
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΑΙΡΟΣ & ΚΛΙΜΑ 

 

 Καιρός ονομάζεται η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε μια μικρή χρονική περίοδο 
 

 Κλίμα, αντίθετα είναι ένας «μέσος καιρός» η καιρική κατάσταση μιας περιοχής σε 

μακρόχρονη χρονική περίοδο, περίπου 30 χρόνων 
 

 Η έννοια κλίμα περιλαμβάνει: 
 

 Θερμοκρασία 

 Υγρασία 

 Ατμοσφαιρική πίεση 

 Άνεμο 

 Βροχή, Χαλάζι, Χιόνι 

 Αιωρούμενα σωματίδια 

 Μετεωρολογικά στοιχεία μιας περιοχής σε μακρόχρονη χρονική περίοδο 
 

 

 Το κλίμα και ο καιρός επηρεάζονται από:  

  

 

 Απόσταση από τον Ισημερινό (Γεωγ. πλάτος) 

 Τη γειτνίαση με τη θάλασσα, λίμνες ή ποταμούς 

  Το υψόμετρο της περιοχής 

 Τη μορφολογία του εδάφους 

 Επικρατούντες ανέμους 

 Τοπικές συνθήκες (Μουσώνες, Σαχάρα, Σιβηρία) 

 

 Ο πλανήτης χωρίζεται σε πέντε κλιματικές ζώνες: 
 

 Ισημερινή 

 Εύκρατη (βόρεια και νότια) 

 Πολική (βόρεια και νότια) 
 

 Οι ζώνες δεν έχουν ενιαίο κλίμα και ταξινομούνται με τους κλιματικούς τύπους: 
 

 Ηπειρωτικός ή χερσαίος 

 Θαλάσσιος ή ωκεάνιος 

 Ορέων και ύψους 
 

 Σε μικρότερη κλίμακα τα είδη κλιμάτων είναι: 
 

 Αλπικό: Χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

 Αμαζόνιο: Χαρακτηρίζεται από βροχές, υψηλή υγρασία και θερμοκρασία 

 Ερημικό: Χαρακτηρίζεται από ακραίες θερμοκρασίες ημέρας (40 με 45
ο
 C) και νύχτας 

(-5
ο
 C), με ελάχιστες βροχοπτώσεις και πολύ χαμηλή υγρασία 

 Εύκρατο: Χαρακτηρίζεται από μέτριες θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις και διαιρείται 

σε ωκεάνιο, ηπειρωτικό και μεσογειακό 

 Ηπειρωτικό: Χαρακτηρίζεται από ψυχρούς χειμώνες & θερμά καλοκαίρια. Τα ποτάμια 

παγώνουν το χειμώνα ενώ το καλοκαίρι η παροχή νερού αυξάνεται, λιώνουν χιόνια 

 Μεσογειακό: Χαρακτηρίζεται ήπιους χειμώνες ξερά καλοκαίρια λίγες βροχοπτώσεις 

 Πολικό: Χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, διαρκή χειμώνα, πολύ 

σύντομο καλοκαίρι και ελάχιστες βροχοπτώσεις 

 Τροπικό: Χαρακτηρίζεται ως μη ξηρό κλίμα, με μόνο δυο εποχές, την υγρή και τη 

ξηρή. Η θερμοκρασία είναι πρακτικά σταθερή όλο το χρόνο - μεγαλύτερη των 18 °C – 

χωρίς παγερές θερμοκρασίες. 

 Ωκεάνιο: Χαρακτηρίζεται από αρκετές βροχές και μέτριες θερμοκρασίες  
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