλοκαιριού και τις αρχές φθινοπώρου σε κάθε ημισφαίριο.  

2. Ύπαρξη μικρής μεταβολής του ανέμου με το ύψος στην κατώτερη τροπόσφαιρα. 
(wind shear)  

3. Προΰπαρξη ελαφριάς κυκλωνικής κυκλοφορίας (π.χ. τροπική ύφεση) 
 
 
 



7.4 Περιοχές και εποχές εμφάνισης των τροπικών κυκλώνων 
 

Οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται οι κυκλώνες των τροπικών φαίνονται στο σχήμα 7.3, 
όπου παρουσιάζονται οι συνηθέστερες τροχιές τους και η μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης τους 
ανά περιοχή. 
Στον πίνακα 7.2, φαίνονται συγκεντρωτικά ανά περιοχή οι ονομασίες των κυκλώνων, οι εποχές με 
την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισής τους και οι μήνες μεγαλύτερης επικινδυνότητάς τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 7.3. Τυπικές περιοχές τροπικών κυκλώνων και μέσες τιμές ετήσιας συχνότητας 

εμφάνισής τους. 
 

Πίνακας 7.2. Ονομασίες κυκλώνων ανά περιοχή και οι μήνες που παρουσιάζουν 
σφοδρότητα 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΟΧΗ 

ΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΚΥΚΛΩΝΩΝ 

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 

ΑΠΟΨΗ 
ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ 

Βόρειος Ατλαντικός Χαρικέιν 
Από Ιούνιο μέχρι 

Νοέμβριο 
381 Σεπτέμβριος 

Νότιος Ατλαντικός Εξαιρετικά σπάνια 

Αραβική Θάλασσα Κυκλώνας 

Από Απρίλιο μέχρι 
Ιούλιο και από 

Σεπτέμβρη μέχρι 
Ιανουάριο 

82 

Στην αλλαγή των 
μουσσώνων: 

Μάιο και Ιούνιο, 
Οκτώβριο και 

Νοέμβριο 

Κόλπος της Βεγγάλης Κυκλώνας 

Από Απρίλιο μέχρι 
Δεκέμβριο αλλά έχουν 
καταγραφεί σε όλους 

τους μήνες 

256 
Ιούνιος, Ιούλιος, 
Οκτώβρης και 

Νοέμβριος 

Δυτικά του Βόρειου 
Ειρηνικού και Σινική 

Θάλασσα 
Τυφώνας 

Όλοι οι μήνες (κυρίως 
από Ιούλιο μέχρι 

Νοέμβριο) 
989 

Ιούλιος, 
Αύγουστος και 
Σεπτέμβριος 

Ανατολικά του Βόρειου 
Ειρηνικού 

Χαρικέιν 
Από Ιούνιο μέχρι 

Νοέμβριο 
176 Σεπτέμβριος 

Δυτικά του Νότιου 
Ειρηνικού 

Χαρικέιν 
Από Δεκέμβριο μέχρι 

Απρίλιο 
245 

Ιανουάριος, 
Φεβρουάριος και 

Μάρτιος 

Νότιος Ινδικός Ωκεανός Κυκλώνας 
Από Νοέμβριο μέχρι 

Απρίλιο 
739 

Ιανουάριος και 
Φεβρουάριος 

Βορειοδυτική Αυστραλία Κυκλώνας 
Από Δεκέμβριο μέχρι 

Απρίλιο 
106 

Ιανουάριος και 
Φεβρουάριος 



7.5 Προγνωστικά για την προσέγγιση των τροπικών κυκλώνων 
 
     Στις περιοχές όπου παρατηρούνται τροπικοί κυκλώνες, ιδίως κατά την διάρκεια της εποχής 
εμφάνισης τους, ο ναυτιλλόμενος πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση ώστε να μην 
αιφνιδιαστεί από την παρουσία κυκλώνα. Ευτυχώς η φύση παρέχει τα προειδοποιητικά σημάδια 
της παρουσίας κυκλώνα, που όταν γίνονται αντιληπτά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
αποφυγή διάβασης του πλοίου από τις κεντρικές περιοχές του.  
     Με την σύγχρονη τεχνολογία η πρόβλεψη για την προσέγγιση ενός τροπικού κυκλώνα, 
πραγματοποιείται από δίκτυο μετεωρολογικών δορυφόρων που τους παρακολουθούν από την 
στιγμή της δημιουργίας τους, καταγράφοντας όλα τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι οι Μετεωρολογικές 
Υπηρεσίες και οι παράκτιοι σταθμοί εκδίδουν έκτακτες προειδοποιήσεις προς τα πλοία που 
ταξιδεύουν σε περιοχές επικινδυνότητας, εξαιτίας της παρουσίας ενός κυκλώνα στην περιοχή 
πλεύσης τους για την θέση, την ένταση και την κίνησή τους.  
     Επίσης έκτακτες παρατηρήσεις για την ύπαρξη των τροπικών κυκλώνων εκπέμπονται και από 
τα ίδια τα πλοία. Πράγματι, τα πλοία που συναντούν τροπικό κυκλώνα, είναι υποχρεωμένα να τον 
αναφέρουν μέσω ασυρμάτου και να ειδοποιούν αμέσως με έκτακτη μετεωρολογική παρατήρηση 
την Μετεωρολογική Υπηρεσία της περιοχής, καθώς και τα παραπλέοντα πλοία, όπως αναφέρεται 
στη Διεθνή Συνθήκη για την Ασφάλεια της Ζωής στη θάλασσα.  
     Έτσι ο πλοίαρχος βασιζόμενος όχι μόνο στις έκτακτες προειδοποιήσεις που λαμβάνει μέσω 
ασυρμάτου και άλλων μέσων επικοινωνίας πάνω στο πλοίο, αλλά και στις προσωπικές του 
παρατηρήσεις, είναι δυνατό να αποφύγει να θέσει το πλοίο του στον μεγάλο κίνδυνο της 
προσέγγισης στην περιοχή του κυκλώνα.  
     Ο πλοίαρχος μπορεί να έχει υπ’ όψη του και τις ακόλουθες οδηγίες, τόσο για την εξακρίβωση 
του αν υπάρχει ή όχι κυκλώνας στην περιοχή πλεύσης του πλοίου του, όσο και για τον καθορισμό 
της θέσης του.  
 

1. Αν σε μία περιοχή που εμφανίζονται τροπικοί κυκλώνες, η ατμοσφαιρική πίεση είναι 3 ή 
περισσότερα hPa κατώτερη από την μέση τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης για την εποχή και 
την θέση που βρίσκεται το πλοίο, ή υπάρχει έντονη διαφοροποίηση από την ημερήσια 
κύμανση της ατμοσφαιρικής πίεσης στα τροπικά πλάτη (σχήμα 7.4), τότε ο πλοίαρχος 
πρέπει να είναι προσεκτικός για παρουσία κυκλώνα. Αν η πίεση είναι κατώτερη κατά 5 hPa 
ή περισσότερο, υπάρχει πιθανότητα ο κυκλώνας να βρίσκεται σε απόσταση 200 περίπου 
μίλια από το πλοίο. Αν η πίεση που δείχνει το βαρόμετρο ή ο βαρογράφος βρίσκεται σε 
πτώση, αλλά η ημερήσια πορεία της δεν εξαφανίζεται, τότε το κέντρο του κυκλώνα περνά 
σε απόσταση 120-500 μιλίων από το πλοίο. Αν η πτώση είναι μεγαλύτερη και η ημερήσια 
κύμανση εξαφανίζεται, τότε το κέντρο του κυκλώνα βρίσκεται σε απόσταση 80 – 120 μιλίων. 
Τέλος αν η πτώση είναι απότομη και μεγάλη, τότε η απόσταση του πλοίου από το κέντρο 
είναι 10 – 60 μίλια.  

2. Αν οι άνεμοι παρουσιάζουν διεύθυνση και ταχύτητα πολύ διαφορετική από τη διεύθυνση και 
ταχύτητα των επικρατούντων ανέμων στην περιοχή, τότε σημαίνει, τις πιο πολλές φορές, ότι 
έρχεται κυκλώνας. 

3. Αν ο κυματισμός έχει διεύθυνση διαφορετική από την διεύθυνση του ανέμου, τότε σημαίνει 
ότι πλησιάζει κυκλώνας. 

4. Αν ανάμεσα στον κυκλώνα και στο πλοίο δε μεσολαβεί ξηρά και παρατηρείται κυματισμός 
δυσανάλογος με την ένταση του ανέμου, τότε προς την διεύθυνση από την οποία έρχεται ο 
κυματισμός, υπάρχει πιθανότητα να βρίσκεται κυκλώνας.  

5. Η αποθαλασσιά που προκαλείται από κυκλώνα μπορεί να φτάσει σε απόσταση και 1000 
μιλίων από το κέντρο του κυκλώνα. Γι’ αυτό πολλές φορές παρατηρείται, πριν αρχίσει να 
πέφτει η ατμοσφαιρική πίεση.  

6. Αν η μέρα είναι αίθρια και με εξαιρετική ορατότητα, αλλά με ατμόσφαιρα καταθλιπτική, 
σημαίνει ότι έρχεται κυκλώνας. Οι συνθήκες αυτές ακολουθούνται και από την εμφάνιση 
εκτεταμένου θυσάνου (Cirrus) σε σχήμα V που κατευθύνεται προς την διεύθυνση του 
κυκλώνα.  

7. Το Radar 3 cm, που συνήθως βρίσκεται στα εμπορικά πλοία μπορεί να εντοπίσει τη ζώνη 
βροχής μέσα στον κυκλώνα σε απόσταση 30 μίλια. Έτσι η χρησιμότητα του για την 
προειδοποίηση τέτοιων τροπικών καταιγίδων, είναι πολύ περιορισμένη. Σε μεγαλύτερη 
απόσταση μπορεί να εντοπίσει με Radar 10 cm. Αυτό όμως δεν έχει για τον ναυτιλλόμενο 



μεγάλη σημασία, γιατί όταν το πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 30-50 μιλίων από το κέντρο 
του κυκλώνα, τότε από τους θυελλώδεις ανέμους, το μεγάλο κυματισμό και άλλα φαινόμενα, 
μπορεί να διαπιστωθεί ότι βρίσκεται μέσα ή πολύ κοντά στον κυκλώνα.  

 
     Όπως όμως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πιο αποτελεσματικό μέσο για το καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς ενός κυκλώνα σε μια περιοχή είναι οι μετεωρολογικοί 
δορυφόροι.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7.4.  Ημερήσια κύμανση της πίεσης στους τροπικούς 
 
 
7.6 Χειρισμοί πλοίου που βρίσκεται κοντά ή μέσα σε κυκλώνα 
 
 Α. Βόρειο ημισφαίριο 
Δεξί ή επικίνδυνο ημικύκλιο. Φέρνουμε το πλοίο εν αντιμονή (heave – to) (δηλαδή σε κατάσταση 
επιβράδυνσης, όπου το πλοίο δεν κινείται επί της ουσίας, παρά επιτρέπει στο πλήρωμα να 
περιμένει, είτε για να διεκπεραιώσει κάποια άλλη εργασία, είτε για να επιτρέψει σε κάποιο ισχυρό 
ρεύμα ή άνεμο να εξελιχθεί, προτού το πλοίο συνεχίσει την πορεία του), οπότε αν ο άνεμος 
μεταπίπτει προς τα δεξιά, δηλαδή σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού (ανάδρομη φορά – 
veering), το πλοίο βρίσκεται στο επικίνδυνο ημικύκλιο. Οπότε πρέπει με όλη του την ταχύτητα 
κρατώντας τον άνεμο 1 – 4 ανεμορρόμβους προς την δεξιά του παρειά να πλεύσει (on starboard 
bow, hauling round to starboard), εφ’ όσον μπορεί μέχρι που να βγει από τον κυκλώνα (σχήμα 
7.5, πλοίο Α).  Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για χειρισμούς ή αν πρόκειται για ιστιοφόρο πρέπει 
να αντιμείνει με δεξιούς πρόποδες (heave to on the starboard tack). 
       
Αριστερό ή πλεύσιμο ημικύκλιο.  Αν ο άνεμος μεταπίπτει προς τ’ αριστερά, δηλαδή αντίθετα από 
τους δείκτες του ρολογιού (ορθή φορά – backing), τότε το πλοίο βρίσκεται στο χειριστό ημικύκλιο. 
Οπότε πρέπει να φέρει τον άνεμο πλήρως στο δεξιό ισχύο (είτε πρόκειται για μηχανοκίνητο είτε για 
ιστιοφόρο) και διατηρώντας τον έτσι και με όλη του την διαθέσιμη ταχύτητα να πλέει (on starboard 
quarter, hauling round to port),  μέχρι να βγει από τον κυκλώνα (σχήμα 7.5, πλοίο Β). Αν δεν 
υπάρχει αρκετός χώρος για χειρισμούς, πρέπει να αντιμείνει με όποιον πρόποδα θεωρηθεί 
ασφαλέστερος κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.  
 
Πλοίο επί της τροχιάς του κυκλώνα, προπορευόμενο (σχήμα 7.5, πλοίο C). Σε αντιμονή, αν ο 
άνεμος παραμένει σταθερός σε διεύθυνση, το πλοίο θα βρίσκεται επί της τροχιάς του κυκλώνα, 
οπότε πρέπει να φέρει τον άνεμο στο δεξιό ισχύο και με όλη την διαθέσιμη ταχύτητα να πλεύσει 
προς το χειριστό ημικύκλιο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος να το κάνει αυτό, καλύτερα θα ήταν 
να προωθηθεί μέσα στο επικίνδυνο ημικύκλιο, από το να μείνει στην τροχιά του κυκλώνα, αλλά να 
είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανακαμπύλωση.  
 
