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Atmosfera Atmosfera została 
umownie podzielona 
na warstwy: 
- troposferę,
- mezosferę,
- termosferę,
- egzosferę.

Troposfera – wysokość 
waha się od 7-9 km 
na biegunach, 
do 15-17 km na 
równiku.

W troposferze 
przebiega większość 
procesów fizycznych 
kształtujących pogodę.  



Czynniki atmosferyczne

Ciśnienie – ciężar słupa 
powietrza naciskającego na 
powierzchnię

Wilgotność
wysycenie powietrza parą 
wodną zawartą w atmosferze

Temperatura powietrza -
określa stan cieplny  
atmosfery



Przyrządy meteorologiczne

• Termometr

• Barometr

• Anemometr



Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie normalne wynosi 1013 hPa lub 760 mmHg.



Ogólna cyrkulacja mas powietrza



Wiatr

• Ruch powietrza względem ziemi wywołany zmianami ciśnienia,

• Prędkość wiatru uzależniona jest od gradientu ciśnienia między 
dwoma punktami,

• Kierunek wiatru odchylony jest od kierunku izobar na mapie 
ze względu na siłę Coriolisa,

• Siła wiatru opisana jest za pomocą skali Beauforta.



Skala Beauforta (siła wiatru)



0°B - flauta



0-1°B - powiew



1-2°B



4°B



6°B



8°B



12°B



Skala Pedersena i Douglasa (stan morza)



Wiatry okresowe i wiatry stałe

• Bryza
• Bryza dzienna (morska) - w dzień, w skutek szybszego nagrzewania się lądu 

następuje unoszenie się mas powietrza do góry 
i lokalny spadek ciśnienia. Powoduje to przepływ 

powietrza z nad wody na ląd.
• Bryza nocna (lądowa) - wieje w przeciwnym kierunku do bryzy dziennej. 

Spowodowane szybkim stygnięciem lądu 
i powolnym stygnięciem wody.

• Wiatry stałe
•Pasaty - stałe, ciepłe wiatry o umiarkowanej sile (3-4 °B), wiejące w strefie 

międzyzwrotnikowej między 35°N i 35°S
• Wiatry sezonowe

•Monsuny - zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. 
Wiatry sezonowe, wiejące między oceanem a lądem.



Bryza dzienna

1 – chłodna woda 

2 – ciepły ląd

3 – ciepłe powietrze

4 – chłodne powietrze 

5 – wilgotne, chłodne           

powietrze

6 – niż 

7 – wyż



Bryza nocna

1 – ciepła woda 

2 – chłodny ląd 

3 – chłodne powietrze

4 – ciepłe powietrze

5 – suche, zimne powietrze 

6 – wyż

7 – niż



Front bryzowy



Wiatry termiczne

• Powstają na skutek lokalnych różnic temperatury 

• Charakterystyczny wzrost siły wiatru po porannej ciszy 

nawet do 6 °B 

• Maksimum siły wiatru przypada na godzinę 13 - 14



Chmur
y



Cirrus (Ci) - wysoka chmura 
pierzasta

Zwiastun nadejścia frontu ciepłego – pogorszenie pogody



Cirrostratus – chmura warstwowa



Cirrocumulus – wysokie „baranki” na niebie

Zwiastuje podejście frontu chłodnego



Altocumulus 
chmura kłębiasta piętra średniego



Altostratus – jednolita szara warstwa

Zwiastuje nadejście frontu 
ciepłego



Cumulus humilis - chmura kłębiasta 

Cumulusy pięknej 
pogody

Są chmurami 
wewnątrz-masowymi. 
Powstają też na froncie 
chłodnym i za nim,
zwykle nie dają 
opadów



Stratocumulus 
chmura kłębiasto warstwowa

Powstaje przed frontem ciepłym i chłodnym, nie daje opadów



Nimbostratu
s

Daje opady ciągłe nieraz o dużej intensywności trwające od kilku godzin do nawet 
kilku dni



Nimbus
Spod tej chmury porywy wiatru osiągnęły 8-9°B



Cumulus Congestus



Cumulonimbus



Cumulonimbus



Cumulonimbus

Charakteryzuje się gwałtownymi zjawiskami zachodzącymi w chmurze dochodzącymi 
do powierzchni ziemi:

⚫ opady przelotne o dużej intensywności 
⚫ silne szkwały dochodzące nawet do 12 °B.

Cumulonimbus jest podstawowym zagrożeniem dla żeglarzy na Mazurach !!!

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć intensywności zjawisk związanych z nadchodzącą 
chmurą. 
Wskazanie jest jak najszybsze schronienie się w porcie bądź w przypadku dużej odległości 
od portu – w trzcinach.

Charakterystyczny wał burzowy poprzedzający chmurę. 

Wierzchołek chmury ma kształt charakterystycznego kowadła w widocznego z bardzo 
daleka.



Wał burzowy



Wał burzowy



Front ciepły

Front ciepły - łagodne i powolne wślizgiwanie się mas ciepłego powietrza 

na zimne i w wyniku tego procesu powstają chmury warstwowe.



Front chłodny

Front chłodny - powietrze unosi się gwałtownie do góry tworząc chmury burzowe 

typu cumulonimbus.



Pozyskiwanie prognoz pogody

⚫ radio

⚫ telewizja

⚫ internet

⚫ bosmanat/kapitanat

⚫ obserwacja własna

⚫ NAVTEX

⚫ komunikaty pogodowe VHF

icm.edu.pl

pogodynka.pl

windy.com

ventusky.com

marine.meteoconsult.co.uk



icm.edu.pl



VentuSky.com



System sygnalizacji ostrzegawczej

- od lipca 2011r.

- 17 masztów

Powiadamianie żeglarzy o możliwości wystąpienia 

zagrożenia pogodowego.

Widoczne z 8-9km z prawie każdego miejsca na 

jeziorach. 

Rytmicznie pulsujące ŻÓŁTE światło:

⚫ 40 błysków na minutę - „UWAGA” spodziewane 

burze i wiatr

⚫ 90 błysków na minutę – bezpośrednie 

niebezpieczeństwo burzy i silnego wiatru



Dziękuję za uwagę


