Ν.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2010
Σο 2010 ιταν μία χρονιά με αρκετά
επειςόδια μεταφοράσ αφρικανικισ ςκόνθσ
και υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Ζντονθ καιρικι
δραςτθριότθτα ςθμειϊκθκε το φκινόπωρο
με ιςχυρζσ καταιγίδεσ, χαλαηοπτϊςεισ,
κυελλϊδεισ ανζμουσ και ανεμοςτρόβιλουσ,
προκαλϊντασ ςοβαρά προβλιματα.
Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά όλα τα καιρικά
γεγονότα που ςθμάδεψαν τθ χρονιά που
πζραςε ςτο νομό Θλείασ.

Ιανουάριοσ
Πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςθμειϊκθκαν το πρϊτο δεκαιμερο (8/1 Αρχ.Ολυμπία 21.2°C, Πφργοσ
20.7°C ). Ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ ςθμειϊκθκαν κατά διαςτιματα από τθν Παραςκευι 27 Ιανουαρίου
2010 ζωσ και τθν Κυριακι 31/1. (28/1 Πφργοσ 32.0 mm , 31/1 Ανδρίτςαινα 41.2 mm)
Πολφ κυελλϊδεισ άνεμοι ςθμειϊκθκαν ςτισ 6/1 με τον ςτακμό του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν
ςτο Λιμάνι του Κατακόλου να καταγράφει μζγιςτθ ταχφτθτα ανζμου 82.1km/hr.

Φεβρουάριοσ
Παγετόσ ςθμειϊκθκε τθν Πζμπτθ 4 Φεβρουαρίου 2010 ςε αρκετζσ πεδινζσ περιοχζσ τθσ Θλείασ
θ
(Ωλζνθ -2.4°C). Ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ ςθμειϊκθκαν τθν 7 Φεβρουαρίου ςε Πφργο και Ωλζνθ με
34.8 και 46.8 χιλιοςτά φψοσ βροχισ αντίςτοιχα.
Ιδιαίτερα υψθλζσ κερμοκραςίεσ καταγράφθκαν ςτο νομό τθν Παραςκευι 19 Φεβρουαρίου 2010.
(Αρχ.Ολυμπία 23.1°C)
θσ

Εντυπωςιακά υψθλζσ κερμοκραςίεσ καταγράφθκαν τισ βραδυνζσ ϊρεσ τθσ 19 Φεβρουαρίου με τθ
κερμοκραςία ςε Πφργο, Αμαλιάδα και Ολυμπία να ξεπερνά τουσ 20 βακμοφσ Κελςίου. Αρκετά
περιοριςμζνθ ιταν θ ορατότθτα ςτο ςφνολο τθσ Θλείασ τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ του αββάτου 20/2,
λόγω αυξημένησ ςυγκέντρωςησ αιωροφμενησ ςκόνησ από την Αφρική.

Μάρτιοσ
Πολφ κυελλϊδεισ άνεμοι επικράτθςαν τα ξθμερϊματα τθσ Δευτζρασ και τθσ Σετάρτθσ 8, 10 Μαρτίου
2010 ςτθν Θλεία με τθν ζνταςθ του ανζμου να φτάνει ςε χερςαίεσ περιοχζσ και τα 9 μποφόρ.
Σθν Δευτζρα τα 85.3 km/h και τα 78.9 km/h ζφταςε θ ταχφτθτα του ανζμου ςε Αρχ.Ολυμπία και
Ανδρίτςαινα αντίςτοιχα. Σθν ίδια θμζρα υψθλζσ κερμοκραςίεσ και μεταφορά αφρικανικήσ ςκόνησ
επικράτθςαν ςτο νομό. (Ηαχάρω 24.6°C )

Σθν Σετάρτθ 10 Μαρτίου 2010 ςτθν Αρχαία Ολυμπία θ ζνταςθ του ανζμου ζφταςε τα 82.1 km/h. Σον
Μάρτιο δεν ςθμειϊκθκαν αξιόλογα φψθ βροχόπτωςθσ.