Πλοίο που προσπερνά τον κυκλώνα (σχήμα 7.5, πλοίο D). Καθόλου απίθανο για τα σημερινά 



πλοία. Σε αντιμονή ο άνεμος στρίβει προς τα δεξιά και η πίεση αυξάνει, που σημαίνει ότι το πλοίο D 
βρίσκεται στο πίσω τεταρτοκύκλιο του επικινδύνου ημικυκλίου. Πρέπει τότε, να φέρει τον άνεμο 
στην δεξιά παρειά (starboard bow) (πλοίο Ε), επιτρέποντας στον κυκλώνα ν’ απομακρυνθεί.  
    Αν το πλοίο D δεν αντιμείνει όταν υπάρξει  αρχικά η υποψία παρουσίας κυκλώνα συνεχίζοντας 
την πλεύση του, η ατμοσφαιρική πίεση θα πέφτει και ο άνεμος θα στρίβει στ’ αριστερά. Αυτό 
μπορεί να παραπλανήσει, ότι δηλαδή το πλοίο βρίσκεται στο χειριστό ημικύκλιο του κυκλώνα 
μπροστά από την trough line. Αν τότε συνεχίσει την πλεύση του με τον άνεμο στο δεξιό ισχύο 
(αφού ο πλοίαρχος θεωρεί ότι βρίσκεται στο χειριστό ημικύκλιο), υπάρχει ο κίνδυνος να εισέλθει 
μέσα στο επικίνδυνο τεταρτοκύκλιο, ιδίως αν η αρχική πορεία του έτεμνε την τροχιά του κυκλώνα.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 7.5. Απεικόνιση όλων των βασικών όρων που αφορούν σε έναν κυκλώνα, για το 

βόρειο ημισφαίριο. 
 
 
  Β. Νότιο ημισφαίριο 
 

Ακριβώς οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται όπως και στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά επειδή ο άνεμος 
πνέει σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού το αριστερό ημικύκλιο από την τροχιά του κυκλώνα 
είναι το επικίνδυνο και το δεξιό το χειριστό. Έτσι οι ενέργειες που ακολουθούνται ώστε ν’ 
απομακρυνθεί το πλοίο από την επικίνδυνη περιοχή του κυκλώνα είναι διαφορετικές, όπως 
συνοψίζονται παρακάτω.  
 
Αριστερό ή επικίνδυνο ημικύκλιο (σχήμα 7.6, πλοίο F). Αν ο άνεμος μεταπίπτει αντίθετα από 
την φορά των δεικτών του ρολογιού, το πλοίο βρίσκεται στο επικίνδυνο ημικύκλιο. Οπότε πρέπει με 
όλη του την διαθέσιμη ταχύτητα κρατώντας τον άνεμο 1 – 4 ανεμορρόμβους προς την αριστερή του 
παρειά να πλεύσει (on port bow, hauling round to port), εφ’ όσον μπορεί μέχρι που να βγει από 
τον κυκλώνα (σχήμα 7.6, πλοίο F). Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για χειρισμούς ή αν πρόκειται 
για ιστιοφόρο αυτό πρέπει να αντιμείνει με αριστερούς  πρόποδες (heave to on the port tack ). 
 
Δεξί ή πλεύσιμο ημικύκλιο (σχήμα 7.6, πλοίο G). Αν ο άνεμος μεταπίπτει προς τα δεξιά, δηλαδή 



σύμφωνα με  τους δείκτες του ρολογιού (ανάδρομη φορά-veering), τότε το πλοίο βρίσκεται στο 
χειριστό ημικύκλιο. Οπότε πρέπει να φέρει τον άνεμο πλήρως στο αριστερό ισχύο και διατηρώντας 
τον έτσι και με όλη του την διαθέσιμη ταχύτητα να πλέει (on the port quarter, hauling round to 
starboard),  μέχρι να βγει από τον κυκλώνα. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για χειρισμούς, 
πρέπει να αντειμείνει με όποιον πρόποδα θεωρηθεί ασφαλέστερος κάτω από τις υπάρχουσες 
συνθήκες .  
 
Πλοίο επί της τροχιάς του κυκλώνα, προπορευόμενο (σχήμα 7.6, πλοίο Η). Με τον άνεμο στο 
αριστερό ισχίο (on the port quarter) και όλη την διαθέσιμη ταχύτητα να πλεύσει στο χειριστό 
ημικύκλιο. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό, πρέπει να ενεργήσει όπως για το β. ημισφαίριο.  
 
Πλοίο που προσπερνά τον κυκλώνα (σχήμα 7.6, πλοίο J). Σε αντιμονή ο άνεμος στρίβει προς 
τα αριστερά και η πίεση αυξάνει, που σημαίνει ότι το πλοίο J βρίσκεται στο πίσω τεταρτοκύκλιο του 
επικινδύνου ημικυκλίου. Πρέπει τότε να φέρει τον άνεμο στην αριστερή παρειά (port bow) (πλοίο 
Κ), επιτρέποντας στον κυκλώνα ν’ απομακρυνθεί. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 7.6. Απεικόνιση όλων των βασικών όρων που αφορούν σε έναν κυκλώνα, για το 

νότιο ημισφαίριο. 
 

    Όταν το πλοίο βρίσκεται μέσα σε λιμάνι ή αγκυροβολημένο, ο πλοίαρχος πρέπει να 
παρακολουθεί με προσοχή τη μετακίνηση του κυκλώνα, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να είναι σε 
θέση να μετακινήσει το πλοίο και γενικά να πάρει έγκαιρα τα μέτρα που  πρέπει. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι προτιμότερο να βγει στην ανοικτή θάλασσα, για να μη βρίσκεται το πλοίο στην 
περιοχή από την οποία θα περάσει το κέντρο του κυκλώνα. Μόνο όταν το πλοίο βρίσκεται 
πλευρισμένο σε προβλήτα και έχει δεθεί καλά, δε θα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, όταν περάσει ή 
πλησιάσει κυκλώνας. Μεγαλύτερη ακόμα προσοχή χρειάζεται όταν πρόκειται για μικρά πλοία ή 
πλοία με μικρή ταχύτητα, που βρίσκονται μάλιστα κοντά σε ακτές, οπότε αυτά πρέπει να 
καταφύγουν το γρηγορότερο σε ασφαλές αγκυροβόλιο.  
 
 
7.7 Πρακτικοί κανόνες αποφυγής του κυκλώνα 
 

Προκειμένου να επιλεγεί ο ενδεδειγμένος τρόπος αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας, ότι στην 
περιοχή του πλου ενός πλοίου υπάρχει τροπικός κυκλώνας, θα πρέπει απαραίτητα να 
προσδιοριστούν, τόσο η διεύθυνση ή κατεύθυνση που βρίσκεται το κέντρο του, όσο και το ίχνος 
του, όπως επίσης και η θέση του πλοίου σε σχέση με το «επικίνδυνο» ή το «χειριστό» ημικύκλιο 



του κυκλώνα. 

Όσο αφορά τη διεύθυνση της θέσης του κέντρου του κυκλώνα, μπορεί να προσδιοριστεί με τη 
βοήθεια του Νόμου Μπουί – Μπαγιό (Buys – Ballot). Σύμφωνα μ’ αυτόν, σε περίπτωση παρουσίας 
κυκλώνα στην περιοχή, παρατηρητής στραμμένος προς τον αληθή άνεμο, εντοπίζει το κέντρο 
περίπου 10 ανεμορρόμβους προς τα δεξιά του για το βόρειο ημισφαίριο και 10 ανεμορρόμβους 
αριστερά του για το νότιο ημισφαίριο. 

 
Ο κανόνας αυτός είναι απόλυτα ακριβής αν τελικά υπάρχει κυκλώνας σε απόσταση 200 μιλίων 

από το πλοίο, οπότε το βαρόμετρο θα έχει ένδειξη γύρω στα 5 hPa μικρότερη από την μέση τιμή 
της περιοχής, ενώ ο άνεμος θα έχει αυξηθεί στα 6 Beaufort περίπου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι, όσο πλησιέστερα βρίσκεται ένα πλοίο προς το κέντρο του κυκλώνα, τόσο η γωνιακή 
μετατόπιση θα πλησιάζει τους 8 ανεμορρόμβους. 

 
Για να προσδιοριστεί το ίχνος του προσεγγίζοντος κυκλώνα, λαμβάνονται δυο διοπτεύσεις του 

προσδιοριζόμενου κέντρου του κυκλώνα σε διαφορετικούς χρόνους (2 – 3 ώρες). Δηλαδή, επί της 
ακολουθούμενης πορείας του πλοίου προστίθενται σε μοίρες 10 ανεμορρόμβοι για το βόρειο 
ημισφαίριο ή αφαιρούνται 10 ανεμορρόμβοι για το νότιο ημισφαίριο. 

 
Στη συνέχεια μεταφέρονται στο ναυτικό χάρτη διορθώσεις σχετικά με τη μετακίνηση του πλοίου 

στο παραπάνω διάστημα. Σημειώνοντας με το κουμπάσο (ναυτικό διαβήτη) απόσταση από το 
πλοίο 200 μιλίων στις παραπάνω διοπτεύσεις, τα σημεία τομών θεωρούνται ως σχετικά σημεία του 
ίχνους του κυκλώνα. 
Θα πρέπει να θυμάται κανείς ότι: 

 

 Οι κυκλώνες δεν προχωρούν προς τον Ισημερινό, αλλά ακολουθούν τροχιές  που 
συνεχώς απομακρύνονται απ’ αυτόν. 

 

 Τα ίχνη των τροπικών κυκλώνων σπάνια παίρνουν ανατολική κατεύθυνση σε 
γεωγραφικά πλάτη μικρότερα των 20ο, αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, η ταχύτητά τους είναι πάρα 
πολύ μικρή. 

 

 Αν ένα πλοίο έχει ταχύτητα 20 κόμβους και ακολουθήσει πορεία που να 
απομακρύνεται από το προσδιοριζόμενο ίχνος, τότε αποκλείεται να εμπλακεί σε επικίνδυνη 
περιοχή του κυκλώνα. Τις περισσότερες φορές τα πλοία προπορεύονται των τροπικών 
κυκλώνων που λόγω της οκνότητάς τους ποτέ δεν τα καταφθάνουν. Συμβαίνει επίσης ένα 
πλοίο να έπεται ενός τροπικού και μάλιστα να το προσπεράσει πλαγίως φυσικά. 
 

 Είναι πολύ σημαντικό η αποφυγή της διέλευσης σε ακτίνα 50 μιλίων από το κέντρο 
του κυκλώνα. Είναι σωστό να διατηρηθεί πορεία σε ακτίνα  200 μίλια και περισσότερο από το 
κέντρο του και αυτό γιατί σ’ αυτήν την απόσταση ο άνεμος δε θα υπερβεί ποτέ τα 7 Beaufort 
(συνήθως ούτε καν τα 6) και γιατί υπάρχει ακόμα ελευθερία χειρισμών. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ - ΜΕΤΩΠΑ 
 
 
 

8.1 Αέριες μάζες 
 

Με τον όρο αέρια μάζα εννοούμε μια εκτεταμένη μάζα αέρα, με ομοιογενή φυσικά 
χαρακτηριστικά κατά την οριζόντια διεύθυνση και πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά αυτά είναι, η 
θερμοκρασία και η υγρασία. Είναι πρακτικά αδύνατο μια αέρια μάζα να παρουσιάζει απόλυτη 
ομοιογένεια στα χαρακτηριστικά της και αυτό εξαιτίας της μετακίνησής της, γιατί λόγω της μεγάλης 
της έκτασης μπορεί να καλύπτει συγχρόνως περιοχές με διαφορετικά κλιματολογικά 
χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε μια αέρια μάζα να καλύπτει ταυτόχρονα μια 
ηπειρωτική και μια θαλάσσια περιοχή ή θα μπορούσε να καλύπτει περιοχές που διαφέρουν 
σημαντικά ως προς το γεωγραφικό πλάτος. Επομένως, μια αέρια μάζα που παρουσιάζει 
ομοιογένεια στα χαρακτηριστικά της είναι μια αέρια μάζα της οποίας τα χαρακτηριστικά 
μεταβάλλονται με πολύ αργό ρυθμό με την απόσταση. 

Οι αέριες μάζες επηρεάζονται από τις υποκείμενες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να αποκτούν 
παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτές. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι σχηματίζονται πάνω από 
εκτεταμένες ηπειρωτικές ή θαλάσσιες περιοχές που παρουσιάζουν ομοιογενή χαρακτηριστικά και 
στις οποίες η ατμόσφαιρα δεν παρουσιάζει έντονη κυκλοφορία. Τέτοιες περιοχές είναι εκείνες που 
συναντά κανείς μόνιμους ή εποχικούς αντικυκλώνες. Σ΄ αυτές τις περιοχές τα ασθενή ρεύματα αέρα 
σε συνδυασμό με την αποκλίνουσα κίνησή τους, τείνουν να εξαπλώσουν την αέρια μάζα. Οι  
περιοχές πάνω από τις οποίες σχηματίζονται αέριες μάζες ονομάζονται πηγές αερίων μαζών. 
 
