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ΤΡΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ: 
• Τροπική ζώνη ονομάζεται η ζώνη  που περιλαμβάνει τις περιοχές γύρω από 

τον Ισημερινό.  

• Γενικά το τροπικό κλίμα συναντάται στις χώρες της τροπικής ζώνης δηλαδή 
στην περιοχή που βρίσκεται βόρεια και νότια του ισημερινού.  

• Στο τροπικό κλίμα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες όλο το χρόνο με 
εναλλαγές ξηρών και υγρών εποχών. 

• Η βλάστηση εξαρτάται από τον όγκο των βροχοπτώσεων. Οι περιοχές που 
δέχονται πολλές βροχοπτώσεις είναι καλυμμένες με πυκνά δάση. 

• Αντίθετα, στις περιοχές όπου η βροχή σπανίζει, το κλίμα είναι ξηρό τροπικό, 
και τα τοπία είναι σχεδόν ερημικά. Εκεί συναντάμε τις σαβάνες.  

 



ΤΟ ΤΡΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
• Βάσει της έρευνας του ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Αστεροσκοπείου Αθηνών , από 

το 2031 μέχρι το 2060 η αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα θα είναι αισθητή όλες τις 
εποχές του χρόνου. 

 

• Η μέγιστη θερμοκρασία του καλοκαιριού θα αυξηθεί κατά 4 βαθμούς Κελσίου και το φθινόπωρο 
κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς, ενώ μέχρι 2 βαθμούς Κελσίου θα είναι υψηλότερη η θερμοκρασία 
την άνοιξη και το χειμώνα.  

 

• Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η ετήσια μείωση των βροχοπτώσεων κατά 10%, 
γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τα υδατικά αποθέματα της χώρας.  

 

• Παράλληλα, μέχρι το 2060 οι καλλιέργειες θα απαιτούν 40% περισσότερο νερό και η έλλειψή 
του θα οδηγήσει στην έλλειψη σημαντικών διατροφικών προϊόντων, όπως τα φρούτα, τα 
λαχανικά και τα όσπρια.  

 

 

 



ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ: 
• Οι συνθήκες του κλίματος αυτού σχετίζονται με την άφθονη υγρασία, τις 

συνεχείς βροχοπτώσεις και με τη θερμοκρασία, η οποία παραμένει σταθερή για 
όλο το χρόνο. Τα τροπικά δάση αναλογούν στο 50% όλων των δασών του 
κόσμου και αναπτύσσεται σε αυτά πλούσια χλωρίδα και πλούσια πανίδα.  

• Τα φυτά που ευδοκιμούν είναι κυρίως πλατύφυλλα δέντρα, τα οποία είναι 
αειθαλή ή επίφυτα. Τα δέντρα έχουν ύψος έως και 50 μέτρα έχουν πυκνό 
φύλλωμα με συνέπεια οι ακτίνες του ήλιου να μην μπορούν να διεισδύσουν 
έως το έδαφος κι έτσι αυτό να είναι πάντα υγρό. 



ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ: 
• Στην Ινδία, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον Ισημερινό 

αναπτύσσονται φυλλοβόλα δάση και η σαβάνα. Εκεί επικρατεί μια περίοδο 
ξηρασίας και μια περίοδο υγρών μουσώνων, δηλαδή συνεχών βροχοπτώσεων. 

• Εκτός από τις ψηλές ορεινές περιοχές της, η Ινδία δέχεται την επίδραση της 
τροπικής θερμότητας με μέση ετήσια θερμοκρασία 24-28 °C. Το κλίμα της 
επηρεάζεται από τους ετήσιους ανέμους μουσώνες. 

• Διακρίνουμε κυρίως 3 εποχές: τον ήπιο και χωρίς πολλές βροχές χειμώνα, τη 
θερμή και ξερή άνοιξη και το υγρό, τροπικό καλοκαίρι. Η καθυστέρηση της 
βροχής συχνά καταστρέφει τις καλλιέργειες και προκαλεί ομαδικούς θανάτους 
από πείνα. Η σοδειά καταστρέφεται πολλές φορές εξαιτίας καταρρακτωδών 
βροχών που προκαλούν μεγάλης έκτασης πλημμύρες. 



ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΡΕΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ 
 
• Εκατομμύρια  έχουν σκοτωθεί και έχουν μείνει άστεγοι από τις 

καταστροφικές πλημμύρες που έχουν προκληθεί στην Ινδία εξαιτίας των 
μουσώνων. Κάποιες περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο παραμένουν κάτω από 
το νερό, καθώς στην πόλη έπεσε σε μία ημέρα όγκος βροχής που κανονικά 
καταγράφεται σε έναν μήνα. Το 2005 περισσότεροι από 500 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν στις πλημμύρες που έπληξαν τη Μουμπάι, κυρίως στις 
παραγκουπόλεις όπου ζουν περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους.  

• Οι πλημμύρες που σαρώνουν την Ινδία συνδέονται με τους μουσώνες. Στο 
κρατίδιο Μπιχάρ στην ανατολική Ινδία περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν 
σκοτωθεί και17 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής από 
τις πλημμύρες, με χιλιάδες να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και να 
έχουν εγκατασταθεί σε καταφύγια. Στο βόρειο κρατίδιο Ούταρ Πραντές 
περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2,5 εκατομμύρια 
έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες. 

 





ΠΗΓΕΣ: 
• http://physiclessons.blogspot.gr/2012/05/blog-post_9870.html - .WpkJfGrFKUk 

• https://www.slideshare.net/avramaki/ss-15627702 

• http://www.skai.gr/news/environment/article/134252/%CE%A4%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B
F%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%
CE%B7%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82/ 

• https://www.google.gr/search?safe=active&hl=el&q=%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9
%CE%BA%CE%B7+%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B7+%CE%B6%CF%89%CE%B7+%CE%B1
%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CF%89%CE%BD&sa=X&ved=0ahUKEwj2t-
PBnc3ZAhXBKiwKHWz3Dx0Q1QIInAEoBg&biw=977&bih=904 

• http://4.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/S2BaGxZm0xI/AAAAAAAAGtQ/4jxACKtUuYg/s1600-
h/800px-For%C3%AAt_tropicale.jpg 

• http://2.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/S2BuxqalgFI/AAAAAAAAGtg/xfwEmVFszJI/s1600-
h/530px-India_southwest_summer_monsoon_onset_map_en.svg.png 

• http://egpaid.blogspot.com/2010/01/blog-post_3835.html 

• http://wikipedia.qwika.com/en2el/Climate_of_India 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1 

 


