
Μετεωρολογικά Στοιχεία στην Λάκκα Σούλι, ή Λάκκα Θεσπρωτικού 

 

 

Είναι πλέον πολύ εύκολο ο καθένας να έχει ακριβή εικόνα για τα 

μετεωρολογικά φαινόμενα στην Λάκκα Σούλι ή Λάκκα Θεσπρωτικού. 

 

Στην περιοχή μας, η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Τμήμα 

Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον ΤΟΕΒ Μπόϊδα-

Μαυρής, τοποθέτησε τον Νοέμβριο του 2019 δύο αυτόματους 

τηλεματικούς αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς: 

 Έναν (1) στην θέση-περιοχή «Ζόρες» Μαυρής, και  

 Έναν (1) στην περιοχή «Γεφύρι Τρανό», στα βόρεια του οικισμού 

Θεσπρωτικού, κοντά στο σπίτι Τσεκούρα Κώστα. 

 

Οι παραπάνω σταθμοί, όχι μόνον επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά 

έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο 

που έχει εγκαταστήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  

 

Για να δει κανείς τα δεδομένα από τους σταθμούς, πρέπει να τους 

επισκεφτεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (στο Internet), όπου και οι 

αντίστοιχοι χάρτες: 

http://addvantage.interregir2ma.eu:8080/livedata/map.jsf  

    Εκεί θα βρει δεδομένα τόσο όσο αφορά τις τρέχουσες τιμές που μετρούν 

οι αισθητήρες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, 

βροχή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου) αλλά και ιστορικές χρονοσειρές 

(τελευταία εβδομάδα, μήνα, έτος).  

 

Με βάση δεδομένα από τους σταθμούς αυτούς, μπορεί όποιος επιθυμεί 

να συγκρίνει το δικό μας κλίμα της Λάκκας με οποιαδήποτε άλλης 

περιοχής της Ελλάδας. 

 

Αυτό χρησιμεύει πάρα πολύ στην επιλογή και διαχείριση της 

καλλιέργειας μια και μπορεί όποιος θέλει να συγκρίνει τι κλιματολογικά 

δεδομένα έχει μια περιοχή με τις απαιτήσεις όσο αφορά το κλίμα που έχει 

η τάδε ή η δείνα καλλιεργεια, που έχει κατά νου. 

 

Είναι περιττό να αναπτύξει κάποιος την τεράστια συμβολή της 

μετεωρολογίας στην ανάπτυξη της καλλιέργειας και την αγροτική 

παραγωγή. 

 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η σύγχρονη γεωργία στηρίζεται 

στην άμεση πρόσβαση σε καιρικά και κλιματικά δεδομένα, που αποτελούν 

βάση για την λεγόμενη έξυπνη ή ψηφιακή γεωργία. 

http://addvantage.interregir2ma.eu:8080/livedata/map.jsf


 

 

Μετρήσεις Μετεωρολογικού Σταθμού 

 

Στον κάθε έναν Μετεωρολογικό Σταθμό οι μετρήσεις που γίνονται είναι 

οι εξής: 

1. Θερμοκρασία (Te) 

2. Βροχή (Rain) 

3. Ακτινοβολία (SOLAR) (= ηλιακή ακτινβολία ή ηλιοφάνεια) 

4. Ταχύτητα Ανέμου (WS) 

5. Διεύθυνση Ανέμων (WD) 

6. Σχετική Υγρασία (RH) 

 

  



 

 

 

1. Te (Θερμoκρασία) 

(Te = Temparature = Θερμοκρασία) 

 

 
 

Συντομογραφίες Επεξήγηση 

Te - AVG 

 (Avenage = Μέσος Όρος) 

Μέσος Όρος Θερμοκρασίας στο 24ωρο 

ΜΑΧ 

(Maximum = Μέγιστο 

Μέγιστη θερμοκρασία του 24ωρου 

(π.χ. το μεσημέρι) 

ΜIN 

(Minimum = Ελάχιστο 

Ελάχιστη θερμοκρασία του 24ωρου 

(π.χ. την νύχτα) 

 

 

 

 

2. R (Βροχή) 

Rain = βροχή 

 
. . 

Συντομογραφίες Επεξήγηση 

R – SUM 

 (Summary = Σύνολο) 

Σύνολο βροχόπτωσης  

 

 
Σημείωση:  

Λέμε ότι έβρεξε και η βροχή ήταν π.χ. 175 χιλιοστά. 

Τα 175 χιλιοστά νερού (= κυβικά χιλιοστά νερού), σημαίνει 175 τόνους νερού ανά 

στρέμμα.  

