Κλίμα
Η Κύπρος έχει μεσογειακό κλίμα με κύρια χαρακτηριστικά το
ζεστό και ξηρό καλοκαίρι από τα μέσα του Μάη ως τα μέσα του
Σεπτέμβρη, το βροχερό αλλά ήπιο χειμώνα από τα μέσα του
Νοέμβρη ως τα μέσα του Μάρτη και τις δύο ενδιάμεσες
μεταβατικές

εποχές,

το

φθινόπωρο

και

την

άνοιξη.

Στις

ου

τελευταίες δεκαετίες του 20
αιώνα η βροχόπτωση στην Κύπρο
παρουσίασε πτωτική τάση, ενώ η θερμοκρασία παρουσίασε ανοδική
τάση.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού η Κύπρος και γενικά η περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται κάτω από την επίδραση του
εποχιακού βαρομετρικού χαμηλού, που έχει το κέντρο του στη
νοτιοδυτική Ασία. Αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής είναι οι
ψηλές θερμοκρασίες και ο καθαρός ουρανός.

Στη διάρκεια του χειμώνα η Κύπρος επηρεάζεται από το συχνό
πέρασμα μικρών υφέσεων και μετώπων που κινούνται στη Μεσόγειο
με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι καιρικές
αυτές διαταραχές διαρκούν συνήθως από μια μέχρι τρεις μέρες
κάθε φορά και δίνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής.
Η
συνολική μέση βροχόπτωση κατά τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και
Φλεβάρη
αντιστοιχεί περίπου με το 60% της βροχόπτωσης
ολόκληρου του χρόνου.

Οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου επηρεάζονται από τη
μορφολογία του εδάφους και από το γεγονός ότι περιβάλλεται
από θάλασσα.

Η μέση βροχόπτωση πάνω από ολόκληρη την Κύπρο για το χρόνο ως
σύνολο είναι περίπου 460 χιλιοστόμετρα. Η ψηλότερη βροχόπτωση
παρατηρείται στις ορεινές
περιοχές με 1.100 χιλιοστόμετρα
στην κορυφή του Ολύμπου. Στις υπήνεμες πλαγιές η βροχόπτωση
ελαττώνεται στα 300 και 350 χιλιοστόμετρα στις πεδιάδες.

Οι περισσότερες βροχές πέφτουν κατά την περίοδο Νοεμβρίου –
Μαρτίου. Την άνοιξη και το φθινόπωρο οι βροχές είναι κυρίως
τοπικές. Η βροχόπτωση του καλοκαιριού είναι πολύ χαμηλή. Το
καλοκαίρι οι βροχές έχουν συνήθως τοπικό χαρακτήρα και πέφτουν
στις ορεινές περιοχές και στην κεντρική πεδιάδα κατά τις
πρώτες απογευματινές ώρες.

Χιόνια σπάνια πέφτουν στις πεδινές περιοχές και στην οροσειρά
του Πενταδακτύλου. Πέφτουν όμως κάθε χειμώνα σε περιοχές της
οροσειράς του Τροόδους με υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα. Η
πρώτη χιονόπτωση παρουσιάζεται την τελευταία βδομάδα του
Νοέμβρη και η τελευταία στα μέσα του Απρίλη. Για αρκετές
βδομάδες, κατά τους πιο ψυχρούς μήνες, το ύψος του χιονιού
είναι σημαντικό κυρίως στις βόρειες πλαγιές του Τροόδους.

Τον Ιούλιο και Αύγουστο οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες
κυμαίνονται μεταξύ 29 βαθμών Κελσίου στην κεντρική πεδιάδα και
22 βαθμών Κελσίου στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενώ οι
μέσες μέγιστες θερμοκρασίες στους μήνες αυτούς είναι 36 και 27
βαθμοί αντίστοιχα.

Τον Ιανουάριο οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες είναι 10 βαθμοί
Κελσίου στην κεντρική πεδιάδα και 3 βαθμοί Κελσίου στις
ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, με μέσες ελάχιστες
θερμοκρασίες 5 και 10 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Η διάρκεια της ηλιοφάνειας είναι μεγάλη ολόκληρο το χρόνο και
ιδιαίτερα το καλοκαίρι που φτάνει κατά μέσο όρο στις 11,5 ώρες
την ημέρα.

