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Pisząc niniejszy Zarys meteorologji, zdawałem sobie sprawę
z tego, że nie podaję czegoś nowego i nieznanego, gdyż nie
posiadam ani warunków należytych, ani też materjalu stosownego. Starałem się tylko zebrać, usystematyzować i dać mło
dzieży znane już rzeczy z dziedziny meteorologji, a osobliwie
Nadto dążyłem do ujęcia ca/ego materjalu
orkanografji.
w ramki podręcznika dla szkól morskich, a sądzę, że praca
moja może nadać się i dla tych, którzy się interesują pogodoznawstwem.
A. H.

Tczew, czerwiec 1927. r.

•

I

ZARYS METEOROLOGJI

•

Treść

Wstęp

Część

1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

.
I.

Meteorologja i jej rozwój.
jako jedyny czynnik zjawisk meteorologrcwych
Planeta nasza - Ziemia.
Kształt i grubość warstwy at11103~ery "
Skład chemiczny powietrza.
Temperaturn powietrza i jej pomiary
Okres dzienny i rorzny temperatury powietrza.
Zmiana temperatury powietrza przy wznoszeniu , się
nad poziom . . . .
Rozkład poziomy temperatury w atmosferze .
Ciśnienie atmosferyczne i jego pomiar. .
Zmiana ciśnienia atmosferyrznego ku górze i na powierzchni ziemi; izobary i gradient . . .
Para wodna w atmosferze i jej pomiar.
Skraplanie pary wod,iej i wydzielanie jej w postaci
. osadów płynnych i stałych . .
Zjawiska meteorologiczne, wytworzone przez skraplanie się pary wodnej . . . . . . . .
Opc1dy atmosferyczne i ich pomiar .
Niektóre właściwości optyczne atmosfery.
Słońce

Część

3

4
5
g

11
11
15
18
20
21

26
31
36

39
43
48

II.

17 Prądy powietrza czyli wiatry . .
18 Kierunek i pomiar szybkości wiatru.
19 Teorja wiatrów (termiczna)
. teoretyczny rozkład
wiatrów na ziemi
20 Zależność wiatru od wielkości i kierunku gradientu

51

52
55
59

VIII
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cyrkulacja planetarna czyli rzeczywisty rozkład wiel61
kich prądów atmosferycznych .
68
Zaburzema atmosferyczne i mapy synoptyczne .
81
Depresja albo niż barometryczny.
84
Tory przechodzenia depresyj
87
Cyklony lub orkany
Porównanie cyklonów podzwrotnikowych z orkanami
93
pasów umiarkowanych.
Praktyczne wskazówki dla marynarzy przy wymijaniu
95
oka cyklonu
104
Antycyklony
Depresje drugorzędne, tornado, trąby i izobary drugo108
rzędne
113
Przepowiadanie p·ogody

•

Wstęp.

Genjusz człowieka nic cofa się nawet przed największemi
zaporami, któr'e mu stworzyła przyroda. Krok za krokiem opanowuje ją i przenika we w~~zy3tkie tajniki. Dążąc do wyjaśnienia
zjawisk, k.tóre go otaczają, stara się· poznać ich początek. Poznając poszczególne zjawiska, człowiek poznaje wszechświat,
a więc i świat, jako część ogółu zjawisk. Umysł człowieka po
dzieh dzisiejszy zajęty jest pytaniem: jak powstał ten świat, jak
powstało słohce, dające 11am życie i wytwarzające ruch, jak powstała planeta nasza, nosząca nazwę, "ziemia", a której cząstką
jest człowiek?
Na te pytania odpowiadał człowiek początkowo w ten
sposóh, że przypisywał wszystko przyczynom nadnaturalnym.
W mimę rozwoju umysłu, zdobywania większej ilości obserwacji
i doświadczenia, człowiek poszukuje przyczyn naturalnych, t. j.
stara się oprzeć swoją odpowiedź na nauce., Najczęściej spotykamy odpowiedzi, oparte na hipotezie (przypuszczeniu), a z tych
hipetez najwięcej jest znana hipoteza filozofa niemieckiego Kanta
i matematyka francuskiego Laplace'a.
Podług teorji-hipotezy
Kanta i Laplace'a ziemia nasza, jak i inne planety, została wytworzona przez słońce, wówczas gdy było ono jeszcze w stanie
mgławicowym albo nebularnyrn (nebula = mgła).
Kula mgławi
CO\Va, tworzqca sł011ce i składająca się z gazów, posiadała rnch
wirowy,, który wznrngał się w miarę kurczenia się całej masy
gazów i pott;~iował siłę odśrodkową.
Ostatecznie nastąpiła
cllwila, gdy siła odśrodkowa 11a równiku sło11ecznyrn stuła się
wiGksza od siły dośrodkowej, wskutek czego masa gazów, nagro!l1adzonych 11,1 równiku słonccz11y111, oderwała siG i pierwotnie
11tworzyła pierścin1.
Pierścic11 nadal odbyw;ił ruch nadany
111asie poczqtkowo. Pierścici:l posiada! przypuszczalnie nie jednakow~i gęstość masy i widocznie mi~!l w~niska o wiGkszcj g~stoł
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-2-ści, dookoła których nagromadzały się cząstki gazów, tworząc
nowe ciała o formie lrnlistf'j. Ponieważ nrn~a razów, bvorząca
rif-'rścień, rozrzedzała się w niektórych miejscach, jako też ozię
biała się, więc pierścień pękł w miejscu najmniejszej spójności,
a masa gazów rozbiła się na jedną lub więcej kul, które zachowały swój początkowy ruch dookoła pozostałej masy słońca.
Tak powstało pierwsze dziecko sło(1cc1, planeta NPptun,
a za nią jeszcze 7: Uramts, Saturn, Jowisz, Mars, ZIEMIA,
Wenus i Merkury. Gdy ziemia była w stanie mgławicowym,
wytworzyła Księżyc.

Dowody i potwierdzenia, że planeta nasza, Ziemia, powstała w sposób wyżej opisany, znajdujemy w dzisie_iszych czasach obserwując ciała niebieskie i badając ruchy wirowe ciał
Początkowo ziemia nasza była ognisto-lotną kulą
płynnych.
(sferoidą), następnie, oziębiając się, przeszła w stan ognistoMasa ognisto-płynna utworzyła jądro planety naszej,
płynny.
a pozostała część masy ognisto-lotnej utworzyła futerko planety
naszej, atmosferę. Atmosfera, ozięhinjąc się H góry, spadała
nadół, a zabrawszy ciepło powierzchni o~nisto-płynrn-t wznosiła
się ku górze, by się znowu oziębić i powtórzyć ruch pirrwotny.
Wskutek takich pionowych prądów atmosfery powierzchnia O~!nisto-płynna oziębiała się i powoli przeszła w stan stały, tworząc
skorupę stalą. Stała skorupa planety naszej oddzieliła masę
ognisto-lotną od ognisto-płynnej, czyli atmosfera zaczęła silniej
oziębiać się, gdyż źródło ciepła w postaci masy ognisto-płynnej
pozostało oddzielone płaszczem stałym.
Przy silnem oziębieniu się atmosfery para wodna, która
w wielkiej ilości do tego czasu unosiła si\ w atmosferze, zaczęła
kondensować się (skraplać się) i o;:;romncmi potokami wody
opadała na skorupę ziemską, tworząc wody naszej planety.
Takim sposobem powstała planeta nasza, Ziemia, złożona
z 3-ch podstawowych części: 1) litosfery czyli skorupy stałej
i jądra ognisto-płynnego, której badaniem znjmuje się geologja;
2) hydrosfery czyli wód planetarnych, krórc bada nauka hydrologja
(specjalnym działem hydrologji jest oceanografja) i 3) atmosf('fY (powietrza), którą bada nauka stosunkowo bardzo młoda,

meteorologja.

** *
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Część

I.
Kiedy słońce krwawo wschodzi,
W marynarzu bojaźń rodzi;
Lecz gdy czerwień o zachodzie,
Wie marynarz o pogodzie,

(Stara

1.

przypowieść

marynarska).

METEOROLOGJA I JEJ ROZWÓJ

Meteorologja jest to nauka, która zajmuje się badaniem
zjawisk fizycznych w atmosferze, powodujących zmiany pogody
oraz pór roku.
Meteorologja dzieli się na dwie części: pogodoznawstwo
i klimatologję.
Dla marynarki i aeronautyki osobliwie ważne
jest pogodoznawstwo, podczas gdy dla gospodarki pierwszeń
stwo ma klimatologja.
Do połowy wieku XIX. meteorologja rozwijała się powoli
i była oparta na obserwacjach, których dokonywano już w czasach dość odległych. Oczywiście nie można było oczekiwać
wyników zadawalniających, dopóki nie zastosowano zdobyczy
teoretycznych w postaci reguł termodynamiki i hydrodynamiki.
W XVll-em stuleciu, kiedy wynaleziono termometr i barometr,
rozpoczęto obserwacje temperatury powietrza i ciśnienia atmosfery. Jednak systematyczne obserwacje nad czynnikami meteorologicznemi widzimy dopiero w początkac~. stulecia XIX. W końcu
wieku XIX. rneteorologja, jako nauka, wysuwa się na pokaźne
miejsce, osobliwie po wprowadzeniu metody synoptycznej, która
miała za zadanie rozwiązać problemat przewidywania pogody.
Metoda synoptyczna, wynaleziona przez Niemca Brandesa
z Wrocławia, polega na tem, że na ~pecjalnych mapach wykreśla się ciśnienia at nosf ery oraz temperatury powietrza, a na
1

-4podstawie tych czynników meteorologicznych orzekamy o zaburzeniach w atmosferze.
W starożytności, jako też i w wiekach średnich przepowiednie pogody opierano przeważnie na oddziaływaniu planet
oraz księżyca na ziemię. Obecnie odrzucono tę starożytną hipotezę. Zaburzenia, powstałe z tych przyczyn, mogą być, lecz tak
nieznaczne, że przepowiednie pogody należy opierać jedynie na
szczegółowem badaniu samej atmosfery.
Dążąc do opanowania przez wiedzę oceanu atmosferycznego
i w poszukiwaniu ogólnych zasad, na których można byłoby
oprzeć przepowiednie pogody, wprowadzono nietylko dokładne
i systematyczne, ale i powszechne, badania dolnych warstw
atmosfery. Ponadto w wieku XX, wyłonił się specjalny dział
meteorologji, t. zw. aerologja, zajmująca się badaniem górnych
i najwyższych warstw atmosfery.
Interesując się zjawiskami meteorologicznemi, jako też pojmując ich znaczenie dla życia, wszystkie pmi.stwa świata wprowadziły u siebie sieć stacyj meteorologicznych, a niektóre pa11stwa
i stacje aerologiczne. Wszystkie te stacje mają za zadanie gromadzić i systematyzować surowy materjał w postaci obserwacyj,
które stają się fundamentem meteorologji, jako nauki.

2.

StOŃCE JAKO JEDYNY CZYNNIK

ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Prawdziwa przyczyna wszystkich zj..1wisk metcorologicrnych
i t.Jm jej swkać trzeba. Działanie promieni słońca
wywołuje zmiany temperatury, a te znów tworzą wiatry i opady.
Gdyby słońce zgasło i zaprzestało wysyłać swe ożywcze promienie, wówczas ziemia bardzo szybko stał..1by się ciałem zlodowaciałem, a wszelkie życie na niej zamarłoby zupełnie. Słof1ce
jest ciałem kulistem, co jest widocwe przy prostem badaniu
przez szkło zadymione. Zapomocą obserwacji udało siG określić odległość sło1i.ca od ziemi, oraz rozmiary tego ciał..1 kulistego, które przekonywują nas o wielkości słońc1. Średnica
słońca ma 109 średnic ziemskich, podczas gdy promieti. ziemi
leży w słońcu

-5·6.370 km. Objętość słoflca wynosi 1.310.000
ziemi. średnia odległość, która dzieli nas od słoflca,
jest 149.501.l)JO km.
Słof1ce składa się z kilku powłok współśrodkowych o skła
dzie różnorodnym, ale przypuszczalnie z masy ognisto-płynnej.
Widzimy więc, że ciało o tak potężnych rozmiarach, nie bacząc
na wielką odległość jego od ziemi, zdolne jest stać się przySło11ce wywiera
czyną wszelkich zjawisk meteorologicznych.
swój wpływ przez promieniowanie. Światło i ciepło słoneczne
Światło słof1ca zawiera,
pochodzi z promieniowania słońca.
obok promieni świetlnych, które oddziaływują na oko, jeszcze
promienie niewidzialne, t. zw. promienie ciemno-nadczerwone,
pospolicie zwane promieniami cieplnemi. Jednak w istocie rzeczy wszystkie promienie słoneczne są cieplne, tylko w mniejszym stopniu, niż promienie nadczerwone, pod wpływem których
rtęć wznosi się w termometrze. Słof1ce promieniuje na wszystkie strony olbrzymią ilość en('.rgji. Dosięgając ziemi, energja
promienista przeistacza się głównie na ciepło. Jakkolwiek tylko
drobna część promieni słonecznych pada na ziemię, wytwarza
ona tak znaczną ilość ciepła, że przy niem wszystkie inne źró
dła ciepła na ziemi nrnją wartość znikomą
Przy czystem niebie i pionowem promieniowaniu słońca
atmosfera bezpośrednio otrzymuje ¼ część ciepła dostarczonego
przez promienie słoneczne, a ¾ przepuszcza przez siebie. Energja słoneczna, dostawszy się do powierzchni ziemskiej, zużywa
topnienie śniegów, ogrzanie ziemi
się na parowanie wody,
i ~ody. Ogrzana powierzchnia ziemska, będąc niby piecem dla
powietrza, silnie og:rzcwa niższe warstwy atmosfery. Opierając
się na powyższem, widzimy, że atmo~Jera przeważnie ogrzewa
się od dołu, czem wspaniale tłumaczy siG powszechnie znany fakt,
że górne warstwy atlllosfery są zimniejsze od warstw dolnych.
wynosi

średnio

objętości

3.

Ziemia nasza
11azyw.1ć,

PLANET A NASZA ZIEMIA

właściwie

lecz przedstawia

nie jest

jak przywykliśmy ją
do elipsoidy o średnicy

kulą,

ciało zbliżone

-6poziomej 12.756,4 km., a średnicy pionowej 12.713,6 km. Więc
widzimy, że ziemia jest spłaszczona w kierunku średnicy pionowej czyli w kierunku osi ziemskiej o 43 km., a więc spła
szczenie wyraża się liczbą w postaci ułamka 1: 300. Taką postać
uzyskała ziemia, będąc w stanie ognisto-płynnym.
Cała powierzchnia ziemi wynosi 510 miljonów km. kwadratowych. Z tej
liczby 365 milj. km. kwadr. (dokładnie 361,3 miljonów km. kwadr.)
pokrywa woda, a 145 milj. km. kwadr. przypada na skorupę stałą.
Wnętrze ziemi jest w stanie ognisto-płynnym o nader
wysokiej temperaturze. Że jest tak, a nie inaczej, w tern nas
upewniają dwa rodzaje zjawisk: a) siły wulkaniczne, b) wzrost
temperatury w miarę zagłębienia się do wnętrza ziemi. Zaobserwowano wzrost temperatury o 3 stopnie na każde 100 m., a więc
na głębokości już 80 do 100 km. temperatura masy ognisto-płynnej
jest tak wysoka, że żadna skała nie może istnieć w stanie
stałym. Wynika stąd bezpośrednio wnio"ek, że we wnętrzu
ziemi tkwi wielki zasób ciepła. Pewna ilość ciepła wydobywa
się na powierznię ziemi za pośrednictwem źródeł gorących,
wulkanów, pary wodnej i gazów, udzielając bezpśrednio swego
ciepła powietrzu.
Poza tern ciei=ło wnętrza przez przewodnictwo
przedostaje się ku powierzchni. Jednak wszystkie te źródła
ciepła są znikomo małe w porównaniu z wpływem promieniowania słońca.
Oprócz już wymienionych źródeł ciepła, mających bezpośre 
dnio mniejszy lub większy wpływ na zmianę temperatury powietrza, należy wskazać jeszcze na przyczyny pośrednie, które
zdolne są wpływać na zmianę tej temperatury. W pierwszym
rzędzie należy tu wymienić ruchy ziemi. Wirując dookoła swej
osi (od West ku Ost), odbywa ziemia równocześnie drugi ruch
dookołl słoflca po olbrzymiej elipsie, której płaszczyzna zwie
się ekliptyką.
Szybkość posuwania się ziemi po ekliptyce
wynosi średnio około 30 km. na sekundę. Punkt orbity ziemskiej, odpowiadający najbliższej odległości od słońca, a mianowicie 147 milj. km., nazywamy punkfrm przyslo!l('CZ!lym, natomiast punkt orbity, znajdujący się od sło11ca n,1' 152,5 milj. km.,
nazywamy punktem ods/on('cznym.
Okres czasu, w którym
ziemia obiega dookoła sl011ea, zwie się rokiem. Rok dzieli się
m1 cztery pory roku, które powstają wskutek nachylenia osi
ziemskiej ku płaszczyźnie ekliptyki, czyli ku promieniom słone
cznym, które padają w r łaszczyźnie ekliptyki. Nachylenie osi

