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ΣΥΝΝΕΦΑ 

 

Το νέφος ή σύννεφο αποτελεί ορατό σύνολο υδρατμών, 

λεπτότατων υδροσταγονιδίων ή λεπτών παγοκρυστάλλων, ή 

συνδυασμό των προηγουμένων, που προέρχονται από την 

συμπύκνωση των υδρατμών που βρίσκονται στην 

ατμόσφαιρα. Το μέγεθος των υδροσταγονιδίων είναι 

περίπου 0,02 χιλιοστά και είναι δυσδιάκριτα έως αόρατα 

στην ατμόσφαιρα, όμως όταν υπάρχει η συνύπαρξη 

δισεκατομμυρίων υδροσταγονιδίων ή παγοκρυστάλλων στον 

περιβάλλοντα χώρο, τότε το σύννεφο αρχίζει και γίνεται 

ορατό στην ατμόσφαιρα. Η συμπύκνωση ενός σύννεφου 

γίνεται όταν μια μάζα αέρα / υδρατμών ψύχεται απότομα 

κατά τη διάρκεια της ανύψωσης του από την επιφάνεια της 

Γης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμπύκνωσης υδρατμών ώστε 

να δημιουργηθεί ένα ή πολλά σύννεφα. 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΝΕΦΩΝ: 

Κατά το πέρασμα θερμών ή ψυχρών μετώπων 

δημιουργούνται μετωπικά νέφη.  Ορογραφικά νέφη 

προκύπτουν όταν ο άνεμος πνέει από την μια πλευρά ενός 

βουνού , ψύχεται απότομα καθώς ακολουθεί την ανοδική 

πορεία του και σαν αποτέλεσμα έχει να εμφανίζονται 

σύννεφα από την άλλη πλευρά του βουνού. Από τα ανοδικά 

ρεύματα σε περιπτώσεις θερμής επιφάνειας της Γης 

δημιουργούνται ασταθή νέφη. 

 

 



 

 

ΕΙΔΗ ΣΥΝΝΕΦΩΝ 

 Θύσανοι: 

Οι θύσανοι συνήθως εμφανίζονται σε ύψος 8.000 μέτρων και 

άνω (δηλαδή στο υψηλό στρώμα) και το σχήμα τους είναι 

σαν λευκά νήματα. Αποτελούνται από παγοκρύσταλλα και 

εμφανίζονται κατά κόρον σε αίθριο καιρό ή μετά από 24-48 

ώρες κατά το πέρασμα ενός μετώπου. Οι θύσανοι 

προμηνύουν αίθριο καιρό κυρίως. Πριν από την ανατολή και 

την δύση του Ηλίου έχουν χρώμα κιτρινοκόκκινο και όταν ο 

Ήλιος βρεθεί κάτω από τον ορίζοντα παίρνουν χρώμα καφέ. 

Είναι τόσο λεπτοί που αν βρίσκονται μπροστά από τον δίσκο 

του  Ήλιου οι ακτίνες του δεν εξασθενούν. Η διεθνής 

σύντμησή τους είναι CI. 

 Θυσανοστρώματα: 

 

Τα θυσανοστρώματα εμφανίζονται σε ύψος 7.000 - 10.000 

(υψηλό στρώμα) μέτρων και αποτελούνται από 

παγοκρυστάλλους. Είναι λεπτά και το σχήμα τους μοιάζει 

σαν ένα τεράστιο λεπτό πέπλο που εκτείνεται σε μεγάλη 

έκταση. Το φως του Ηλίου γίνεται θολό ενώ όταν τα 

θυσανοστρώματα γίνονται πιο πυκνά προμηνύουν βροχή 

μέσα στις επόμενες 15 με 20 ώρες.  Σχηματίζουν μεγάλο 

φωτεινό κύκλο με τα χρώματα της ίριδας γύρω από τον Ήλιο, 

την ηλιακή άλω ή την σεληνιακή άλω. Ο φωτεινός αυτός 

κύκλος είναι το αποτέλεσμα από την διάθλαση που 

υπόκεινται οι ακτίνες του Ήλιου ή της Σελήνης καθώς 

προσπίπτουν στους παγοκρυστάλλους τους. Η διεθνής 

σύντμησή τους είναι Cs. 