Απρίλιοσ
Τψθλζσ κερμοκραςίεσ επικράτθςαν ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ Θλείασ τθν Παραςκευι 16/04.
(Αρχαία Ολυμπία 28.3°C, Πφργοσ και Ωλζνθ 26.8°C, Αμαλιάδα 26.7°C, Βαρκολομιό 24.3°C)
Πολφ χαμθλά φψθ βροχόπτωςθσ τον Απρίλιο.
(Ενδεικτικά: Πφργοσ 4.8mm, Ολυμπία 8.2mm, Ηαχάρω 8.4mm)

Μάιοσ
Τψθλζσ κερμοκραςίεσ καταγράφθκαν τθν πρϊτθ εβδομάδα του Μαίου ςτθν Θλεία. Σο άββατο 8
Μαΐου ο υδραργυροσ ξεπζραςε για πρϊτθ φορά τουσ 30 βακμοφσ Κελςίου.
(Αρχαία Ολυμπία 30.2°C).
τισ 13/5 το κερμόμετρο ςτθν Ηαχάρω ζφταςε τουσ 32.9 βακμοφσ Κελςίου.
Ιςχυρι καταιγίδα εκδθλϊκθκε το πρωί τθσ Παραςκευισ 21 Μαΐου 2010 ςτον Πφργο (53.2 mm)
προκαλϊντασ πλθμμυρικά επειςόδια.
Αιςκθτι άνοδο παρουςίαςε θ κερμοκραςία από το άββατο 29 Μαΐου 2010 ςτθν Θλεία με τον
υδράργυρο να ξεπερνά τουσ 31 βακμοφσ Κελςίου.
29/5: Ωλζνθ 31.8°C, Πφργοσ 31.4°C, Αρχαία Ολυμπία 30.9°C.
30/5: Πφργοσ 31.3°C, Αρχαία Ολυμπία 31.2°C.
31/5: Αμαλιάδα 31.9°C, Ηαχάρω 31.6°C, Πφργοσ 31.4°C.

Ιοφνιοσ
Σο πρϊτο κερμό επειςόδιο του καλοκαιριοφ
ςθμειϊκθκε τθν Σρίτθ 15 και τθν Σετάρτθ16
Ιουνίου με τθν κερμοκραςία να ξεπερνά τουσ
37 βακμοφσ Κελςίου.
Σρίτθ 15/06: Αρχ.Ολυμπία 38.7°C, Πφργοσ
37.4°C & Ωλζνθ 36.8°C
Σετάρτθ 16/06: Αρχ.Ολυμπία 38.5°C, Πφργοσ
37.9°C, Βαρκολομιό 37.4°C, Αμαλιάδα 37.2°C
& Ωλζνθ 37.1°C.
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Σθν 1 Ιουλίου ιςχυρι βροχόπτωςθ ςθμειϊκθκε ςτθν Ανδρίτςαινα (40.6mm).
Αρκετι ηζςτθ επικράτθςε τθν εβδομάδα 12-17 Ιουλίου 2010 με τθν κερμοκραςία να ξεπερνά τουσ 36
βακμοφσ Κελςίου με αυξθμζνθ ςχετικι υγραςία.

Σθν Παραςκευι 23 Ιουλίου 2010 υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςθμειϊκθκαν ςε αρκετζσ περιοχζσ.
(Αρχ.Ολυμπία 37.9°C, Πφργοσ 37.0°C, Ωλζνθ 36.7°C, Αμαλιάδα 36.0°C)

Αφγουςτοσ
Με υψθλζσ κερμοκραςίεσ, αυξθμζνεσ τιμζσ υγραςίασ και αςκενείσ ανζμουσ κφλθςε ο Αφγουςτοσ του
2010. υνκικεσ καφςωνα επικράτθςαν ςτθν Θλεία το Δεκαπενταφγουςτο. Σθν Κυριακι 15
Αυγοφςτου 2010 θ κερμοκραςία ζφταςε τουσ 40.3°C ςτθν Αρχ.Ολυμπία και τουσ 38.7°C ςτον Πφργο.
Σθν Δευτζρα 16 Αυγοφςτου, για δεφτερθ ςυνεχι θμζρα, το κερμόμετρο ξεπζραςε τουσ 40 βακμοφσ
ςτθν Αρχ.Ολυμπία φτάνοντασ τουσ 40.2°C και ςτθν πόλθ του Πφργου τουσ 38.0°C.
Νζα άνοδο ςθμείωςε θ κερμοκραςία τθν Πζμπτθ 26 Αυγοφςτου, φτάνοντασ ςε πολλζσ περιοχζσ ςτα
επίπεδα των 37-38 βακμϊν. (Αρχ.Ολυμπία 38.4°C, Αμαλιάδα & Ωλζνθ 37.6°C, Βαρκολομιό 37.1°C και
Πφργοσ 36.6°C.)
Δεν ςθμειϊκθκαν το μινα αυτό βροχοπτϊςεισ.
Διαβάςτε ςχετικά: Πφργοσ, Αφγουςτοσ 2010: Ο θερμότεροσ των τελευταίων τουλάχιςτον 3 ετών