-7ziemskiej ku promieniom słonecznym tworzy kąt zmienny, którego wielkość waha się pomiędzy 63° 33' a 113° 27'.
A więc z punktu widzenia astronomicznego są cztery pory
roku, poczynające się w chwilach przejścia ziemi przez punkty
stanowisk (punkt przysłoneczny i odsłoneczny) i punkty równonocy (wiosenny i jesienny). Ze zmianami pór rollu następuje
zmiana temperatury powietrza.
Oprócz wymienionej przyczyny na zmianę temperatury
powietrza wpływa jeszcze nierówność dnia i nocy. Jest chyba
rzeczą wpcłnie zrozumiałą, że im dłużej sło11ce znajduje się nad
widnokręgiem, tern więcej daje ciepła i ogrzewa atmosferę do
wyższej temperatury.
Podział roku istnieje nietylko z punktu widzenia astronomicznego, ale i meteorologicznego. Z punktu widzenia meteorologicwego dzielimy rok. na pory roku, różniące się stanem
atmosfery, jak naprzykład temperaturą powietrza, zachmurzeniem,
Nadmienić jednak należy, że te pory
ilością opadó~ i t. p.
roku niezupełnie ściśle odpowiadają porom astronomicznym.
Ilość ciepła otrzymywana przez naszą planetę od słońca
ulega w cią~u roku zmianie, jednak niewielkiej i nie wynoszącej
więcej ponad 7°10 • Że zmiany nie bywają wielkie przekonywuje
nas o tem podział powierzchni ziemi na strefy klimatyczne:
1) Strl'ja gorąca od zwrotnika Raka do zwrotnika Koziorożca, czyli pas szerokości 46° 54'.
2) Strefa umiar.'wwana od zwrotnych kół do równoleżni
ków 66° 33', czyli w każdej półkuli pas o szerokości 43° 06'.
3) Strl'ja podbiegunowa (zimna) od kół biegunowych
o szerokości 23° 27'.
W strefie gorącej pory roku nic różnią się między sobą.
Różnice w natężeniu promieniowania słonecznego są bardzo
nikłe, a cz~sto wpływy lokalne różnicę tę znoszą całkowicie.
W strefie umiarkowanej sło11.ce nigdy nie hywa w zenicie
i wysokość swoją stale zmienia. Dzięki tej zmianie jakoteż
dzięki zmianie długości dnia powstają wahania w ilości ciepła,
udzielonego przez sło11ce w rocznym okresie czasu. Stąd wynikają zmiany temperatury powietrza i powstają cztery pory roku
w zupełności odpowiadające czterem porom roku astronomicznym. Wiosna i jesie11 posiadają temperaturę przejściową od
zimna do cit>pła i Sćl przej~ciowemi porami roku. Natomiast

- 8 ·Iato jest porą ciepłą a zima - zimną. Trzeha p,1111ięt:1c\ że im
bliżr~j z:rn_idirjemy si~ kół biegunowych, km w1ęk3zc s~1 wahania
rncznc w ilości ciepła udzielonego przez sło;1cc, a wit;c i pory
roku silniej się rozgraniczają.
W strefach podbiegunowych rok również dzieli się na
cztery pory, jednak zima trwa najdłużej, lato krócej, a wiosna
i jesień są bardzo krótkie. Przejście od lata ku zimie jest
zwykle bardzo gwaHowne,
Stąd wynika, że środkowy pas ziemi o szerokości prawie
47° przez cały rok otrzymuje jednakow,1 ilość ciepła. Pasy
umiarkowane: o ile jeden p·as nabywa ciepła, o tyle pas na dmgiej półkuli to ciepło traci. Analogiczne zjawisko zachodzi w pasach podbiegunowych.

Widzimy przeto,
wpływ

na

zmianę ,

że

ruchy ziemi

pośrednio

wywierają

temperatury powietrza.

na przyczyny lokalne, które
zmianc:· temperatury powietrza. Są to:
l) Wpływ ukształtowania pionowego. - Polega on na
tern, że ziemia posiada nierówności jak: góry, wyżyny, niziny,
doliny, a wiadomo, że wyniosłości ogrzewaj,\ się silniej niż
powierzchnia nizin.
2) Wpływ lądu i morza. - Polega on na tem, że różne
ciała potrzebują różnej ilości ciepła, aby się ogrzać do jednakowej temperatury, czyli posiad:Iją różne ciepło gatunkowe.
Woda ogrzewa się trudniej i powolniej niż ląd, ale też zato
trudniej i powolniej oddaje to ciepło ~1t111osferze.
3) Wpływ natury gruntów i stanu powierzchni. Różne
gatunki gruntów, a zarazem i różne formy pokrywającej go
szaty roślinnej, wywierają wpływ na ogrzewanie i oziębianie
gruntów, tern samem zaś na temperaturę powietrza. Piasek
suchy zmienia swoją temperaturę najłatwiej. Grunt o barwic
ciemnej i chropowatej łatwiej i silniej rozgrzewa się, niż biały
i gbdki. Gmnt wilgotny i bagnisty trudniej się ogrzcw<1, niż
suchy, gdyż z1wcz1w część ciepła ZLJżywa się na osuszanie go.
Podobna różnica zachodzi pomiędzy gruntem pokrytylll lasami,
A więc las i grnnt h,E!:nisty octdziały,vują na
a nagim.
temperaturę powietrza podobnie jak morze, a mianowicie łagodzą
Prócz tego

należy

wskazać

również pośrednio wywołują

kraii.cowości.

-9-

4.

KSZTAŁT I GRUBOŚĆ WARSTWY ATMOSFERY

Powietrze posiada kształt sf eroidu, którego środek zajmuje
ziemia. A więc jesteśmy dookoła otoczeni pewną warstwą
powieL-za, chroniącego nas od zimna wszechświatowego i okropnych upałów promieni słonecznych. Dolna powierzchnia tego
sferoidu jest wyznaczona przez powierzchnię ziemi wodną
i lądową; górna zaś przez równowagę między siłą odśrodkową
i siłą ciężkości czyli dośrodkową. Wiemy już dziś, że górna
granica dosięga wysokości 40 tysięcy km, czyli około 6 promieni
i'icmskich od powierzchni ziemi, albowiem '· na tej wysokości
winien znajdować się punkt zrównoważenia, czyli siła o'dśrod~owa
i dośrodkowa są sobie równe; a więc poza tą granicą siła
odśrodkowa przcwyż3za siłę ciążenia i cząsteczki powietrza
powinny byłyby być odrzucone w przestrze11 międzyplanetarną.
Tę górną ~ranicę zwi~my:
gómą matehzatyczną granicą atmo15fery. Przypuszczamy jednak, że do tej wysokości atmosfera
nic sięga, a wi~c cząsteczki powietrza nie mogą rózpra'szać się
w przestrzeni i przeto masa powietrza nie ulega zmianie. Dla
nas granica matematyczna nie ma znaczenia;
O wiele ważniejsza od granicy matematycznej jest górna
fizyczna granica atmosfery, poza którą nie dają się zaobserwować
żadne zjawiska atmosferyczne zdradzające obecność gazów.
Do
liczby takich zjawisk należą: a) Trwanie zmroku. (Jeszcze w XII.
wicku astronomowie arabscy zbadali, że koniec zmroku nastaje
wówczas, gdy sło11ce obniży się pod widnokręgiem o 18'.); stąd
obliczo110, że ostatni promień światła odbija się w atmosferze
na wysokości 60 do 80 km.). b) Zorze polarne jakoteż i meteory, które jako ciała zapalają się wówczas, gdy wpadają do
naszej atmosfery, wykazują gruhość atmosfery na 201 km, ale
blaski polarne były obserwowane na wysokości 450 do 500 km.
Badając te zjawiska, przychodzimy do przekonania, że na wysokości 200 km jeszcze bez wątpienia jest atmosfera, chociaż
w stanie wielkiego rozrzedzenia, a naprżykład na wysokości
50 km ciśnienie powietrza wynosi zaledwie malutki ułamek
milimetra ciśnienia słupa rtęci.

-
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Cały ocean powietrzny dzielimy na 3 strefy: 1) dolna
troposfera do 5.000 m wysokości, 2) górna troposfera do
10.000 m i 3) stratosfera ponad 10-12 tysięcy m wysokości.

5.

SKŁAD

CHEMICZNY POWIETRZA

'
Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną nader złożoną
i składa się z mnogich gazów i pyłów. Części składowe powietrza dzielimy na dwie grupy, a mianowicie: gazy i pyły.
Gazy są trojakiego rodzaju:
1) Oazy, których stosunki ilościowe są stale. Są to
gazy: azot - 780/1) na objętość suchego powietrza, tlen - 21 O/o
argon - 0,940/o, wodór - 0,01 O/o, neon, hel i krypton wystę
pują w znikomo małych ilościach, bo zaledwie 0,0'.)Jl 5°/t1.
2) Oazy istniejące stale w powietrzu, lecz w ilościach
zmiennych: para wodna i dwutlenek węgla, którego przypada
0,00030/o na objętość suchego powietrza; nad lądem występuje
on obficiej, niż nad oceanem, gdyż jest pochłaniany przez wodę;
poza tern więcej go bywa w nocy, niż w dzień i w powietrzu
pary wodnej zmienia się
zaś
Ilość
zawartem w glebie.
od 1 części na 1080 do 1 na 30 objętości powietrza. Przyczyną
tych zmian pary wodnej jest zdolność pary do skraplania się.
Zmiany te są nader ważne w meteorologji.
3) Oazy, które c.zasami tylko znajdują się w powietrzu.
Są to: ozon, związki amoniakalne i siarczane, oraz węglowodór.
Ostatnie dwa gazy występują przeważnie w miejscowościach fabrycznych. Gazy atmosferyczne nie są związane z sobą, a więc
oczywiście mamy tyle atmosfer ile rodzajów jest gazów. Ciśnie
nie atmosfery równa się sumie ciśnień poszczególnych składni
ków, tworzących tę atmosferę.
Taki jest skład powietrza w warstwach dolnych do wysoPoza tą wysokością skła d
kości kilku dziesiątków kilometrów.
powietrza mało jest znany i zachodzi wątpliwość, czy powietrze
zachowuje stosunki, istniejące w warstwach dolnych. Wiemy,
że gęstość wszelkich gazów, a więc i powietrza zmniejsza się
ku górze, lecz nie jednakowo szyhko i tern szyhcirj, im cięża r

13 była

w użyciu budka systemu Wilde'a z klatką
budka zaś systemu angielskiego tej klatki
nie posiada i termometry zakłada się wprost w budce drewnianej, co widzimy na rys. 1. Cztery słupy, na których stoi budka,
mają długość po 2,3 m, z którycb ½ m przypada na wkopanie
w ziemię, a na powierzchni pozostaje 1,8 m.
Jednak należy
liczyć się z tern, aby kulki termometrów były nie mniej niż na
dwa metry od ziemi. Budka posiada daszek podwójny i lekko
pochylony w stronę południową, drzwiczki od strony północ
nej boczne więc ścianki powinny być w kierunku od wschodu
ku zachodowi. Aby móc odczytywać wskazania termometrów
na wysokości dwóch m, urządza się schodki, które powinny być
utwierdzone w ziemi bez oparcia o budkę.
Obserwacje nad temperaturą odbywają się trzy razy dziennie: o godz. 7-ej rano, 13-ej czyli 1-ej po południu i 21-ej czyli
9-ej wieczór podług czasu średniego miejscowego. Odczytywanie termometr~ powinno odbywać się szybk0, aby termometr
nic zdążył zmienić temperatury od ciepła ciała obserwatora.
Termometry, którerni posługujemy się dla wyRys. 2.
znaczania panującej temperatury, są: termometr
zwykły i te;mometr maximum i minimum. Termometr zwykły jest znany z fizyki. Termometr
maximum (rtęciowy) wskazuje najwyższą temperaturę w okresie między kolejnemi obserwacjami.
lOdczytujemy najwyższą temperaturę, notując
miejsce na skali górnego końca oderwanego słu
pka rtęci. Podział skali odpowiada 0,5 stopnia
(Rys. 2.).
Po dokonaniu obserwacJ·i doprowadza się
1'1nx
Min
'.:)KIH. E
słupek rtęci przez parę lekkich wstrząśnień do
zbiornika. Podczas zimowych obserRys. 3.
wacyj czynność tę należy wykonywać
bardzo ostrożnie, biorąc ręką termometr za oprawę górną, aby termometru nie ogrzać. Termometr maximum
różni się w swojej konstrukcji od termometru zwykłego tylko tern, że słuuNiEc,zVENlt rrnMOME Ho~
pek rtęciu dołu jest przerwany, co poMr1,iMu,'1 1
MINIM u n
woduje, że słupek rtęci w poziomem
położeniu pozostaje na miejscu (Rys.3.).
Dawniej

cynkową

wewnątrz,

-
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Termometr mtmmum (toluolowy) wslrnzuje najniższą temw okresie między kolejnemi obserwacjami, gdyż pręcik
(wskazówka), znajdujący się w rurce, w miar~ wiżania się temperatury zbliża się wraz z cieczą ku zbiornikowi, kiedy zas temperatura wzrasta, pręcik poRys. 4.
zostaje na swojem miejscu.
Żądaną temperaturę wska--~;;:=::::======-=--:::.=--=--=--=--=---=--""1'-'I\ zuje nam górny koniec prę-;
czyli najwięcej od
J cika,
1
zbiornika oddalony; np. na
•
T fRMOMF.°TR Mi,rn uM
rys. 4-yrn widoćzna jest temperatura --25°. Podział skali odpowinda 0,5 stopnia. W termometrze mimum wysokość słupka toluolu wskawje temperaturę powietrza w chwili obserwacji. Po
obserwacji termom'etr nachylamy zbiornikiem ku górze> aby
Terprzesunąć pręcik do zetknięcia się z powierzchnią cieczy.
mometry maximum i minimum zawieszone są w budce w poło
żeniu poziome'm. Termometry te są o wiele mniej trwałe 1 niż
termometry zwykłe. ,..
Oprócz termometrów, służących do pomiaru temperatury,
są jeszcze termometry samopiszące, zwane termografami (Rys.5.).
peraturę

Rys. 5.

TERMIJ r-; Rnr-.

Termograf
w sposóh ci,t~ły.

wykreśla

krzywą

ltnj~ przebiegu

temperatury

Z tej linji można otrzymać temperaturę dla
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każdl\(O

momen t• 1 11hiegk:.;o. Termograf systemu h;aci Richard
p0.1iada wal'.::c B z przyrządem ze;.;arowym (Rys. 5.); tempera1:trn uwidocznia się w roslaci krzywej ltnj i, wykre~lancj na pa- -pi1..~rzc-s·atce, ctacz:ijącym wal ~c B. Na rys. 6. wid1.imy siatkę
tenno~.;raf u z wykreśloną krzywą tPmperatury.
Cyfry wskazują podział ·skali termometrycznej. U góry
siatlrn podzielona jest na 7 dób w tygodniu, a doby na 24 godziny; godziny parzyste są wskazane na górnej poziomej linji.
Termometr, którc:2;0 wskazania sq wypisywane na siatce, zaliczamy
do typu termometrów metalicznych. Składa się on z naczynia
mosi~żnc:;o A (Rys. 5.), silnie spła..;zczonego i zakrzywionego,
o rozmiarach 18 mm szeroko~ci a 11 cm dłui:;ości. Naczynie
wypełnione jest alkoholem i zmienia swoją -1·.rzywiznę w miarę
Jednym swym ko{1cem naczynie
rozszerzania się alkohcllu.
umocowane jest na stał~ przy ramce C, drugim zaś kof1cem,
swobodnym, połączon e ,jest z piórem, lekko wykreślającem
krzywą linję na siatce walca B. Zakres skali temperatur, wyznaczonej na siatce, ni~ jest tak rozle;;ły, aby wystarczał dla temperatm zarówno lata jak i zimy. Z tego powodu przy przejściu
do zimy 1wkży podnieść_ pióro termografu o pewną ilość stopni
zapomoq śruby regulacyjnej D i wówczas od wskaz,111 termogrnfu trz~ba odejmować t~ ilość stopni, o którą pióro zostało ,
podniesione. Poprawka zera i wogóle należyte nastawianie termografu dokonywa SiG zapo111ocą klucza, który na rysunku nie
jest widoczny.
1

7.

OKirns DZIENNY l l~OCZNY TEMPEI~A TURY POWJETRZA

Na podstawie obserwacyj, przeprowadzonych w znacznej
i w rozmaitych miejscach, zauważono, że temperi1tura.
powietrza w cią~u dohy i roku nie jest stała, lecz podlega
Zmiany te S~l dwojakiego , rodzaju: przypadkowe
z1J1ia110111.
i statrcznc.
Zmiany przypadlwwc powstc1ją z przyczyn przemijaj,1cych
i działiljqcych krótko, a więc naprzykład: z powodu przejścia
obłoków przed tarczą słoneczną, wywołującego powiewy wiatru.
ilości

-
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Zmiany przypadkowe nie posiadają wielkiego wpływu na dobową
temperaturę powietrza, natomia3t zmiany stateczne wytwarzają
t.zw. oires dzic.wy bnpcratury za dobę, gdyż w ciągu dnia
temperatura jest wyższa, w nocy zaś ·-- niższa. Aby należycie
zbadać tego rodzaju przebieg, trzeba wprowadzić pojęcie t.zw.
temperatury normalnej z różnych godzin dnia. Temperaturą
normalną z różnych ·godzin dnia nazywamy średnią temperaturę
obserwowaną w danej godzinie dnia przez możliwie długi
szereg Lat. Zmiany o charakterze przypadkowym w tej średniej
wskutek badania przez dłu1i okres czasu będą mogły być
\

usunięte.

