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 ABSTRACT 
Mangalore region is situated on the west coast of India at the foothills of Western Ghats. Study area lie 
on the western coast of southern Indian peninsula at 12°49’00’’N latitude and 74°56’23”E longitude, 8 
km south of Mangalore city. The region is characterized by a complex topography and sparsely 
distributed forest cover. River Nethravathi flows across the western Ghat and joins the sea at 
Mangalore. The terrine is complex and elevated about 80m above the mean sea level (MSL). The land 
sea breeze influences the local Meteorology and the circulation induced by the mountain-valley 
features. The Meteorological Measurements are conducted during different weather conditions. 
Observations of humidity, temperature, solar radiation, pressure, rainfall, wind speed, wind direction 
are made during the year 2002 for three seasons (monsoon, pre-monsoon and post- monsoon) and are 
presented.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αστικά πάρκα ανάλογα µε την διαµόρφωση τους βελτιώνουν ή µη τις µικροκλιµατικές συνθήκες 
του περιβάλλοντος δοµηµένου χώρου. Οι φυτοκαλυµµένοι αυτοί χώροι πολλές φορές σχεδιάζονται  
µόνο µε γνώµονα την αισθητική και λειτουργικότητα  τους ,πράγµα που οδηγεί στην άµβλυνση της 
βιοκλιµατικής τους προσφοράς. Σκοπός της εργασίας  αυτής είναι η διερεύνηση τις επίδρασης των 
διαφόρων µορφών εδαφοκάλυψης στην διαµόρφωση των θερµοϋγροµετρικών συνθηκών εντός των 
φυτοκαλυµµένων περιοχών που κατά επέκταση καθορίζουν το µέγεθος και την ένταση της επιρροής 
του πάρκου στον περιβάλλοντα του χώρο.    
Έγιναν µετρήσεις θερµοκρασίας και υγρασίας στους κυριότερους διαµορφωµένους χώρους του 
λεκανοπεδίου της Αθήνας και ιδιαίτερα σε περιοχές που είχαν έντονο πρόβληµα θερµικής ρύπανσης. 
Έγινε γεωστατιστική επεξεργασία των δεδοµένων και εκτιµήθηκαν οι χωρικές κατανοµές των 
µετεωρολογικών αυτών παραµέτρων. Παράλληλα έγινε οµαδοποίηση των δεδοµένων µε την ίδια 
µορφή εδαφοκάλυψης µε στόχο την αξιολόγηση αυτών ως προς την βιοκλιµατική τους προσφορά.  
Από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων, διαπιστώθηκε έντονη θεµοϋγροµετρική 
διαφοροποίηση στο εσωτερικό των πάρκων µεταξύ των καλυµµένων µε δοµικά υλικά  και των 
φυτοκαλυµµένων επιφανειών. Η διαφοροποίηση αυτή όσον αφορά την θερµοκρασία έφτασε τους 6 0C  
και όσον αφορά στη σχετική υγρασία το 13%. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι τόσο το είδος των δοµικών 
υλικών  και η έκταση χρήσης τους όσο και το είδος αλλά και η πυκνότητα της βλάστησης, λειτουργούν 
καθοριστικά στο µέγεθος και στην ένταση των θερµοϋγροµετρικών διαφοροποιήσεων εντός του χώρου 
πρασίνου. Η αναλογία φυτικού και δοµικού υλικού καθορίζει την κατανοµή των θερµοϋγροµετρικών 
συνθηκών στο χώρο του πάρκου και διαµορφώνει την ικανότητα του να επηρεάζει ευνοϊκά την γύρω 
από αυτό δοµηµένη περιοχή.   
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ABSTRACT 

The configuration of urban parks may contribute to the improvement the microclimatic conditions of 
their surrounding build-up areas. The aim of this study is to investigate the microclimatic effects inside 
and outside urban parks with different ground covers. 
Measurements of air temperature and relative humidity were carried out in various parks of the Athens 
metropolitan area and particularly in regions that have intense problem of thermal pollution. Using 
geostatistical analysis, data were evaluated to investigate the spatial distribution of the meteorological 
parameters. 