Σεπτζμβριοσ
θμαντικι πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ ςθμειϊκθκε τθν Σετάρτθ 1θ επτεμβρίου.
τουσ 31.9 βακμοφσ Κελςίου ζφταςε θ κερμοκραςία το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ 20 επτεμβρίου ςτθν
Αρχ.Ολυμπία.
Θ πρϊτθ φκινοπωρινι και αρκετά ιςχυρι κακοκαιρία επθρζαςε το Ν.Θλείασ από νωρίσ το πρωί του
αββάτου 25/9 μζχρι και το μεςθμζρι τθσ Κυριακισ 26/9 με κφριο χαρακτθριςτικό τισ ραγδαίεσ
βροχοπτϊςεισ που είχαν ωσ αποτζλεςμα να προκλθκοφν πλθμμυρικά επειςόδια ςτον Πφργο. (φώτο)

υνολικά φψθ βροχόπτωςθσ 25-26/9: Πφργοσ 58.6mm, Φολόθ 50.2mm, Ηαχάρω 39.4mm,
Αρχ.Ολυμπία 36.8mm, Κατάκολο 34.4mm, Βαρκολομιό 32.6mm, Αμαλιάδα 28.0mm και Ανδρίτςαινα
14.8mm.
Τψθλζσ τιμζσ υγραςίασ καταγράφθκαν ςτθν Θλεία τθν Σετάρτθ 29 επτεμβρίου δθμιουργϊντασ
αίςκθμα δυςφορίασ. Σισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ θ υγραςία ςτθν Αρχ.Ολυμπία άγγιηε ακόμα και το 90%
με τθν κερμοκραςία ςτουσ 26 βακμοφσ Κελςίου.

Οκτώβριοσ
Σο άββατο 9 Οκτωβρίου πραγματοποιικθκε θ εγκατάςταςθ ενόσ νζου αυτόματου μετεωρολογικοφ
ςτακμοφ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ςτθ Ζάκυνθο. Ο ςτακμόσ εντάςςεται ςτο δίκτυο
μετεωρολογικϊν ςτακμϊν του Ν.Θλείασ. (http://www.meteo.gr/stations/zakynthos/)
“Άνοιξαν οι ουρανοί” τα ξθμερϊματα τθσ Σρίτθσ 12 Οκτωβρίου ςτθν Βορειοδυτικι Θλεία. Ιδιαίτερθσ
ζνταςθσ καταιγίδα εκδθλϊκθκε ςτο Βαρκολομιό (84.6mm) προκαλϊντασ πλθμμφρεσ ςτθν περιοχι.
Περιοριςμζνθ ιταν θ ορατότθτα ςτθν Θλεία από τθν μεταφορά αφρικανικήσ ςκόνησ το μεςθμζρι
τθσ Σετάρτθσ 13/10 δθμιουργϊντασ αποπνικτικι ατμόςφαιρα ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ
υγραςία και τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ που ξεπερνοφςαν τουσ 30 βακμοφσ Κελςίου. (Ηαχάρω 30.6°C)
φοδρότατοι κεραυνοί ςθμειϊκθκαν τα ξθμερϊματα τθσ Πζμπτθσ 14 Οκτωβρίου ςτθν πόλθ του
Πφργου.
Φώτο από την καταιγίδα την Κυριακή 17/10 ςτον Πφργο