W okresie dziennym temperatury dobowej rozróżniamy
cztery podstawowe czynniki, a mianow1c1e: ma ,cimum temperatury, minimum temperatury, średnią dzienną temperaturę,
oraz amplitudę temperatur.
Maximum temperatury osią~a termometr nieco później po
maximum astronomicznem, czyli po właściwem południu. Opóźnienie większe bywa w lecie niż w zimie, również w dni jasne
niż w dni pochmurne. Na oceanie opóźnienie nie bywa większe
nad pół godziny. Nad lądami zaś zwykle dochodzi do dwóch,
a nawet trzech godzin.
Minimum temperatury bywa zwykle około momentu wschodu
sło11.ca, kiedy ziemia, wypromieniowawszy przez noc ciepło
w przestrze11, nie zdołała przyjąć nowego zapasu ciepła od
sło11ca.

Średnia dzienna temperatura jest to . średnia liczba z zanotowanych co godzinnych lub mierzonych w określonych
godzinach 3 razy dziennie temperatur od północy do północy.
Średnia dzienna służy do porównania z temperaturami z innych
dni i innych miejscowości, czego bez pojęcia o średniej dziennej temperaturze nie moglibyśmy uczynić. Zauważono również,
że średnia z maximum i minimum daje średnią temperaturę
bardzo zbliżoną do istotnej średniej temperatury.
Amplituda temperatur jest to różnica pomiędzy najniż
szą i najwyższą normalną temperaturą. · Jeżeli będzie wzięta
taka różnica pomiędzy najniższą i najwyższą temperaturą normalną w jednym dniu, to wówczas mieć będziemy okresową
dzienną amplitudę.

z

Jeżeli weźmiemy różnicę pomiędzy średnią

najwyższych

średnią,

dzie1111ych temperatur danego miesiąca, a także
wyprowadzoną z temperatur
najniższych
dziennych

•

-
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z tego miesiqG1, to otrzymamy nieokrPSO'l.RHf dzirnną amplitudę .
temperatur. W praktyce łatwiej obliczyć nicok:·csową ampliltidę,
niż okresową,
przeto częściej jest rozważana ta pierwsza.
Amplituda nieokresowa zawsze jest większa cd okresowej, gdyż
maixmum i minimum temperatury nie są obserwowane dziefr
w dzie11 o tej samej godzinie, przeto w rachunku liczb średnich
wzajemnie częściowo się kompensują 1 gdy ' tymczasem z powodu
metody otrzymywania nieokresowej amplitudy wielkość zmian
temperatur całkowicie zachowuje swój wpływ. Naoi:;ół biorąc
amplituda dzienna okresowa i nieokresowa wzrast.-i w kierunku
od biegunów ku rówriikowi, czyli na , amplitudę dzienną wpływa
szerokość geograficzna.
Prócz tego na arnplttudę wp!ywajc1:
pory roku, zachmurzenie, \vłaściwości gleby. ukształtow,tnie
powierzchni gruntu.
Oprócz okresu dziennego jest jeszcze okres roczny te mperatury. Ażeby zbadać przebieg temperatury w okresie rocznym,
trzeba zbadać średnic dzienrie temperatury z wszystkich dni
w roku; zatem należy wydzieli'ć maximmn i minimum, a znalazłszy różnicę między temi temperaturami. okrc~limy amplitudę
roczną.
W przeciwie11stwie do amplitudy dziennej mnplituda
roczna wzrasta od równika ku biegunom. Podobnie j~1k dzienna~
tak też i roczna amplituda temperntur ulega wpływowi oceanu.
Jest ona niewielka ponad oceanem i. wzrnsta w miarę posuwania
się wgłąb ponad lądem stałym.

8.

ZMIANA TEMPERATURY POWIETRZA
PRZY WZNOSZENIU Slr~ NAD POZIOM

Skorupa ziemska ogTZewa - jak wiadomo
powietrze,
Stąd wynika, źe stopie11. ciepła zmniejsza 1 się: 1) od dołu k1r
g-órzc, 2) od równika ku bi.egirrrom. W miarę j~1k wznosimy
się nad poziom, temperatura powietrza opada o 1° na knźde
100 m wysokości, Jeźcli powietrze jest sucl1e lub wil<_;ofnc, ale'
nie wydziela wody. .leżeli zaś powietrze jest nasycone wiłgoci,ł
i zdolne jest wydzielać \vodę, wówczas: femperi,tura powietrza
opada o i 0 rw IO'.) rn.. Tenqwrntura powidrz~1 znacznie wolniej
obniża s_ię w ostatnim wypadku z _rowodu wydzielania się

-
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utajonego w parze wodnej, albowiem przy skropleniu
uwalnia się ciepło, utrzymujące dotąd wodę w stanie pary,
i wpływa na podniesienie kmperntury powiĆtrza . ..;·,'.'
TcmpcrattL~l powi':trza obniża się jc.szcze w3lrntck tego,
że powietrze zdolne jc,::,t rozpn,;żać się, a' to ma miejsce w górnych warstwach atmosfci"y. Odwrotnie '-- gdy masa powietrza
opad,1 z wyższe~o poziomu 11a niższy, ulega ściśnieniu, a więc
<Y!rzewa się.
,... Na pod3tawie badai'-1, przeprowadzonych zapornocą balonów
- latawców, stwierdzono, że spadek temperJtury wynosi 0,5°
lub 0,7J na każde 1OJ 111 wznie3ienia się - o ile to wzniesienie
odbywa się do 11 km od powierzchni ziemi. Poczynając zaś
od jedenastu do czternastu ' km, rozpościera się warstwa,
w której temperatura je.st prawie stah Poza tą warstwą, powyżej 14 km, temperatura poczyna ponownie zmniejszać się.
Rozttlad temperatury w hierwz.1w pionowym,,_ wpływa zasad;ziczo ;za równowagr; atmosfery. , Sfosownie do rozkładu temperatmy równowa~a bywa stała lub niestała. Gdy zmiana temperntury ku górze jest powolna, wówczas równowaga atmosfery
jc3t stała. Dla równowagi powietrza trzeba, aby temperatura
ku górze zmieniała się od 1 do ½0 na każde sto metrów, zależnie od tego, czy jest to powietrze mniej ltib więcej wilgotne.
Jeżeli zaś ob3crwujemy szybką zmianę temperatury np. 1° na
81 m, wówczas 111amy do czynienia z równowagą
każde 70 atmosfery niestałą, gdyż ma.sa powietrza posiada pewien nadmiar
temperatury w porównaniu z ośrodkiem, w którym się znajduje.
Dzięki temu nadmiarowi temperatury powietrze rozszerza się
i dąży do wznoszenia się coraz wyżej, przez co wytwarza prądy

ciepła,

I

wstępujące.

Dla uniknięcia chaosu temperaturę . wszystkich miejsc s·prowadza się do poziomu morza, czyli - jak mówimy - redukuje
si<: tempera/ urę do poziomu morza. Znaczy to, że każdą obserwowan,t temperaturę powiększa się średnio tyle. razy o 0,5° lub
O,fr) , .ile rnzy wysolrnść miejsca nad poziomem morza jest większa
od l 00 m, bo w takim stosunku temperatura ubywa ku górze,
;1 więc odwrotrne -- i wzrasta ku dołowi.
Przykład: Miejsce, leżące na wysokości 2000 m, ma tem.Jaka temperatura byłaby u poziomu morza?
peraturę 10
1

•

2DD0

10-f- ( )();)·0,5)= 10'1 -t- l<Y' =WJ

9, ROZKŁAD POZIOMY TEMPERATURY W ATMOSFERZE

Dla zdania sobie sprnwy z tego rozkładu trzeba bezpośre
i wieloletnich obserwacyj w możliwie najliczniejszych
Chodzi bowiem o to, aby przez obliczenie
miejscowościach.
średnich dziennych, miesięcznych i rocznych z lat wielu uchronić się przy oznaczaniu temperatur w danem miejscu od nieprawidłowości przypadkowych. Celem ułatwienia objęcia jednym
rzutem oka tego skomplikowanego obrazu wprowadzono specjalne mapy z łinjami izotermicznemi.
Izotermami nazywamy linje równej temperatury, czyli Jinjc,
które łączą na mapie miejscowości, posiadające jednakową śre
Stąd bywają
dnią dzienną, miesięczną, lub roczną temperaturę.
wyznaczamy
mapie
Na
roczne.
i
miesięczne
izotermy dzienne,
izotermy temperatur sprowadzonych do poziomu morza, w przeciwnym bowiem razie linje krzywe nie mogłyby być porównywane. Naogół z map izotermicznych wyprowadzamy następu
jące wnioski (patrz mapy izotermów lipca i stycznia):
1) Izotermy na półkuli północnej znacznie różnią się od
równoleżników, mniej natomiast na półkuli południowej. Różnica
ta powstaje wskutek tego, źe półkula południowa posiada przeważnie oceany a mniej lądów, a więc jest więcej jednolita
w porównaniu z półkulą północną.
2) Izotermy lipcowe więcej zbliżają się do kiemnku równoleżników, niż izotermy styczniowe, i zagłębiają sit; więcej ku
południowi ponad oceanem, niż ponad lądem.
3) Izotermy styczniowe wznoszą się więcej ku północy
ponad oceanem, niż ponad lądem.
Oprócz izotermów są znane je"zcze izoainplitudy, t.j. krzywe,
łączące miejsca o jednakowych różnicach temperatur dziennych,
miesit;cznych i rocznych. Izoamplitudy m;_IJą szczególne znaczenie
w klimatologji.
dnich
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CIŚNIENIE

ATMOSFERYCZNE I JEGO POMIAI{

Ciśnienie powietrza Jest to waga ~łupa powietrza o podstawie 1 cm 2 i wysokości równej granicy górnej atmosfery. Waga
takiego słupa powietrza zmienia się ze zmianq wysokości słupa
Iuh t~ż ze zmianą stanu atmosf~ry, który uzależniony jest od
dynamicznego na~ro11wdz2nia się powi':~trza. Zmiany (jako też
i wielkość tych zmian) ciśnienia atmosferycznego poci,1gają za
sobą tak doniosłe na_;;tęp~twa, że wyznaczenie ciśnienia „należy
do picrwszorzGdnych ohscrwacyj meteorologicznych; trzeba umieć
wykonać te obserwacje łatw9 i dokładnie.

Ci~~;zicnic atmosfcryczue mierzy

w barometrze, podtrzymanego

się wysokością

ciśniC'fliem

slnpa

rtęci

powietrza.

Na powierzchni morza ciśnienie powietrza wynosi średnio
Dla porni.:nu ciśnienia powietrza wprowadzono od
76'1 mm.
r. 1914. w Ameryce Północnej i w Angli, a pófoiej i we Francji,
miarę w układzie t.zw. C. G. S. (centymetr, gram, sekunda).
Skoro więc ciśnie11ic atmosfery wynosi na poziomie morza 760 mm
wysokości słupa rtęci, fo odpowiada 10]3 gramom wc1gi, czyli około
I mil jon 1~1 tysięcy dyn na jeden centymer kwadratowy. Dlatego
też za jednostkę ciśnienia w układzie C. G. S. obrano okrągłą
liczht; 1 milJon dyn na centymetr kwadrntowy i nazwano ją
Więc bar jest to ciśnienie powietrza o sile 1 miljona
bar('m.
dyn 11a I cm i::.. Bar został podzielony na ccntyhmy i milibary_
Centyb,ir równy· jest 10008 dyn na I cm 2 , a milibar 1OOO dyn
na 1 cm :o.
Ciśnienie powietrza w:m1żamy w 111ilib~m1cil, wiedzqc, że rntlih,ir jest to ciś11ic11ic powietrza o sile !Wn dyn na 1 c111z. Mili_
bar jest jcclnustk~\ hezwzglqdn,1. Jc~li chcemy oznaczyć Jic~hę
milibarów, rnając ciśnienie powietrza w rnilimetracll, trze ha dodać
do liczby miLimrf rów ½ t(~j Liczby i odjąć 0,1.

-22Przykład:

.

758

Ciśnienie:

+-3- =
758

(758

758 mm; ile

+ 252,7) -

będzie

milibarów?

O, I = 1Ol 0,6 milibarów

Odwrotnie, znając liczbę milibarów, a chcąc oznaczyć
w milimetrach, trzeba liczbę milibarów zmniejszyć O ł
tej liczby.
Przykład: Ciśnienie 1010 milibar., ile będzie milimetrów?

ciśnienie

1010

_

l010---=I010-2b2,5=757,5 mm.
4
Błąd, jaki powstaje przy takiej przybliżonej zamianie, nie
przekracza 0,1 mm lub mirbara.
Milibar, będąc jednostką bezwzgl~dną, doskonale nadaje się
do mierzenia ciśnienia powietrza.
Pomiar ciśnienia powietrza wykonywa się zapomocą narzędzi: barometru rtęciowego,_ barometru sprężynowego, który
zowią aneroidem, i barometru samopiszącego czyli barografu.
Barometr rtęciowy posiada skalę milimetrową i jest
z nonjuszem, który pozwala odczytywać wysokość słupa rtęci
do 0,1 mm. Na barometrze umieszcza się specjalny termometr~
którego wskazania są niezbędne, aby wysokość odczytana mogła
być sprowadzona do er C.
Barometry rtęciowe bywają naczyniowe, lewarowe i naczyniowo-lewarowe. Najdogodniej używać
barometru naczyńkowego o dnie nieruchomem i skali zredukowanej, jako najprostszego swą konstrukcją i dostatecznie dokła 
dnego. ,
Obserwacja barometryczna polega na: 1) odczytaniu termometrn na barometrze, 2) nastawieniu nonjusza na górny brzeg
rtęci i 3) odczytaniu na skali barometrycznej wysokości.
Przy nastawianiu należy zwracać uwagę na to, aby brzeg
dolny nonjusza był styczny do wierzchołka słupa rtęciowego.
(Rys. 7. - Ustawienie nonjusza i barometr rtęciowy naczyńkowy syst. Fortina).
,
Barometr rtęciowy syst. Forti11a posiada dno naczynia skórzane, lekko podnoszące się lub obniżające zapomocą śrubki S,
przez co doprowadza się poziom rtęci do początku skali, t.j. do
ostrza D w naczyniu rtęciowem C. Barometry rtęciowe urnieszczamy w miejscach · zamkniętych, ochronionych od szybkich
zmian temperatury 1 bezpośrednich działa11 promieni słonecznych
lub sztucznego ogrzewania. Nadto winniśmy parnit;tać, że bara-

Górna
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część

puszki wyk011ana jest ze
Rys. 8.
i gofrowanej blachy stalowej, która, zależnie od zmian ciśnie
nia w atmosferze, zmienia swój krztałt,
poruszaj~1c przytem zapomocą odpowiedniego mechanizmu wskazówkę B
po okrągłej skali C. Podziałka tej
skali jest nacechowana podług wskaza11 dokładnego barometru rtęciowego
w milimetrach lub w centymetrach.
Aneroid podaje zmiany ciśnienia powietrza z wysta1-czaJącą dokładnością,
~NEROID
o ile przyrząd pozostaje w stałej
temperaturze, w przeciwnym razie należy wprowudzać poprawkę
11a temperaturę. Poprawki na temperaturę winny być podawane
przy kupnie aneroidu, jako też i poprawka instrumentalna, którą
otrzymuje się z porównania z barometrem ,rtęciowym. Aneroidu
używamy zwykle do obserwacyj reguralnych obok barometru
rtęciowego, jako przyrządu pomocniczego.
Należy nadmienić,
że encroid najlepiej funkcjonuje w położeniu poziomem, a więc
nie powinniśmy go zawieszać.
Barograf.
Barometr-aneroid zaopatruj{'. · się niekiedy
Rys. 9.
sprężystej

E3RR05RRF.

w przyrząd, zapisujący a11to11wtycznic
średnictwem

lrnrogrnf11.

zmiany c1s11tenia za pomechanizmu dźwigniowego, i wówczas nosi nazwę
Barograf systemu J~ich,mia (Rys. 9.) zawiera kilkc1

-
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ustawionych na sobie i połączonych tak, iż
Walec ten kurczy się od zwiększonego ciśnie
nia, a wydłuża się ze zmniejszeniem ciśnienia. Ruchy te udzielają się, zapomocą drążków H i M, odpowiedniej wskazówce F~
zakof1czonej piórem, które stale dotyka papieru-siatki. Papier
ten napięty na cylindrze, obrncany jest przez mechanizm zegarowy, umieszczony wewnątrz cylinra B. Pełny obrót wykonywa
cylinder zwykle w jeden tydzień.
Papier-siatka (Rys. 10.) składa się z łuków pionowych,
które oznaczają godziny pmzyste, i linij poziomych, oznaczają
cych w milimetrach ciśnienie słupa rtęciowego. U góry siatka
podzielona jest na 7 dób, a doba na 24 godziny; godziny parzyste są wskazane na górnej linji poziomej. {Jióro mechanizmu,
które napełnia się specjalnym niewysychającym atramentem,
kreśli falistą linję ciśnienia AB lub A' B' (Rys. 10).
Przed użyciem barografu należy go nastawić odpowiednio
t.zn. fak, aby cały 9bszar waha11 ciśnienia powietrza w danej
okolicy, w której barometr ma działać, wypadł w obrębie siatki.
Daje się to osiągnąć przez uregulowanie pióra tak, by średnie
ciśnienie powietrza danej miejscowości przypadało w połowie
Do takiego regulowania służy śrnhn, z11ajwysokości papieru.
cluj,1ca się od spodu mcchaniznlJ.r, czyli w podstawie przyrządu.
Nakręcanie zegara i wymiana siatki winny się odbywać tak
samo juk u ter.rnograf u, t.j. co tydzieó.
puszek

płaskich,

tworzą

walec K.

