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αταβατικός άνεµος ονοµάζεται
(foehn), ενώ ο ψυχρός καταβατικός
ο ισχυρός άνεµος, ο οποίος
άνεµος καλείται µπόρα (bora). Πιο
συνηθισµένος καταβατικός άνεµος στη
πνέει στους πρόποδες ενός
ορεινού όγκου. Η µέγιστη έντασή του
χώρα µας είναι ο foehn. Καθώς ο άνεµος
εντοπίζεται στους πρόποδες ενός βουνού
κατέρχεται από την υπήνεµη πλευρά του
και
εξασθενεί
σηµαντικά
ορεινού όγκου, θερµαίνεται µε ρυθµό
περίπου 10 ºC ανά km. Το αποτέλεσµα
αποµακρυνόµενος
από
αυτό.
Ο
καταβατικός άνεµος µπορεί να είναι είτε
είναι η άνοδος της θερµοκρασίας στην
θερµός είτε ψυχρός, εξαρτώµενος από την
υπήνεµη πλευρά, η οποία είναι
παρουσία και το πάχος της αέριας µάζας
µεγαλύτερη σχετικά µε τη θερµοκρασία
στην προσήνεµη πλευρά του ορεινού
που συναντά τον ορεινό όγκο. Γενικά, ο
θερµός καταβατικός άνεµος καλείται φόεν
όγκου (σχήµα 1).
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Σχήµα 1. Κίνηση αέριας ροής και δηµιουργία θερµού καταβατικού ανέµου τύπου foehn.

Ο ψυχρός καταβατικός άνεµος καλείται
bora. ∆ηµιουργείται από µια πολύ ψυχρή
αέρια µάζα, η οποία διέρχεται πάνω από
ένα ορεινό εµπόδιο και µετακινεί τη
συγκριτικά θερµότερη αέρια µάζα (σχήµα
2). Σε αντίθεση µε τον άνεµο τύπου

foehn, η αέρια µάζα που συναντά τον
ορεινό όγκο είναι τόσο ψυχρή, ώστε ο
αέρας που φτάνει στην επιφάνεια του
εδάφους συνεχίζει να είναι ψυχρός, παρά
τη θέρµανση που υφίσταται, κατά την
καθοδική του κίνηση.

Σχήµα 2. Σχηµατισµός ψυχρού καταβατικού ανέµου τύπου bora.
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Στον Ελλαδικό χώρο καταβατικοί άνεµοι
ηπειρωτική χώρα όταν επικρατούν
τύπου foehn εκδηλώνονται συνήθως στη
ισχυροί άνεµοι δυτικών διευθύνσεων.
Ανάλογη περίπτωση για τη ∆υτική
Βόρεια Κρήτη, όταν πνέουν ισχυροί
νότιοι άνεµοι, ενώ αρκετά συχνά
Ελλάδα
προκύπτει όταν πνέουν
εµφανίζονται και στην ανατολική
ανατολικοί άνεµοι.
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