 
8.2 Θερμό μέτωπο 
 

Στο θερμό μέτωπο, η ψυχρή αέρια μάζα προηγείται και έπεται η ψυχρή. Γι’ αυτό και η κίνηση 
αυτού του μετώπου έχει φορά από τις υψηλές προς τις χαμηλές τιμές της θερμοκρασίας. Ο θερμός 
αέρας εισβάλει σε μια περιοχή ψυχρού αέρα και ως ελαφρύτερος και αραιότερος συγκριτικά με το 
ψυχρό, γλιστράει πάνω από τον ψυχρό (σχήμα 8.1). Επειδή δεν μπορούν οι θερμές αέριες μάζες 
να ωθήσουν και να εκτοπίσουν τις ψυχρές, τα θερμά μέτωπα κινούνται με σχετικά μικρότερη 
ταχύτητα από αυτή της γενικής κυκλοφορίας (σχήμα 8.5). Η μετωπική επιφάνεια παρουσιάζει κλίση 
κατά τη διεύθυνση της κίνησης του μετώπου και κυμαίνεται μεταξύ 1:300 με 1:1000. 

 

 
 

Σχήμα 8.1. Σχηματική απεικόνιση θερμού μετώπου. 
 

Τα θερμά μέτωπα συμβολίζονται με κόκκινα ημικύκλια στους χάρτες επιφανείας (σχήμα 8.2). 
 



 
 

Σχήμα 8.2. Απεικόνιση θερμού μετώπου σε πραγματικό χάρτη. 
 

 
8.3 Ψυχρό μέτωπο 
 

Στην περίπτωση του ψυχρού μετώπου η θερμή αέρια μάζα προηγείται και έπεται η ψυχρή. 
Επομένως, το μέτωπο κινείται με φορά από τις χαμηλές προς τις υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Ο 
ψυχρός αέρας εισβάλει σε μια περιοχή θερμού αέρα και τον σπρώχνει βίαια προς τα πάνω (σχήμα 
8.3). Η άνοδος της θερμής αέριας μάζας σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας προκαλεί την 
εκτόνωσή της, οπότε αυτή ψύχεται φτάνοντας στο σημείο κορεσμού όπου και συμπυκνώνεται 
δημιουργώντας βροχή (σχήμα 8.6). Σε ένα αργά κινούμενο ψυχρό μέτωπο, πίσω του υπάρχει 
νεφοκάλυψη και βροχή. Η μετωπική επιφάνεια παρουσιάζει αντίθετη κλίση σε σχέση με τη 
διεύθυνση της κίνησής της και κυμαίνεται μεταξύ 1:50 με 1:150. Εξαιτίας της τριβής με την 
επιφάνεια του εδάφους, οι ταχύτητες των ανέμων είναι μικρότερες χαμηλότερα απ’ ότι πιο ψηλά, με 
αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η κίνηση της μετωπικής επιφάνειας κοντά στο έδαφος. Ως εκ τούτου, 
η κλίση της μετωπικής επιφάνειας του ψυχρού μετώπου παρουσιάζει μικρή αύξηση κοντά στην 
επιφάνεια του εδάφους. 

Αν η διαφορά θερμοκρασίας του μετώπου μικραίνει, το μέτωπο εξασθενεί και διαλύεται. Αν η 
διαφορά θερμοκρασίας αυξάνεται, το μέτωπο ενισχύεται και επαναδημιουργεί ένα ισχυρό μετωπικό 
σύστημα. Παρά το γεγονός ότι τα ψυχρά μέτωπα είναι κατά γενική ομολογία σφοδρότερα από τα 
θερμά, μπορούν τα καιρικά γνωρίσματα  να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες. Αν ο 
ανερχόμενος θερμός αέρας είναι ξηρός και ευσταθής, σχηματίζονται διασκορπισμένα νέφη και δεν 
βρέχει.  

Συνήθως τα ψυχρά μέτωπα κινούνται νότια ή ανατολικά και μόνο σε λίγες περιπτώσεις δυτικά. 
 

 
 

Σχήμα 8.3. Σχηματική απεικόνιση θερμού μετώπου 
 

Τα ψυχρά μέτωπα συμβολίζονται με μπλε τρίγωνα κατά μήκος της μετωπικής επιφάνειας 
(σχήμα 8.4). 

 



 
 

Σχήμα 8.4. Απεικόνιση ψυχρού μετώπου σε πραγματικό χάρτη. 
 

 
8.4 Ο καιρός που παρατηρείται κατά τη διέλευση ενός εξειδανικευμένου θερμού 

μετώπου 
 
 

Στον Πίνακα 8.1, παριστάνονται οι έξι βασικότερες μετεωρολογικές παράμετροι με τις μεταβολές 
που υφίστανται πριν, κατά και μετά τη διάβαση του θερμού μετώπου. Στο σχήμα 8.7, η κατακόρυφη 
τομή του θερμού μετώπου, απεικονίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις διαστάσεις του, την κίνηση των 
αερίων μαζών, τη διαδοχή των νεφών τον τομέα της βροχόπτωσης και φυσικά το θερμό και το 
ψυχρό τομέα, δηλαδή τις περιοχές όπου επικρατεί η θερμή και η ψυχρή αέρια μάζα αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 8.1 

Διαδοχή του καιρού σε ένα θερμό μέτωπο 
 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 
(ΨΥΧΡΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
(ΘΕΡΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 

ΑΝΕΜΟΣ 
Αντιστρέφεται (πνέει 
κατά την ορθή φορά) 

στο Β.Η. και ενισχύεται 
Στρέφεται στο Β.Η. Σταθερός δε διεύθυνση 

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σταθερή πτώση Σταματά η πτώση Μικρή μεταβολή (πτώση) 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Σταθερή ή μικρή 

αύξηση 
Αύξηση Σταθερή ή μικρή αλλαγή 

ΝΕΦΩΣΗ Ci, Cs, As, Ns Ns St ή Sc 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 

Αρχικά ελαφριά 
βροχόπτωση, έπειτα 
γίνεται συνεχής και 

αυξάνεται σε μέτριας 
έντασης 

Σταματά η βροχόπτωση 
δίνοντας τη θέση της σε 

ψεκαδισμό 

Διαλείπουσα ελαφριά 
βροχόπτωση 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 
Αρχικά καλή, έπειτα 

χειροτερεύει σταδιακά 
Φτωχή 

Μέτρια ή φτωχή λόγω 
ύπαρξης ομίχλης 



 
 

Σχήμα 8.7. Κατακόρυφη τομή θερμού μετώπου 
 

8.5 Ο καιρός που παρατηρείται κατά τη διέλευση ενός εξειδανικευμένου ψυχρού 
μετώπου 

 
Στον Πίνακα 8.2, παριστάνονται οι έξι βασικότερες μετεωρολογικές παράμετροι με τις μεταβολές 

που υφίστανται πριν, κατά και μετά τη διάβαση του ψυχρού μετώπου.  

 
Πίνακας 7.3 

Διαδοχή του καιρού σε ένα ψυχρό μέτωπο 
 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 
(ΘΕΡΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
(ΨΥΧΡΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 

ΑΝΕΜΟΣ 

Σταθερός σε διεύθυνση, 
έπειτα αντιστρέφεται στο 
Β.Η. και δίνει λαίλαπες 

στο πλησίασμα 

Στρέφεται στο Β.Η. 
δίνοντας λαίλαπες 

Συνήθως είναι σχετικά 
σταθερός σε διεύθυνση 
και εξασθενεί σταδιακά 

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 
Αρχικά μικρή αλλαγή, 
έπειτα πτώση κατά το 

πλησίασμα 
Απότομη αύξηση 

Εξακολουθεί να αυξάνει 
αρχικά γρήγορα, έπειτα 

αργά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Μικρή μεταβολή αρχικά, 

έπειτα πέφτει 
Απότομη πτώση 

Μικρή μεταβολή, 
συνήθως αργή πτώση 

ΝΕΦΩΣΗ St ή Sc, μετά Cu ή Cb Cu ή Cb 
Αs, Αc, μετά Cu και 

πιθανών Cb 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 

Διαλείπουσα ελαφριά 
βροχόπτωση, έντονη 
βροχόπτωση κατά το 

πλησίασμα 

Ραγδαία βροχόπτωση, 
μερικές φορές με χαλάζι 
και πιθανές καταιγίδες 

Έντονη βροχόπτωση που 
συνήθως εξασθενεί 

γρήγορα και ακολουθείται 
από μεμονωμένες 

μπόρες 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Μέτρια ή φτωχή Φτωχή 
Γρήγορή βελτίωση, 

γίνεται καλή με εξαίρεση 
τις μπόρες 

 
Στο σχήμα 8.8, η κατακόρυφη τομή του ψυχρού μετώπου, απεικονίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις 

διαστάσεις του, την κίνηση των αερίων μαζών, τη διαδοχή των νεφών τον τομέα της βροχόπτωσης 



και φυσικά το ψυχρό και το θερμό τομέα, δηλαδή τις περιοχές όπου επικρατεί η ψυχρή και η θερμή 
αέρια μάζα αντίστοιχα. 

 
 

 
 

Σχήμα 8.8. Κατακόρυφη τομή ψυχρού μετώπου 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 
 
 
 

9.1 Γενικά 
 

Τα θαλάσσια ρεύματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που οφείλει να περιέχεται, σε 
ένα οποιοδήποτε βιβλίο ναυτικής μετεωρολογίας. Αν και οι αρχικές γνώσεις για τα ωκεάνια ρεύματα 
στηριζόταν ως επί τω πλείστον στις παρατηρήσεις των ναυτικών, οι γνώσεις από τότε έχουν 
διευρυνθεί, προκειμένου να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζεται ο 
ναυτιλλόμενος, έτσι ώστε να χαράξει έναν ασφαλή πλου. Επομένως, τα θαλάσσια ρεύματα πρέπει 
να είναι γνώριμα στον ναυτικό για να μπορεί να οργανώσει πιο άρτια τους κατάλληλους χειρισμούς 
του πλοίου, στη θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως εκτός της σημαντικής επίδρασης των 
ρευμάτων στη ναυσιπλοΐα, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο και στο κλίμα και τον καιρό, επειδή 
διακρίνονται σε θερμά και ψυχρά. Στον πίνακα 9.1, αναφέρονται κάποια από τα πιο γνωστά θερμά 
και ψυχρά θαλάσσια ρεύματα. 

 
Πίνακας 9.1  

Θερμά και ψυχρά θαλάσσια ρεύματα 
 

ΘΕΡΜΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΨΥΧΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Ρεύμα του Κόλπου Ρεύμα Λαμπραντόρ 
Βορειοατλαντικό ρεύμα Ρεύμα Καναρίων 
Βόρειο Ισημερινό ρεύμα Ρεύμα Καλιφόρνιας 
Νότιο Ισημερινό ρεύμα Ρεύμα Περού 
Ισημερινό Αντίρευμα Ανατολικό ρεύμα της Γροιλανδίας 

Εκτροπή Βόρειου Ειρηνικού Περιανταρκτικό ρεύμα 
Ρεύμα Γουινέας Ρεύμα Φώκλαντ 
Ρεύμα Βραζιλίας Ρεύμα Μπεγκουέλα 

Ρεύμα Μοζαμβίκης Δυτικό Αυστραλιανό ρεύμα 
Χειμερινή Μουσωνική Εκτροπή Ογιασίο (Ιαπωνία) 
Θερινή Μουσσωνική Εκτροπή  

Κουροσίο (Ιαπωνία)  
Ανατολικό Αυστραλιανό ρεύμα  

 
Τα θαλάσσια ρεύματα, είναι ουσιαστικά οι οριζόντιες κινήσεις των υδάτων σε θάλασσες και 

ωκεανούς, δε φαίνονται, ωστόσο μετακινούν τεράστιες υδάτινες μάζες και διαμορφώνουν τις 
συνθήκες για τη ζωή, τόσο στη θάλασσα, όσο και στη ξηρά. Τα ισχυρά ρεύματα των ωκεανών είναι 
σαν υποβρύχιοι ποταμοί, οι οποίοι δε μεταφέρουν μόνο τεράστιες ποσότητες νερού, αλλά και 
θερμότητα ή ψύχος, ανάλογα με το είδος του ρεύματος, όπως επίσης και θρεπτικές ουσίες και 
θαλάσσια ζωή σε αποστάσεις πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων. 

Η ταχύτητα κίνησης του ρεύματος χαρακτηρίζει την έντασή του, ενώ η διεύθυνση προς την 
οποία κατευθύνεται ορίζει την κατεύθυνση του ρεύματος. Η κίνηση των ρευμάτων, οφείλεται στη 
βαρύτητα, τους ανέμους, καθώς και την ανύψωση και ταπείνωση υδάτων, τα οποία φαινόμενα, 
συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά την 
πυκνότητα του νερού. Καθώς θερμαίνεται το νερό, διαστέλλεται και γίνεται λιγότερο πυκνό, 
προκαλώντας την ανύψωσή του στην επιφάνεια. Σε θερμά κλίματα, αυτό το νερό εξατμίζεται 
γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκαλείται αύξηση της συγκέντρωσής του σε αλάτι. Αυτή η αύξηση 



της συγκέντρωσης του αλατιού, αυξάνει με τη σειρά της την πυκνότητα των επιφανειακών υδάτων, 
οπότε και αυτά βυθίζονται. Το φαινόμενο αυτό, είναι γνωστό και ως ανάβλυση των ψυχρών 
υδάτων, που θερμαίνονται έπειτα από τον Ήλιο και έτσι ο κύκλος συνεχίζεται με την ίδια 
διαδικασία.  