11.

ZMIANA ClŚi\JIENIA ATMOSFERYCZNEGO

KU GÓRZE I NA POWIERZCHNI ZIEMI;
IZOBARY I GRADIENT

Jak widzieliśmy już w § 5, gęstość wszelkich gazów, tworzqcych powietrze, zmniejsza się ku górze. Stqd wynik,1, że
r ci~nienic powietrza zmniejsza się ku górze. Rzeczywiście,
ciśnienie atmosfery ku górze zmniejsza si~ nictylko cllatego, że
słup powietrza cisnącego składa się z gazów rz,1dszycl1 i lżej
szych~. ale i dlatego, że słup ten staje się krótszy. Różnica

-28ciśnie(1

w dwóch punktach na tej samej linji pionowej równa
powietrza, zawartego pomiędzy temi dwoma
punktami, zawsze o podstawie jednego centymetra kwadratowego.
Jeżeli będziemy podnosili się ku górze z barometrem, to słup
rtęci będzie opadał, a wielkość tego obniżenia pozwala obliczyć
wysokość na którą wznieśliśmy się ku górze,
się ciężarowi słupa

ROZKł~AD CIŚNIENIA W RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Zmniejszenie się Zmniejszenie si'ęciśnienia od
na każde 100 m
w milimetrach
poziomu
wysokości
Ciśnienie

Wysokość

nad poziomem
010
IOO,O
200,0
300,0
400,()

1000,0
5000,0
10000,()

20000,0
60000/)

I

760,0
750,5
741,1
731,9
722,9
670,6
406,5
217,4

0)0

-

9,5

9,5
9,4
9,2
9,0

18,9
28,1
37,1
89,4

35;3,5
542,6

8,9
7,7
5,4
3,5

Z tablicy powyższej można wywnioskować, źe na wysokosc1 60 km powietrze jest rozrzedzone jak pod kloszem maszyny
pneumatycznej, gdyż posiada ciśnienie zc1ledwie 0,4 mm. Podobnie jak ciśnienie powietrza zmienia się ku górze. tak też
i na powierzchni ziemi ciśnienie jest zmienne, czyli nie jest
zawsze i wszędzie jednakowe, lecz zależy od temperatmy i zaInr
wartości pary wodnejr oraz od przyczyn mccha11icznych,
wyższa temperatura, tern rzadsze i lżejsze powietrze; im więcej
zawiera pary wodnej, tern tcź Iżejsze 1 gdyż para wodna lżejsza:
jest od powietrza. Naturalne znś dynamiczne gromadzenie się
powietrza zwiększa ciśnienie, a crbytek zmniejsza je.
Wszystkie te zmi,my ciśnienia atmosfery daj,f sfę poznać
ze stanu barometru i nazywaj<l się zmimrnmi przypadkowemr
Co do wielkofci nic sq one jednaciśnienia atrnosferyczneg-o.
kowe we wszystkicl1 miejscowościach i. wszystkich porach roku.

-29 Ula uwydatnienia tych zmian 1rnjlepicj zebrać maksymalne ciś11ie11ia obserwowane w danem miejscu przez okres czasu możli
wie dłuższy. Poza tei-11 należy wyprowadzić z tych obserwacyj
maximum i minimum dla wszystkich miesiGCY w roku. Różnica
z tyc!J oh.serwacyj maxilllum i ninimum da nam amplitudę zmian
barometryczJ1,ych w rozpatrywni1y111 miesiącu i dla danego miejsca.
Rozpatruj,1c te amplitudy, przychodzimy do przekonania,
że 11no(_~ół zmiany ciśnienia atmosferycznego są znaczniejsze
w zimie, niż w lecie i ż'e wzrn.stc1jił w mi,irę, jnk oddalamy się
od r<)Wil ika.
Zmi,111y ciśnienia rzadko bywaj~l raptowne, jednak czasami
Zwykle
są one t...1k na:~ie, że u trud n tają odczyta11 ie b,iromctru.
uderza
wiatr
ile
o
wiatru,
bywa· to podcz,1s silnych porywów
wówCZć1S
o pewne przeszkody i nagromadza czqstki powietrza,
bowiem ciśn1e111e wzrasta.
Oprócz tego należy p,i'miętać, że istnieje okrrs dzienny
i roczny ciśnienia. Wahania prawidłowe na dobę osobliwie dają
W tych miejscowosię obserwować w pasie podrównikowym.
a mianowiwahnięcia,
dwa
wościach barometr odbywa t~a dohę
cie od godziny 4-ej rano do 10-cj, czyli w ci,igu 6 godzin, barometr wznosi się, poczem op,1da przez sześć godzin, aż do
godziny 16-ej; 1wstGp111e od i~odziny 16-ej do 22-ej, czyli znowu
sześć godzin, r)owtórnie wz:1osi się i ostatecznie następne sześć
godzin, czyli do czwartej godziny rano powtórnie opada.
W pasach umiarkowanych i podbiegunowych dzienne zmiany
ciśnienia zwykle 11ik11q i anulują się przez zmiany przypadkowe.

Zmiany dzirnne
niż

ciśnirnia

nad oceanem i

maleją

wystr;pują

w

miarę

silniej

oddalania

wewnątrz
się

lądu,

od równi/w.

Zllli:111y k powstaj,1 wskutek ogrzewania ziemi przez sł011ee.
W pasie podr<'iw11ikowy111, g-dzie pory roku nic róź11i,1 si~ mi\dzy

zmi,111y roczne ciśnienia również prawie nie istnieją, natomiast w innych pasach s,1 dość znaczne• i uz,ileżnione od szerokości ~eo;~raficznej, wzniesienia nad„ poziom danej miejscoOstatni-e przyczyny szczególnie
wości i rozkładu wód i l;_1dów.
są ważne, gdyż w lecie powietrze silniej ogrzewa się ponad lą
delll, 111ż nad wodc1, a wi\c rozszerza się i wznosi ku g<5rze,
a 11,1stl;p11ic spływa od góry nnd p~wicrzclrnię wod11~1; w lecie
przeto ciśnienie powietrza wzrasta nad occana111i, a nad lądem

sohą,

-
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mniej. W zimie zaś rozkład ciśnienia jest odwrotny. Ti1kie
przemieszczania się ciśnienia powietrza, kombinujqc się z zimnemi rozkładami, t.zw. pasowemi, wytwarzają trzy typy zmian
barometrycznych w rocznym okresie czasu, a mianowicie:
1) Typ kontynentalny posiada nrnximum ciśnienia w zimie,
czyli w styczniu i minimum w lecie t.j. w lipcu.
2) Typ oceaniczny posiada po dwa nrnximmn i minimum.
Pierwsze maximum w zimie, minimum - na wiosnę , drugie
maximum w lecie, a minimum - w jesieni.
3) Typ podbiegunowy posiada również dwa maximum
dwa minimum, a mianowicie: I-sze maximum na wiosnę, minimum ~ w zimie, II-gie maximum w jesieni, a minimum w _lecie.
Widzimy więc tutaj zmiany wprost przeciwne zmianom typu
oceanicznego.
Celem uzmysłowienia rozkładu c1sme11ia na powierzchni
ziemi i wskazania jego wpływu na· przebieg czynników metcorolo6icznych, oznacza się zredukowane ciśnienie w ten sposób, że
punkty z jednakowem ciśnieniem łączy się Iinjami, zwnncmr
izobarami. Mapy chwilowych izobarów zwane są synoptycznemi.
Stąd izobary wskazują nam rozkład poziomy ciśnimia atmo.~frryczncgo. Z map izobarów rocznych widzimy, że rozhlad c,sllie!lia powietrza jest pasowy, (I\ys. 11.) a mianowicie: za pa-

Rys. 11.
Cf.infunie W!fsokle podbte.r,anowe.
Ciśnicnfo nisi.ie p:1s11 11mi:1rkow8IWff(>
ci.ylf minimum /.~l:1ndzkle.

podzwrofnfCi:foirmfo wyso/de o-we t.zw. m11:i:im11111 Azorskie [ Ber11111rlzkfo.

il

Ci/fofrnfo ui.skie -

zwrol11fkowe.

1 (f

sem niskiego c1sllle11ia t.zw. zwrotnikowego idzie pas wysokieg-o
ciśnienia - podzwrotnilwwcgo, dalej wów pas ciśnienia niskiego, a pod hiegunem --- wysokiego. P~1sy te nie s,1 stałe
i ulegają pcv,·i1y111 przesunięciom 1 przerwum. Miejscami zamiast

-
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pasów ciśnienia powstają ośrodki niżu lub wyżu, czyli ośrodki
niskiego lub wysokiego ciśnienia. Wzrost ciśnienia ponad normę
nad Azorami równoważy się zniżką ponad Islandją i odwrotnie.
Ze zmianami

ciśnienia idą

rów!lolcgle zmiany kierunku wiatrów.

Celem wykrycia wpływów ciśnienia atmosferycznego posłu
gujemy się także gradienfrnz.
_Gradien!_ je~_ t9._Jifzq_p_1J.1ililz7.ęJ.J:..Q_W, o którą ciś!lienie
zmniejsza się w kierunku gradienta Jla_jed,zostkę odległości,
czyli na 111 km, gdyż za jednostkę odle głości przyjęto 1° równika, czyli 111 km.
Kierunek gradientu jest to prostopadła od izobary o wysokiem ciśnieniu ku izobarze o niskiem ciśnieniu. Dzieląc róż
nicę ciśnienia przez odległość między izobarami, otrzymamy
Wielkość grndientu waha się od O mm do
wielkość gradientu.
5 111111 lub od O do 6,5 milibara na każde sto km.

12.

PARA WODNA W ATMOSFERZE I JEJ POMIAR

W powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary wodnej,
albowiem woda pod wpływem ciepła zamienia się w parę. Ilość
pary wodnej w powietrzu wogóle milsi maleć od równika ku
bif'gllnonz, od wybrzeży mórz ku wnęfrzll lądów, oraz od dołu
ku gór!e. Parę wodną oznacza siG w meteorologji przez wilgoPosiada ona nader
tność brZ"WZf.{lr;dną i wilgotność względną.
doniosłe znaczenie z 11astGpllJ<lCych wzgh:dów:
1) Wilgotne powietrze prędzej ogrzewa się, niż powietrze
suche, albowiem para wodna pochłania promienie sło11ca w wię
kszym stopniu, niż powietrze.
2) Para wodna wpływa na temperaturę powietrza wówczas,
gdy ulatnia si~ luh kondensuje, gdyż woda posiada wielką ilość
ciepła utajonego. (Np. 1 kg pary wodnej, ulatniając się lub
Jw11den,:;ując się - ozi~hia luh 0;2;rzewa o 1° 2000 m:;; powietrza).
:1,) Przy slm1pla11iu się para wod1w tworzy: rosr;, szron,
szadź, or:1z mglę i chmury. a z tych powstają drszcz, śnieg
l11b grad.

pary wodnej w powietrzu mierzy się dwojako: h<1dźto
pary ~odnej, zawartej w pewnej objętości powietrza, b~1dź
też podaje się ciśnienie, jakie para wskutek swej prężności wywiera we wszystkie strony na przedmiotyr z któremi styka się.
Ciśnienie to, podobnie jak ciśnienie powietrza, oznaczamy wy-Zwykle używany jest
sokością słupa rtęci czyli w milimetrcich.
ostatni sposób oznaczania ciśnienia pary, a więc i jej ilości.
Jako bardzo ważną regułę zaparnięL:ić 11;::l2ży, że ciśnicnle pary
jest proporcjonalne do ciężaru pary> zawartej w powietrzu.
Zawartość pary wodnej możemy oznaczyć ilością ;2:ramów zawartych w l m::; powietrza, lub tfż prężnością jej przez liczbę milimetrów; czyli jeżeli mamy np. 1 m ~ powietrza, zawierający
7 grnmów pary wodnej, to i ciśmenie tej pary wynosi 7 mm
i odwrotnie. Stqd wynika, że wilgotność bezwzględna jest to
ilość pary wodnej w I m0- powietrza, wyrażona w gramach lub
Natomiast wilgotno-też jej prężność, wyrażona w milimetrach.
:icią względną nazywamy procentowy stosunek ilości lub pr~ż
ności pary zawmtej w powietrzu do tej, która przy danej temperaturze nasycałaby powietrze. Jeżeli oznaczymy przez X mm
lub gramów prężność lub ilość pary wodnej zawartej w powietrzu, czylt t.zw. wilgotność bezwzględną, a przez Y mm lub
gramów prężność lub ilość pmy wodnej, która byłaby niezbędna
do nasycenia powietrza przy danej temperaturze, wówczas wilgotność względna Z będzie ułamkiem: Z= (X:};. 100 ;:1lbo
X= 7 mm. Y = 9,2 mm, przy temperaturze 10° C
Ilość

ciężar

1

Z=

7
, . 100 = 760/o.
92

Gdyby w powietrzu przy temperaturze 1o,, była
bezwz~lędna, t.j. X= 9 2, wówczas otrzymalibyśmy
1

wilgotność

wilgotność:

względną:

100 = 1000/0z=~{-.
,

Im większa jest liczb;1, wyrnżaj~1c;1 wilgotność względn;1,
tem powietrze jest bliższe swe;o 11asycc11ic1, tern Jest wilgotniejsze, choć zawiera małą ilość pary i odwrotnie. Im wi½ksza
jest ilość pary wod11ej w powietrzu t. j. im większa witirotność
bezwzględna, tern większa jest wilgotność powietrz,1; ale im
wilgotnosc, gdyż
tern rnnteJszn
wyższa jest temperaturn,
w pierwszym wypadk11 zwiększa się licznik uła11Jlrn, a w drugim

-33jego mianownik, albowiem im wyższa jest tempaatura, tem
więcej pary potrzebuje powietrze dla swego nasycenia.
Przy wielkiej więc ilości pary wodnej wilgotność może
Np. w lehyć mała, gdy temperatur:J jest wysoka i odwrotnie.
cie podczas upałów silne parowanie wód przysparza atmosferze
pary, a jednak powietrze jest stosunkowo suche, ponieważ ilość
pary daleka jest od nasycenia. W zimie parowanie jest słabe,
ale przy niskiej temperaturze powietrza niewielka ilość pary
wystmcza do 1rn~yccni;1. SU1d wynika: wilgot,w~:ć wŻrasta od
równi/w lw biegunom, oraz od doin Iw górzC'.
W Polsce \\1 ilgot11ość bezwzględna wynosi w zimie przy
4° C około ;-3 gramów (3 mm) na 1 m;;;, w lecie,
tempem turze
18° C prawie 10 gramów (10 mm) na 1 111 ~.
przy temperaturze
Chociaż więc w lecie powietrze jest bezwzględnie trzy razy
wilgotniejsze, niż w zimie, to jednak jest 0110 względnie suchsze, co staje się widoczne, gdy określimy wilgotność względną:
w pierwszym wypadku t.j. w zimie, wilgotność względna będzie
wynosiła (:):3,4).100=900/o, w drugim zaś t.j. w lecie (10:15,3) .

-

+

. 1OD

=

660{o.

111:J nader doniosły wpływ w przyrodzie, a więc należy ją umieć systematycznie wyrnaczać. Dla
mierzenia wilgotności względnej używane są przyrządy wilgociomierze: hygromdry, psychromet,y i hygrografy.
Wilgotność bezwzględnq oznacza się przy pomocy pochła11ia
nia pary wodnej, zawartej w danej objętości powietrza, przez chlorek w,1pniowy lub też kwas siarczany. Przy wyznaczaniu wilgotności względnej posługlljcmy się hygrometrem lub psychrometrem, które to przyrządy pof('gają na oznaczaniu temperatury
rosiC'nia, bądź różnicy w frmpaalllrze suc/z('go i zwilżonego
frrmomdru, jak psychrometr Augusta, lub f('ż na hygroslwpijności
ciał, -t.j. z111ia11ie ich dłu'...;ości lllh kształtów pod wpływem wilgoci,
jak np. znany z fizyki hygrornctr Saussure'a.
Do wyznaczania wilgotności powietrza zapomocą psychrometru obok termometru suchego potrzebny jest jeszcze drugi
termometr, bkiej samej konstrukcji, tylko zwilżony, t.j. posiadający kulkę termometru owiązaną czystym b;1tyste111 lub rnerl;;l,
z których tworzy się odpowiedni knot, stale zanurzony w naczyniu z wodą w ten SJ1 isóh, że bntyst (lub merla), owinięty doPosiaclaj,ic pookoła k11lki, stale pozostaje \\'il<2;otny (Rys. 12.).
też różnicę
Jako
psycliromctru,
prawione wartości termornctrów
Wilgotność względna

1
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obu termometrów, odnajdujemy stąd wilgotność
i względną z tablic psychrometrycznych. Najczęściej używane są wiedeńskie tablice psychrometryczne Jelinka (Jelinek's Psychrometer-Tafeln). Wartościami, z którerni przystępujemy do oznaczania wilgotności wedle tych
tablic, są wskazówki termometru suchego i zwilbezwzględną

I~ys. I 2.

żonego.

