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Στάδια ανάπτυξης καταιγίδας και τι συμβαίνει στο 

εσωτερικό ενός καταιγιδοφόρου σύννεφου. 

Η Καταιγίδα είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που συνοδεύεται από 

αστραπές, κεραυνούς, μερικές φορές χαλάζι και σχεδόν πάντα με έντονη 

βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους. 

Καταιγιδοφόρο νέφος  

 

Καταιγιδοφόρο νέφος ή σωρειτομελανία είναι μια αέρια μάζα που έχει ανέλθει 

στην ατμόσφαιρα, από ένα ύψος και πάνω έχουν συμπυκνωθεί οι υδρατμοί της 

και εκτείνεται από μια περιοχή αρκετά κοντά στο έδαφος μέχρι και το ύψος 

της τροπόσφαιρας. Μέσα στο σώμα του νέφους λαμβάνουν χώρα ανοδικές και 

καθοδικές κινήσεις του αέρα , σε πολύ μεγάλες ταχύτητες , ενώ το νερό 

συνυπάρχει και στις 3 του φάσεις, στερεή , υγρή και αέρια. 

Αστραπή ονομάζεται η λάμψη της ηλεκτρικής αυτής εκκένωσης. 

Βροντή ονομάζεται ο κρότος που συνοδεύει αυτή την εκκένωση. 

Κεραυνός ονομάζεται η εκκένωση που συμβαίνει μεταξύ νέφους και 

επιφάνειας της Γης (ξηρά ή θάλασσα). Αν το καταιγιδοφόρο νέφος βρίσκεται 

πολύ μακριά, πιθανώς η βροντή να μην ακούγεται. 

Για να δημιουργηθεί μια καταιγίδα πρέπει να εκπληρωθούν 3 προϋποθέσεις: 

1. Υγρασία 

2. Ασταθής μάζα αέρα 

3. Ανυψωτική δύναμη (θερμότητα) 

Κύκλος ζωής 



Όλες οι καταιγίδες, ανεξάρτητα από 

το είδος όπου ανήκουν, περνούν έναν 

κύκλο ζωής αποτελούμενο από 3 

στάδια: φάση ανάπτυξης, φάση 

ωριμότητας και φάση διάλυσης.   Μία 

μέση καταιγίδα έχει διάμετρο της 

τάξης των 24 χιλιομέτρων (15 

μιλίων). 

Πώς αναπτύσσεται μία καταιγίδα; 

1)Φάση Ανάπτυξης 

H αέρια μάζα λόγω των υδρατμών αρχίζει να 

ανυψώνεται. Όταν φτάσει σε ένα ορισμένο ύψος 

(σημείο δρόσου) τότε ψύχεται και λόγω του 

υψόμετρου αυτού συμπυκνώνεται (εξαρτάται 

από την σχετική υγρασία). Έτσι δημιουργούνται 

τα σύννεφα κατακόρυφης ανάπτυξης που 

λέγονται σωρείτες (Cumulus) και για τον λόγο 

αυτό, η φάση ανάπτυξης ονομάζεται και φάση 

σωρείτη. Το επίπεδο παγοποίησης αυτών των 

συννέφων είναι γύρω στα 10-12 χιλιόμετρα από 

την επιφάνεια του εδάφους. Στις τροπικές 

περιοχές φτάνουν σε ύψος ακόμα και τα 18 - 20 

χιλιόμετρα. 

 2) Φάση ωριμότητας 

Η ανύψωση σταματάει στην τροπόπαυση, καθώς στο ύψος αυτό η θερμοκρασία της 

ατμόσφαιρας αρχίζει πάλι να ανεβαίνει, με αποτέλεσμα η αέρια μάζα να συναντάει 

θερμότερα στρώματα και να μην μπορεί να ανυψωθεί άλλο. Οι σφοδροί άνεμοι που 

επικρατούν στα μεγάλα υψόμετρα, δίνουν στην κορυφή του σωρειτομελανία ένα 

ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο σχήμα σαν αμόνι. 

Οι υδροσταγόνες στο εσωτερικό των νεφών στροβιλίζονται προς τα πάνω από πολύ 

ισχυρά ανοδικά ρεύματα που επικρατούν σε αυτά τα νέφη.  

Οι σταγόνες αυξάνονται σε μέγεθος, όχι όμως απεριόριστα. Όταν αυτές αποκτήσουν 

ένα ορισμένο μέγεθος λόγω της αντίστασης του αέρα διασπώνται σε μικρότερες. 

Κατά την διάσπασή τους, απελευθερώνονται ηλεκτρικά φορτία θετικά και αρνητικά, 

τα οποία κατανέμονται διαφορετικά στο νέφος. 

Στη βάση του νέφους υπάρχουν τα αρνητικά 

ηλεκτρικά φορτία, ενώ στην κορυφή του 

υπάρχουν τα θετικά ηλεκτρικά φορτία. Έτσι 
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φορτίζεται «εξ επαγωγής» θετικά το έδαφος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το 

νέφος παρότι η επιφάνεια της Γης φέρει αρνητικό φορτίο. 

 Όταν το δυναμικό μεταξύ των θετικών και αρνητικών φορτίων αυξηθεί αρκετά, 

επέρχεται εκκένωση υπό μορφή ηλεκτρικού σπινθήρα. Η εκκένωση αυτή μπορεί να 

γίνει μεταξύ του νέφους και της Γης ή μεταξύ δύο νεφών ή ακόμα και μεταξύ 

επιμέρους τμημάτων του ίδιου του νέφους. (κεραυνός) 

 

 

ΚΑΤΑΙΓΙΔΟΦΟΡΟ ΝΕΦΟΣ 

 

Καταιγιδοφόρο νέφος ή σωρειτομελανίας είναι μια αέρια μάζα που έχει ανέλθει στην 

ατμόσφαιρα , από ένα ύψος και πάνω έχουν συμπυκνωθεί οι υδρατμοί της και 

εκτείνεται από μια περιοχή αρκετά κοντά στο έδαφος μέχρι και το ύψος της 

τροπόσφαιρας. Μέσα στο σώμα του νέφους λαμβάνουν χώρα ανοδικές και καθοδικές 

κινήσεις του αέρα , σε πολύ μεγάλες ταχύτητες , ενώ το νερό συνυπάρχει και στις 3 

του φάσεις, στερεή , υγρή και αέρια. 

 

Αστραπή ονομάζεται η λάμψη της ηλεκτρικής αυτής εκκένωσης. 

Βροντή ονομάζεται ο κρότος που συνοδεύει αυτή την εκκένωση. 

Κεραυνός ονομάζεται η εκκένωση που συμβαίνει μεταξύ νέφους και επιφάνειας της 

Γης (ξηρά ή θάλασσα). Αν το καταιγιδοφόρο νέφος βρίσκεται πολύ μακριά, πιθανώς η 

βροντή να μην ακούγεται. 

Σωρειτομελανίας στο στάδιο ωριμότητας 