Τα θαλάσσια ρεύματα επιτυγχάνουν την ισχύ τους, μέσα από έναν συνδυασμό της επίδρασης 
των ισχυρών ανέμων και της διαφοράς πυκνότητας ανάμεσα σε διαφορετικές υδάτινες μάζες. Τα 
ρεύματα κοντά στην επιφάνεια τροφοδοτούνται κατά κανόνα από τον άνεμο. Δυνάμεις που είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με την περιστροφή της γης, επιδρούν σημαντικά στην κατεύθυνση των 
ρευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η δύναμη Coriolis σε συνδυασμό με τον άνεμο, αναγκάζουν συχνά τα 
θαλάσσια ρεύματα να κινούνται διαγράφοντας τεράστιους κύκλους. Στο βόρειο ημισφαίριο τα 
ρεύματα κινούνται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ νοτίως του ισημερινού 
κινούνται αντίστροφα. Πιο βαθιά στη θάλασσα, οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και την αλατότητα 
του νερού, είναι αυτές οι οποίες που λειτουργούν σαν κινητήρες για τα ρεύματα, τα οποία συνδέουν 
τους ωκεανούς μεταξύ τους. 

Τα ρεύματα διακρίνονται σε επιφανειακά και βαθιά, ανάλογα με το πού κινούνται. Τα 
επιφανειακά, χαρακτηρίζονται έτσι, επειδή κινούνται στην επιφάνεια της θάλασσας και ουσιαστικά 
δεν εκτείνονται, παρά σε πολύ μικρό βάθος κάτω από αυτήν. Προκαλούνται από τον άνεμο. Για να 
θεωρηθεί ένα ρεύμα ως επιφανειακό, πρέπει να κινείται στα πρώτα 400 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας και όχι βαθύτερα. Παράδειγμα τέτοιου επιφανειακού ρεύματος, είναι το γνωστό 
ρεύμα του Κόλπου. Τα ρεύματα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Άλλα είναι εκτενή και αργά σε 
κίνηση, ενώ άλλα είναι πιο περιορισμένα σε έκταση, ωστόσο είναι γρήγορα. Κάποια είναι θερμά και 
άλλα είναι ψυχρά. Τα ρεύματα θερμαίνονται από τον ήλιο κοντά στον ισημερινό και έπειτα αυτή η 
θερμότητα διανέμεται σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη. Στο σχήμα 9.1 παριστάνονται τα 
επιφανειακά ωκεάνια ρεύματα. 

 

 
 

Σχήμα 9.1. Απεικόνιση των επιφανειακών ρευμάτων 
 
Τα βαθιά είναι αυτά που κινούνται αποκλειστικά και μόνο κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Μοιάζουν με μεγάλα ποτάμια στα βάθη των ωκεανών. Αυτά τα ρεύματα χρησιμοποιούν 
τη θερμόαλο κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει, όταν τα ρεύματα περνώντας από τη Γροιλανδία ή την 
Ανταρκτική, πληρώνονται από ψυχρό νερό. Σε αυτές τις ψυχρές περιοχές, υπάρχει πάντα πάγος. 
Ωστόσο, το αλάτι δεν μπορεί να εισχωρήσει στον πάγο, οπότε παραμένει στο νερό. Καθώς το 
ρεύμα περνά από την εν λόγω περιοχή, λαμβάνει ψυχρό και ιδιαίτερα αλμυρό νερό, το οποίο 
καθίσταται συγχρόνως και πιο πυκνό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καταβύθιση. Καθώς 



εξακολουθεί να κινείται, χάνει το ψυχρό και αλμυρό νερό και αρχίζει την ανοδική κίνηση, υφίσταται 
δηλαδή το φαινόμενο της ανάβλυσης. Φυσικά πρέπει να τονιστεί, ότι το ρεύμα εξακολουθεί να 
παραμένει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γιατί ενώ ανεβαίνει προς τα πάνω, περνά από 
την Ανταρκτική και τροφοδοτείται και πάλι με ψυχρό νερό, οπότε καταβυθίζεται. Στο σχήμα 9.2 
παριστάνονται τα βαθιά ωκεάνια ρεύματα. 

 

 
 

Σχήμα 9.2. Απεικόνιση των βαθιών ρευμάτων 
 
Η μεγάλη ζώνη μεταφοράς είναι η επίδραση όλων των ρευμάτων (επιφανειακών και βαθιών) 

που έχουν συγχωνευτεί, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κύριο ρεύμα, έτσι ώστε να 
απεικονιστεί η γενική κυκλοφορία των ρευμάτων. Στο σχήμα 9.3 παριστάνεται η συνολική εικόνα 
των ωκεάνιων ρευμάτων. 

 

 
 

Σχήμα 9.3. Απεικόνιση των συνολικών ρευμάτων 
 

Ορισμένα θαλάσσια ρεύματα έχουν μήκος μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ενώ άλλα 
κινούνται σε αποστάσεις πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων και περικλείουν τεράστιες θαλάσσιες 
περιοχές. Τα επιφανειακά ρεύματα καταλαμβάνουν περίπου το 10% της επιφάνειας των ωκεανών. 
Η ακριβής πορεία τους,  καθορίζεται από τη θέση των ηπείρων καθώς και από τη μορφολογία των 
ακτών, των νησιών και των θαλάσσιων πυθμένων. Ορισμένα ρεύματα διακόπτονται νωρίς από 
χερσαίες μάζες, ενώ κάποια άλλα, αναγκάζονται να ακολουθήσουν περίεργες πορείες, 
παρακάμπτοντας νησιά που βρίσκονται στο δρόμο τους. Μόνο ένα ρεύμα αποφεύγει τα ηπειρωτικά 
εμπόδια και αυτό είναι το Ανταρκτικό περιπολικό ρεύμα. Είναι ίσως το μεγαλύτερο θαλάσσιο ρεύμα 
του κόσμου, διαγράφοντας έναν πλήρη κύκλο γύρω από τη Γη, συνδέοντας τον Ειρηνικό, τον 



Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό. 
 
 

9.2 Γενική κυκλοφορία των ρευμάτων των ωκεανών 
 
 

 
Τα κύρια ωκεάνια ρεύματα, καθιερώθηκαν και συντηρούνται από την πίεση που ασκούν οι 

επικρατούντες άνεμοι. Έτσι, το μοντέλο της ωκεάνιας κυκλοφορίας ανταποκρίνεται αρκετά στο 
αντίστοιχο μοντέλο της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας της Γης. Επομένως, καθώς η κυκλοφορία του 
αέρα πάνω από τους ωκεανούς για τα μέσα γεωγραφικά πλάτη είναι κυρίως αντικυκλωνική (αυτό 
απαντάται περισσότερο στο νότιο, παρά στο βόρειο ημισφαίριο), η ωκεάνια κυκλοφορία είναι λίγο 
πολύ η ίδια. Η στενή σχέση της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και των θαλασσίων 
ρευμάτων είναι εντονότερη στα μεσαία και μεγάλα πλάτη του νοτίου ημισφαιρίου. Στα μεγάλα 
πλάτη του βορείου ημισφαιρίου η σχέση αυτή διαταράσσεται, λόγω της μεγάλης εξάπλωσης της 
ξηράς. 

Σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, όπου η φορά του ανέμου είναι πρωτίστως κυκλωνική, η 
ωκεάνια κυκλοφορία ακολουθεί και αυτή το ίδιο μοτίβο, χωρίς ωστόσο να το ακολουθεί τόσο πολύ 
όπως συμβαίνει στα μέσα πλάτη. Σε περιοχές όπου επικρατεί η μουσωνική κυκλοφορία, οι 
μουσσώνες είναι αυτοί που ελέγχουν και ρυθμίζουν την κίνηση των ρευμάτων.  

Η γενική διανομή των ωκεάνιων ρευμάτων, είναι η ακόλουθη: 
1. Σε μικρά και μέσα γεωγραφικά πλάτη, μικρότερα των 40ο, τα θερμά ρεύματα κινούνται προς 

τους πόλους, κατά μήκος των ανατολικών ακτών των ηπείρων και τα ψυχρά ρεύματα 
κινούνται προς τον ισημερινό, κατά μήκος των δυτικών ακτών. Αυτό παρατηρείται και στα 
δυο ημισφαίρια. 

2. Στο βόρειο ημισφαίριο, σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, τα ψυχρά ρεύματα κινούνται προς 
τον ισημερινό, κατά μήκος των ανατολικών ακτών των ηπείρων και τα θερμά ρεύματα 
κινούνται προς τους πόλους, κατά μήκος των δυτικών ακτών. 

3. Σε περιοχές όπου επικρατεί το μουσωνικό σύστημα, τα ωκεάνια ρεύματα ποικίλουν 
ανάλογα με την εποχή και οι ανώμαλες ακτογραμμές είναι ικανές να προκαλέσουν 
παρεκκλίσεις στη γενική κυκλοφορία των ωκεάνιων ρευμάτων. 

Το μοντέλο της ωκεάνιας κυκλοφορίας ενεργεί με τρόπο τέτοιο ώστε, να μεταφέρει θερμότητα 
από τη μία ζώνη γεωγραφικού πλάτους στην άλλη, με παραπλήσιο τρόπο που ακολουθεί η 
μεταφορά θερμότητας της βασικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας. Τα ψυχρά νερά της Αρκτικής και 
της Ανταρκτικής κινούνται προς τα θερμότερα, δηλαδή προς τον ισημερινό, ενώ τα θερμά νερά των 
μικρότερων γεωγραφικών πλατών, κινούνται προς τους πόλους. Η επίδραση αυτού του μοντέλου 
κυκλοφορίας στο κλίμα, γίνεται φανερή, από το σχετικά ήπιο κλίμα που επικρατεί στην ευρύτερη 
περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης. Ακόμα και το χειμώνα, τα λιμάνια της Νορβηγίας κατά μήκος 
του Ατλαντικού, δεν πιάνουν πάγο για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στην 
επίδραση του θερμού ωκεάνιου ρεύματος, που κινείται προς βορρά κατά μήκος των νορβηγικών 
ακτών. Αντιθέτως, ένα ψυχρό ωκεάνιο ρεύμα, που κινείται προς τον ισημερινό κατά μήκος των 
ακτών της Καλιφόρνια, αποτελεί την αιτία που πόλεις, όπως το Σαν Φρανσίσκο, παρουσιάζουν 
σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. 

 



 
 

Σχήμα 9.4. Τα δυτικά και τα ανατολικά οριακά ρεύματα αποτελούν μέρος των δυο μεγάλων 
κυκλικών κυκλοφοριών ρευμάτων στον Ειρηνικό ωκεανό. 

 
Υπάρχουν δυο κατηγορίες ρευμάτων, όσο αφορά την επίδραση των ακτογραμμών στη 

δυναμική τους. Έτσι διακρίνονται στα δυτικά οριακά ρεύματα και τα ανατολικά. 
Τα ανατολικά οριακά ρεύματα είναι σχετικά αργά κινούμενα, ρηχά και με σημαντικό εύρος. 

Παρατηρούνται στις ανατολικές πλευρές ωκεάνιων λεκανών. Τα υποτροπικά ανατολικά οριακά 
ρεύματα κινούνται με φορά προς τον ισημερινό, μεταφέροντας ψυχρά ύδατα από μεγάλα 
γεωγραφικά πλάτη σε μικρότερα πλάτη. Παραδείγματα τέτοιων ρευμάτων είναι, το ρεύμα 
Μπενγκουέλα, το ρεύμα των Καναρίων, το ρεύμα του Περού και το ρεύμα της Καλιφόρνια. Το 
φαινόμενο της ανάβλυσης κοντά στις ακτές, τροφοδοτεί τις περιοχές των ανατολικών οριακών 
ρευμάτων, με πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά, καθιστώντας αυτά τα μέρη ως τις πιο 
παραγωγικές περιοχές του ωκεανού. 

 Τα δυτικά οριακά ρεύματα είναι θερμά, ταχέως κινούμενα, βαθιά και με περιορισμένο εύρος. 
Σχηματίζονται στις δυτικές πλευρές των ωκεάνιων λεκανών. Μεταφέρουν θερμά ύδατα από τους 
τροπικούς προς τους πόλους. Παραδείγματα τέτοιων ρευμάτων είναι, το ρεύμα του Κόλπου, το 
ρεύμα Αγκούλιας και το Κουροσίο.  

Τα προαναφερθέντα ρεύματα, αναπτύσσονται αναλυτικά στη συνέχεια. Στο σχήμα 9.4 
απεικονίζονται τα οριακά ρεύματα. 
 
 
9.3 Ρεύματα Ατλαντικού Ωκεανού 
 

Ο Βόρειος Ατλαντικός ωκεανός κυριαρχείται από δυο μεγάλα ρεύματα. Το ρεύμα του Βόρειου 
Ισημερινού και το ρεύμα του Κόλπου. Στο σχήμα 9.5 απεικονίζεται η κυκλοφορία των ρευμάτων για 
ολόκληρο τον Ατλαντικό ωκεανό. 