W czasie mrozów obserwacje z termomezwilżonym zaleca się prowadzić w ten spokulkę termometru, owiniętą batystem, zwilżamy zapomocą piórka gęsiego lub pendzelka,
co pociąga za sobą niejakie podniesienie się
słupka rtęci w termometrze zwilżonym.
Po dokonaniu takiego zwilżenia należy wyczekać, aż
się ustali temperatura termometru zwilżonego,
na co potrzeba około godziny,
dopiero reRMaMe rn
po up ł ywie tego czasu odczytywać wskazania ZHILŻON=t
termometrn. Należy przytcm zwracać uwagę na to, aby warstwa
lodu, otaczająca kulkę termometru, nie była zbyt grnba. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad praktycznych:
batyst, czy też merla, winny być utrzymywane w czystości;
woda, napełniająca naczynie, powinna być deszczowa lub destylowana, słowem możliwie czysta; kulka tcrmometrn zwilżonego
nie powinna dotykać wody w naczyniu; batyst (lub merla) powinny być raz jeden okręcone dookoła kulki i zaciśnięte nitką
u góry i u dołu kulki, a kof1cem swym swobodnie wpuszczone do naczynia z wodą. Termometr zwilżony nic powinien
wskazywać temperatury wyższej, niż termometr suchy. Jedynie
w zimie, podczas mg:ły, zdarza się, że termometr zwilżony, wskutek niejednakowej zdolności wypromieniowania ciepła ob11 termometrów wskawje o O, P lub 0,2° więcej, niż termometr suchy.
W ostatnim wypadku dla termometru zwilżonego należy przyjmować wskazówkę termometru suchego.
Chcąc otrzymać dokładniejsze rcwltaty przy określaniu wilgotności, należy posługiwać się psychrometrem aspiracyjnym,
w którym zastosowc1110 sztuczn,1 wentylację.
Na rysunku 1~3-ym wskazany jest psychrometr aspir~1cyjny
systemu Assmana. Oha termometry A i B s~t w tym przyrządzie
osłonięte otwarterni u dołu rnrkami mosiężnemi i poniklowanemi.
trem
sób:

-35przez które przepływa wentylacyjny prąd powietrza. Do wytwarzania tego prądu służy specjalny
mechm1izm, t.zw. aspirator wiatrowy C, który ssie powietrze od
dołu. Zwilżania batystu, otaczającego kulkę termometru, dokonywamy zapomocą pompki D.
Psychrometr aspiracyjny ma tę
zaletę, że nadaje się do używa
6
nia bez specjalnych urLądzeń,
wskazuje prawdziwe temperatury
powietrza i wilgotność nawet
przy pełnern działaniu promieni
słonecznych.
Do obliczania wilgotności zapomocą psychrometru
Assmana służą specjalne 'tablice
pod nazwą: Aspirations-Psychrornetertafeln. Psychrometry aspiraP 5::ic HRone TR RSPiRAC.::!JN~
'5~5TEMu
RssMRNA
cyjne winny być przechowywane
w miejscach nieogrzewanych; przytem nie powinny stale pozostawać na otwartem powietrzu aby uniknąć skraplania się na
nich pary wodnej i osiadania rdzy.
Rys. 14.

Rys. 13.

l

H'::IGROGRRF.

! lygrograf

jest

przyrządem

w sposób ci;:igly linję krzywą na

s~1111opiszqcy111

i

wykrcślć1

specjalnym papierze-siatce,

-36którą to k,rzywą zowiemy krzywą wil!{ofności względnej. Hygrograf oznacza nam wilgotność względną, czyli w procentach.
Zasada tego przyrządu polega na wydłużaniu lub kurczeniu się
włosa odpowiednio do
zmian, zachodzących w powietrzu.
W przyrządzie naszym (Rys. 14.) widzimy pęczek włosów, który
zmienia swoją długość w miarę zachodzących zmian w wilgotności powietrza.
Przy wydłużaniu lub kurczeniu się pęczka włosów zmiany
te wywołują ruch jednego kotka pęczka, który zapomocq systemu dżwigni przenosi się na pióro, osadzone na kof1cu wskazówki M. Pióro kreśli Iinję wilgotności na papierze-siatce.
Papier-siatka, podobnie jak w barografie lub termografie, rwpięty
jest na cylindrze L, który dzięki mechanizmowi zegarowemu dokonywa jednego obrotu w przeciągu tygodnia .

13.

SKRAPLANIE PARY WODNEJ I WYDZIELANIE JEJ
W POSTACI OSADĆJW PLYNNYCH l ST Ał~ YCH

Gdy powietrze osiqg-nie stan nasycenia pmą wodnq, t. j.
kiedy ilość pary wodnej, zawartej w 1 111:} powietrza, dochodzi.
do oznaczoneJ wielkości, zależnie od temperatury powietrza (np.
przy temp. 0° C - 4,8 gr ,ilbo przy temp. '.Z(V C - 17, 1 gr). •
wówczas następuje skroplcniP. Skraplanie jest to zjawisko odwrotne, mż ulatnianie. Skroplenie następuje wtedy, gdy temperatura powietrza obniży się do tc~~o stopnia, iż ilość pary, zawieraj~cej się w powietrzu, stanie się większa, niż potrzeba do
nasycenia. Obniżenie się temperatury powietrzp wywołane być
może przez różne przyczyny„ a mianowicie:
1) Oziębirnic powirtrza przez rozprężruie. Ten sposól)
kondensćrcji występuje najczęściej i wytwnrza clrnmry oraz deszcze. Rozpr~że11ie następuje przy wwo~Z(:~nin si, powictrzn
wilrrotnerro kt1 uórze.

,. ., 2) Oziębi~nir po·widrza przrilosząccgo sic: od rÓ'umilw
Iw birgu!lom. Ten wypadek 111a miejsce 11a p(Hkuli póh10c1wj,
gdy masa pnwil'trza przenosi się z p<li11cl11ia 11:i półnnć (od . \~
ku N); wówczas l11asa powietrza może rnalcźć siG w okolicach
C"'

-37zimniejszych, a w takim wypadku para wodna może się skonNa półkuli zaś południowej obniżenie się temperadensować.
tury może nastqpić wówczas, gdy masa powietrza przenosi się
od N ku S.
3) Oziębimie powietrza wywołane zimnemi opadami jak
deszcz, śnieg lub grad. Wówczas następuje kondensacja pary,
która już tylko powiększa istniejący opad.
4) Oziębienie powietrza przez wypromieniowanie zdolne
jest wywołać kondensację pary w postaci mgły lub chmury warstwowej. Ostatecznie skroplenie może nastąpić także i wtenczas, gdy istnieje zmiana jednocześnie objętości, prężności
i temperatury powietrza z dopływem lub stratą ciepła.
W procesie kondensacyjnym pary wodnej, znajdującej się
w powietrzu, wielką rolę odgrywa pył z powietrza, który znacz:
nie ułatwia skroplenie. Wykazuje nam to wyraźnie następujące
doświadczenie:

Rys. 15.
A (Rys.15.), zwilżoną wewnątrz wodą,
przektóry
przez
B,
korkiem
zamykamy
szczelnie
prowadzona jest rurka od gruszy kauczukowej C.
Naciskając gruszę, będziemy ściskali powietrze we flaszce, a tern samem wywołamy
ogrzanie się powietr.za. Należy teraz zmusić
powietrze do nagłego powrócenia do poprzedniej objętości; wówczas - przy gwałtownem rozpowietrze we flaszce oziębi się,
prężeniu się a wskutek tego, że było ono nasycone parą wodną, zwilżającą wnętrze flaszki, wytworzy się wewnątrz mgła,
która powoli zacznie opadać w postaci malutkich kropelek. Jeżeli powtórzymy doświadczenie kilka razy, wówczas zauważymy,
że tworzenie się mgły jest coraz więcej utrudnione i ostatecznie
przestaje się ona pojawiać. Pochodzi to stąd, że kropelki utworzyły się na ziarnkach pyłu, zawieszonego w powietrzu w śro
dlrn flaszki, a wyzyskawszy wszystkie ziarnka pyłu, mgła przeDla powtórzenia doświadczenia należy
stała się wytwarzać.
tylko ponownie wrwcić do flaszki trochę pyłu, a wówczas mgła
zacznie znów tworzyć się w ilości znacznej.
Przy skropleniu para wodna wydziela się" w postaci płyn
nej, jeżeli temperatura powietrza jest wyższa od 0° C, a przy
temperaturezpowietrza niższej od 0° C - w postaci stałej.
Flaszkę

-38Temperaturę,

przy której

następuje

skroplenle, nazywamy

punkt(jm rosy.
Para wodna, kondensując się, wydziela z siebie tę samą
ciepła, jaka była zużyta na wyparowanie wody w danej
Inaczej mówiąc, ciepło parowania uwalnia się
temperaturze.
kondensacji.
przy
Skraplając się, tworzy para wodna następne zjawi'ska w postaci osadów płynnych jak rosa, lub stałych jak szron, szadź
i gołoledź.
Rosą nazywamy skroploną parę wodną, występujqcą w postaci wody na przedmiotach, znajdujących się na otwartem po~ietrzu. Ro?a jest zjawiskiem nocnern, osobliwie drugiej połowy
nocy, nad rankiem. Gdy grunt oziębi się przez wypromieniowanie, para osadza się z powietrza w postaci oddzielnych kropel na ciałach, które mają największą zdolność promieniowania
i są złemi przt-wodnikami ciepła. W wytwarzaniu rosy bierze
udział nietylko para atmosferyczna, lecz i gruntowa, która wydostaje się na wierzch wraz z powietrzem z głębszej, cieplej szej warstwy gleby: Najobfit-;ze osady w postaci rosy bywają
obserwowane na wiosnę i w jesieni, mniejsze w lecie i zupeł
nie małe w zimie.
Szron albo biały mróz jest to żjawisko identyczne z rosą.
Szron powstaje przy skraplaniu się pary wodnej, gdy temperatura powietrza jest niższa od zera. Szron nie posiada budowy
krystalicznej, lecz składa się z drobniutkich kulek lodu, co dowodzi, że początkowo wytwarza się rosa, a już potem - z obnikropelki zamarzają. Zdarza się jedżeniem się temperatmy nak, choć bardzo rzadko, że para wodna osadza się będąc już
w stanie stałym. Wczesny szron jesienią, albo późny wiosną,
nazywnmy białym mrozem. Bardzo obfity szron występuje osobliwie na pokładzie śnieżnym, zwiększając znacznie grubość tego
ilość

pokładu.

Rosa i szron powstają z jednych i tych samych przyczyn
i w tych samych warunkach, t.j. przy przrjrzystem powietrzu,
otwartej przestrzeni i zupełnym spokoju atmosfery. Temperatura powietrza w czasie zachodu słońca ma wpływ na osad
nocny. Przy temperaturze bliskiej zera i pogodnem niebie bardzo prawdopodobne będzie wystąpienie szronu. Stąd wynika,
że rosa i szron są wskaźnikami pięknej portody . .

-5°C
Szadź albo okiść jest to osnd pary wodnej w postaci staktóry wyst\puje na przedmiotach, znajdujących się na otwartem powietrzu przy temperaturze niższej od zera i mglistej pogodzie. Szadź występuje w postaci białych puszystych kitek,
zwróconych w stronę powiewu wiatru. Szadź przypomina strukturą swoją szron, a różni się większą grubością osadu i wyglą
dem zewnętrznym, gdyż jest barwy perłowo-srebrzystej. Okiść
albo szadź występują, gdy nad okolicą ciepłą raptownie powstanie wiatr mroźny. Tak bywa np. w zatoce Noworosyjskiej, na
morzu Czarnem, podczas gdy tam wieje bora (wiatr z gór w kie-:
runku NO). Wówczas maszty i olinowanie okrętowe pokrywają
Okiść
się grubą warstwą lodową, która tworzy t. zw. szadź.
zera,
do
tylko
zbliżonej
może tworzyć się i przy temperaturze
na
się
ale jedynie w tym wypadku, gdy przedmioty, znajdujące
otwartem powietrzu, są w stanie silnego oziebienia.
Gołoledź pochodzi z raptownego prze1scia kropelek wody,
opadających na powierzchnię ziemi w stanie mocno oziębionym.
Taki silnie oziębiony deszcz, skoro zetknie się z przedmiotami,
mającerni temperaturę niższą od zera, pokrywa je śliską powłoką
lodu, którą nazywamy gołoledzią.
Zamróz jest to osad lodowy barwy białej, który pokrywa
wszelkie przedmioty silnie oziębione i przy nagłej odwilży.
(Przykład: silnie przemarznięte mury i ściany budynków).
łej,

14.

ZJAWISKA METEOROLOGICZNE,

WYTWORZONE PRZEZ SKRAPLANIE

SIĘ

PARY WODNEJ

Oprócz osadów płynnych i stałych para wodna wytwarza
jeszcze zjawiska meteorologiczne, określane ogólną nazwą mgły.
Mgła lub obłok albo chmura jest to wytwór pary wodnej, skraplającej się w danej masie powietrza. Mgła składa się z drobniutkich kropelek wody. Rozmiary kropelek są rozmaite; śred
nica ich waha się od 0,005 do O, 1 mm. W temperaturze bardzo
niskiej mgła składa się z krysztalików lodu. Jlwbne rozmiary
kropelek tłumaczą ich unoszenie się w powietrzu i powolne
opadanie.

-40Mgła
się

nad daną
otoczenie.

występuje

zimniejsza

niż

okolicą

wtedy, kiedy ona staje

;'

Jeżeli

-

to występuje

zjawisko

zwiemy je

nazywamy je

mglą, jeżeli zaś
obłokiem

albo

na

na pewnej

powierzchni
wysokości,

ziemi

wówczas

chmurą.

niewielkie, to mgła tylko zwilża
przedmioty, jeżeli zaś rozmiar kropelek jest znacLny, wówczas
mgła przechodzi w mżący deszczyk, który nazywamy morką
albo maczkiem; deszcz ten występuje najczęściej w przejścio
wych porach roku, osobliwie zaś jesienią.
Między obłokiem i chmurą zachodzi ta różnica, że obło
kiem nazywamy wogóle mgłę, która występuje w górnych warstwach atmosfery, chmurą zaś zwiemy obłok, który zawiera
w sobie coś groźnego. Obłoki względnie chmury, mogą składać
się z kropelek wody, albo też być utworzone z malutkich igieRozmaitość obłoków jest wynikiem różnych wałek lodowych.
runków ich tworzenia się. Różne obłoki są zwiastunami różnych
zjawisk meteorologicznych, przeto rozróżnianie ich ma wielkie
znaczenie, osobliwie dla marynarza, rolnika, a w ostatnich czasach i dla aeronauty.ki. Pomimo _rrnjfantastyczniejszych postaci
na cztery
poczynając od 1803 roku obłoków, dzielimy je zasadnicze typy: 1) Cirrus - pierzaste, 2) Cumulus - kłębowe,
deszczowe. Podział
3) Stratus - warstwowe i 4) Nimbus
tylko uzupełniony.
został
i
czasów
naszych
do
się
ten utrzymał
Klasyfikacja międzynarodowa objęła dziesięć typów obłoków,
z podziałem ich na dwa rodzaje.
Do pierwszego rodzaju należą obłoki luźne:
• 1) Cirrus - pierzaste. - Są to lekkie chmury, jakhy
utworzone z włókien bawełny lub wełny, barwy białej. Czasami
tworzą długie smugi; powstają w najwyż:)zych warstwach atmosfery i tworzą się z kryształków lodowych; znajdują się na wyso(Patrz fotografję).
kości przeciętnie 10-11 km.
2) Cumulus - kłębowe. - Są kształtu i barwy, które
przypominają dym wybiegający z komina lokomotywy w chwili
ruszania z 1111e1sca. Marynarze nazywają te chmury workami
wełny, co doskonale odtwarza ich postać. Chmury te zmieniają
bardzo szybko swój kształt i rozmiary. Mogą rnikać w krótkim
Jeżeli

kropelki

mgły

są

C i r r u s.

Cumulus.

Ma

111111

at o - cumulus.

Cirro-cumulus

Cirro-stratus.

Alto-cumulus.

Strato-cumulus.

Nimb us.