Μεγάλα φψθ βροχισ ςθμειϊκθκαν τθν Κυριακι 17/10 ςτθν Θλεία, με περιςςότερα από 40 χιλιοςτά
βροχισ ςε Βαρκολομιό, Φολόθ, Κατάκολο, Αρχαία Ολυμπία και Πφργο.
τθ Ηάκυνκο δφο επειςόδια ανεμοςτρόβιλων παρατθρικθκαν τθν Κυριακι 17/10 και τθν Σρίτθ
19/10.
Σα 111.0 km/hr (χιλιόμετρα τθν ϊρα) ζφταςαν οι άνεμοι ςτο Κατάκολο τθν Σρίτθ 19/10.
Ιςχυρζσ καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν και τα ξθμερϊματα τθσ Σετάρτθσ 20 Οκτωβρίου ςε Πφργο, Ωλζνθ,
Ολυμπία & Βαρκολομιό. Σα 9 μποφόρ ζφταναν οι άνεμοι ςτο Κατάκολο.
φμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικϊν τακμϊν Θλείασ και Ηακφνκου τα ςυνολικά
φψθ βροχισ (ςε χιλιοςτά) που καταγράφθκαν ςτθν κακοκαιρία 13-20/10 ιταν τα ακόλουκα:
Αρχ.Ολυμπία 142.6mm, Βαρκολομιό 123.4mm, Ηάκυνκοσ 119.0mm, Πφργοσ 113.4mm, Ωλζνθ
112.2mm, Κατάκολο 110.2mm, Αμαλιάδα 94.4mm, Ανδρίτςαινα 93.0mm, Ηαχάρω 69.0mm
θ

Ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ εκδθλϊκθκαν τθν 25 Οκτωβρίου ςτθ Ηάκυνκο (50.2mm). Νζεσ ιςχυρζσ
καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν από νωρίσ το πρωί τθσ Σετάρτθσ 27 Οκτωβρίου ςτθν βόρεια Θλεία. Για
πολλοςτι φορά ιδιαίτερα μεγάλο φψοσ βροχισ καταγράφεται ςτο Βαρκολομιό (84.6mm).
Διαβάςτε ςχετικά: Βαρθολομιό: Οκτώβριοσ 2010, Έβρεξε όςο βρέχει όλο το φθινόπωρο

Νοζμβριοσ
Ιδιαίτερα υψθλζσ κερμοκραςίεσ καταγράφθκαν το βράδυ τθσ Δευτζρασ 8 Νοεμβρίου ςτθν Θλεία.
(Σ> 20°C ). Σισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ Δευτζρασ 8/11, ςτο λιμάνι του Κατακόλου, ζπνεαν άνεμοι με
ριπζσ ςτα 9 μποφόρ (80km/hr).
Σθν Σετάρτθ 10 Νοεμβρίου ςθμειϊκθκε ςημαντική μεταφορά αφρικανικήσ ςκόνησ. Θ κερμοκραςία
ςε πολφ υψθλά για τθν εποχι επίπεδα. τισ 11 Νοεμβρίου θ κερμοκραςία ςτθν Ηαχάρω ζφταςε τουσ
26.1°C και ςτθν Αρχαία Ολυμπία τουσ 25.7°C.
Ραγδαία επιδείνωςθ παρουςίαςε ο καιρόσ
από τα μεςάνυχτα τθσ Πζμπτθσ 25
Νοεμβρίου (φώτο: webcam Πφργου). το
Κατάκολο και ςτθν πόλθ του Πφργου
ςθμειϊκθκε πολφ ιςχυρι χαλαηόπτωςθ.
Κατα τθν διάρκεια τθσ καταιγίδασ οι άνεμοι
ςτο Λιμάνι του Κατακόλου ζφταςαν 140.0
km/hr (χιλιόμετρα τθν ϊρα)!
Ιδιαίτερα υψθλι κερμοκραςία που ξεπζραςε
τουσ 23 βακμοφσ Κελςίου, καταγράφθκε το
βράδυ τθσ Κυριακισ 28 Νοεμβρίου, ςτθν
Αρχαία Ολυμπία.
Σημαντική μεταφορά αφρικανικήσ ςκόνησ, ςθμειϊκθκε το πρωί τθσ Δευτζρασ 29 Νοεμβρίου ςτθν
Θλεία, με κερμοκραςίεσ ςε πολφ υψθλά για τθν εποχι επίπεδα (Σ>20 °C). Εκ νζου από το απόγευμα
τθσ Σρίτθσ 30/11 παρατθρικθκε ςημαντική μεταφορά αφρικανικήσ ςκόνησ.