Το ρεύμα των Αζορών (Azores current), γενικά κινείται από ανατολικά προς τα νοτιοανατολικά, 
στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Προέρχεται από τη Νέα Γη, όπου το ρεύμα του Κόλπου χωρίζεται σε 
δυο μέρη, το βόρειο τμήμα γίνεται το Βόρειο Ατλαντικό ρεύμα και το νότιο τμήμα, το ρεύμα των 
Αζορών. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, ότι η εκροή αλμυρού νερού από τη Μεσόγειο, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτού του ρεύματος. 

Το ρεύμα της Ανατολικής Γροιλανδίας (East Greenland current), είναι ένα ψυχρό ρεύμα, με 
μικρή αλατότητα που εκτείνεται από τον Πορθμό Φραμ μέχρι το Ακρωτήρι Φάρουελ. Το ρεύμα 
αυτό, εντοπίζεται νότια των ανατολικών ακτών της Γροιλανδίας και διαπερνά τις σκανδιναβικές 
θάλασσες. Συμβάλλει στην εξαγωγή θαλάσσιου πάγου από την Αρκτική. 

Το ρεύμα των Αντίλλων (Antilles current), είναι ένα θερμό ρεύμα που κινείται βορειοδυτικά, 
ανοιχτά της νησιωτικής αλυσίδας που διαχωρίζει τη θάλασσα της Καραϊβικής με τον Ατλαντικό 
ωκεανό. Είναι η δυτική προέκταση του Βόρειου Ισημερινού ρεύματος. Κινείται κατά μήκος της 



βόρειας πλευράς των Μεγάλων Αντίλλων και απορροφάται από το ρεύμα της Φλώριδας (Florida 
current). Μεταφέρει νερό, που είναι πρακτικά το ίδιο με αυτό της θάλασσας των Σαραγασσών (ένα 
τμήμα στη μέση περίπου του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού).  

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού (North Atlantic current), είναι ένα θερμό ρεύμα που 
αποτελεί τη βόρεια προέκταση του ρεύματος του Κόλπου στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Παράκτιοι 
άνεμοι, μεταφέρουν θερμότητα μέσω του ρεύματος αυτού, σε παράκτιες περιοχές και έτσι 
προκαλούνται πιο θερμές συνθήκες από αυτές που θα αναμένονταν βάσει του γεωγραφικού 
πλάτους, επηρεάζοντας το κλίμα της βορειοδυτικής Ευρώπης. Η ταχύτητα του ρεύματος κυμαίνεται 
από 16 μέχρι 32 χιλιόμετρα ανά ημέρα. Συνίσταται από βόρεια και ανατολικά ρεύματα, 
καταλήγοντας σε δευτερεύοντα ρεύματα. Ένα από τα κυριότερα δευτερεύοντα ρεύματα είναι το 
ρεύμα Ίρμινγκερ (Irminger current), το οποίο κινείται προς τα δυτικά, ανοιχτά των νότιων ακτών 
της Ισλανδίας. Ένα άλλο είναι το ρεύμα της Νορβηγίας (Norwegian current). Κινείται πέρα από τη 
Νορβηγική θάλασσα, προς τις πολικές θάλασσες. Άλλα τμήματα του Βόρειου Ατλαντικού ρεύματος, 
στρέφοντας νότια, καταλήγουν σε τεράστιες δίνες μακριά από τις ακτές της Ευρώπης, καθώς και 
στο σχετικά ψυχρό ρεύμα των Καναρίων (Canaries current), μακριά από τις βόρειες ακτές της 
Αφρικής. 

Το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα (North Equatorial current), εντοπίζεται στη ζώνη που επικρατούν 
οι Αληγείς άνεμοι του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού. Οι κύριες πηγές της ροής του, είναι τα 
βορειοανατολικά ρεύματα ανοικτά των δυτικών ακτών της βορειοδυτικής Αφρικής. Αυτά τα ρεύματα, 
που αποτελούνται από ύδατα με σχετικά υψηλή πυκνότητα και χαμηλή θερμοκρασία, είναι μια 
προέκταση του ρεύματος του Βόρειου Ατλαντικού. Συμβάλλουν στον υποβιβασμό της 
θερμοκρασίας κατά μήκος των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής. Οι θερμοκρασίες κοντά στις 
ακτές χαμηλώνουν ακόμα περισσότερο, εξαιτίας του φαινομένου της ανάβλυσης (upwelling). Στο 
βόρειο ημισφαίριο, η ανάβλυση είναι συχνή, εκεί όπου πνέει ο άνεμος παράλληλα σε σχέση με την 
ακτή, όταν η ακτή βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ανέμου. Η διαδικασία της ανάβλυσης 
επηρεάζει μόνο τα ανώτερα στρώματα του ωκεανού. Καθώς το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα κινείται 
προς τα δυτικά, βόρεια του ισημερινού, το ρεύμα του νότιου Ισημερινού, περνά τον ισημερινό και 
ενώνεται με αυτό δυτικά του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού. Κατά συνέπεια, αυτό το τμήμα του 
Βόρειου Ισημερινού ρεύματος που εισέρχεται στη θάλασσα της Καραϊβικής, αποτελείται από ύδατα 
που είναι μια ανάμειξη υδάτων, προερχόμενα τόσο από το Βόρειο, όσο και από το Νότιο Ατλαντικό 
ωκεανό. 

Το ρεύμα της Δυτικής Γροιλανδίας (West Greenland current), είναι ένα ασθενές ψυχρό 
ρεύμα, που κινείται προς βορρά κατά μήκος των δυτικών ακτών της Γροιλανδίας, προς τα στενά 
Ντέιβις. Ένα τμήμα αυτού του ρεύματος, ενώνεται με το ρεύμα του Λαμπραντόρ, ενώ το άλλο 
τμήμα του συνεχίζει προς τον κόλπο Μπάφιν. Το ρεύμα αυτό είναι το αποτέλεσμα της κίνησης των 
υδάτων γύρω από το νοτιότερο άκρο της Γροιλανδίας, που προκαλείται από το ρεύμα της 
Ανατολικής Γροιλανδίας. 

Το ρεύμα των Καναρίων (Canary current), είναι ένα ψυχρό ρεύμα, που εντοπίζεται ανοιχτά 
των ακτών της Μαυριτανίας. Είναι η κυρίαρχη, νοτίως κινούμενη ροή υδάτων, κατά μήκος των 
βορειοανατολικών ακτών της Αφρικής και γι’ αυτό θεωρείται ως το ανατολικό οριακό ρεύμα του 
Ατλαντικού ωκεανού. Αποτελεί τμήμα του ρεύματος του Βόρειου Ατλαντικού και κινείται νοτιοδυτικά 
περίπου μέχρι τη Σενεγάλη, όπου και τρέπεται δυτικά, οπότε και ενώνεται με το ρεύμα του Βόρειου 
Ισημερινού στον Ατλαντικό. Το αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων, περιορίζει εν μέρει την κίνηση 
του ρεύματος.  

Το ρεύμα του Κόλπου (Gulf Stream), είναι ένα θερμό ρεύμα που ξεκινά από τα στενά της 
Φλώριδας και κινείται προς βορρά και ανατολικά κατά μήκος των ανατολικών ακτών των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί ένα μέρος της γενικής ωκεάνιας κυκλοφορίας του Βόρειου 
Ατλαντικού και είναι ίσως το ισχυρότερο θερμό ρεύμα. Τροφοδοτείται από δυτικά κινούμενο Βόρειο 
Ισημερινό ρεύμα, από τη Βόρεια Αφρική στις Δυτικές Ινδίες. Ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών 
της Νότιας Αμερικής, αυτό το ρεύμα διαχωρίζεται σε δυο επιμέρους ρεύματα. Το ρεύμα της 
Καραϊβικής, το οποίο διασχίζει τη θάλασσα της Καραϊβικής και μέσω του Καναλιού Γιουκατάν, 
εισέρχεται στον κόλπο του Μεξικό και στο ρεύμα των Αντίλλων, το οποίο κινείται προς βορρά και 
ανατολικά των Δυτικών Ινδιών. Το κύριο τμήμα του ρεύματος του Κόλπου εξακολουθεί να κινείται 
προς βορρά, κλίνοντας ανατολικά, όπου και σπάει σε περιστροφικά ρεύματα. Κάποιες από αυτές 
τις δίνες, κινούνται προς τα Βρετανικά νησιά και τη θάλασσα της Νορβηγίας, σχηματίζοντας το 
ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού. Το μεγαλύτερο μέρος από τις υπόλοιπες δίνες, κινείται προς νότο 
και ανατολικά, με αποτέλεσμα, είτε να ενώνεται με το ρεύμα των Καναρίων, είτε να αποτελούν 



μέρος του δυτικά κινούμενου αντιρρεύματος. Το ρεύμα του Κόλπου, όπως και το ρεύμα Κουροσίο 
στο δυτικό Ειρηνικό, είναι τα ταχύτερα από όλα τα ωκεάνια ρεύματα. Κινείται με ταχύτητα από 25 
μέχρι 75 μίλια ανά ημέρα, ή 1 με 2 κόμβους. Η συνεισφορά αυτού του ρεύματος στην επίδραση του 
κλίματος σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ σημαντική, γιατί προκαλεί θέρμανση εκεί από όπου 
περνάει. Το χειμώνα, η θερμοκρασία του αέρα πάνω από τον ωκεανό δυτικά της Νορβηγίας, είναι 
πάνω από 22ο C, δηλαδή είναι υψηλότερη από τη μέση τιμή θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος, γεγονός που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές 
ιδιαιτερότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Οι χειμώνες της νοτιοδυτικής Βρετανίας είναι εξαιρετικά 
ήπιοι, συγκριτικά πάντα με το συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και αυτό οφείλεται φυσικά στην 
επίδραση του ρεύματος του Κόλπου. Οι μικρές διαφορές στην αλατότητα του θαλασσινού νερού, 
είναι ο «κινητήρας» που κάνει το ρεύμα του Κόλπου να μεταφέρει κάθε δευτερόλεπτο 130 με 150 
εκατομμύρια τόνους χλιαρό νερό, με κατεύθυνση από τον ισημερινό προς τη βορειοδυτική 
Ευρώπη. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο, που είναι καθοριστικής σημασίας για το κλίμα, οφείλεται 
στην υψηλή αλατότητα των νερών του βορείου Ατλαντικού. 

Το ρεύμα του Λαμπραντόρ (Labrador current), είναι ένα ψυχρό ρεύμα του Βόρειου 
Ατλαντικού, το οποίο κινείται από τον Αρκτικό ωκεανό, νότια, κατά μήκος των ακτών του 
Λαμπραντόρ, περνά γύρω από τη Νέα Γη και συνεχίζει την πορεία του προς νότο, περνώντας 
ανοικτά των ανατολικών ακτών της Νέας Σκωτίας. Το ρεύμα αυτό αποτελεί τη συνέχιση του 
ρεύματος της Γροιλανδίας και του ρεύματος του νησιού Μπάφιν. Συναντά αρχικά το θερμό ρεύμα 
του Κόλπου στους Μεγάλους Υφάλους (Grand Banks), νοτιοανατολικά της Νέας Γης και ξανά, 
βόρεια των ακτών της Βόρειας Καρολίνας. Ο συνδυασμός αυτών των δυο ρευμάτων, προκαλεί το 
σχηματισμό  έντονης ομίχλης. Την άνοιξη και αρχές καλοκαιριού, μεταφέρει νότια παγόβουνα, από 
τους παγετώνες της Γροιλανδίας. Τα ύδατα του ρεύματος του Λαμπραντόρ, με θερμοκρασία κάτω 
από τους 0ο C, ψύχουν τόσο τις επαρχίες του Καναδά, που βρίσκονται από την πλευρά του 
Ατλαντικού, όσο τις παράκτιες περιοχές της Νέας Αγγλίας. 

Το ρεύμα της Σπιτσβέργης (Spitsbergen current), κινείται βόρεια και δυτικά από ένα σημείο 
νότια της Σπιτσβέργης και σταδιακά συγχωνεύεται με το ρεύμα της Ανατολικής Γροιλανδίας, στη 
θάλασσα της Γροιλανδίας. Μπορεί να θεωρηθεί ως η συνέχεια από το βορειοανατολικό παρακλάδι 
του ρεύματος της Νορβηγίας. Ανήκει στο βορειότερο από τα θερμά ρεύματα και γι’ αυτό κρατά το 
πέρασμα του Βόρειου Ατλαντικού προς τη Σπιτσβέργη, για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, 
απαλλαγμένο από πάγο. 

Το ρεύμα της Φλώριδας (Florida current), είναι ένα ταχέως κινούμενο ρεύμα, που εκτείνεται 
από τα στενά της Φλώριδας, μέχρι το ακρωτήριο Χάττερας. Μεγάλο μέρος της κίνησης του 
ρεύματος, ενισχύεται από τη θάλασσα της Καραϊβικής, μέσω του καναλιού Γιουκατάν. Το ρεύμα 
αυτό χαρακτηρίζεται από τη μικρή του αλατότητα και από θερμοκρασία πάνω από τους 6,5ο C. Οι 
ωκεανογράφοι πιστεύουν πως η ενέργεια του ρεύματος της Φλώριδας, προέρχεται από τη διαφορά 
στη στάθμη των υδάτων μεταξύ του κόλπου του Μεξικό και των γειτονικών υδάτων των ακτών της 
Φλώριδας. Η στάθμη των υδάτων στον κόλπο του Μεξικό είναι υψηλότερη, εξαιτίας των 
επικρατούντων ανέμων, που συντελούν σ’  αυτό. 