 

 

 Θυσανοσωρείτες: 

 

Οι θυσανοσωρείτες εμφανίζονται και αυτοί σε ύψος 7.000 - 

10.000 μέτρων και αποτελούνται από παγοκρυστάλλους. Το 

σχήμα τους είναι σφαιρικό και διάσπαρτο στην ατμόσφαιρα 

θυμίζοντας μικρά κομματάκια από βαμβάκι. Όπως και στα 

άλλα υψηλά νέφη, έτσι και οι θυσανοσωρείτες δεν 

δημιουργούν σκιά και η εμφάνιση τους προμηνύει 

επερχόμενο θερμό μέτωπο ή πιθανή βροχή μέσα στις 

επόμενες 20 ώρες. 

 

 Υψοστρώματα: 

 

Τα υψιστρώματα εμφανίζονται σε ύψος 3.000 - 5.000 μέτρων 

και χαρακτηρίζονται από το τεράστιο πέπλο που 

σχηματίζεται σε μεγάλη έκταση. Είναι σχεδόν ίδια με τα 

θυσανοστρώματα μόνο που το χρώμα τους είναι πιο σκούρο 

γκρίζο. Μερικές φορές μαζί με τα υψιστρώματα 

συνοδεύονται και νέφη "στρωμάτων». Ο σχηματισμός τους 

προέρχεται από το πέρασμα θερμού μετώπου και προμηνύει 

πιθανή βροχή στις επόμενες 10 - 15ώρες.  

 Υψισωρείτες: 

Οι υψισωρείτες εμφανίζονται σε ύψος 2.500 - 5.500 μέτρων 

και χαρακτηρίζονται από τα διάσπαρτα κομμάτια 

"βαμβακιού" που σχηματίζουν. Μοιάζουν αρκετά με τους 

θυσανοσωρείτες όμως το χρώμα τους είναι πιο σκούρο από 

αυτό των θυσανοσωρειτών και το μέγεθος των νεφών είναι 



λίγο μεγαλύτερο και πιο πυκνό. Συνήθως τα σύννεφα αυτά 

προμηνύουν βροχή μετά από 10 - 15 ώρες καθώς 

προπορεύονται από ένα επερχόμενο ψυχρό μέτωπο ενώ εάν 

εμφανιστούν νωρίς το πρωί , είναι σημάδι θερμικής 

αστάθειας που μπορεί να καταλήξει σε μεσημεριανή ή 

απογευματινή μεμονωμένη καταιγίδα. 

 

 Σωρείτες: 

Οι σωρείτες εμφανίζονται σε ύψος 600 -1500 μέτρα (δηλαδή 

στο χαμηλό στρώμα) και χαρακτηρίζονται από το πυκνό και 

ακανόνιστο σχήμα που έχουν. Μοιάζουν σα να είναι 

κομμάτια από βαμβάκι ενώ η κατακόρυφη ανάπτυξη τους 

εξαρτάται από την αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν 3 

είδη σωρειτών που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα και το 

κάθε είδος έχει ξεχωριστή σημασία. 

 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΩΡΕΙΤΩΝ: 

 

Cumulus Humilis= Σωρείτες κοντά στο έδαφος 

 

Οι "χαμηλοί" σωρείτες συνήθως δείχνουν σημάδι για καλό 

και αίθριο καιρό. Ο σχηματισμός τους προέρχεται από την 

άνοδο θερμών ρευμάτων από την επιφάνεια της Γης ενώ 

εμφανίζονται επίσης μετά το πέρασμα ενός ψυχρού μετώπου 

κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της ημέρας. 