 

 

  



 

3. S (Ακτινοβολία, ηλιακή ακτινοβολία - ηλιοφάνεια) 

(Solar = Ηλιακή Ακτινοβολία) 

  

 
 

Συντομογραφίες Επεξήγηση 

S - ΜΑΧ 

(Maximum = Μέγιστο) 

Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία 

 

 

 

 

 

4. WS (= Ταχύτητα ανέμων)  

(WS = Wind Speed = Ταχύτητα του ανέμου) 

 

  
 

Συντομογραφίες Επεξήγηση 

WS - AVG 

(Avenage = Μέσος Όρος) 

Μέση Ταχύτητα Ανέμων 

(Μέσος Όρος Ταχύτητρας Ανέμων) 

WS - ΜΑΧ 

(MAX=Maximum = Μέγιστο)  

Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμων 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. WD (= Κατεύθυνση ανέμων)  

(WD = Wind Direction = Κατεύθυνση του ανέμου) 

 

Ροδόγραμμα 

 

 
 

Συντομογραφίες Επεξήγηση 

WD 

(WD = Wind Direction = 

Κατεύθυνση του ανέμου) 

Κατεύθυνση ανέμων 

(π.χ. NW = North West =βορειο-δυτικός) 

 

 

 

 

   

 

6. RH (= Σχετική Υγρασία)  

(RH = Relative Humidity = Σχετική Υγρασία) 

 

 
 

Συντομογραφίες Επεξήγηση 

RH - AVG 

(Avenage = Μέσος Όρος) 

Μέσος Όρος Σχετικής Υγρασίας 

ή Μέση Σχετική Υγρασία 

RH - ΜΑΧ 

(Maximum = Μέγιστη) 

Μέγιστη σχετική υγρασία 

 

RH – ΜIN 

(Minimum = Ελάχιστη) 

Ελάχιστη σχετική υγρασία 

 

 

 

 

  



 

 

Εύρεση τιμών των Μετεωρολογικών Στοιχείων 

 

 

Επιλέγω: http://addvantage.interregir2ma.eu:8080/livedata/map.jsf 

Επιλέγω: Λίστα (στην πάνω μπάρα από τον χάρτη και δεξιά) 

Επιλέγω: π.χ.: «Ζόρες Μαυρής» (ή «Πηγάδι Τρανό»). 

Επιλέγω: «Στατιστικά» 

Επιλέγω-διαβάζω την Ημερομηνία που θέλω, π.χ. 9-1-2020 

Διαβάζω: Ελάχιστη θερμοκρασία: -8,1 

                 Μέγιστη θερμοκρασία: 15,6  

      κ.λπ. 

 

 

 

Συμπέρασμα για τις καλλιέργειες: 

Ένας που θέλει να φυτέψει π.χ. συκιές, αν η συκιά δεν αντέχει σε 

θερμοκρασίες κάτω π.χ. του -6, άρα προκύπτει ότι η περιοχή της Μαυρής 

δεν είναι κατάλληλη για φυτεία από αυτή την παραπάνω καλλιέργεια. 

 

 

 

Σημειώσεις: 

 Να σημειώσουμε ότι όλες οι περιοχές της λεκάνης της Μαυρής έχουν 

περίπου τα ίδια κλιματολογικά στοιχεία με τον Μετεωρ. Σταθμό στις 

Ζόρες. 

 Επίσης, για τις υπόλοιπες περιοχές της Λάκκας, στα βόρεια και δυτικά 

της, έχουμε πάλι σχεδόν ίδια μετεωρ. στοιχεία με αυτά που μας δείχνει 

ο άλλος Μετεωρολογικός Σταθμός που βρίσκεται στην Θέση «Πηγάδι 

Τρανό» Θεσπρωτικού. 

 Έτσι, ο καθένας αγρότης μπορεί να βλέπει αποό το σπίτι του τις 

κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε όλον τον κάμπο της 

Λάκκας για όλο το χρόνο. 

 

  



Ο  Μετεωρολογικός  Σταθμός  στις  Ζόρες  Μαυρής 

 

 

 

 

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός βρίσκεται στο σημείο, όπου το τεμπελάκι. 

Αριστερά και πάνω διακρίνεται ο οικισμός του Θεσπρωτικού. 

Αριστερά, διακρίνονται η περιοχή της Τύριας και το Λατομείο. 

Δεξιά, διακρίνεται ο οικισμός της Ρωμιάς. 

Βόρεια από τον Μετεωρολ. Σταθμό στις Ζόρες, είναι το βουνό Καστρί 

Ριζοβουνίου, όπου η εκκλησία της Παναγίας «Ιερά Μονή Κοιμήσεως 

Θεοτόκου». 

 
Σημείωση: 

Η εικόνα με πατημένο το Ctrl και κουνώντας το ραδάκι από το ποντίκι μεγαλώνει. 


