Natuur van Langres en de 4 meren

Het Klimaat van Langres
De Stad Langres is onderworpen aan een heel begerig oceanische klimaat, met
gevoelige continentale invloeden, met name in de winterperiode.
Haar bijzondere geografische ligging, in verlenging van de Vallei van de Saône en
van het Plateau van Langres, en vooral haar dominante positie op een hoogst
rotsachtige steunbeer op 475 meter kent haar de meteorologische originaliteit
toe.
Dit klimaat wordt gekenmerkt door lange en koude winters en warme en stormi‐
ge zomers.
De neerslagen, redelijk overvloedig: gemiddeld 877 mm per jaar, worden gere‐
geld verspreid over het ganse jaar. Ze komen echter veel voor van november tot
januari en in juni.
We tellen 176 dagen neerslag per jaar waarvan 33 dagen met sneeuwbuien.
De gemiddelde jaarlijkse temperatuur is fris: 9 graden, met 81 dagen vriesweer.
De relatieve vochtigheid, wat haar betreft, bereikt de 80 %.
De duur van de totale jaarlijkse zon is 1755 uren, maar overschrijdt niet de 170 uren in doorsnee van november tot januari.
De gematigde winden in doorsnee, domineren sectoren van Zuid tot West, met een niet te verwaarlozen bestanddeel van Noord‐Oosten
in de winter.
We merken 52 dagen sterke winden per jaar op (boven de 58 km/u).
Het klimaat van de Haute‐Marne
De HAUTE‐MARNE is onderworpen aan een heel begerig oceanische klimaat,
met gevoelige continentale invloeden, met name in de winterperiode.
Dit klimaat wordt gekenmerkt door lange en koude winters en warme en
stormige zomers.
De neerslagen, redelijk overvloedig: tussen 810 en 1070 mm per jaar, worden
geregeld verspreid over het ganse jaar.
Ze komen echter veel voor van november tot maart en in mei.
We tellen van 150 tot 180 dagen neerslag waarvan 20 tot 30 dagen met
sneeuwbuien.
De gemiddelde jaarlijkse temperaturen zijn fris, ze schommelen van 9 tot 11 graden, met 70 tot 85 dagen vriesweer.
De duur van de totale jaarlijkse zon wordt geacht rond de 1750 uren, maar vers‐
chrijdt niet de 170 uren in doorsnee van november tot januari.
De gematigde winden in doorsnee, domineren sectoren van Zuid tot West, met
een niet te verwaarlozen bestanddeel van Noord‐Oosten in de winter.
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