Results showed a significant variation in spatial distribution of air temperature and relative humidity 
inside the parks between vegetated or non-vegetated surfaces. Temperature variation reached   6 oC 
while the relative humidity’s variation reached   13%. It was also found that the impervious areas 
affected the spatial variation of temperature and humidity. Also, the density and the type of vegetation 
had a similar effect. In addition, it was found that the proportion of vegetation and impervious areas 
determined the microclimatic conditions inside the park area and affected the surrounding areas.   
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ένταση πυκνότητας του αστικού ιστού αλλά και το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
διαµορφώνουν ιδιαίτερες συνθήκες στο κλίµα της πόλης. Η πυκνή δόµηση, η απουσία ικανοποιητικών 
εκτάσεων αστικού πρασίνου σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο κυκλοφοριακό  φόρτο εντείνουν την 
θερµική ρύπανση εντός του λεκανοπεδίου της Αθήνας.  
Η περιοχή του ‘Ελαιώνα’ στον δυτικό τοµέα του λεκανοπεδίου των Αθηνών συγκεντρώνει όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά επιβάρυνσης γιατί περιλαµβάνει πυκνοδοµηµένες οικιστικές περιοχές µε 
πολλές µικρές ή µεγαλύτερες βιοµηχανίες, και βιοτεχνίες αλλά και σηµεία  συγκέντρωσης  πυκνής 
κυκλοφορίας (Κεντρική λαχαναγορά και σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων). 
Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας του αέρα ως συνάρτηση 
των διαφορετικών µορφών εδαφοκάλυψης. Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν δεδοµένα θερµοκρασίας 
αέρος, διεύθυνσης και έντασης ανέµου από κινητή µονάδα µετρήσεων και από δυο µετεωρολογικούς 
σταθµούς αναφοράς. Έγινε γεωστατιστική επεξεργασία των δεδοµένων και εκτιµήθηκαν οι χωρικές 
κατανοµές των µετεωρολογικών αυτών παραµέτρων. 
Με βάση τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι η τάση σχηµατισµού θερµικής νησίδας σε περιοχές µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως και η ψυκτική δράση  των περιοχών αστικού πρασίνου 
εµφανίζονται κάτω από όλες τις συνθήκες και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου µετρήσεων. Πιο 
συγκεκριµένα κατά την διάρκεια των µετρήσεων µε ανέφελο ουρανό και συνθήκες νηνεµίας κατά την 
θερµή περίοδο του έτους, εµφανίστηκαν θερµοµετρικές διαφοροποιήσεις της τάξης των 7 οC µεταξύ 
των διαφορετικών µορφών εδαφοκάλυψης. Στην περιοχή του Βοτανικού και συγκεκριµένα στο χώρο 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών εντοπίστηκαν οι µικρότερες τιµές θερµοκρασίας αέρος, οι 
οποίες ήταν χαµηλότερες τουλάχιστον κατά 5 οC από αυτές της παρακείµενης δοµηµένης περιοχής. 
Χαµηλές θερµοκρασίες εµφανίζονται επίσης σε µικρότερης έκτασης  φυτοκαλυµµένες επιφάνειες, ως 
και σε ακάλυπτες-µη δοµηµένες περιοχές. Οι περιοχές µε πυκνή-υψηλή δόµηση που στερούνται 
φυτοκαλυµµένων χώρων συµπεριφέρονται ως εστίες υψηλών θερµοκρασιών.                
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ABSTRACT 

In urban areas, the high density of buildings along with a small number of green areas and high traffic 
conditions increase, in general, the thermal pollution. The Elaionas region, located in the western 
Athens metropolitan area, combines all the characteristics that increase the thermic pollution: it is an 
urban region with small-scale industries and sites with heavy traffic conditions. 