 

3β. Cumulus Mediocris 

3γ. Cumulus Fractus 



3δ. Cumulus Congestus 

 

 Στρωματοσωρείτες : 

 

Οι στρωματοσωρείτες εμφανίζονται σε ύψος έως και 2.000 

μέτρα από το έδαφος (δηλαδή στο χαμηλό στρώμα). Το 

σχήμα τους είναι ακανόνιστο όπως των σωρειτών. Το 

χρώμα τους είναι σκούρο γκρίζο και συνήθως 

εμφανίζονται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας στην 

ατμόσφαιρα κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, ενώ 

μπορούν να εμφανιστούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας 

όταν υπάρχει σκίαση από υψιστρώματα ή 

θυσανοστρώματα, ακόμα και η παρουσία τους μπορεί να 

γίνει λίγο πριν και μετά το πέρασμα ενός ψυχρού 

μετώπου. Τα σύννεφα αυτά από μόνα τους μπορούν να 

δώσουν λίγα φαινόμενα όπως ψιχάλες ή λίγο χιονόνερο 

και κυρίως σε ορεινές περιοχές και λιγότερο σε πεδινές 

λόγω της ιδιαιτερότητας του σχηματισμού τους. 

 

 Μελανοστρώματα: 

 

Τα μελανοστρώματα εμφανίζονται σε ύψος έως και 2.000 

μέτρα από το έδαφος (και αυτά στο χαμηλό στρώμα) και 

το σχήμα τους είναι από λείο έως μερικώς ακανόνιστο. 

Θυμίζουν αρκετά τους στρωματοσωρείτες όμως το χρώμα 

τους είναι αρκετά σκούρο γκρίζο και μπορούν να 

αποκρύψουν το φως του Ηλίου. Τα μελανοστρώματα 

μπορούν να δώσουν φαινόμενα βροχόπτωσης ή 

χιονόπτωσης πάνω από πεδιάδες , θαλάσσιες περιοχές ή 

ορεινούς όγκους. 

 



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ: 

 

 Τα νέφη, αυτά καθ΄ αυτά έχουν μικρή σημασία ως 

βοήθημα στη πρόγνωση του καιρού. Η γενική όμως 

διανομή τους στον ουρανό και η διαδοχή των τύπων 

τους έχουν μεγάλη σημασία στις υφέσεις (εξωτροπικών 

κυκλώνων). Γενικά πάντως τα στρωματόμορφα νέφη 

συνοδεύονται από έντονα φαινόμενα και άστατο καιρό 

κατά τον μάλλον περισσότερο θερμό. Το αντίθετο 

δηλαδή απ' ό,τι συμβαίνει στα σωρειτόμορφα νέφη. 

 

 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΟΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ: 

 

Η μέθοδος καταγραφής βασίζεται στο γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια που μία ηλεκτρική εκκένωση έρχεται σε επαφή με 

το έδαφος εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

χαμηλής συχνότητας (στην περιοχή συχνοτήτων 5 - 15 KHz) η 

οποία και διαδίδεται σφαιρικά από την τοποθεσία του 

συμβάντος με την ταχύτητα του φωτός. Το σύστημα ZEYΣ 

εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η κυματομορφή ("sferic") της 

ακτινοβολίας σε κάθε ένα συμβάν είναι μοναδική και έτσι 

εάν διαθέτουμε τουλάχιστον μία κεραία μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τα σήματα από δύο διαφορετικά συμβάντα. Για 