Cumulo-nimbus.
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czasie. Znajdują się na wysokości 1,7 km.
Niekiedy chmura
kh;howa posiada n,1 swej dolnej powierzchni zaokrąglone, zwisajqce wyrostki; wówczas chmurę talq nazywm11y: nzammato-cunwlus czyli klębia,;;to-wyrostkowatq. (Patrz fotografję).
:3) Cirro-cumillus -- pierzasto-kłębowe. - Są to rozgałęzione obłoki picrz;1stc w posb1ci zasłony; często nadają niebu
b,mvę mleczną.
Zwiastują wichry i burze, Jalwteż tworzą
przedilią slraż .-wdcfzo.dzących depresyj i wogóle niepogody.
Zalegają na wysokości 7 km. (P,itrz fotografję).
4) Alto-mmu.Lus - wysoko-kłębowe. Są to chmury,
złożon e z kropelek wody, bnrdzo podobne do obłoków pierzastokh;bowycll, lecz zaler.;aJą niżej, bo na wysokości 4 km. Chmura
faka posiada kształty wyraŹlliejsze i rwca już ' cief-1 na ziemię.
(Patrz fotografję).
Do drngiego"rodzaju należq chmury, ząścielające cale niebo
lub znaczilą jego część, a mianowicie:
5) Stratus - warstwowe. - Są to jednostajne warstwy
111 1.;ły, rozciągające się bardzo blisko od ziemi, bo niekiedy zaledwie na 100 111 odległości. Jesienią i Żimą obłoki tego rodzaju nazywamy: ,, niebem szarem".
6) Cirro-stratus - pierznsto-warstwowe. - Chmury te
sq słabo widoczne i nadajq niebu barwę mleczną, słowem tworzą biatl powłokę.
Zaleg,1ją na wysokośc_i 9 km.
(P. fot.).
7) Alto-stratus
wysoko-warstwowe. - Te chmury sq
11c1j11111iej wyrafoc i przeto tworzą zasłonę bardzo niewyraźną,
a jednak pokrywają całe niebo. Zalegaj,1 na wysokości 4 km.
8) Strato-cumulus - warst"wowo-kłębowe. - Są to obłoki
kłc;howe, zh1czonc w jedllq masę.
Marynarze zowiq je „ barankami". Zalegają na wysokości 1, 7 km. (Patrz fotografję).
~)) Nimbus. Jest to clrnrnrn deszczowa o barwie cie111110-szmcj. Wydziela si~ z niej deszcz. Występuje ona zawsze w towarzystwie innych obłoków. Zalega 1w wysokości
1,7 km. (Patrz fotografję).
I O) Cumulo-nimbus. - Tak nazywamy chmurę burzową
i gradow,-1, znajdujqc;l się w dolnych wartwach atmosfery na
wysokości 1,7 km, kształtów nieregularnych, barwy czarnej u dołu
i j;1ś11iejszej u szczytu. (Patrz fotografję).
Obłoki trafiają siG 1ia różnych wysokościach, zaczynając osi
z.ic111i do 10-11 km, Jednak nie \\'C wszystkich \\'arstwach jedna-
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kowo często, mają bowiem niby wybrane więcej ulubione war. stwy - czyli piętra. Rozróżniamy trzy piętra' obłoków:
I) Niskie piętro, sięgające około 1,7 km wysokości. Na
tern piętrze zalegają: Cum., Str., Nimb., Cum.-Nimb. i Str.-Cum.
II) Średnie piętro, sięgające około 4 km wysokości. Na
tern piętrze zalegają: Alto-Cum. i Alto-Str.
lll) Wysokie piętro, sięgające od 7 do 10-11 km wysokoNa tern piętrze zalegają: Cir.-Cum., Cir.-Str. i Cirrus.
ści.
Stopień zachmurzenia nieba określa się hez pomocy narzę
dzi, oceniając go na oko, podług skali cyfrowej od O do 1O,
przyjmując, że zero oznacza niebo całkowicie pogodne , 1O za ś
- niebo całkowicie pokryte chmurami. Liczby pośrednie mię
dzy O a 10 oznaczają stopień zachmurzenia między stanem zuDo cyfr, oznaczapełnie pogodnym a zupełnie zachmurzonym.
jących stopień zachmurzenia, należy dodawać jeszcze u góry
wkładnik O lub 2, przyczem O oznacza powłokę chmur bardzo
powłokę bardzo gęstą.
cienką, a 2 oznacza, że i nieba pokryte jest cienPrzykład: 7u kiemi chmurami; 72 - oznacza, że i nieba pokryte jest gęstą
warstwą chmur; nakoniec 7 - oznacza, że i nieba pokryte jest
chmurami o średniej gęstości.
Jeżeli uważnie przypatrzymy się chmurom czy też obłokom,
to zauważymy, że chmury przesuwają się, wkazując przez to
ruch powietrza w różnych warRys. 16.
stwach atmosfery. Chmury najniższe zdają się biec najszyb•ciej; chmury wyższe - znacznie
wolniej i często zdają się poruszać w kierunku przeciwnym, niż
chrnmy dolne.
Do wyznaczania kierunku
biegu każdej grupy chmur używa
się na stacjach meteorologicznych
przyrządu, zwanego nefoskopem.
Przyrząd ten posiada zwierciadło
M ze szkła zaczernionego, na
którern są nakreślone części horyzontu, a nadto ruchomy wizer
N, który służy do ułatwienia obserwatorowi patrzenia stale w
/Yefo5Ao f ,rehera.

A
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jednym kierunku. Przyrząd umieszczamy tak, aby obraz badanej
chmury, odbitej w zwierciadle, wypadł na środku. Linja horyzontu, po której obserwujemy przesuwanie się chmury, wskaże
nam kierunek jej ruchu, a czas, który upłynie przy przesunięciu
się odbicia chmury od środka zwierciadła do brzegu - posłuży
Badania w górnych
do określenia szybkości ruchu chmury.
warstwach atmosfery doprowadziły nas do przekonania, że
szybkość prądów w górze, z któremi przepływają chmury, jest
bardzo z1rnczna, gdyż wynosi od 20-30 m na sekundę.

15.

OPADY ATMOSFERYCZNE I ICH POMIAR

lub chmurach kropelki wody lub krytak wielkie, że nie mogą już utrzymać
spadają na ziemię jako deszcz lub
natenczas
się w powietrzu,
smcg. Śnieg, zbity w bryłki, tworzy krupę, a śnieżne bryłki
z powłoką lodową dają grad.
Bezpośredniej przyczyny opadów atmosferycznych należy
swkać w łączeniu się kropelek wody albo kryształków smegu.
W chwilach łączenia się tych kropelek lub kryształków w
chmurze wydaje się nam, jak gdyby ta chmura rozrastała się.
Zjawiska tego łączenia się dotychczas nie wyjaśniono.
Ta sama przyczyna, która prowadzi do wyDeszcz.
twarzania się chmur, powoduje również powstawanie deszczu.
Z tego więc punkt1J widzenia dzielimy deszcz na trzy kategorje:
1) Deszcz konwekcyjny jest uzależniony od ogólnej cyrkulacji atmosfery i powstaje w pasie ciszy, t. j. w pasie
niskiego ciśnienia, wskutek w·znoszenia się mas powietrza
ku górze.
2) Deszcz cykloniczny pochodzi z dynamicznych zaburzeń
atmosfery, jak depresje i cyklony.
3) Deszcz terenowy lub lokalny powstaje wskutek wznoszących się prądów, kiedy powietrze na swej drodze . spotyka
przeszkodę w postaci grzbietu góry.
Rozmiar kropelek deszczowych jest bardzo zmienny; śred
nica ich waha się od O, 1 mm w mgle mżącej do 7 mm deszGdy w

ształki

śniegu

obłokach

stają się

-

44 -

krople są niemożliwe,
gdyż 1 jak polrnzują doświadczenia fizycwe, krople takich rozmiarów będą. rozbijały się i opadały. Krople d~szczu umiarkowanego posiadają rozmim około dwóch milimetrów średnicy.
Podczas deszcw spadają krople; wielkości rozmaitych; zachodzą
między niemi proste stosunki, jak l : 2: 4: 8 i L d.
Jeżeli będziemy obserwowali krnple spadającego deszczu,
to będzie się 1wm wydawało, że istnieje związek porni~dzy
Zauważono, że
wielkością kropel i cz.asem trwania dcszcw.
wielkiemi kroplami padają prawie wyłc:lcznie deszcze burzowe,
które trwają też krótko, a nadto, że czas trwaizia deszczu uzależniony jest naogól od wielkości kropel, t. zn. jest frnz dłuż
szy, im mniejsze są krople.
Krople deszczu spadajq początkqwo z szybkością przyspieszoną, następnie jednak opór powietrza, który wzrasta proporcjonalnie do kwadrntu prędkości, tak dalece zwiększa si~, że
równoważy ciężkość i od tej chwili spadanie odbywa się z szyb-

cw ulewnego podczas burzy.

Większe

kością jednostajną.

Deszcz oczyszcza powietrze, gdyż _krople chwytaj<\ zawarty
w niem pył i sadzę, dzięki czemu krople przyjmują często baMówimy więc o deszczach niezwykłych, jak deszcz
rwę pyłu.
siarczc111y, którq~o krople zabarwione Sćl pyłem roślin, albo deszcz
krwisty --- zabnrwiony związkami żclazistcrni. Deszcz e-abiera
rów11 icż z powietrza znacwą ilość azotu, którym zasila ziemię.
Z:.mważo110, że ulewy silne i długotrwałe sq właściwością 0kolic
górskich, ulewy zaś krótkotrwałe mają zwykle miejsce na rów_
ninach i 1w morzach.
Śnieg. Kryształy lodowe, tworzące śnieg, S<l bmdzo skomplikowane; hard~o rzadko też można napotkać kryształy o budowie prostej. Najczęściej kryształy ś11ieżnc składają się z wł<)
kicn o przecięciach szcścioboc!llJ!ch lub trójhąfllyc!t, tworzą
przdo IlćHlzwyczaJ p1ęlrne 1 urozmaicone wzory. Śnieżynki bywają w postaci gwiazd o sześciu promieniach, bmdzo rozgałę
zionych i długich '.Z-:J mrn. Kryształk( śniegu pm;iadają znaczną
powierzchnię przy stosunkowo małej masie, a w1c;c i wadze,
z tego też powodu opadają bardzo wolno. Podczas opadania
IJrzy b~1rdzo niskiej
kryształki łc1czą s1ę, tworząc płatki śrncgu.
klllpcraturze powietrzn, niżej --'.Z(P, śnieg opada \\' posU1ci pyłu.
Dla formowania się śniegu 11iezbęcl1ia jest obecnośc' wilgoci
w powidrzu, ~dyż przyczyny, powodujące śnieg, są ide!liycz11c
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z przyczynami, powodujć1ce111i deszcz. Dlatego też w krc1jach
o wybitnie niskich te111peu1turach, poniżej -20') , w których powietrze zawiera bardzo mało pary wodnej, śnieg jest zjawiskiem
rzadkiem. Najczę~ciej i n.1jobficiej p;1da śnieg przy temperaturze około 2-3° mrozu. Opady śnieżne przy silnych mrozach
zwiastują podniesienie się temperatury, a co z'a tern następuje,
zaburzenia atrnosfrrycznc. Śnieg może p,1dać tylko przy temperaturze powicłi"za poniżej zera. Podobnie j;1k deszcz, również
śnieg zawiera pył i azot, znajdujący się w powietrzu, ale jest
zasobniejszy , od d~szczt1 w składniki·• azotowe. Znana jest wla~ciwość śniegu, mianowicie jego złe przewodnictwo ciepła (dwa
tysi;_1ce razy słabsze od przewodnictwa miedzi, trzy razy - od
wody i dziesięć razy - od lodu), co ma ogromne znaczenie
w rolnictwie. Dolna granica trwałych śniegów zniża się ku poziomowi wód. morskich, w miarę postępowc:rnia od równika ku
bieguwlm.
Krupy. Opady tego rodzaju zaliczamy do opadów atmosferycznych postaci stałej. Krupinki posiadają kształt nieforemny
przy rozmiarach 3-5 111111 średnicy. Najczęściej opadają krupy
l:(rupy są
wczesną wiosną, a towarzyszy im śnieg i desze.z.
nader częste w okolicach górskich.
Grad. .Jest op,~dem letnim, burzowym. Gradziny posiadają
kształt rozmaity, 11ajcz~ściej kulisty lub Jajowaty. Rozmiary gradzin wahajq si~ od 5 do 15 mm średmcy. Bywają jednak wypadki; że są one wacznie wi,ksze. Np. znane są wypadki, że
gradziny sięgały wielkości jaja kurzego lub pomaraflczy. Gradzina składa si~ z wielu warstw konce11trycznych lodu naprzemian szklistego i śnieżnego i jądra, którem jest bryłka zbitego
s111egu. .J,1dro otoczone jest warstw[! łupić1cego się lodu o barwic wybitnie białej; wreszcie powłokę górną tworzy lód twardy
Cznsem spotykamy gradzinki, których jądro
i przeźroczysty.
otoczone jest kilkoma warstwami lodu naprzemian szklistego
i śnieżnego; przyczyną tego jest fakt, .te gradzinki przed opad11i,cic111 odbywały w chmurze burzowej kilka razy drogę na dół
i do góry w prcldach pionowych powietrza.
Zjawisko gradu wyjaśnia się rozmaitcmi hipotezami, z pośród których rozp,itrzyrny następ.ującą:
Spostrzeżenia, wykonane z balo11ów, upewniają nas, że
chmura gradowo-burzowc1 (cumulo-nimbus) jest hmdzo gruba,
a z;ik111 górne jej cz~ści znajdują się w wyższych warstwach
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atmosfery o temperaturze bardzo niskiej, zaś kropelki, tworzące
chmurę, znajdują się w stanie przejściowym od stanu płynnego
ku stałemu. Po połączeniu się kropelki opadają i zdarza się, że
na drodze spadku mieszają się one z igiełkami i kryształkami
lodowemi, napotykając strzępki chmury cirrus, · która - jak to
powiedziano - składa się z kryształków lodowych. Przy zetknięciu się z igiełkami lodowemi kropelka silnie oziębiona momentalnie przechodzi w stan stały, tworząc zaczątek gradziny.
Spadając w dalszym ciągu }ączy się grndzina .z przechłodzonemi
kropelkami wody i tworzy nową powłokę lodową. Tak więc
gradzina zwiększa swoje rozmiary, a równocześnie przybiera ruch
wirowy i spada z coraz więfszą szybkością.
Przytoczona hipoteza doskonale tłumaczy powstawanie gradzin o rozmiarach wielkich.
Opadom gradowym zawsze prawie towarzyszy bmza, to
też zwiastują grad te same oznaki, które poprzedzają nurze,
a mianowicie: spokój w powietrzu, ciśnienie prawie normalne,
taki rozkad ciśnienia, że izobary tworz,t na mapach linje rozsunięte lub literę V oraz zjawienie się chmury cumulo-nimbus.
Oprócz wyżej wymienionych opadów należy jeszcze wspomnieć o opadzie w formie stałej, który nazywa się zlódź.
Złódź
pada zimą w postaci bardzo ładnych kulek czystego lodu o śre
dnicy. 2-3 mm. Przypuszczać należy, że jest to deszcz, który
zamarza dopiero w niższych mroźnych warstwach atmosfery.
Wszystkie opady atmosferyczne, jak deszcz, śnieg, krupa,
grad i złódź mierzy się zapomocą przyrządu, zwanego deszczomierzem albo ombrometrem. Ilość opadu mierzymy wysokością
warstwy wody opadłej na powierzchnię 1 m 2 i wyrażamy tę
wysokość w 111111.
W Polsce przyjęto dla mierzenia opadów deszczomierz systemu Hcllmana (Rys. 17.). Ma on kształt walca N z blnchy
cynkowej. Wielkość górnego otworu walca N wynosi 200 c111 2
lub 1/ 50 m?, czyli średnica otworu wynosi 160 mm. Walec skła
da SH~ z dwóch części wyjmowanych: górnej z lejkiem
A i dolnej zawierajqcej zbiornik na wod~ B. Powierzchnia
otworu górnego winna posiadać położenie poziome i znajdować
się nieco ponad km'Icern słupa. W zimie, podczas opadów śnie
żnych, należy wstawiać do walca krzyż z blachy, osobliwie przy
silnym wietrze. Deszczomierz umieszczamy na słupic C, wkopanym w miejscu zupełnie otwartem, luh tak umieszczonym, ahy
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opad w razie silnego wichru i najbardziej nawet ukośnego kierunku padania dochodził do przyrządu. Do bezpośredniego poRys. 17.
miaru opadów służy miarka szklana.
Przekrój miarki szklanej, używanej do
pomiaru opadów, jest mniejszy, niż
powierzchnia górnego otworu deszczomierza. Stąd wynika, że woda,
przelana z de:~zczomierza do tej miarki, zajmie w niej wysokość wi~kszą
od tej, którąby zajęła, gdyby pozostawała na tej powierzchni poziomej, na
Z tego też powodu poktórą spadła.
większone są podziałki milimetrowe
na miarce szklanej w tym samym
stopniu,co zmniejszono przekrój otworu
miarki w stosunku do przekroju otworu
deszczomierza. Stąd wynika, że uży- {Je~zczorn1erz Hellrncxna:.
wanie do pomiarów miarek szklanych z podziałkami centymetrów
sześciennych lub miarek, niedostosowanych specjalnie do powierzchńi otworu deszczomierza, jest niedopuszczalne.
Aby zmierzyć wysokość wody spadłej w postaci stałej, jak
śnieg, grad, krupa lub złódź, należy cały deszczomierz zdjąć ze
słupa (umieściwszy w jego miejsce deszczomierz zapasowy)
i przenieść go do miejsca ogrzanego, gdzie mierzy się już ilość
wody po stopieniu. Cały deszczomierz jak również miarka
szklana winny być czyszczone od osadzającego się na nich kurzu
i brudu. Pomiar dokonywany jest po każdym opadzie albo trzy
razy dziennie. Oprócz tego należy pamiętać, że istnieją deszczomierze i śniegomierze samopiszące, które określają nietylko ilość
opadów, ale i czas, w ciągu którego ta ilość spadła.
W ostatnich czasach określa się nietylko ilość opadów, ale
i natężenie opadu. Natężeniem opadu nazywamy ilość milimetrów opadu, przypadającą na jedną godzinę.
Otoż chcąc wyznaczyć natężenie opadu, powinniśmy znać
czas trwania opadu, co określa się przy pomocy samopiszących
deszczomierzy i śniegomierzy. f~ys. 18. odtwarza deszczomierz
Posiada on naczynie
Hellman-Fuess.
samopiszący systemu
K z pływakiem w środku. Pływak ma połączenie z piórem, nasadzonem na ko(1cu pręta N. Pióro dotyka papieru-siatki i wyPapier-siatka napięty jest
kreśla na nim krzywą linję opadu.