The present study focuses on the spatial distribution of air temperature in the complex environmental 
setting of the Elaionas region. Measurements were carried out continuously at two meteorological 
stations; additional measurements were also carried out using an automobile unit. Measured data 
include: air temperature, wind direction and wind velocity. By geostatistical analysis of the data, the 
spatial patterns of the above meteorological parameters were estimated. 
Results indicate an intense urban heat island over sites that have specific surface coverage. Also, over 
green areas, results indicate the presence of a park cool island phenomenon. Park cool island 
phenomena and urban heat islands tend to be developed especially under clear sky and calm conditions. 
In addition, for sites with different surface covers, differences in air temperature reached 7oC.  
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ABSTRACT 
A long-term air temperature fluctuation in Bulgaria is examined. The seasonal and annual mean, 
maximum and minimum air temperatures are used to study these fluctuations. In analysis the 
emphasis are on the existence of trends and periodicity in the time series. Diurnal temperature 
range (DTR) is calculated, too. DTR generally decreases under global climate warming due to 
more significant night minimum temperature increase. Number of days with maximum 
temperature above given threshold and their variations are studied. The warmest decade in 
Bulgaria is determined. The distribution of temperature in this period is compared with this one in 
1961-1990 reference period recommended by WMO as representing present climate. The obtained 
result could be used as an analogue for future. To estimate the change and its significant character 
some statistical methods ate used (Mann-Kendall, Spearman).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια µελέτης των τάσεων, καθώς και των πιθανών 
κλιµατικών µεταβολών που παρουσιάζουν οι χρονοσειρές των µηνιαίων τιµών των ανωµαλιών της 
θερµοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας (SSTA), στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού 
για τη χρονική περίοδο 1961-1999. Οι ανωµαλίες ορίζονται σε σχέση µε τη µέση τιµή της περιόδου 
(1951-1990) και δίδονται από το πανεπιστήµιο East Anglia µε κοµβική ανάλυση 5οx5ο. Η περιοχή 
µελέτης αποτελείται από 190 κοµβικά σηµεία που καλύπτουν την περιοχή από 0ο –75ο Β και 15ο Α-
80ο∆. Εφαρµόσθηκε η µέθοδος της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες και εντοπίσθηκαν δέκα οµάδες 
κοµβικών σηµείων οι οποίες ερµηνεύουν το 85% της συνολικής µεταβλητότητας. Για τον έλεγχο της 
σηµαντικότητας των τάσεων εφαρµόσθηκε το στατιστικό t-test Mann-Kendall σε δέκα από τα 190 
κοµβικά σηµεία και προέκυψε ότι στα σηµεία µε αύξοντες αριθµούς 118 και 170 (τρίτη και όγδοη 
κύρια συνιστώσα αντίστοιχα) η τάση είναι στατιστικώς σηµαντική. Η εφαρµογή του στατιστικού t - 
test στο σύνολο των σηµείων έδειξε ότι τάσεις στατιστικώς σηµαντικές εµφανίζουν, κυρίως, οι 
χρονοσειρές των σηµείων που βρίσκονται στην περιοχή νοτίως της Γροιλανδίας, καθώς και αυτών 
πλησίον του γεωγραφικού Ισηµερινού (νοτιοανατολικό τµήµα του ωκεανού).  
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ABSTRACT 
In the present paper sea surface temperature anomalies are analyzed over the broad region of North 
Atlantic. The data used are monthly sea surface temperature (1951-1999), as deviation from the 1961-
1990 average, provided by the CRU of the University of East Anglia. The data set covers the area 
within 0ο N –75ο N and 15ο E-80οW, with a grid point resolution of 5οx5οand consists of 190 grid 
points. Rotated Principal Components Analysis (Varimax Normalized) has been applied and the first 
ten principal components have been retained explaining more than 85% of the total variance. Time 
series analysis has been performed using the Mann-Kendall rank statistic and a progressive test for 
trends according to Sneyers. The analysis has been applied to ten out of the 190 grid points and has 
shown a decreasing trend for the grid point 118 and an increasing one for the 170th. An analysis of 
trends has been applied to all the grid points and showed that statistically significant trends are present 
on the time series of SSTA for those grid points covering the area South of Greenland and those at the 
southern part of North Atlantic. 
