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Πληροφορίες για είδη κλιμάτων

● Εύκρατο: Μέτριες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις.

● Ωκεάνιο: Περιέχει αρκετές βροχές και μέτριες θερμοκρασίες

● Ηπειρωτικό: Χαρακτηρίζεται από πολύ ψυχρούς χειμώνες και από πολύ θερμά καλοκαίρια

● Μεσογειακό: Χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, ξερά καλοκαίρια και από λίγες βροχές
που πέφτουν κυρίως το χειμώνα και το φθινόπωρο.



Κλίματα στις περιοχές της Ευρώπης

● Οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν Ωκεάνιο κλίμα. 
● Τα νοτιότερα σημεία της Ευρώπης έχουν μεσογειακό κλίμα. 
● Η κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχουν ωκεάνιο-ηπειρωτικό κλίμα.



Κλίματα στις περιοχές της Ευρώπης

● Το κλίμα της δυτικής Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ρεύμα του Κόλπου, το
οποίο κρατά τον ήπιο αέρα πάνω από τη Βορειοδυτική Ευρώπη κατά τους χειμερινούς
μήνες, ειδικά στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την παράκτια Νορβηγία.

● Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης έχει εύκρατο κλίμα. Οι παράκτιες περιοχές της
Μεσογείου, και οι περιοχές κοντά σ ’αυτές, θυμίζουν το τροπικό κλίμα.



Το ρεύμα του Κόλπου

● Ένα από τα γνωστότερα θαλάσσια ρεύματα είναι αυτό του Κόλπου το οποίο επηρεάζει
μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

● Το ρεύμα του Κόλπου ξεκινά από τον κόλπο του Μεξικού, ενώνεται με το ρεύμα των
Αντιλλών κοντά στις Μπαχάμες και καταλήγει στην Ευρώπη συγκεκριμένα στη Μεγάλη
Βρετανία. 

● Το ρεύμα έρχεται με ταχύτητα 5-9 χιλιόμετρα την ώρα και έχει θερμοκρασία 20οC. Το
ρεύμα του Κόλπου, όπως και όλα τα θαλάσσια ρεύματα είναι πολύ σημαντικό, γιατί
αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού με αποτέλεσμα να παίζει σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση του κλίματος.



Ρεύμα του Κόλπου Εικόνες



Πηγές

● ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE
%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1

● ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-
empl/indexD_27.html

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexD_27.html


Video

Ρεύμα του κόλπου (2 λεπτά):

● https://www.youtube.com/watch?v=NthIpxsxvjI

Κλίμα της Ευρώπης το 2050 (6 λεπτά):

● https://www.youtube.com/watch?v=n9Ej5E47TNI

https://www.youtube.com/watch?v=NthIpxsxvjI
https://www.youtube.com/watch?v=n9Ej5E47TNI
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