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µίχλη : Η οµίχλη είναι προϊόν της συµπύκνωσης υδρατµών στα χαµηλότερα 
στρώµατα της ατµόσφαιρας, µε αποτέλεσµα  τη δηµιουργία ενός τεράστιου 
αριθµού υδροσταγονιδίων. Τα σταγονίδια αυτά διαχέουν το φως προς όλες τις 

διευθύνσεις, περιορίζοντας έτσι την ορατότητα. Με άλλα λόγια, η οµίχλη είναι ένα σύννεφο 
η βάση του οποίου ακουµπά στην επιφάνεια της γης. Οι µετεωρολογικοί σταθµοί ανά τον 
κόσµο αναφέρουν την παρουσία οµίχλης όταν η ορατότητα είναι µικρότερη από 100 µέτρα. 
∆υο είναι οι κυριότεροι µηχανισµοί σχηµατισµού της οµίχλης. 
 
1. Οµίχλη ακτινοβολίας : ∆ηµιουργείται 
κυρίως τις νύχτες, όταν εξαιτίας της ψύξης 
της επιφάνειας της γης (λόγω 
ακτινοβολίας) ψύχεται και ο υπερκείµενος 
του εδάφους αέρας. Η σχετική υγρασία 
αυξάνεται κι όταν φτάσει στο 100% οι 
υδρατµοί συµπυκνώνονται σε 
υδροσταγονίδια, σχηµατίζοντας έτσι την 
οµίχλη. Το πάχος της οµίχλης ποικίλει 
από 1-300 µέτρα. Η απουσία ανέµων 
ευνοεί το σχηµατισµό οµίχλης καθώς και 
την εµµονή του φαινοµένου για αρκετές 
ώρες πάνω από µια συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή. Με το ξηµέρωµα, η 
ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην 
επιφάνεια της γης αρχίζει σιγά σιγά να 
θερµαίνει τον αέρα,µε αποτέλεσµα τη 
σταδιακή εξάτµιση των υδροσταγόνων και 

τη διάλυση της οµίχλης. Το σχήµα 1 
δείχνει τη διαδικασία αυτή. Η οµίχλη 
ακτινοβολίας παρουσιάζεται σχεδόν 
πάντα πάνω από την ξηρά και 
σχηµατίζεται ευκολότερα στην ύπαιθρο 
παρά στις πόλεις. Μέσα στις πόλεις η 
απορρόφηση θερµότητας από τα δοµικά 
υλικά και την άσφαλτο, καθώς και οι 
πολλές πηγές θερµότητας, δεν επιτρέπουν 
τη µεγάλη πτώση της θερµοκρασίας κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Στην Ελλάδα 
οµίχλη ακτινοβολίας εκδηλώνεται σε 
αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού 
κορµού της χώρας (π.χ. Θεσσαλία, 
Κεντρική Μακεδονία) προκαλώντας 
σηµαντικά προβλήµατα κυρίως στις 
οδικές και αεροπορικές συγκοινωνίες. 

 
 

 
 

Σχήµα 1: Σχηµατισµός οµίχλης ακτινοβολίας. 
 

 
2. Οµίχλη µεταφοράς : Σχηµατίζεται 
κατά τη µεταφορά µιας µάζας θερµού 
αέρα πάνω από ψυχρή επιφάνεια. Για 
παράδειγµα, αν θερµές αέριες µάζες που 

βρίσκονται πάνω από τη θάλασσα 
µεταφερθούν πάνω από την ξηρά (η 
επιφανειακή θερµοκρασία της οποίας το 
χειµώνα είναι συνήθως χαµηλότερη από 
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εκείνη της θάλασσας), ψύχονται µε 
αποτέλεσµα και πάλι τη συµπύκνωση 
υδρατµών και το σχηµατισµό οµίχλης. Η 
οµίχλη µεταφοράς µπορεί να 
δηµιουργηθεί οποιαδήποτε ώρα της 
ηµέρας, σε αντίθεση µε την οµίχλη 
ακτινοβολίας που σχηµατίζεται συνήθως 
νύχτα. Η οµίχλη µεταφοράς διαλύεται 
όταν αλλάξει η διεύθυνση του ανέµου ή αν 

ενισχυθεί ο επιφανειακός άνεµος. Οµίχλη 
πάνω από τη θάλασσα είναι στις 
περισσότερες των περιπτώσεων οµίχλη 
µεταφοράς, καθώς η επιφανειακή 
θερµοκρασία της θάλασσας δε πέφτει 
ποτέ τόσο χαµηλά ώστε να σχηµατιστεί 
οµίχλη ακτινοβολίας. Το σχήµα 2 
παρουσιάζει τη διαδικασία σχηµατισµού 
οµίχλης µεταφοράς. 

 
 

 
 

Σχήµα 2: Σχηµατισµός οµίχλης µεταφοράς. 

 