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 ABSTRACT 
A singular value decomposition analysis is carried out to assess the dynamical relationship between the 
North Atlantic atmospheric circulation and the springtime Western Mediterranean precipitation. The 
first mode indicates that above-normal precipitation values are determined by the presence of a long-
lived blocking geopotential pattern characterised by split flow around a high located northward British 
Isles and a low over Iberia. This large-scale pattern matches the EAJet teleconnection pattern (Barnston 
and Livezey, 1987), which is the third primary mode of low frequency variability in the North Atlantic. 
The second mode establishes a clear relationship between the geopotential and the NAO patterns 
resembling a configuration with the positive node spanning central latitudes of the North Atlantic 
Ocean flanked by two negative centres located over Greenland and Canary Islands, respectively. This 
large-scale atmospheric distribution promotes advection of northerly air over the Western 
Mediterranean area favouring the development of precipitating systems which can result in rainfall 
over south of the study area. These results indicate that the second mode would explain the inverse 
response of the study area to the NAO pattern, that is, an intensification (weakening) of the spring 
NAO index is linked with positive (negative) precipitation anomalies over the southern (northern) area 
of study.  
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 ABSTRACT 
Using the methods of running means and integral difference curves, the monthly and annual 
precipitation in mountain parts of Bulgaria are studied.  Data from nine stations are used, covering 
the period 1931-2002. Besides numbers of days with heavy precipitation during the warm half of 
the year are analysed. To reveal the climatic character in the annual distribution of precipitation so 
called Continental and Mediterranean Indexes are calculated. To identify some trend in data the 
Spearman and Man-Kendall rank statistics are used. In mountain part of Bulgaria during the recent 
years precipitation has shown a decreasing trend.    
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισµός της συνάρτησης κατανοµής που προσαρµόζεται όσο 
το δυνατόν καλύτερα στις ανά έτος ακραίες τιµές βροχόπτωσης στην περιοχή της Αθήνας. Η 
χρονοσειρά των δεδοµένων αποτελείται από τη µέγιστη ανά έτος βροχόπτωση, για την 110-ετή 
χρονική περίοδο 1891-2000. Το ιστόγραµµα των παρατηρήσεων αποκαλύπτει µια µονόκορφη και λοξή 
προς τα δεξιά κατανοµή. Για το λόγο αυτό ελέγχεται η προσαρµογή τριών κατανοµών που 
παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι κατανοµές αυτές είναι η Frechet κατανοµή ακραίων τιµών, 
η λογαριθµική κανονική κατανοµή(LogNormal) και η αντίστροφη κανονική (Inverese Gaussian). Οι 
παράµετροι των κατανοµών εκτιµώνται µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας και η προσαρµογή 
των κατανοµών ελέγχεται µε τον έλεγχο χ2. 
Από την ανάλυση απεκαλύφθη ότι µεταξύ των τριών ελεγχόµενων µοντέλων κατανοµών, η 
αντίστροφη κανονική είναι η κατανοµή που εµφανίζεται να προσαρµόζεται ικανοποιητικά στα 
στοιχεία της χρονοσειράς µε τις ανά έτος ακραίες τιµές βροχόπτωσης. Η λογαριθµική κατανοµή 
απορρίπτεται ως µοντέλο, ενώ η κατανοµή Frechet δεν απορρίπτεται µεν, αλλά δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι προσαρµόζεται ικανοποιητικά στα στοιχεία της υπό µελέτη χρονοσειράς. Με βάση το 
αποδεκτό µοντέλο της αντίστροφης κανονικής κατανοµής, γίνεται προσπάθεια εξαγωγής 
πληροφοριών/συµπερασµάτων σχετικών µε την πιθανότητα των ακραίων τιµών βροχόπτωσης στην 
υπό µελέτη περιοχή. 
