ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Άνεμος είναι η φυσική κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα που
ρέει γενικά παράλληλα προς το έδαφος. Αιτία του ανέμου είναι
η οριζόντια διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης. Όσο
μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων
σημείων τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του ανέμου.
Ως κατεύθυνση ανέμου θεωρείται η διεύθυνση από την οποία
πνέει ο άνεμος και ως ένταση του ανέμου θεωρείται το μέτρο
της ταχύτητας του ανέμου. Η ένταση του ανέμου μπορεί να
μετρηθεί με διάφορες εμπειρικές και αριθμητικές κλίμακες. Μια
ευρέως διαδεδομένη εμπειρική κλίμακα είναι η κλίμακα
Beaufort, ενώ αριθμητικές κλίμακες είναι τα m/s, km/h και οι
κόμβοι.
Ο ανεμοστρόβιλος ή αλλιώς σίφωνας αποτελεί το πιο βίαιο και
καταστρεπτικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Ο ανεμοστρόβιλος
είναι μια ισχυρή στροβιλιζόμενη στήλη αέρα, που προβάλει
συνήθως από ένα καταιγιδοφόρο νέφος. Ο στροβιλισμός του
αέρα στη στήλη του ανεμοστρόβιλου παρουσιάζει μικρή πίεση
στο κέντρο και γίνεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού
στο βόρειο ημισφαίριο και κατά την αντίθετη φορά στο νότιο
ημισφαίριο. Οι σίφωνες διακρίνονται σε σίφωνες ξηράς και
θάλασσας.
Οι σίφωνες ξηράς είναι μεγάλων διαστάσεων στρόβιλοι αέρα
που εκτείνονται από τη βάση ενός καταιγιδοφόρου νέφους μέχρι
την επιφάνεια του εδάφους και η δημιουργία τους οφείλεται στη
μεγάλη ατμοσφαιρική αστάθεια. Η αστάθεια αυτή προκαλείται
όταν ψυχρός και ξηρός αέρας κατά την κίνησή του βρεθεί πάνω
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από μια περιοχή με θερμό αέρα. Οι σίφωνες ξηράς μπορεί να
συνοδεύονται από καταιγίδες, βροχές και χαλάζι.
Οι σίφωνες της θάλασσας είναι μικρότεροι από τους σίφωνες
της ξηράς, δημιουργούνται κάτω από το καταιγιδοφόρο νέφος
και μπορεί να φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας.
Υπάρχουν όμως και σίφωνες που δημιουργούνται πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς την ύπαρξη καταιγιδοφόρου
νέφους. Οι σίφωνες της θάλασσας εμφανίζονται συχνότερα
στην τροπική ζώνη, σε σχέση με τις εύκρατες ζώνες. Οι
συνθήκες για τη δημιουργία τους είναι ίδιες με εκείνες των
σιφώνων ξηράς, η διάμετρος τους φθάνει και τα 150 m και ο
χρόνος ζωής τους 10' - 30' λεπτά.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων
 Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον
άνεμο
ενδέχεται
να
προκαλέσουν
καταστροφές
ή
τραυματισμούς.
 Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε
αναρτήσει.
 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του
χώρου εργασίας σας.
 Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες
περιοχές.
 Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από
αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά
αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να
αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω μπαλκόνι) .
Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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