να καταγραφεί όμως η ακριβής τοποθεσία μίας ηλεκτρικής 

εκκένωσης νέφους-εδάφους τελικά χρειάζονται τέσσερις 

σταθμοί. Όταν ένας κεραυνός χτυπήσει το έδαφος η 

κυματομορφή που εκπέμπεται καταγράφεται από όλους 

τους επίγειους σταθμούς του συστήματος σε διαφορετικούς 

χρόνους. Έτσι δύο διαφορετικοί σταθμοί καταγράφουν την 

κυματομορφή σε χρονική στιγμή η οποία εξαρτάται από την 



απόστασή τους από το σημείο του συμβάντος. Τότε το κέντρο 

ελέγχου του συστήματος θέτει έναν σταθμό ως «σταθμό 

αναφοράς» και του αποδίδει μηδενική διαφορά χρόνου 

άφιξης του σήματος ενώ παράλληλα υπολογίζει τις 

αντίστοιχες διαφορές του χρόνου άφιξης των υπολοίπων 

σταθμών με βάση το σταθμό αναφοράς. Στη συνέχεια 

υπολογίζει τον κοινό γεωμετρικό τόπο των σημείων για τα 

οποία η διαφορά άφιξης του σήματος μεταξύ του σταθμού 

αναφοράς και ενός άλλου σταθμού του δικτύου είναι ο ίδιος. 

Τα σημεία αυτά βρίσκονται πάνω σε μία υπερβολή. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε σταθμό και τελικά το 

σημείο που σημειώθηκε η ηλεκτρική εκκένωση ταυτίζεται με 

το σημείο τομής όλων των υπερβολών. 

 

 ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ : 

Η βροχή σχηματίζεται όταν τα μόρια των υδρατμών που 

υπάρχουν στην ατμόσφαιρα δημιουργούν τα νέφη ή 

σύννεφα, τα οποία με την σειρά τους συμπυκνώνονται πάνω 

σε ένα κέντρο συμπύκνωσης, συνήθως έναν κόκκο σκόνης, 

αρχίζοντας έτσι να σχηματίζουν σταγόνες. Όταν η μάζα της 

σταγόνας ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο, έλκεται λόγω 

βαρύτητας και πέφτει στη γη. Μερικές φορές, η βροχή δεν 

φθάνει στο έδαφος όταν ο αέρας ανάμεσα στα σύννεφα και 

στο έδαφος είναι πολύ ξηρός. 

 

Τα νέφη που δίνουν βροχές είναι από μεν τα 

στρωματόμορφα: οι σωρειτομελανίες και οι 

στρωματοσωρείτες που δίνουν μεγάλης διάρκειας κανονική 

βροχή ή βροχή ψεκάδων, ενώ από τα σωρειτόμορφα νέφη: 

τα μελανοστρώματα και τα υψιστρώματα πέφτει ραγδαία 

βροχή ή όμβροι, αλλά μικρής διάρκειας. 



Η πτώση βροχής από τα σύννεφα ονομάζεται βροχόπτωση. Η 

ένταση της βροχόπτωσης μετριέται με βάση τα χιλιοστά 

βροχής που πέφτουν ανά ώρα και μετριέται με ειδικό 

όργανο, το βροχόμετρο. Οι Μετεωρολόγοι, ανάλογα με την 

ένταση της βροχόπτωσης την διακρίνουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες, ανάλογα με το παρατηρούμενο ύψος βροχής: 

 

Ασθενής: Η βροχή αυτή προέρχεται από στρωματόμορφα 

σύννεφα πάχους μικρότερου των 2 χλμ. 

Μέτρια 

Ισχυρή: Ειδικότερα στις ξαφνικές μπόρες μεγάλης έντασης, 

όταν το ύψος της βροχής σε 1 ώρα είναι μεγαλύτερο των 10 

χιλιοστών. Η βροχή αυτή είναι απότομη, με μεγάλες 

σταγόνες, και πολλές φορές συνοδεύεται και από χαλάζι. 

Βίαιη 

Τρεις δυνατότητες (και οι συνδυασμοί τους) υπάρχουν για να 

προκληθεί βροχή: 

 

 Να ψυχθεί ο αέρας, δηλαδή να ελαττωθεί η 

θερμοκρασία του, ώστε να ελαττωθεί η ικανότητά του 

να συγκρατεί τους υδρατμούς σε αέρια μορφή ή σε 

μορφή μικρών (υγρών) σταγονιδίων σε κολλοειδή 

διασπορά (νέφη). 