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 ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate the probability distribution function of the extreme annual 
precipitation amounts over Athens province. In this study the series of daily precipitation observations 
at the National Observatory of Athens (NOA), for a 110-year period (1891-2000), is analyzed in order 
to define the annual extreme precipitation amounts. The data set consists of the extreme annual 
precipitation amounts, for a 110-year period. The histogram reveals a unimodal right skewed 
distribution. LogNormal, Inverese Gaussian, and Frechet parametric families of probability 
distributions have been considered as candidate models for the distribution of such precipitation 
amounts. Goodness of these model’s fit to the above data, has been tested with Pearson’s χ2-test. 
The main result of this statistical analysis is that among the three candidate models, Inverese Gaussian 
(IG) is the one that fits very well to the distribution of annual extreme precipitation amounts. The 
LogNormal is rejected and the Frechet fits marginally. Based on the adopted model of IG, an attempt is 
made in order to provide, from a theoretical viewpoint, understandable information about probability of 
high precipitation levels over the area of our interest. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι παρατηρούµενες κατά τα τελευταία χρόνια κλιµατικές αλλαγές σε παγκόσµια αλλά και σε τοπική 
κλίµακα, κυρίως όσον αφορά στη θερµοκρασία του αέρα και στην βροχόπτωση, αποτελούν 
αντικείµενο πολυάριθµων µελετών. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην ξηρασία, αυτή υπό την ευρύτερη 
έννοια θα µπορούσε να ορισθεί σαν η ελάττωση της βροχόπτωσης µε τη σύγχρονη µικρή ή µεγάλη 
αύξηση των απαιτήσεων, από τον άνθρωπο, σε νερό. 
Η ελάττωση της βροχόπτωσης που οδηγεί στο φαινόµενο της µετεωρολογικής ξηρασίας δηµιουργεί 
σηµαντικά οικονοµικά, πολιτικά και περιβαλλοντολογικά προβλήµατα., στις περιοχές όπου 
παρατηρείται. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο δείκτης ανωµαλίας της βροχής (Ι) που έχει προταθεί από τον M.P. 
van Rooy, ο οποίος στηρίζεται σε µηνιαία δεδοµένα βροχόπτωσης. Στη συνέχεια προτείνονται οι 
απαιτούµενες τροποποιήσεις για την εφαρµογή του δείκτη (Ι) στα δεδοµένα του Ελληνικού χώρου. 
Επίσης, ελέγχεται ο βαθµός και η µορφή συσχέτισης του µε άλλους δείκτες ξηρασίας, όπως είναι ο 
κανονικοποιηµένος δείκτης υετού (SPI) που έχει προταθεί από τον  McKee και ο δείκτης ξηρασίας του 
de Martonne, ο οποίος έχει επιτυχώς εφαρµοσθεί στα Ελληνικά δεδοµένα και ο οποίος στηρίζεται στο 
συνδυασµό µηνιαίων τιµών βροχόπτωσης και θερµοκρασίας αέρα.  
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 ABSTRACT 
The observed climatic changes during the recent years, either on a global or on a local scale, regarding 
mainly the ambient air temperature and rainfall, have attracted the interest of scientific community. 
Namely, drought which may be defined as the decrease in rainfall amount with the contemporary low 
or high increase in water demand is a subject of critical interest. 
The decrease in rainfall, leading to the meteorologically defined phenomenon of drought, results in 
serious economic, political and environmental problems in regions, where it exists. 
The present study describes, initially, the rainfall anomaly index (I), introduced by M.P. van Rooy, 
which is based on monthly rainfall data. Thereinafter, the necessary amendments are proposed in order 
to apply the index (I) on data collected from Greece. Besides, the degree and the form of correlation of 
the proposed index with other climatic indices is performed, such as the standardized precipitation 
(SPI) proposed by McKee and the aridity index introduced by de Martonne. The latter has been 
successfully applied to data from Greece and it is based on combined monthly data of rainfall and air 
temperature. 
 