-

48-

na cylindrze M, który obraca
się zapomocą mechanizmu zegarowego, podobnie jak w barografie. Zapomocą rurki L naczynie K posiada łącznosć z górnym otworem przyrządu, skąd
opadowa woda dostaje się do
naczynia E(. W miurę przybywania wody pływak w naczyniu K podnosi się, a p1oro
kreśli wówczas linję tern więcej
zbliżoną do pionowej, im gwał
towniej woda przybywa.
Gdy
opadu niema, li nja, kreślona
przez pióro, będzie linją po-

Rys. 18.

ziomą.

lJeszczorrJ/erz
,so:.mo?1szą.cy

...
16. NIEKTÓRE WLAŚCIWOŚCI OPTYCZNE ATMOSFERY

Wszystkie właśdwości optyczne atmosfery mają źródło
w przeźroczystości powietrza. Wiadonio już, że powietrze zatviera w sobie krople pary wodnej i pyłu. Otóż zawieszone
w powietrzu kropelki wody i pyłu rozpraszają promienic sło
neczne we wszystkie strony. Ta właściwość ,1tmusfery pmvodujc.
że niebo nic jest czarne, lecz posiada barwG bh;kitu różnych
odcic111. Z tego również powodu miejsca, bczpcśrcd11io 11icoswietlone przez sło1icc. posiadajq jednak oświetlenie.
Tak rozproszone promienie słoneczne tworzą światło, zasobn1rjsze w promienie fiołkowe i niebieskie, niż w promienie
żółte i czerwone. Tcm właśnie objaśniamy błękit nieba. Lecz
wrtarczy wznieść się w górę, ~, wówczas niebo wyda się ciemniejsze, gdyż masa pyłu i pary wodnej ku górze będzie malała.

~
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Zdolność rozpraszania zmniejsza natężenie promicniowJnia sło
necznego, czyli osłabienie prom1e111owania słonecznego zmniejsza
si~ w miarę wznoszenia się ku górze.
Rozróżniamy

następujqce główniejsze zjawiska optyczne,
powsbji.l w związku ze znajdow,111ie111 się w powictrw
pyłu i kropelek wody lub kryształl-:ów lodu: zmianę przeźroczy
stości pmvictrzć.1, tc~czę, wi~flcc i halo.
Przrźroc:zystośl,.; powietrza jest zawsze większa w godzinach
rn1111ych, niż popołudniowych. Przyczyną tego jest okol1czność,
że w godzinach popołudniowych tworzą się prądy powietrza
wz11oszqccgo się, spowodowane silnem ogrzaniem powierzchni
ziemi; w wyższych warstwach atmosfery, znacznie zimniejszych,
skrnpl;:i się para wodna, zawarta w tern powietrzu; prócz tego
prądy te unoszą w górę pył, porwany z ziemi.
Tak nn znmiejszcnie się przeźroczystości powietrza wpływa większa ilość kropelek wody i pyłu.

którt

Tęcza jest to łuk barwny 11a sklepieniu niebieskiem.
Łuk
posiada dwa kolory zasJdnicze: fioletowy i czerwony, a między
temi zasadniczemi kolorami są barwy pośrednie i zmienne. Teczs
obserwujemy wówczJs, Rdy znajdujemy się pomiędzy słotk<!m
i tą częścić1 atmosfery, w której pad,1 deszcz. Tęcza składa się
z łuków kół koncentrycznych. Często powstają łuki dodatkowe
z barwami słabszemi, które posiadają kolory zasadnicze odwrócone, t. j. · tam, gdzie miał być kolor fioletowy, widzimy
czerwony, a gdzie czerwony - widzimy fioletowy. Tęcza może
powstać tylko wtedy, gdy wysokość sło11c1 nad horyzontem nie
wynosi 41 °. T~cza powstaje wskutek odbicia i załamJnia promieni słonecznych w opadających kropellrnch wody. Rozmaite
postncie tęczy zawdzięczamy różnym rozmiarom kropelek wody.
Wic11cc i halo. Wic11ca111i n,1zywa111y świetliste wicf1ce lub
przejrzyste białe koła, otacz,1jące sło11~e lub księżyc. Powstają
one wskutek rozpraszania światła przez kropelki wody, z11ajduj~1ce się w lekkiej chmurze.
Za wyjątkiem chmur cirrus
i cumulus, wszystkie inne rorlzaje chmur 111og:q powodować \VYtw.1rza11ie się wic11ea, gdyż są przeźroczy~tc. Cu1nul11s z,1ś posiada krople rozmiarów bardzo wielkich, przeto 1iie jest cl1mmą
przeźroczystą, a cirrus skLida się z kryształków i tworzy zjawiska
innego rndzaju, a mianowicie: Iza/o. Halo jest to zjawisko
w :;)O,,taci oiclczającyc!J sło11ee lub księżyc kół świetlnych

-50o rozmiarach dużych. Przybiera również postać smug świetlnych
nad słońcem lub księżycem albo koło nich. Zjawisko takie występuje najczęściej w okolicach podbiegunowych, gdzie niska
temperatura pozwala chmurom cirrus zniżać się do powierzchni
ziemi i lodów. Chmury cirrus są zwiastunami niepogody, a więc
i halo, jako zjawisko, wytworzone przez te chmury, jest również
zwiastunem niepogody.

***

Część

li.
'•

Gdy na piasku mewa siedzi,
Mocno się marynarz biedzi I na złą czeka pogodę,
Póki ptak nie wejdzie w wodę,

(St~ra.
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przypowieść

maryna.rska).

PRĄDY POWIETRZA CZYLI WIATRY

Atmosfera nigdy nie jest zupełnie spokojna, lecz stale się
porusza i wywołuje prądy czyli wiatry. Wiatrem przeto nazywamy ruch powietrza czyli prądy poziome w atmosferze. Rozróżnia się trzy rodzaje wiatrów:
1) wiatr stateczny, czyli stały,
2) wiatr perjodyczny,
3) wiatr zmienny.

Ruch atmosfery nie jest jednako,wy w

całej

masie piano/

wej, lecz ulega zmianom ku górze, przyczem zmiany te występują

tak w kierunkach wiatrów, jak

Szybkość

wiatru wzrasta w

miarę

też

i w ich

wznoszenia

się

szybkości.

ku górze.

Tuż nad powierzchnią ziemi szybkość wiatru
Naprzykład:
wynosi 1,4 m na sekundę, ale na wysokości 1O m od powicrzclmi szybkość tego wiatru będzie wynosiła 4,5 m na sekundę,
na 20 m - 5,2 m na sekundę, na 30 111 - 5,5 m na sekundę.
Widać stąd, że o ile początkowo szybkość wzrasta bardzo
silnie, o tyle w wyższych wastwach wzrastanie jest bardzo powolne. Takie różnice szybkości spowodowane są nierównościami powierzchni ziemi, to też stwierdzimy, że szybkość wia~
tru jest tem mniejsza, im· bliżej powierzchni ziemi hadamy ruch
atmosfery. Wpływ tarcia o grunt zanika na wysokości około
500 m. Na tej wysokości wiatr staje się stały pod względem
szybkości i kierunku .

-

52

Prawie nigdy nie mają wiatry jednakowej szybkości, lecz
porywami, co znaczy, że wieją one, poczem ścichają
i znów wieją. l{óżne są przyczyny tego zjawiska, rn. i11. najważniejsze znaczenie mają nierówności terenu; ponadto różne
prądy powietrwe, zderzając się, przez pewien czas niejako zmagają się, zaninJ "jeden z nich, silniejszy, osfotccznic z3pan11je
w danej okolicy. Cząsteczki powietrza, poruszające się w prą
dach powietrznych, zakreśl,1jq najróżnorodniejsze tory i tern
więcej
są zniekształcone, im hliżej powierzchni ziemi przebiegają, gdyż ruchy ich ulegają większym deformacjom z powodu liczniejszych przeszkód.
Wiatry posiadają różne właściwości, jak np.: wyższą lub
niższą temperaturę, większą lub mniejszą wilgotność i t. p.,
a stąd powstały różne ich nazwy, mianowicie: passaty, antyoassaty, monsuny, bryzy, mistral, sirokko, bom, samum, hamsin,
cyklon, tornady i inne. Z pośród tych do wiatrów statfcznych
zalirzarny passaty i antypassaty; do wiatrów pcrjodycznych
- monsuny i bryzy. Wiatry zaś zmienne mają różny kierunek
i noszą nazwę zgodnie z kierunkiem tej części horyzontu,
wieją

skąd przychodzą.

18.
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KlERUNEK I POMIAR SZYBKOŚCI WIATRU

Kierunek wiatru ornacz~m1y w ru111hacl1. I{11111b jest to
horyzontu; a wi~c mrnb jest to k,it równy 1IP.
Podzi,1ł widnokręgu jest róRys. 1D.
wny podziałowi róży korn.,11/ pasowej. Na rys. I~. uwi-}!!::,::;docz11i()11y jest podział wiJ11okręgu 1ia ('Zte1y zasadnirze i 12 parzystych rum-

część całego

bów. Strzi1łlrn A wsk:1zujc,
siqd pły111c pr,td powietrza,
czyli wiatr. Kicrnnck wwtru 11a rysunku jest ONO.
Kieru11ck wiatru okrc-

•

-
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ślamy podług kieru11lrn prądów powietrznych w warstwie atmo-

sfery od powierzchlli ziemi do 80 111 nad powierzchnią. Czynimy to dlatego, .że kierunek górnych prądów powietrza, w warstwie ponad 80 m, różni się od kierunku p,rądów dolnych.
Do określania kierunku i szybkości wiatrów służą wiatromirrze systemu Wilda (Rys. 20.). Szybkość wiatru jest to ilość
metrów l11b kilometrów, które przebiega czqstka powietrza w jednostce czasu; za jednostkę czasu przyjmujemy sekundę lub
Rodzinę. Więc szybkość wiatru określamy w mdraclz na seklliuię lub kilometrach na godzinę.
Wiatro1merz Wilda składa się
Rys. 20.
z pręt1.1 pionowego BCA (Rys. 20.),
A
zako11.rzo11cgo stożkiem, na który nasadza się run~ AC, mogqcą swobodnie obrncać się dookoła stożka. Przy- ;--:,
rząd posiada strzałkę DD', która ma
wielką płaszczyznę ogona, dzięki czemu strzałka DD' zawsze ustawia się
ostrzem swem przeciw prądom po- ~
~
wietrznym. Pod strzałką, na nieruchomym pręcie BC, umieszczone są
.S.
w płaszczyfoie poziomej pręciki NS,
OW i inne, przyczem pręcik NS winien wskazywać kierunek południka
w danem miejscu, a więc pręcik OW,
jako znajdujący się pod kqtem prostym do pręta A(S, wskaże nam ',J,cdromien sy5/emu i,./,/da
wsrhód i zachód. Stt1d widzimy, że
przy pomocy strzałki ruchomej DIY i podziałki widnokręgu
NOSW możemy określać kierunek wiatru z dostateczną dokład(Na rys. 2(). kierunek wiatru jest S). Prócz tego wia11osc1ą.
tromierz Wild,~ w górnej części rury AC posiada chorągiewkę
blaszanq N o rozmiarach 300X150 niin i o wadze 200 gramów.
Chorągiewka blaszana umocowana jest stale górną swą krawę
dzią tak, że płaszczyzna bl;1szki znajduje się pod lqtem prostym
do płaszczyzny strzałki DD'; dzięki temu może się odchylać
pod dz1ałanie111 wiatru, gdyż płaszczyzna blaszki N zawsze bę
dzie wystawiona przeciw prwlom powietrznym. Pod choqgiewką
blaszaną umocowany jest wygięty pręt MN, zaopatrzony we
'.vskazówki od 1 cło 8, do których, w zależności od siły wiatru,
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odchyla się blaszka N. Szybkość wiatru oznacza się numerami
jednej lub dwóch kolejnych wskazówek, między któremi blaszka
Po zanotowaniu numerów wskazówek szybkość wiasię waha.
tru wyraża się w metrach na· sekundę lub w stopniach skali
Beaufort'a podług specjalnej tabelki, umieszczonej niżej.
Do koftca
Szybkość wiatru wskazuje również jego siłę.
wieku XIX-ego określc.1110 siłę wi<ltru rozmaicie, przeważnie według możności rozwinię,ia tych lub innych żagli. • Najlepiej
oceniali ją rnmynarze, bo ciągle mieli do czynienia z wiatrem.
Aby ujednostajnić określnnie siły wiatru, admirał floty ar1gielskiej
Beaufort wprowadził skalę, według której siłę wiatru dzielimy
na 12 stopni. Podług tej skali marynorze i dziś mierzą siłę
wiatru. Dla celów naukowych zaś siłę wia.tnr mirrzymy i wyrażamy w metrach na sekundę lub kilometrach na godzinę.
Do bardziej dokładnego określania siły i szybkości wiatru
służy specjalny przyrząd t.zw. anemometr łyżkowy systemu Robinsona.
Na ruchomej osi pionowej umieRys. '.ll.
szczone sc1 dwa pręty skrzyżowane
pod kątem prostym, które posind,iją
na każdym ko11eu pręta przytwierdzone
półkoliste łyżki M (Rys. 21.). Cały
krzyż może obracać się wraz z osie!
pionową, do której jest przytwierdzony, tworząc t.zw. wiatraczek. Wiatrak
ten posic.ida tern większą prędkośt\
im większa j1.:·st szybkość wiatru. Oś
pionowa wiatrarzka, kończqca się śli
nrnkiem, polączon? jest z systemem
zeg;:1rowym, rzyli specjalnym mechanizmem, który lirzy obroty wiatraczka
i podaje je 1w t..uczw·h wz dro~ę wiatru
w mctracll za rzas, w którym była
doko11ywa11a ohsenvacja. Znajqc cz;1s
w sekundach i drogę, które-! cząstki Anemomef.- l'{Skmu Roh,mono.
pmvietrza przebyły w tym cz,isie, dzielimy jedno przez drugie
i otrzymujemy dror(ę, przebytą przez powietrze w cić:\gu jednej
sekundy, ,zyli szybkość wiatru. Przy anemometrze rnnjc.luje się
ba1mll2c, który w rnzic potrzeby powstrzymuje clziahmic wiatraczka.
Anemometr Robinsona nie jest dostatccrnic dokładny, to

ł
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w ostatnich czasach wynaleziono anemometr
u ldórego wiatraczek posiada łopatki zamiast łyżek.

też

TABLICA OKREŚLANIA SIŁY WIATRU
Blaszka zatrzymała się przy
sztyfcie

Szybkość

wiatru Stopief1 skali
Beaufort'a
w m/sek

o

1
1- 2
2

o
2

1

2-3
3

3

2

4

3-4

5

4

6
7
8

2
3
3

9

6 .

10
12
14
17
20
20- 25
25- 30

6-7

7
7-8

8
8

30 i

w
wintru

cisza
bardzo słaby

1

4-5
5
5-6

więcej

4
4
5
6
6
7
8

9
10
11
12

Oznaczenie
siły wiatru

"

-

słaby

"

umiarkowany
'

"

średni

"
mocny
"

bardzo mocny

"
"
sztorm
,,
orkan lub
huragan.

nocy, kiedy wiatromierz Wilda jest niewidoczny,
subjektywnie.

siłę

określa się
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TEOR.JA WIATI<ÓW._ (TERMICZNA)

I TEORETYCZNY ROZKŁAD WIATRÓW NA ZIEMI

Zasadniczą przyczyną
różnica

ciśnienia

postawania pqdów powietrznych jest
atmosferycwcgo, panująca w danym czasie

-5Gw rozmaitych miejscach kuli ziemskiej. Nierówność ciśnienia
jest uzależniona od wielu przyczyn, wśród których 11ajgłów111eJsza jest nierówność temperatur w różnych miejscowościach.
Przeto do powstania wiatru trzeba, aby średnia frmp('ratura
całego słupa powietrza różniła się od średnf('j frmperatttr}/
warstw otaczających.
W normalnych warunkach powietrze warstw górnych atmosfery posiada temperaturę niższą, w dolnych zaś - jest gęsL,ze
wskutek ciśnienia słupa powietrznego, a więc _cieplejsze; w tych
warunkach powietrze jest zrównoważone. Otóż do wytworzenia
koniecznych dla· równowagi powietrza warunków potrzeba> aby
różniG.1 temperatury w miarę wznoszenia się ku górze wynosiła
1° C na 100 m wysokości w powietrzu nienasyconem parą wodną
i ½° C na 100 m w powietrzu nasyconem. W przeciwnym razie
nie będzie zrównoważenia w kierunku pionowym i powstaną
powietrzne prądy wstrpujące. Ponieważ zaś część ciepła, znajdującego się w masie powietrza wstępującego, zużywa się przytern na pracę rozszerzenia cząstek powietrza, przeto powietrze
się oziębia; gdy nastąpi punkt rosy, para wodna siG skrnpla
i powstają opady atmosferyczne. Skroplenie wydziela skryte
ciepło, co podtrzymuje prądy wstęp11jc1ce, dopóki ni·e nastąpi
oziębienie atmosfery do tej temperntury, która jest niezbędna
do zrównoważenia się cząsteczek powietrza. Takie prqdy wstę
pujące wywołują w pasie ciszy ulewy tropikalne, podtrzymują
niskie ciśnienie, czyli niż, w cyklonach i przy cichej letniej pogodzie for111uj<1 obłoki kłębowe (rumulus).
Z powodu nierównomiernego o~:rzewnnia powicrz('f111i ziemi
przez promienie słoneczne średnia temperntur,1 na jedrrnkowcj
wysokości nic jest jednostajna, a więr i gęstość powietrza,
czyli ciśnienie atmosferyczne, nic jest jcclnolita, wskutek czego
powsb:ije rią<.~ły ruch powietrza.
Ahy doldadni(~ zrozumieć mecba11izr11 tego r![('hu powietrza,
wyobraźmy sobie dwie s.ąsiadujqce kolumny powietrza M i N
(Rys. 22.).
Jeśli ciśnienie icli jest jednakowe i jcd1wkowo uhyw;_1 ku
górze, to \vmstwy obu kolum11, leżące 11a jednakowej wysokości,
posiad;:1ją jedn;_ll.,:ow;:l tct11pernturę śrcd11i;:1, jednakowe ciśnicuie
i jed11akową gęstość, c1 więc pozosbFl w równowadze 1 spokoju.
Jeżeli zaś powicrzclinia lądu, służącego za podstawę kol11m11y
powietrza Jl.1, zostanie silniej rozgrza11<1, niż sqsiednia powierzzaś

