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αταιγίδα ονοµάζεται το 
φαινόµενο κατά το οποίο 
σηµειώνεται  βροχόπτωση 

συνοδεία ηλεκτρικών εκκενώσεων 
(αστραπών). Οι καταιγίδες είναι ένα από 
τα πιο βίαια µετεωρολογικά φαινόµενα 
και αρκετά συχνά συνοδεύονται από 
βροχές µεγάλης έντασης, πολύ ισχυρούς 
ανέµους σε τοπική κλίµακα, χαλαζόπτωση 
ή ακόµα και ανεµοστρόβλιλους. Κατά 
κανόνα µια καταιγίδα έχει έκταση µέχρι 
30 χιλιόµετρα και διαρκεί από λίγα λεπτά 
έως και 1 ώρα. Συνήθως οι καταιγίδες 
εντοπίζονται σε µεµονωµένα κύτταρα 
(µονοκυτταρικές), σε συµπλέγµατα 
κυττάρων (πολυκυτταρικές) ή σε 
µετωπικές ζώνες (γραµµές καταιγίδων). 
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η έκταση και η 
διάρκεια µιας καταιγίδας, καθώς και η 

ένταση των φαινοµένων που τη 
συνοδεύουν, την καθιστούν επικίνδυνη για 
εκδήλωση πληµµυρικών επεισοδίων ή 
ακόµα και ζηµιών σε καλλιέργειες και 
κτίσµατα. Οι βασικές προϋποθέσεις που 
χρειάζεται να πληρούνται έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί και να εκδηλωθεί µια 
καταιγίδα είναι: αυξηµένη υγρασία, 
ασταθείς αέριες µάζες (αέριες µάζες µέσα 
στις οποίες ευνοούνται οι ανοδικές 
κινήσεις) και κάποιος µηχανισµός που θα 
εκκινήσει τις ανοδικές κινήσεις. Συνήθως 
οι καταιγίδες εκδηλώνονται στις τροπικές 
περιοχές και στα µέσα γεωγραφικά πλάτη, 
ιδιαίτερα κατά τη θερµή περίοδο του 
έτους. Ωστόσο υπό προϋποθέσεις, 
καταιγίδες  µπορούν να εκδηλωθούν και 
το χειµώνα, συνήθως πάνω από τη 
θάλασσα.

  

Ο κύκλος ζωής µιας καταιγίδας 
 
Μια καταιγίδα αναπτύσσεται, εκδηλώνεται 
και διαλύεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη 
φάση είναι το στάδιο του σωρείτη (σχήµα 
1α) και έχει πάρει το όνοµά της από τα 
νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης που 
ονοµάζονται σωρείτες (cumulus) και 
αποτελούν προποµπούς των 
καταιγιδοφόρων νεφών, τα οποία µε τη 
σειρά τους ονοµάζονται σωρειτοµελανίες 
(cumulonimbus). Κατά το στάδιο αυτό 
αναπτύσσεται ένα ανοδικό ρεύµα θερµού 
αέρα µε αυξανόµενη ταχύτητα. Ο θερµός 
άερας που ανέρχεται, ψύχεται, 
συµπυκνώνονται οι υδρατµοί που περιέχει 
σχηµατίζοντας µε τον τρόπο αυτό τους 
σωρείτες. Η δέυτερη φάση ονοµάζεται 
στάδιο ωρίµανσης (σχήµα 1β). Το 
ανοδικό ρεύµα έχει µεγιστοποιήσει την 
ταχύτητά του, µε αποτέλεσµα οι σωρείτες 
να εξελίσσονται σε σωρειτοµελανίες, 
αποκτώντας τη µέγιστη κατακόρυφη 
ανάπτυξη και αγγίζοντας τα όρια της 
τροπόπαυσης (10-12 km από την 
επιφάνεια του εδάφους). Στο ύψος αυτό οι 
κορυφές των νεφών αποκτούν οριζόντια 

έκταση που ονοµάζεται άκµονας και η 
µορφή του µοιάζει αρκετά µε αµόνι. 
Παράλληλα οι υδροσταγόνες και οι 
παγοκρύσταλλοι που περιέχονται µέσα 
στο νέφος αποκτούν αρκετό βάρος, ώστε 
πλέον αρχίζει ένα καθοδικό ρεύµα που 
παρασύρει προς το έδαφος τη βροχή ή 
και το χαλάζι που ενδέχεται να έχει 
σχηµατιστεί. Κατά τη διάρκεια της φάσης 
αυτής εκδηλώνονται και οι ισχυρότερες 
βροχοπτώσεις στο έδαφος. Η τρίτη και 
τελευταία φάση που οδηγεί στη διάλυση 
της καταιγίδας, ονοµάζεται φάση 
εξασθένησης (σχήµα 1γ). Σε αυτό το 
στάδιο το ανοδικό ρεύµα έχει σχεδόν 
εκλέιψει, δίνοντας τη θέση του στο 
καθοδικό ρεύµα που είχε αναπτυχθεί 
κατά τη φάση ωρίµανσης, και η βροχή 
σταδιακά εξασθενεί. Παράλληλα το νέφος 
σταδιακά διαλύεται αφήνοντας αρκετά 
συχνά τα αποµεινάρια του άκµονά του να 
παρασύρονται σε µεγάλες αποστάσεις από 
τους πολύ ισχυρούς ανέµους που πνέουν 
σε αυτά τα ύψη της ατµόσφαιρας. 