 
Η αντικυκλωνική κυκλοφορία των ανέμων που επικρατεί στο Νότιο Ημισφαίριο, είναι η αιτία που 

ο Νότιος Ατλαντικός Ωκεανός αποκτά τη χαρακτηριστική ωκεάνια κυκλοφορία. Πιο αναλυτικά, τα 
ρεύματα που απαντώνται στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό, είναι τα ακόλουθα: 

Το ρεύμα της Ανγκόλα (Angola current), είναι ένα επιφανειακό ρεύμα, που αποτελεί την 
προέκταση του ρεύματος της Γουινέας και το οποίο κινείται κοντά στις δυτικές ακτές της Αφρικής.  

Το ρεύμα της Βραζιλίας (Brazilian current), φέρνει πολύ θερμά και αλμυρά ύδατα στις ακτές 
της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Κινείται νότια, κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Νότιας 
Αμερικής σε γεωγραφικό πλάτος γύρω στις 40ο Ν, όπου τρέπεται ανατολικά και ενώνεται με το 
ρεύμα Φώκλαντ.  

Το ρεύμα της Γουινέα (Guinea current), είναι ένα αργά κινούμενο θερμό ρεύμα, το οποίο 
κινείται ανατολικά, κατά μήκος των νότιων ακτών της νοτιοδυτικής Αφρικής, προς τον κόλπο της 
Γουινέας. Είναι μια προέκταση του Ισημερινού Αντιρεύματος.  

Το ρεύμα που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους (West Wind Drift current), είναι ένα 
ψυχρό ρεύμα, που κινείται από δυτικά προς τα ανατολικά και περικυκλώνει κυριολεκτικά την 
Ανταρκτική. Εξαιτίας του γεγονότος ότι περικυκλώνει την Ανταρκτική, αρκετά συχνά αναφέρεται και 
ως το πολικό ρεύμα της Ανταρκτικής. Το ρεύμα που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους, 
κινείται στο νότιο Ατλαντικό μεταξύ των πλατών 45ο και 50ο Ν. Το ρεύμα Φώκλαντ, που κινείται 



νότια, κατά μήκος των ακτών της Αργεντινής και το ρεύμα Μπενγκουέλα (Benguela current), που 
κινείται βόρεια, κατά μήκος των δυτικών ακτών της Νότιας Αφρικής, αποτελούν και τα δύο, 
προεκτάσεις του ρεύματος που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους. 

Το ρεύμα Μπενγκουέλα (Benguela current), είναι το κυρίαρχο ρεύμα του ανατολικού Νότιου 
Ατλαντικού. Κινείται νότια, κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αφρικής και τα ψυχρά νερά του 
συνεισφέρουν σημαντικά στο σχηματισμό κατώτερων νεφών και ομίχλης κατά μήκος των 
πλησιέστερων νοτιοδυτικών ακτών. Εξαιτίας του ρεύματος αυτού, καθώς και των ανέμων που 
επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, αποτρέπεται ο σχηματισμός τροπικών κυκλώνων. 

Το ρεύμα του Νότιου Ατλαντικού (South Atlantic current), είναι ένα ανατολικά κινούμενο 
ρεύμα και τροφοδοτείται από το ρεύμα της Βραζιλίας. Το τμήμα του ρεύματος που φτάνει στις ακτές 
της Αφρικής, τροφοδοτεί το ρεύμα Μπενγκουέλα. Το ρεύμα του Νότιου Ατλαντικού, αποτελεί τη 
συνέχεια του ρεύματος που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους. 

 

 
 

Σχήμα 9.5. Ρεύματα του Ατλαντικού ωκεανού. 
 
Το Νότιο Ισημερινό ρεύμα (South Equatorial current), κινείται προς τα δυτικά, οδηγούμενο 

από τους νοτιοανατολικούς αληγείς ανέμους, που πνέουν πάνω από τα τροπικά πλάτη του νοτίου 
ημισφαιρίου και εκτείνονται ελαφρώς μέχρι τον Ισημερινό. Κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα του Νότιου 
Ατλαντικού ωκεανού και κινείται ακριβώς νότια του Ισημερινού Αντιρεύματος (Equatorial counter-
current). Καθώς προσεγγίζει τις ανατολικές ακτές της Νότιας Αμερικής, χωρίζεται σε δυο μέρη. Το 
ένα τμήμα, τρέπεται προς βορρά, κατά μήκος των βόρειων ακτών της Νότιας Αμερικής, όπου 
ενώνεται με τα ύδατα του Βόρειου Ισημερινού ρεύματος. Το άλλο τμήμα, κινείται προς νότο και 
ουσιαστικά αποτελεί το ρεύμα της Βραζιλίας. 

Το ρεύμα Φώκλαντ (Falkland current) ή ρεύμα των Μαλβίνων (Malvinas current), είναι ένα 
ψυχρό ρεύμα, με μικρή αλατότητα. Κινείται βόρεια, κατά μήκος των ακτών της Αργεντινής και 
αποτελεί μια προέκταση του ρεύματος που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους. Εντοπίζεται 
ανοιχτά προς νότο, μέχρι το πλάτος των 40ο Ν περίπου, πριν τραπεί ανατολικά και ενωθεί με το 
ρεύμα της Βραζιλίας. Αυτά τα δύο ρεύματα προκαλούν την εμφάνιση μεγάλων στροβίλων (δινών), 
στο μεσαίο τμήμα του Νότιου Ατλαντικού ωκεανού. 

 
 
9.4 Ρεύματα Ειρηνικού Ωκεανού 



 
Τα ρεύματα του Βόρειου Ειρηνικού ωκεανού, είναι παρόμοια με τα ρεύματα του Βόρειου 

Ατλαντικού ωκεανού. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανάμεσά τους κάποιες ευδιάκριτες διαφορές. Αυτές 
οι διαφορές οφείλονται κυρίως στα μεγάλα ποσά υποαρκτικών υδάτων στο Βόρειο Ειρηνικό, 
συγκριτικά με το μικρότερο ποσό που αυτά παρουσιάζονται στο Βόρειο Ατλαντικό. Στο σχήμα 9.6 
απεικονίζεται η κυκλοφορία των ρευμάτων για ολόκληρο τον Ειρηνικό ωκεανό. 

Το ρεύμα των Αλεουτίων (Aleutian current), ονομάζεται αλλιώς και Υποαρκτικό ρεύμα 
(subarctic current). Κινείται ανατολικά, προς τους πόλους του Βόρειου Ειρηνικού ωκεανού και 
διαχωρίζεται στα Αλεούτια νησιά. Το ένα τμήμα κινείται βορείως των νησιών, εισχωρεί στη θάλασσα 
Μπέρινγκ, όπου κυκλοφορεί με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, προτού τελικά κινηθεί 
προς νότο, μέσω του πορθμού Μπέρινγκ και ενωθεί με το ρεύμα Ογιασίο. Το άλλο τμήμα κινείται 
νοτίως των Αλεούτιων νησιών. Καθώς προσεγγίζει τις ακτές της Βόρειας Αμερικής, το ένα μέρος 
του, τρέπεται βόρεια και κινείται προς τον κόλπο της Αλάσκας, ενώ το άλλο κινείται νότια και 
μετατρέπεται στο ρεύμα της Καλιφόρνια. Το μέρος του ρεύματος που κινείται προς τον κόλπο της 
Αλάσκα, είναι ένα θερμό ρεύμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί ηπιότερες τιμές 
θερμοκρασίας στη νότια Αλάσκα, από αυτές που θα ήταν κανονικά αναμενόμενες για το 
συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος. Αντίθετα, το νοτίως κινούμενο τμήμα, είναι ένα ψυχρό ρεύμα. 

Το ρεύμα του Βόρειου Ειρηνικού (North Pacific current), είναι ένα θερμό ρεύμα, αργά 
κινούμενο, ωστόσο δεν είναι πολύ καλά προσδιορισμένο, εξαιτίας της δύσκολης πορείας του στον 
Ειρηνικό. Η θερμοκρασία και η αλατότητα είναι οι δύο παράγοντες που υποδηλώνουν τη θέση του. 
Γενικά, το ρεύμα αυτό απαντάται σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ 160ο και 150ο Δ, αλλά τα 
περισσότερα ύδατα τρέπονται νότια, πριν αγγίξουν τις 150ο Δ, σχηματίζοντας πολλές από τις 
μεγαλύτερες δίνες που εντοπίζονται σε αυτό το τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού. Αποτελεί ένα 
παρακλάδι του ρεύματος Κουροσίο, το οποίο κινείται ανατολικά διασχίζοντας τον Ειρηνικό ωκεανό. 
Στον ανατολικό Βόρειο Ειρηνικό ωκεανό, διαχωρίζεται στο νοτίως κινούμενο ρεύμα της Καλιφόρνια 
και στο βορείως κινούμενο ρεύμα της Αλάσκα. 

Το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα (North Equatorial current), είναι ένα θερμό ρεύμα του Βόρειου 
Ειρηνικού ωκεανού, το οποίο ξεκινάει κοντά στις δυτικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής. Ύδατα από 
το ρεύμα της Καλιφόρνια, όπως επίσης και από άλλα ρεύματα του δυτικού και ανατολικού Βόρειου 
Ειρηνικού, τροφοδοτούν το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα, καθώς αυτό κινείται προς τα δυτικά. Κοντά 
στο δυτικό τμήμα του Βόρειου Ειρηνικού, τα περισσότερα ύδατα αποκτούν βόρεια πορεία, κατά 
μήκος των ανατολικών ακτών των Φιλιππίνων και της Φορμόζας. Κάποια άλλα ύδατα, τρέπονται 
προς νότο και καταλήγουν να αποτελούν μέρος του Ισημερινού αντιρρεύματος. Συνεπώς, αυτό το 
ρεύμα μεταφέρει θερμά νερά προς την ανατολική πλευρά του νησιωτικού συμπλέγματος στο δυτικό 
Ειρηνικό. 

Το ρεύμα της Καλιφόρνια (California current), είναι ένα ψυχρό ρεύμα, που κινείται νότια, κατά 
μήκος των δυτικών ακτών της Βόρειας Αμερικής. Εντοπίζεται ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια 
και προκαλεί συχνά ομίχλες στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Την Άνοιξη και το καλοκαίρι, τα 
ψυχρά ύδατα προκαλούν μια ξεκάθαρη επίδραση στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι 
επικρατούντες βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, δημιουργούν επιπρόσθετα το φαινόμενο της 
ανάβλυσης, το οποίο συμβάλλει στην περαιτέρω ψύξη της θερμοκρασίας του αέρα για την εν λόγω 
περιοχή. Εκεί όπου το φαινόμενο της ανάβλυσης είναι πιο έντονο, οι θερμοκρασίες την Άνοιξη είναι 
ψυχρότερες από αυτές του χειμώνα. Σε περιοχές όπου το φαινόμενο της ανάβλυσης έχει μέτρια 
ένταση, οι θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα είναι ψυχρότερες. Η διαδικασία του φαινόμενου 
της ανάβλυσης σταματά το φθινόπωρο, οπότε και αφήνει το περιθώριο για την εμφάνιση του 
επιφανειακού αντιρρεύματος γνωστό ως το ρεύμα Ντάβιντσον. 

Το ρεύμα Κουροσίο (Kuroshio current), που ονομάζεται και ρεύμα της Ιαπωνίας (Japan 
current), αποτελεί τη συνέχιση του ρεύματος του Βόρειου Ισημερινού του Ειρηνικού, μεταξύ της 
Λουζόν των Φιλιππίνων και των ανατολικών ακτών της Ιαπωνίας. Αποτελεί το δυτικό οριακό ρεύμα 
στο βορειοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Είναι αντίστοιχο με το ρεύμα του Κόλπου, που επικρατεί στον 
Ατλαντικό και μεταφέρει θερμά τροπικά ύδατα, βόρεια προς τις πολικές περιοχές. Η θερμοκρασία 
και η αλατότητα των υδάτων αυτού του ρεύματος, είναι σχετικά υψηλά για την περιοχή (γύρω στους 
20ο C, και 34,5 ppt). Με βάθος μόλις 400 μέτρα, ο ρεύμα αυτό κινείται με ταχύτητες που 
κυμαίνονται από 50 ως 300 εκατοστά ανά δευτερόλεπτο.  

Το ρεύμα του Κρόμγουελ (Cromwell current), είναι ένα γρήγορο και περιορισμένο 
υποθαλάσσιο ρεύμα, που εντοπίζεται στον Ισημερινό, μεταξύ των γεωγραφικών πλατών 2ο Β και 2ο 
Ν. Κινείται με φορά από δυτικά προς τα ανατολικά, μεταξύ των πλατών 140ο Δ και 92ο Δ. Στον 



Ισημερινό, η ανατολική ροή ξεκινά περίπου στα 20 μέτρα και εξαφανίζεται γύρω στα 250 μέτρα. Η 
μέγιστη ταχύτητα που αποκτά είναι γύρω στους 2 με 2,5 κόμβους στα 100 μέτρα. 

Το ρεύμα Ντάβιντσον (Davidson current), επικρατεί το φθινόπωρο και το χειμώνα που 
σταματάει το φαινόμενο της ανάβλυσης. Κινείται βόρεια, κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνια, σε 
πλάτος γύρω στις 48ο Β. 