Δεκζμβριοσ
Περιοριςμζνθ ορατότθτα λόγω αφρικανικήσ ςκόνησ τθν Σετάρτθ 1 Δεκεμβρίου.
Ανεμοςτρόβιλοσ εκδθλϊκθκε ςτισ 4/12 ςτο Σραγανό προκαλϊντασ εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςε ςτζγεσ
ςπιτιϊν, αποκικεσ, ςτάβλουσ, κερμοκιπια.
Εντυπωςιακι αλλαγι του καιροφ με πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ, που ξεπζραςε τουσ 10 βακμοφσ
Κελςίου, ςθμειϊκθκε ςτισ 5/12.
"Άςπριςε" θ Θλεία τθν Παραςκευι 17/12,
με αςκενείσ χιονοπτϊςεισ ακόμα και ςε
χαμθλά υψόμετρα. (φϊτο: Mίνθη, χιονόςτρωςη
από τα 650μέτρα. - Φώτησ Καραβοφλιασ)

Ιςχυρόσ παγετόσ ςθμειϊκθκε το πρωί τθσ
Κυριακισ 12 Δεκεμβρίου με τθν
κερμοκραςία να ξεπερνά τουσ -5 βακμοφσ
Κελςίου.
(Ωλζνθ -5.1°C, Ανδρίτςαινα -4.7°C, Φολόθ
-3.8°C, Αρχ.Ολυμπία -3.2°C, Βαρκολομιό 1.4°C, Αμαλιάδα -1.1°C, Ηαχάρω -0.5°C,
Πφργοσ -0.1°C)
Διαβάςτε ςχετικά: Η κακοκαιρία που πάγωςε την Ηλεία

Ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ ςτθν Ανδρίτςαινα τθν Δευτζρα 13 Δεκεμβρίου (65.0 mm).
Χιονοχάλαηο ςθμειϊκθκε τα ξθμερϊματα τθσ Πζμπτθσ 16 Δεκεμβρίου ςτθν βορειοδυτικι Θλεία.
Μεταφορά αφρικανικήσ ςκόνησ παρατθρικθκε το πρωί τθσ Σρίτθσ 21 Δεκεμβρίου.
Εκ νζου μεταφορά ςκόνησ τθν παραμονι των Χριςτουγζννων 24/12. Καταγράφθκαν υψθλζσ
κερμοκραςίεσ. (Αρχαία Ολυμπία 21.4°C, Ηαχάρω 20.8°C , Ωλζνθ 20.4°C, Αμαλιάδα 20.2°C)
Χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ςθμειϊκθκαν ςτα πεδινά του νομοφ τισ πρωινζσ ϊρεσ τθσ Παραςκευισ 31
Δεκεμβρίου. (Ωλζνθ +1.3°C, Βαρκολομιό + 2.3°C, Αμαλιάδα +2.8°C)

 Ετήςια βροχόπτωςη 2010:
Ανδρίτςαινα
Φολόθ
Ωλζνθ
Αρχ.Ολυμπία
Πφργοσ
Βαρκολομιό
Κατάκολο
Ηαχάρω
Αμαλιάδα

1.137,6 mm
1.080,5 mm *
887,9 mm
871,1 mm *
832,4 mm
803,3 mm
610,2 mm
608,9 mm
569,2 mm

*απϊλεια δεδομζνων βροχόπτωςθσ

Καλι Χρονιά!
Θεόδωροσ Κονδφλθσ
e-mail: th.kondilis@yahoo.gr

Πφργοσ Ν.Ηλείασ
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών Ηλείασ & Ζακφνθου
Πφργοσ
Ηάκυνκοσ
Αμαλιάδα
Αρχ.Ολυμπία
Ηαχάρω
Ανδρίτςαινα
Φολόθ
Ωλζνθ
Κατάκολο
Βαρκολομιό

http://www.meteo.gr/stations/pirgos/
http://www.meteo.gr/stations/zakynthos/
http://www.meteo.gr/stations/amaliada/
http://www.meteo.gr/stations/olympia/
http://www.meteo.gr/stations/zacharo/
http://www.meteo.gr/stations/andritsaina/
http://www.meteo.gr/stations/foloi/
http://www.meteo.gr/stations/oleni/
http://www.meteo.gr/stations/katakolo/
http://www.meteo.gr/stations/vartholomio/

