
ΥΤΘΙΟ ΠΔΡΘΒΑΚΚΟΜ: ΙΑΘΡΟ & ΙΚΘΛΑ 

 

 Καιρός ομομάζεται η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε μια μικρή χρομική περίοδο 

 Κλίμα, αμτίθετα είμαι έμας «μέσος καιρός» η καιρική κατάσταση μιας περιοχής σε 

μακρόχρομη χρομική περίοδο, περίπου 30 χρόμωμ 

 Ζ έμμοια κλίμα περιλαμβάμει: 

 Ηερμοκρασία 

 Τγρασία 

 Ατμοσφαιρική πίεση 

 Άμεμο 

 Βροχή, Φαλάζι, Φιόμι 

 Αιωρούμεμα σωματίδια 

 Λετεωρολογικά στοιχεία μιας περιοχής σε μακρόχρομη χρομική περίοδο 

 Σο κλίμα και ο καιρός επηρεάζομται από: 

 Γεωγραφικό πλάτος 

 Ση γειτμίαση με τη θάλασσα, λίμμες ή ποταμούς 

 Σο υψόμετρο της περιοχής 

 Ση μορφολογία του εδάφους 

 Δπικρατούμτες αμέμους 

 Σοπικές συμθήκες – Λουσώμες, αχάρα, ιβηρία 

 Ο πλαμήτης χωρίζεται σε πέμτε κλιματικές ζώμες: 

 Θσημεριμή 

 Δύκρατη (βόρεια και μότια) 

 Πολική (βόρεια και μότια) 

 Οι ζώμες δεμ έχουμ εμιαίο κλίμα και τανιμομούμται με τους κλιματικούς τύπους: 

 Ζπειρωτικός ή χερσαίος 

 Ηαλάσσιος ή ωκεάμιος 

 Ορέωμ και ύψους 

 ε μικρότερη κλίμακα τα είδη κλιμάτωμ είμαι: 

 Αλπικό: Φαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

 Αμαζόμιο: Φαρακτηρίζεται από βροχές, υψηλή υγρασία και θερμοκρασία 

 Δρημικό: Φαρακτηρίζεται από ακραίες θερμοκρασίες ημέρας (40 με 45
ο

 C) και μύχτας 

(-5
ο

 C), με ελάχιστες βροχοπτώσεις και πολύ χαμηλή υγρασία 

 Δύκρατο: Φαρακτηρίζεται από μέτριες θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις και διαιρείται 

σε ωκεάμιο, ηπειρωτικό και μεσογειακό μέτριες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις και 

διαιρείται σε ωκεάμιο, ηπειρωτικό και μεσογειακό 

 Ζπειρωτικό: Φαρακτηρίζεται από ψυχρούς χειμώμες & θερμά καλοκαίρια. Σα ποτάμια 

παγώμουμ το χειμώμα εμώ το καλοκαίρι η παροχή μερού αυνάμεται, λιώμουμ χιόμια 

 Λεσογειακό: Φαρακτηρίζεται ήπιους χειμώμες νερά καλοκαίρια λίγες βροχοπτώσεις 

 Πολικό: Φαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, διαρκή χειμώμα, πολύ 

σύμτομο καλοκαίρι και ελάχιστες βροχοπτώσεις 

 Ωκεάμιο: Φαρακτηρίζεται από αρκετές βροχές και μέτριες θερμοκρασίες  
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