Το ρεύμα Ογιασίο (Oyashio current), ονομάζεται και ρεύμα Κούριλ (Kuril current), κινείται 
νότια από τον πορθμό Μπέρινγκ, κατά μήκος της χερσονήσου Καμτσάκα, έως τα βόρεια νησιά της 
Ιαπωνίας. Στο γεωγραφικό πλάτος των 40ο Β, χωρίζεται σε δυο μέρη. Το ένα τμήμα τρέπεται 
ανατολικά και ενώνεται με το ρεύμα Κουροσίο, ενώ το άλλο κινείται νότια, κατά μήκος των 
ανατολικών ακτών της Ιαπωνίας. Εκεί όπου συναντά την προέκταση του ρεύματος Κουροσίο 
ανατολικά της Ιαπωνίας, ένα μέρος του ρεύματος Ογιασίο που είναι ψυχρό και λιγότερο αλμυρό 
από το άλλο, βυθίζεται κάτω από το Κουροσίο και έπειτα συνεχίζει να κινείται νότια. Η συμβολή 
αυτών των ρευμάτων μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ομιχλών. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
το ρεύμα Ογιασίο μεταφέρει ψυχρά ύδατα νότια μέχρι το Βιετνάμ, ωστόσο το καλοκαίρι, ο θερινός 
μουσσώνας, το περιορίζει σε περιοχή βόρεια του γεωγραφικού πλάτους των 40ο Β. 

 
Ο Ειρηνικός ωκεανός αποτελεί το μεγαλύτερο από τα ωκεάνια διαμερίσματα της Γης. Ο 

Ισημερινός τον διαιρεί σε δυο μέρη, το Βόρειο Ειρηνικό ωκεανό και το Νότιο. Η κίνηση που 
ακολουθούν τα νερά στον Ειρηνικό έχουν γενικά τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο βόρειο 
ημισφαίριο και αντίθετα από αυτή στο νότιο ημισφαίριο. Τα ρεύματα του Νότιου Ειρηνικού ωκεανού, 
όπως και αυτά του Νότιου Ατλαντικού, αποδεικνύουν την επίδραση της αντικυκλωνικής 
κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας. 

Το ρεύμα της Ανατολικής Αυστραλίας (East Australian current), είναι μια προέκταση του 
Νότιου Ισημερινού ρεύματος. Κινείται νότια, κατά μήκος των ακτών της Αυστραλίας και φέρνει 
θερμά ύδατα στις νότιες και δυτικές ακτές της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 
ανατολικές ακτές της Αυστραλίας και οι δυτικές της Νέας Ζηλανδίας, να παρουσιάζουν υψηλότερες 
τιμές θερμοκρασίας και να είναι θερμότερες, από τις αντίθετες πλευρές των ακτών. Το ρεύμα της 
Ανατολικής Αυστραλίας, αποτελεί το μεγαλύτερο ωκεάνιο ρεύμα που προσεγγίζει τις ακτές τις 
Αυστραλίας. Πηγάζει από την τροπική θάλασσα Κόραλ (Coral sea), ανοιχτά των βορειοανατολικών 
ακτών της Αυστραλίας. Σε κάποιες περιπτώσεις που συναντά ρηχά ύδατα, η ταχύτητά του μπορεί 
να φτάσει μέχρι τους 7 κόμβους, ωστόσο γενικά έχει ταχύτητα 2 με 3 κόμβους. Καθώς το Ανατολικό 
ρεύμα της Αυστραλίας, προσεγγίζει το νότιο άκρο του, συναντά το ρεύμα που παρασύρεται από 
τους Δυτικούς Ανέμους. Το ρεύμα που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους, κινείται κατά 
μήκος του Ειρηνικού γύρω από το 50στό παράλληλο, όπου ένα τμήμα του κινείται βόρεια και 
μετατρέπεται στο ρεύμα του Περού ή ρεύμα Χούμπολτ (Peru current ή Humboldt current). 

Το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα (North Equatorial current), οδηγείται δυτικά από τους Αληγείς 
ανέμους, κατά μήκος του γεωγραφικού πλάτους των 15ο Β, τρέπεται βόρεια κοντά στις Φιλιππίνες 
και καταλήγει στο θερμό ρεύμα Κουροσίο (Kuroshio current). 

Καθώς το ρεύμα Κουροσίο στρίβει ανατολικά στις 45ο Β γεωγραφικό πλάτος, διακλαδίζεται και 
κάποιο τμήμα του κινείται βόρεια αποτελώντας έτσι το ρεύμα των Αλεουτίων (Aleoutian current), 
ενώ το υπόλοιπο μέρος επανασυνδέεται με το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα. Το ρεύμα των Αλεουτίων, 
διακλαδίζεται καθώς προσεγγίζει τη Βόρεια Αμερική και συγκροτεί τη βάση για τη την κυκλοφορία 
την αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού στη θάλασσα Μπέρινγκ (Bering Sea). Το νότιο άκρο 
του, καθίσταται στο ψυχρό, βραδέως κινούμενο και με νότια κατεύθυνση ρεύμα της Καλιφόρνια 
(California current). 
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Το Νότιο Ισημερινό ρεύμα (South Equatorial current), κινείται δυτικά κατά μήκος του 
Ισημερινού, τρέπεται νοτίως, ανατολικά της Νέας Γουινέας, στρίβει ανατολικά γύρω στις 50ο Ν και 
ενώνεται με τη κύρια δυτική κυκλοφορία του Νότιου Ειρηνικού, η οποία περιλαμβάνει το πολικό 
ρεύμα της Ανταρκτικής (Antarctic Circumpolar current). Καθώς το Νότιο Ισημερινό ρεύμα 
προσεγγίζει τις ακτές της Χιλής, διαιρείται σε δυο μέρη. Το ένα τμήμα κινείται γύρω από το 
Ακρωτήριο Χορν (Cape Horn) και το άλλο τρέπεται βόρεια, για να σχηματίσει το ρεύμα του Περού 
ή ρεύμα Χούμπολτ (Peru current ή Humboldt current). 

Το ρεύμα του Περού ή ρεύμα Χούμπολτ (Peru current ή Humboldt current), είναι ένα ψυχρό 
ρεύμα, με μικρή αλατότητα, που επικρατεί στα παράκτια ύδατα της δυτικής Νότιας Αμερικής. 
Εξαιτίας τις χαμηλής τιμής της θερμοκρασίας που παρουσιάζουν τα νερά του ρεύματος αυτού, 
παρατηρείται το φαινόμενο της ανάβλυσης ανοικτά των ακτών της Χιλής και του Περού. 
Χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι επίσης οι παράκτιες ομίχλες και τα χαμηλά νέφη που 
παρατηρούνται. Είναι σχετικά αργό και αβαθές ρεύμα, που αποτελεί το ανατολικό όριο ως προς τα 
ρεύματα, αντίστοιχα με το ρεύμα της Καλιφόρνια του Βόρειου Ειρηνικού ωκεανού. Η παρουσία του 
ρεύματος αυτού, σε συνδυασμό και με τους επικρατούντες ανέμους, αποτρέπουν το σχηματισμό 
τροπικών κυκλώνων στη συγκεκριμένη περιοχή.  
 
 
9.5 Ρεύματα Ινδικού Ωκεανού 
 

Ο Ασιατικός μουσσώνας επηρεάζει τα ρεύματα του βόρειου Ινδικού ωκεανού, ενώ η 
αντικυκλωνική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας επηρεάζει τα ρεύματα του νότιου Ινδικού ωκεανού. 
Στο σχήμα 9.7, απεικονίζεται η κυκλοφορία των ρευμάτων του Ινδικού ωκεανού. 

Το ρεύμα Αγκούλιας (Agulhas current), είναι ένα ταχύ και περιορισμένο σε εύρος ρεύμα. 
Αποτελεί το δυτικό όριο του νότιου Ινδικού ωκεανού. Θεωρείται μάλιστα ως το ισχυρότερο από όλα 
τα ρεύματα που αποτελούν τα δυτικά όρια σε όλους τους ωκεανούς παγκοσμίως. Ρέει νότια, κατά 
μήκος των ακτών της Μοζαμβίκης και των ακτών της Νότιας Αφρικής, πριν στραφεί ανατολικά για 
να ενωθεί με τη ροή που έχει φορά από την Αφρική, στην Αυστραλία. Από εκεί, ρέει νότια μέχρι το 
χαμηλότερο άκρο της Αφρικής (το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας – the Cape of Good Hope), όπου 
ένα μεγάλο τμήμα του ενώνεται με το ρεύμα που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους (West 
Wind Drift current). Το ρεύμα της Μοζαμβίκης, μεταξύ Μαδαγασκάρης και Αφρικής, τροφοδοτεί 
επίσης το ρεύμα Αγκούλιας. 

Το Βόρειο Ισημερινό ρεύμα (North Equatorial current), είναι ένα δυτικά κινούμενο ωκεάνιο 
ρεύμα, που αναπτύσσεται με τη βοήθεια των βορειοανατολικών αληγών ανέμων που πνέουν πάνω 
από τους τροπικούς ωκεανούς του βόρειου ημισφαιρίου. Κινείται από την ηπειρωτική έκταση κατά 



τη διάρκεια του βορειοδυτικού μουσσώνα (Φεβρουάριο και Μάρτιο). Το ρεύμα αυτό, πνέει από 
ανατολικά προς τα δυτικά και καθώς προσεγγίζει τις ανατολικές ακτές της Αφρικής, ένα μεγάλο 
τμήμα του αλλάζει κατεύθυνση αποκτώντας νοτιοδυτική, κατά μήκος του Ισημερινού και 
μετατρέπεται στο ρεύμα της Μοζαμβίκης (Mozambique current). Νοτίως του ρεύματος του 
βόρειου Ισημερινού, υπάρχει ένα ισχυρό αντίρρευμα, την ίδια χρονική περίοδο. Τον Αύγουστο και 
το Σεπτέμβρη, κατά τη διάρκεια του νοτιοδυτικού μουσσώνα, το ρεύμα του βόρειου Ισημερινού, 
αντιστρέφεται και ρέει πλέον με φορά από δυτικά προς τα ανατολικά ως το ρεύμα των 
Μουσσώνων (Monsoon current). Το αντιρρεύμα, δεν υπάρχει την ίδια χρονική περίοδο. 

Το ρεύμα που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους (West Wind Drift current), ρέει 
κατά μήκος του Ινδικού ωκεανού προς τη νοτιοδυτική Αυστραλία. Εκεί διαχωρίζεται. Ένα τμήμα του 
συνεχίζει ανατολικά κατά μήκος των νοτίων ακτών, ενώ το άλλο κινείται κατά μήκος των δυτικών 
ακτών. Αυτό το τμήμα του ρεύματος, φέρνει σχετικά ψυχρά νερά στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας 
και συμβάλλει στο σχηματισμό ομίχλης και κατώτερων νεφών τύπου στρωμάτων, πάνω από την εν 
λόγω περιοχή. 

Το ρεύμα της Μοζαμβίκης (Mozambique current), είναι ένα σχετικά θερμό επιφανειακό ρεύμα 
του δυτικού Ινδικού ωκεανού. Είναι το τμήμα του Βόρειου Ισημερινού ρεύματος που ρέει κατά 
μήκος των ανατολικών ακτών της Αφρικής στο κανάλι της Μοζαμβίκης. Ξεκινώντας πλησίον του 
Ισημερινού, φτάνει σε γεωγραφικό πλάτος 35ο Ν, όπου και μετατρέπεται στο ρεύμα Αγκούλιας 
(Agulhas current). 

Το ρεύμα των μουσσώνων του Ινδικού (Indian Monsoon current), έχει να κάνει με ένα 
εποχικό ωκεάνιο ρεύμα, το οποίο συναντάται στις τροπικές περιοχές του βόρειου Ινδικού ωκεανού. 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ροή των ανώτερων στρωμάτων της θάλασσας, κατευθύνεται προς 
τα δυτικά, από το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, στην Αραβική θάλασσα. Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, η κατεύθυνση αντιστρέφεται, με μια ανατολική ροή που εκτείνεται από τη Σομαλία, 
μέχρι τον κόλπο της Βεγγάλης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται στις εποχικές αλλαγές που 
υφίσταται ο μουσσώνας της Ινδικής χερσονήσου. Πολλές φορές στις αναφορές που γίνονται γι’ 
αυτά τα ρεύματα, χρησιμοποιούνται οι όροι: ρεύμα του χειμερινού μουσσώνα (Winter Monsoon 
current) και ρεύμα του θερινού μουσσώνα (Summer Monsoon current), ή εναλλακτικά 
χρησιμοποιούνται οι όροι: ρεύμα του βορειοανατολικού μουσσώνα (Northeast Monsoon current) 
και ρεύμα του νοτιοδυτικού μουσσώνα (Southeast Monsoon current). 

Το ρεύμα του Νότιου Ισημερινού (South Equatorial current), κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα του 
Νότιου Ειρηνικού. Κινείται από ανατολικά προς δυτικά, ακριβώς νότια του Ισημερινού 
Αντιρεύματος. Καθώς πλησιάζει το δυτικό του άκρο, τρέπεται νότια και μετατρέπεται στο Ανατολικό 
ρεύμα της Αυστραλίας. 