Κ 



 
____________________________________________________________________ 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος 

Λόφος Κουφού – Πεντέλη 15236, Τηλ. 210 8109126-7, Fax: 210 8103236,  
www.meteo.gr 

 
 

Σχήµα 1: Ο κύκλος ζωής µια καταιγίδας.  
α) φάση σωρείτη, β) φάση ωρίµανσης, γ) φάση εξασθένησης. 

(πηγή: http://www.ux1.eiu.edu) 
 
 

Tύ0οι καταιγίδων 
 
Οι καταιγίδες ανάλογα µε τον τρόπο και 
τα αίτια σχηµατισµού τους διακρίνονται 
σε τρεις βασικές κατηγορίες. Σε 
καταιγίδες αέριας µάζας - δυναµικές ή 
θερµικές, σε ορογραφικές καταιγίδες και 
σε µετωπικές καταιγίδες.  
 
Καταιγίδες αέριας µάζας. Οι καταιγίδες 
αυτές αναπτύσσονται είτε λόγω της 
έντονης θέρµανσης του εδάφους και του 
προσκείµενου σε αυτό αέρα κατά τη 
θερµή περίοδο του έτους (θερµικές 
καταιγίδες), είτε λόγω ύπαρξης αρκετά 
ψυχρών αερίων µαζών στα µέσα 
στρώµατα της ατµόσφαιρας (δυναµικές 
καταιγίδες). Και στις δυο περιπτώσεις 
δηµιουργούνται ανοδικές κινήσεις που 
δηµιουργούν τα καταιγιδοφόρα νέφη. Στη 
χώρα µας καταιγίδες αέριας µάζας 
εκδηλώνονται συνήθως πάνω από 
ηπειρωτικές περιοχές κατά τις 

µεσηµβρινές και πρώτες απογευµατινές 
ώρες, από το Μάιο έως και το 
Σεπτέµβριο. 
 
Ορογραφικές καταιγίδες. Ορογραφικές 
καταιγίδες αναπτύσσονται όταν µια  ροή 
αέρα από τη θάλασσα συναντά σηµαντικά 
εµπόδια, όπως νησιά ή βουνά (σχήµα 2), 
είτε όταν µια υγρή και ασταθής αέρια 
µάζα συναντά έντονο ανάγλυφο. Σε αυτήν 
την περίπτωση το αίτο που προκαλεί τις 
ανοδικές κινήσεις  είναι το εµπόδιο που 
εξαναγκάζει την αέρια µάζα σε ανύψωση. 
Στην χώρα µας ορογραφικές καταιγίδες 
εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά 
προσήνεµα του ορεινού άξονα της 
Πίνδου, στα βόρεια τµήµατα της Κρήτης 
όταν επικρατεί βόρειο ρεύµα στο Αιγαίο, 
καθώς και στην Εύβοια όταν πνέουν 
βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεµοι κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα. 
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Σχήµα 2: Ορογραφική ανύψωση αερίων µαζών στην 0ροσήνεµη 0λαγιά ορεινών όγκων.  
 (πηγή: http://geography-info.com) 

 
 

Μετω0ικές καταιγίδες. Οι µετωπικές 
καταιγίδες εκδηλώνονται κατά τη 
διέλευση θερµών και κυρίως ψυχρών 
µετώπων. Στα θερµά µέτωπα καταιγίδες 
ενδέχεται να εκδηλωθούν µπροστά από 
τη µετωπική επιφάνεια, ενώ στα ψυχρά 
µέτωπα ακριβώς πίσω από τη µετωπική 
επιφάνεια (σχήµα 3). Το αίτο εκδήλωσης 
µετωπικών καταιγίδων είναι η βίαιη 

εκτόπιση του θερµού αέρα από 
ψυχρότερο ο οποίος ρέει σα σφήνα στα 
κατώτερα ατµοσφαιρικά στρώµατα. Στη 
χώρα µας µετωπικές καταιγίδες 
εκδηλώνονται κατά την ψυχρή περίοδο 
του έτους και ιδιαίτερα από τον 
Νοέµβριο έως και το Μάρτιο 
συνοδεύοντας καλά οργανωµένα 
βαροµετρικά χαµηλά.  

 

 
 

Σχήµα 3: Ανύψωση θερµών αερίων µαζών σε θερµό και ψυχρό µέτω0ο.  
 (πηγή: http://apollo.lsc.vsc.edu) 