 Να αυξηθεί η ατμοσφαιρική πίεση, ώστε να ελαττωθεί 

η ικανότητά του να συγκρατεί τους υδρατμούς σε αέρια 

μορφή ή σε μορφή μικρών σταγονιδίων σε κολλοειδή 

διασπορά (νέφη). 

 Να αυξηθεί η συγκέντρωση της υγρασίας, ώστε αυτή να 

υπερβεί την ικανότητα συγκράτησής της για τη 

συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση. 



Βροχές κατακόρυφης μεταφοράς 

o Ο τύπος αυτός της βροχής προέρχεται από σύννεφα 

ανοδικών ρευμάτων, δηλαδή από σωρείτες και 

σωρειτομελανίες. Οι Χώρες που βρίσκονται μακριά 

από τον Ισημερινό έχουν βροχές αυτού του τύπου, 

κυρίως το Καλοκαίρι. 

 

o Τα «καταιγιδοφόρα νέφη» (σωρειτομελανίες) δίνουν 

ισχυρή βροχή που φθάνει τα 15 χιλιοστά την ώρα ή και 

περισσότερο. 

o  

ΧΙΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ: 

Το χιόνι δημιουργείται μεταξύ, κάτω ή πάνω από τα 

στρώματα των νεφών, ανάλογα του πλάτους και της 

θερμοκρασίας των νεφών, από τη συμπύκνωση των 

υδρατμών σε θερμοκρασία κατώτερη του σημείου πήξεως 

αλλά με πολύ βραδύ ρυθμό. Έτσι το χιόνι αποτελείται από 

κρυστάλλους πάγου, που ενωμένοι μεταξύ τους χαλαρά 

σχηματίζουν τις λευκές και ελαφρές χιονονιφάδες. Μεγάλες 

ποσότητες σχηματίζονται στα ψηλά νέφη σε όλα τα πλάτη 

της Γης 

ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ: 

Προειδοποιητικό σημάδι για πιθανή χαλαζόπτωση είναι 

συχνά ένα αλλόκοτο και χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα που 

παίρνουν τα σύννεφα. Το χαλάζι είναι μια μορφή υετού, που 

αποτελείται από κομμάτια πάγου, μορφής σφαιριδίων ή 

άλλων σχημάτων, που ονομάζονται χαλαζόκοκκοι και 

πέφτουν κατά τη διάρκεια καταιγίδων, από μεγάλα 

καταιγιδοφόρα σύννεφα, τους σωρειτομελανίες. Όταν κατά 

την χαλαζόπτωση πέφτουν τεράστιες ποσότητες 



χαλαζόκοκκων μεγάλου μεγέθους και βάρους επί αρκετά 

λεπτά, τότε το φαινόμενο αναφέρεται ως χαλαζοθύελλα. 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΝΝΕΦΩΝ: 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΗΓΕΣ: 

 

http://www.meteoclub.gr/themata/egkyklopaideia/103-

sximatismos-typoi-nefwn?showall=1&limitstart= 

https://www.scribd.com/doc/85577026/%CE%95%CE%99%CE

%94%CE%97%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%

A6%CE%A9%CE%9D  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΝΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ: 

http://coolweb.gr/meteorologoi-provlepsi-kairou/ 

http://forecastweather.gr/index.php/site/article/ti-einai-

yetospws-dhmioyrgeitai-h-broxh-to-xioni-kai-to-xalazi-     

https://www.weatheronline.gr/cgi-

app/weathercharts?CONT=grgr&LANG=gr&MAPS=vrsd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΛΛΑ ΔΗΜ 

ΓΙΑ ΒΤΑ 

ΓΕΝΕΘΛΙΑ 



ΣΟΥ 

ΕΥΧΟΜΑΙ 