Το ρεύμα της Σομαλίας (Somali current), είναι ένα ρεύμα που συναντάται στο δυτικό Ινδικό 
ωκεανό. Εμφανίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες και προκαλείται από το νοτιοδυτικό μουσσώνα, 
που το αναγκάζει να κινηθεί κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Αφρικής. Με αυτόν τον τρόπο 
μετακινεί παράκτια ύδατα βορειοδυτικά με επιφανειακές ταχύτητες που φτάνουν τα 14 χλμ. την 
ώρα. Στο γεωγραφικό πλάτος των 6 με 10ο Β, ανοιχτά της Σομαλίας, το βορειοανατολικά κινούμενο 
ρεύμα της Σομαλίας τρέπεται ανατολικά και μετατρέπεται στο ρεύμα των Μουσσώνων (Monsoon 
current).  
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9.6 Πολικά ρεύματα 
 

Τα επιφανειακά ύδατα του Αρκτικού ωκεανού, εκτείνονται μέχρι το βάθος των 46 μέτρων 
περίπου και έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε αλάτι απ’ ότι τα υποκείμενα ύδατα. Γενικά, τα ύδατα 
της επιφάνειας κυκλοφορούν διαγράφοντας κυκλικές τροχιές, με φορά από τα ανατολικά στα 
δυτικά, γύρω από τον Βόρειο Πόλο. Στο σχήμα 9.7, απεικονίζονται τα κυριότερα ρεύματα του 
Αρκτικού ωκεανού. 

Το ρεύμα της Ανατολικής Γροιλανδίας (East Greenland current), είναι ένα ψυχρό ρεύμα με 
χαμηλή τιμή αλατότητας που εκτείνεται από τον Πορθμό Φραμ (Fram Strait),  μέχρι το Ακρωτήρι 
Φάρελλ (Cape Farewell). Βρίσκεται ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Γροιλανδίας και κινείται 
προς τον Ατλαντικό. Το συγκεκριμένο ρεύμα, έχει μεγάλη σημασία, γιατί συνδέει άμεσα την Αρκτική 
με το Βόρειο Ατλαντικό. 

Το ρεύμα της Ανταρκτικής (Antarctic Circumpolar current), είναι ένα ωκεάνιο ρεύμα που 
κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά γύρω από την Ανταρκτική. Το ρεύμα αυτό είναι γνωστό 
και ως το ρεύμα που παρασύρεται από τους Δυτικούς Ανέμους (West Wind Drift). Είναι ίσως το 
ισχυρότερο ρεύμα παγκοσμίως και συνδέει τις λεκάνες του Ατλαντικού, του Ινδικού και του 
Ειρηνικού. Οι ναυτικοί, γνωρίζουν το εν λόγω ρεύμα εδώ και πολλούς αιώνες. Έχει την ιδιότητα να 
επιταχύνει κάθε ταξίδι με φορά από δυτικά προς τα ανατολικά, ωστόσο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη 
τη ναυσιπλοΐα όταν η φορά του ταξιδιού είναι από ανατολή προς δύση. Μολονότι αυτό οφείλεται 
κυρίως στους επικρατούντες δυτικούς ανέμους.  

Το Αρκτικό ρεύμα, γνωστό και ως Μποφόρ Τζάιρ (Beaufort Gyre), είναι ένα σχεδόν κυκλικό 
ρεύμα που ρέει σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στροβιλίζει με αργό ρυθμό τα 
επιφανειακά ύδατα της θάλασσας Μποφόρ, προς τα δυτικά, όπου βρίσκεται η βόρεια Αρκτική 
λεκάνη, γυρίζοντας γύρω από το Βόρειο Πόλο συμπληρώνοντας έναν πλήρη κύκλο κάθε 4 χρόνια. 
Ένα άλλο ρεύμα που επικρατεί στην περιοχή είναι το Τρανσπόλαρ Ντρίφτ (transpolar drift current), 
που είναι το μεγαλύτερο ρεύμα, το οποίο ρέει προς τον Ατλαντικό από την ανατολική Αρκτική 
περιοχή. Το ρεύμα αυτό, φέρνει νερό και πάγο από τη Σιβηρία, κατά μήκος του πόλου και των 
ανατολικών ακτών της Γροιλανδίας, όπου και ενώνεται με το ρεύμα της Ανατολικής Γροιλανδίας 
(East Greenland current).  

Στη θάλασσα Μπάρεντς (Barents sea), υπάρχει ένα μικρότερο ρεύμα που έχει φορά κίνησης 
αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού και τα ύδατά του αποτελούν μείγμα των θερμών υδάτων 
του Ατλαντικού και των ψυχρών του Αρκτικού. Η αντίθετη των δεικτών του ρολογιού κίνηση του 
ρεύματος, έρχεται σε συμφωνία με την κυκλωνική κυκλοφορία των ανέμων που επικρατούν πέρα 
από τη θάλασσα Μπάρεντς. Το ρεύμα της θάλασσας Μπάρεντς, είναι ασθενές και παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις, καθώς συνυπάρχουν και άλλα μικρά ρεύματα στη θάλασσα της Νορβηγίας και τη 
θάλασσα της Γροιλανδίας. 

Ένα ακόμη ρεύμα, το ρεύμα της Δυτικής Γροιλανδίας (West Greenland current), επικρατεί 



ανοιχτά της Γροιλανδίας, νότια του Πορθμού Ντέιβις (Davis Strait). Καθώς το ρεύμα αυτό 
προσεγγίζει τον Πορθμό Ντέιβις, ενώνεται με το ρεύμα του Λαμπραντόρ (Labrador current) και 
συνεχίζει βόρεια προς τον Κόλπο Μπάφιν (Baffin Bay), όπου υφίσταται έντονη ψύξη. 

Το ρεύμα της Νορβηγίας (Norwegian current), είναι ένα ρεύμα που κινείται βορειοανατολικά, 
κατά μήκος των ακτών της Νορβηγίας στον Ατλαντικό, σε βάθος που κυμαίνεται από τα 50 μέχρι τα 
100 μέτρα. Ρέει βορειοανατολικά με πορεία από τη βόρεια Σκωτία, γύρω από τις νορβηγικές ακτές 
και εισέρχεται στη θάλασσα Μπάρεντς (Barents sea). Συγκριτικά με την Αρκτική θάλασσα, τα ύδατα 
του ρεύματος της Νορβηγίας είναι σημαντικά πιο θερμά και πιο αλμυρά. Σε αντίθεση με το ρεύμα 
του Βόρειου Ατλαντικού, το ρεύμα της Νορβηγίας είναι πιο ψυχρό και λιγότερο αλμυρό, διότι στον 
εμπλουτισμό των υδάτων του συνεισφέρουν, τόσο η υφάλμυρη Βαλτική θάλασσα, όσο και τα 
νορβηγικά φιόρδ και ποτάμια. Η θερμοκρασία που αποκτά το ρεύμα το χειμώνα είναι μεταξύ 2 και 
5ο C, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία των υδάτων του Ατλαντικού υπερβαίνει τους 6ο C. 

 

 
 

Σχήμα 9.7. Ρεύματα του Αρκτικού ωκεανού. 
 
 
9.7 Επίδραση ρευμάτων στο κλίμα 
 

Η κατανόηση και η πληροφόρηση σχετικά με τα ρεύματα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. 
Υπάρχει ωστόσο το διεθνές πρόγραμμα «Αργώ» στο οποίο συμμετέχουν 23 χώρες και έχει ως 
στόχο τη συλλογή στοιχείων για τα θαλάσσια ρεύματα. Από το 2000, στο πλαίσιο του 
προγράμματος τοποθετούνται συνεχώς όργανα ανίχνευσης σε όλες τις μεγάλες ωκεάνιες περιοχές 
της Γης. Ο αριθμός των οργάνων φτάνει σήμερα τα 3283. Κάθε 10 ημέρες τα όργανα 
καταβυθίζονται σε βάθος 2000 μέτρων και στέλνουν στη συνέχεια τα δεδομένα που συνέλεξαν, σε 
έναν δορυφόρο. Το μεγάλο πλήθος των μετρήσεων, βοηθά τους ερευνητές να παρακολουθούν τις 
διαδρομές των θαλασσίων ρευμάτων και να προβλέπουν κλιματικές μεταβολές.  

Οι κλιματικές επιδράσεις των θαλασσίων ρευμάτων είναι οι εξής: 
 

Α) Δυτικές ακτές τροπικών περιοχών:  
 Βρέχονται από ψυχρά ρεύματα,  
 Παρουσιάζουν χαμηλές θερμοκρασίες,  
 Έχουν ξηρασία  
 Παρατηρούνται συχνές ομίχλες 

       
Β) Δυτικές ακτές μέσων και μεγάλων πλατών: 

 Βρέχονται από θερμά ρεύματα 
 Χαρακτηρίζονται από ωκεάνιο κλίμα 
 Οι χειμώνες είναι ήπιοι 
 Τα καλοκαίρια είναι δροσερά  
 Παρατηρούνται μέτριες βροχοπτώσεις σε ένταση 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κλίμα της Μ Βρετανίας 

 



Γ)  Ανατολικές ακτές μικρών πλατών: 
 Βρέχονται από θερμά ρεύματα 
 Χαρακτηρίζονται από θερμό βροχερό κλίμα 

 
Δ) Ανατολικές ακτές μέσων πλατών: 

 Βρέχονται από θερμά ρεύματα 
 Οι χειμώνες είναι ψυχροί 
 Τα καλοκαίρια είναι δροσερά, λόγω της ηπειρωτικής επίδρασης 

 
Ε) Ανατολικές ακτές μεγάλων πλατών: 

 Βρέχονται από ψυχρά ρεύματα 
 Οι χειμώνες είναι ψυχροί 
 Τα καλοκαίρια είναι δροσερά 
 

Ο ρόλος των θαλασσίων ρευμάτων για το κλίμα της Γης είναι καίριος. Αυτά διανέμουν 
θερμότητα και ψύχος, ενώ επιβραδύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη απορροφώντας διοξείδιο 
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. 

Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης. Στους τροπικούς, τα ωκεάνια 
ύδατα απορροφούν θερμότητα από την ατμόσφαιρα. Καθώς τα θερμά ύδατα μεταφέρονται προς 
βορρά μέσω των θαλασσίων ρευμάτων, μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας με τη μορφή 
θερμότητας από τη μία τοποθεσία στην άλλη, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό, τόσο τον καιρό, 
όσο και το κλίμα γενικότερα.  

Δεν υπάρχει ρεύμα που να ασκεί τόσο μεγάλη επίδραση στο κλίμα μιας ολόκληρης περιοχής, 
όσο το ρεύμα του Κόλπου. Ξεκινάει σαν ένα μικρό ρεύμα από την Καραϊβική, αλλά κατά την κίνησή 
του, ενώνεται με περισσότερα ρεύματα και καταλήγει σαν ένα από τα ισχυρότερα θαλάσσια 
ρεύματα του πλανήτη. Το ρεύμα μεταφέρει θερμότητα από τα νερά της Καραϊβικής, με αποτέλεσμα 
η δυτική Ευρώπη να είναι κατά αρκετούς βαθμούς θερμότερη, από άλλες περιοχές του ίδιου 
γεωγραφικού πλάτους. Ιάπωνες ερευνητές μάλιστα ανακάλυψαν, πως το ρεύμα δεν εκπέμπει τη 
θερμότητά του μόνο μέχρι τα 2 χλμ. ατμοσφαιρικού ύψους πάνω από την επιφάνεια του 
Ατλαντικού, αλλά μέχρι τα 11 χλμ. Στο ύψος αυτό, η θερμότητα ενεργοποιεί τα λεγόμενα κύματα 
Rossby, τα οποία κατευθύνουν τη θερμότητα ανατολικά, προς την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Και ενώ το ρεύμα του Κόλπου φέρνει θερμότητα και ζωή στη δυτική Ευρώπη, άλλα ρεύματα 
μεταφέρουν ψύχος. Το ρεύμα του Χούμπολτ, κατά μήκος των δυτικών ακτών της Νότιας Αμερικής, 
ψύχει και αφυδατώνει, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ψυχρών ερήμων στο νότιο Ισημερινό, το 
Περού και τη βόρεια Χιλή. Ωστόσο, σαν αντιστάθμισμα, το ίδιο ρεύμα δημιουργεί ευνοϊκές 
συνθήκες για τη ζωή στη θάλασσα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Νότιας Αμερικής. Το ρεύμα 
μεταφέρει πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά στην επιφάνεια, προκαλώντας μια έκρηξη ζωής. 
Δεν είναι τυχαίο που σε αυτήν την περιοχή υπάρχουν τα πλουσιότερα σε ψάρια νερά, όλου του 
κόσμου. Τα ρεύματα λοιπόν τυλίγουν τη Γη σαν αόρατες ταινίες μεταφέροντας συνεχώς υδάτινες 
μάζες σε όλες τις θάλασσες και ελέγχοντας το κλίμα. Είναι οι ζωτικές «αρτηρίες» των ωκεανών που 
φέρνουν ζωή σε θάλασσα και στεριά. 

Οι ωκεανογράφοι και οι κλιματολόγοι, εξακολουθούν να ερευνούν τη σημαντική σύνδεση μεταξύ 
ωκεανών και των ρευμάτων τους και στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή που οφείλεται στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας που προκύπτει από την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, αποθηκεύεται στους ωκεανούς, και σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
καθώς κινούνται τα ωκεάνια ρεύματα, συνεισφέρουν στην τάση που επικρατεί για περαιτέρω 
θέρμανση της Γης. 
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