-57chnia wody, wówczas to silniejsze ogrzaRys. 22.
nie udzieli się dolnej warstwie powiePRFl,C>
trza kolumny M. Ponieważ powietrze
N GÓRN::l, M
rozszerza się ku górze, bo tam jest ono
rzadsze, po bok,1rh z,1ś - gęstsze, przeto
powstanie prąd wstępujący. Tym sposobem równowa'.~a zostanie naruszona
i wm~twy jednakowo gęste nie hędą
się z11ajdowc1ły w ohu kolumnach na
jednej wysokości, lecz w górze warstwy gęstszego powietrza kolumny
M znajdą się obok warstw rzadszych
w kolumnie N. Stąd wyniknie prąd
górny od kolumny M ku kolumnie
N, czyli powstanie wiatr warstw górnych, , skierowany od miejscowości ogrzanej, z niskiem ciśnieniem, ku miejscowości ozię
bionej z wysokicm ciśnieniem. Poza tern na dole w kolumnie M,
nad miejscowością silniej ogrzaną, ciśnienie zostanie zmniejszone, podczas gdy w kolumine N, nad miejscowością ·oziębioną,
ciśnienie będzie wyższe; dlatego powstanie na dole prąd dolny,
czyli wiatr, skierowany od miejscowości o temperaturze niższej
i ciśnieniu wyższcnz ku miejscowościom o temperaturze wyższej
i ciśnienu niższem; czyli -- inaczej mówiąc - wiatr wieje od
wyżu do niżu.
Z powyższego jest widoczne, że prądom dolnym zawsze odpowiadają przeciwprądy górne i że te ostatnie powstają najpierw.
Dążąc do równowagi, wywoła powietrze po pewnym czasie··
w kolumnie N prąd zstępujący, który zamknie pionowy wir
w powietrzu. Ponieważ ciśnienie atmosferyczne zależne jesF od
ogrzewania i ulega ciągłym zmianom w zależności od pozornego
ruchu sło1'1ca, od niejednakowego ogrzewania się morza, lądu
i ich różnych części, wreszcie ponieważ na kierunek wiatrów
wpływają jeszcze warunki topograficzne, - łatwo zrozumieć, jak
zmienny, skomplikowany i chaotyczny w rzeczywistości jest rozkład wiatrów na ziemi.
Otóż chcąc wśród chaosu zjawisk rzeczywistych ustalić pewne prawidła, przypuśćmy, że ziemia jest jednolita, gładka, że
ma kształt walc~1 i -- nakonicc -- że nie posiadając ruchu wirowego, ma sło(1ce zawsze na równiku EQ (Rys. 23.). Przy tnkicll założeniach u·proszczo11ych, wskutek największego ogrzania
I
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Rys. 23.
na równiku EQ, zaś
p
na biegunach P i P' prąd zstępujący, tam
bowiem powietrze byłoby bardziej oziębione
z tego powodu, że promienie słoneczne padałyby stale pod kątem ostrzejszym, czyli ogrzewałyby powierzchnię ziemi znacznie słabiej.
Q
Tak tedy istniałyby dwa prądy, dążące
do ustalenia równowagi w powietrzu, mianowicie: jeden u góry od równika ku biegunom - zwany prądem równikowym i drugi dołem od biegunów ku równikowi - zwany prądem biegunowym. Byłyby też dwa
p'
systemy wiatrów: N na półkuli północnej
i S na półkuli południowej, im zaś u góry odpowiadałyby również dwa systemy wiatrów: S na półkuli północnej i N na pół
kuli południowej.
Jednak ziemia nie jest walcem, lecz kulą i górny prąd powietrza posuwa się ku biegunom po korycie wciąż zwężającem
się, a z tego powodu cała masa powietrza nie może dotrzeć
do biegunów; ponieważ zaś nie może ona również rozprzestrzenić się ku górze z powodu działania siły dośrodkowej
(przyciąganie
ziemi), więc rozprzestrzenia się częściowo
ku dołowi t. j. zstępuje już w szerokościach około 30°
i łączy się z prądem biegunowym, powracając do równika.
Druga część tego prądu płynie dalej ku bieg 1111owi, jako prąd
równikowy dolny w kierunku przeciwnym prądowi biegunowemu,
komplikując w ten sposób wiatry stref umiarkowanych i podbiegunowych.
Tak dopiero zrowmieć można rozkład ośrodków działania
atmosfery. Na podstawie map synoptycznych z izobarami miesięcy stycznia i lipca można odnaleźć dla półkuli północnej
ośrodki działania atmosfery, które noszą nazwę tych miejscowośri kuli ziemskiej, gdzie powstały i istnieją stale lub przez
pewien okres. Są one następująre:
1) Wyż (maximum) Azorski - znajduje się w okolicach
wysp tej samej nazwy, a przeciętnie na równoleżniku 30° N
w zimie; w lecie podnosi się do wyższych szerokości.
2) Wyż Bermudzki - w porze zimowej rozpościera się
nad wyspami Bermudzkiemi i częścią Ameryki Północnej, przepowietrza w

środku

stały prąd wstępujący
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ku wschodowi i łączy się z wyżem Azorskim.
3) Wyż oceanu Spokojnego ·- w zimie przechodzi przez
cały ocean w pasie 30° szerokości północnej, a w lecie przesuwa się bardziej na północ.
pół roku, t. j. w zimie pokrywa
4) Wyż Syberyjski prawie cały kontynent Azji i nawet obejmuje część Europy
wchodniej, a częściowo i środkowej, w lecie zaś - drugie pół
roku - na tych samych obszarach występuje niż (minimum).
5) Wyż Amerykański - istnieje w zimie w środkowych
pasach Ameryki północnej, w lecie ginie zupełnie. Analogiczny
z wyżem Syberyjskim.
6) Niż Islandzki - w zimie występuje nad północną
częścią oceanu Atlatyckiego ponad wyspą lslandją, w lecie zaś,
przesuwa się więcej na północ.
będąc mniej wyraźny 7) Niż Śródziemnomorski - bardzo słaby i ledwie uwy·
datnia się.
8) Niż oceanu Spokojnego - występuje tylko w miesią
siącach letnich i to w stopniu bardzo słabym.

20.

ZALEŻNOŚĆ WIATRU

OD WIELKOŚCI I KIERUNKU GRADIENTU

Kierunek i siła wiatru zależą bezpośrednio od rozkładu
Powietrze, jakie ciało lotne, dąży
ciśnienia atmosferycznego.
większą siłą, im większy jest
tern
z
to
i
od wyżu do niżu
gradient.
Zasada Stevensona głosi: im większy gradient, tem większa
prędkość i siła wiatru. Prędkość wiatru nie jest proporcjonalna
do wielkości gradientu, ale tylko wzrasta z nim, i to w sposób
bardzo nieprawidłowy. Ruch powietrza nie odbywa się w kierunku gradientu, lecz zbacza, pod wpływem wirowego ruchu
ziemi, w prawo na półkuli północnej i w lewo na południowej.
Zboczenie jest tern większe, im większa jest szerokość geograficzna; na równiku zboczenie równe jest zeru. Inaczej: kąt
a kierunkiem wiatru jest tem mniejszy,
między izobarą
im większa jest siła wiafn:, i szerokosć geograficzna.
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Holendra Buys-Ballota, inaczej zwana: ,,barycznem prawem wiatrów". Reguła ta głosi dla półkuli północnej: Jeżeli
staniemy twarzą do wiatru, to wyż znajdzie się po lewiej
stronie i nieco z przodu (mniej niż 8 rumbów), a niż po prawej stronie i nieco z tylu, więcej niż 8 rumbów (od 8 do 12).
Dla półkuli południowej reguła ta zostaje niezmieniona, należy
tylko przestawić słowa: ,, po lewej" i „ prawej", cl więc będzie:
Jeżeli staniemy twarzą do wiatru, to wyż znajdzie się po prawej stronie i nieco z przodu (mniej niż 8 rumbów), a uiż po
lewej stronie i nieco z tylu„ więcej niż 8 rumbów (od 8 do 12).
Wpływ ruchu wirowego ziemi tłumaczy również zmianę
kierunku wiatru w warstwach górnych. Wiadomo już, że większe
zboczenie w prawo na półkuli północnej, a w lewo na półkuli
Rys. 24.
południowej, odpowiada większej szybkości czyli sile wiatru.
N
Stąd powstała zasada Allana
Brouna : Jeżeli staniemy twarzą do wiatru dolnego, wówczas ujrzymy, że obłoki cią
gną od strony
horyzontu
(nieba), położonego na prawo
(w stronę lewej ręki) od
kiaunku wiatru i to tembardziej na prawo, im obłoki są
wyższe.
(Rys. 24.). Rzeczy,5
wiście inaczej być nie może, _
gdyż górny prqd atmosfery musi odchylać się w prawo od dolnego na półkuli półnornej, a w lewo na półkuli południowej
pod działaniem wirowego ruchu ziemi; pamiętają", że siła wiatru
wzrasta ku górze, widzimy, że i zbaczanie wzrasta ku górze.
Gdyby ziemia była nieruchoma, to wiatr, wywołany przez
rozmcę ciśnienia atmosfery, zachowywałby kierun('.k gradientu,
t. j. cząstki powietrza d,tżyłyby do przebycia po najkrótszej
drodze rzyli przebywałyby najbliższq odległość mi~dzy izobarami.
OprÓ<'z wirowego ruchu ziemi wpływa na wielkość odchylenia również tarcie, które powstaje wskutek rozmai1yci1 przeszkód, rnajdujących się na jego drodze. Tarcie tłumaczy znane
zjawisko, że wiatr na powicrzc!zni oceanów mniej zbclC:a od
kierunku gradientu, niż na powierzchni kontynentów. Srq..l11ic
reguła

zbaczanie wiatrów od kierunku gradientu nad powierzchnią oceanów i mórz jest równe 4 rumbom, czyli 45°.

21.

CYRKULACJA PLANETARNA

CZYLI RZECZYWISTY

ROZKŁAD

WIELKICH PRĄDÓW ATMOSFERYCZNYCH

Gdyby cała ziemit1 była pokryta tylko wodą, albo tylko
wówczas nie mielibyśmy monsunów i bryz. Natomiast
pasaty i inne wiatry, tworzące cyrkulację planetarną, muszą
istnieć na każdej planecie, która posiada takie same warunki,
co i ziemia, niezależnie od tego, czy są lądy, czy też ich niema,
czy pokrywają większą lub mniejszą przestrze11.
Przypomnijmy sobie zasadę tworzenia się wiatrów, a mianowicie, że dla uformowania się potoku powietrznego na powierzchni ziemi trzeba, aby średnia temperatura słupa powietrznego nad daną strefą była wyższa od średniej temperatury stref
sąsiednich, przyczem temperatura na powierzchni ziemi może
Tak jest w rzeczy samej w pasie ciszy,
być nawet niższa.
gdzie prąd wstępujący formuje obłoki kłębowe, które zakrywają
sło11ce i powodują ulewy tropikalne, co silnie oziębia powietrze.
Dlatego w pasie ciszy temperatura na powierzchni często bywa
niższa od temperatury powietrza strefy pasatowej; jednak dzięki
średniej temperaturze słupa powietrznego, która jest wyższa od
średniej temperatury słupa sąsiadujących stref, istnieje tu stały
niż z prądem słćde wstGp11jącym i tworzącym stałe wiatry pasaty.
Pasaty i antypasaty są wytworami pasowego
Pasaty. Podług teorji wiatrów kierunek
rozkładu ciśnienia powietrza.
wiatrów stałych powinien być N lub S, czyli prądy winny pły
nąć w kierunku południkowym, gdyż i gradient posiada ten
kierunek. Jednak z powodu wirowego "ruchu ziemi wiatr zbacza
na 4 rumby w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli
południowej (w szerokości geograficznej około 30°), skutkiem
czego pasat północny staje się NO, a południowy SO. Stąd
wynika, że w pasie podzwrotnikowym, a mianowicie przeciętnie
lądem,
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równoleżnikiem

30°N i 30°S panujq wiatry pasaty.
Siła tych pasatów wynosi na półkuli północnej N0/ 1, a na
południowej S0/4 •
Spotykając się, oba pasaty osłabiają się
wzajemnie i tworzą pomiędzy sobą równikowy pas ciszy lub
pas słabych zmiennych wiatrów; pas ten wynosi 4° szerokości.
W pasie tym są znane obfite deszcze zenitalne, noszące nazwę
ulewy tropikalnej. U granic biegunowych każdego z pasatów,
t. j. w szerokości 30° N i S może być zaobserwowany drugi
pas ciszy i słabych zmiennych wiatrów, ale jest to pas ciszy
suchy w przeciwieństwie do pasa równikowego. Są to t. zw.
,,końskie szerokości", nazwane tak przez marynarzy floty żag
lowej, bo ginęły tu masy koni, wiezionych do Ameryki.
Na oceanach, szczególnie na oceanie Atlantyckim, pasaty
są nadzwyczaj stałe i regularne.
Na lądach zaś, gdzie kombinują się z monsunami i innemi wiatrami, są niestałe i nieregularne. W zimie pasaty są silniejsze, niż w lecie, gdyż
różnica temperatm w zimie jest większa. We wschodniej części
każdego oceanu pasat sięga dalej ku biegunom, niż w zachodniej części, a im dalej posuwa się od wschodu ku zachodowi,
tern pasat NO i SO wyraźniej staje się wiatrem O, bardziej
równoległym do równika.
Zjawisko podobne jest naturalnym
skutkiem wirowego ruchu ziemi.
Pasaty wieją na wszystkich oceanach i na obu półkulach,
z wyjątkiem północnej części occanLt Indyjskiego, gdzie jest za
ciasno dla pasatu NO i gdzie panują potężne monsuny, przeważające nad słabym pasatem.
Rozkład pasatów na poszczególnyrh oceanach (patrz mapę
wiatrów i rys. 25.) wykazuje, że na wszystkirh oreanach pas ciszy
pikalnej znajduje się pomiędzy równoleżnikami 7° i ;3o szerokości północnej. Na północ od tego pasa panuj e pasat NO przeciętnie pomiędzy 7° i 28° lub 30° szerokości północnej.
Dalej na północ poza równoleżnikiem 30 - ;-32° płyną prądy
powietrzne pod nazwą antypasatów; kierunek tych wiatrów
jest SW.
Natomiast na południe od pasa ciszy i do równika panuje
słaby SW pasat półkuli południowej, który faktycznie posiada
kiert11ic_1k SO między równikiem i równoleżnikiem 28-3fJ 0 szerokości południowej. Jednak w miarę zbliżania się ku równikowi
wiatr ten więcej zbliża się do kierunku teoretycznego
t.j. do S, a przebywszy równik musi zboczyć w prawo i otrzy-
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Poza równoleżnikami 30-32° szerokości
muje kierunek SW.
istnieje prąd powietrza w kierunku NW; są to
antypasaty półkuli południowej.
Antypasaty są wiatrami kompensacyjnemi i są wywołane
przez utworzenie się w gó't afh:"" warstwach atrr)J)sfery w pasie
ciszy wyżu, który powinien powodować odpływ powietrza od
równika ku biegunom. Istnienie antypasatu zdradzają chmury
cirrus, z których biegu można wnioskować o górnych prądach
powietrza. Otóż nad równikowym pasem ciszy zwykle panuje
silny, nawet gwałtowny wiatr O, na północ od tego pasa wieje
górny wiatr SO, jeszcze dalej - S, który wreszcie na północnej
granicy „końskich szerokości" obniża się do powierzchni ziemi
i przechodzi w SW a nawet WSW. Na półkuli południowej
górny wiatr O przechodzi w wyższych szerokościach geograficznych stopniowo w NO - N, a na południowej granicy „koń
skich szerokości", obniżając się do powierzchni ziemi, przechodzi w NW i nawet WNW. Nad samym równikiem górny wiatr
O sięga aż do granicy stratosfery, t. j. do 17 km wysokości.
Stopniowo obniżając się w szerokościach 30-32°, wiatr ten już
wieje ponad samą powięrzchnią ziemi.
Antypasat płynie grubszą warstwą i posiada większą
Przyczyną tego jest fakt, że w antypasacie,
silę, niż pasat.
jako wietrze górnym, gęstość powietrza jest mniejsza, niż
w pasacie dolnym. Ażeby więc odpłynęły te same masy powietrza, które przyszły z pasatem, trzeba, aby odpływały one
w masie większej, t. j. warstwą grubszą, jak również, aby szybpołudniowej

kość odpływania była większa, niż dopływu.
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Monsuny. - Taki rozkład prądów dolnych i górnych panuje na oceanach Atlantyckim i Spokojnym, natomiast jest odmienny i silnie urozmaicony na oceanie Indyjskim. Przyczyną
tego jest rozkład lądów, które otaczają wody oceanu Indyjskiego i powodują nader wielką amplitudę roczną temper~itury
powietrza.
Ponieważ ciepło gatunkowe wody i kontynentów
jest różne, przeto latem kontynent azjatycki, z silnie rozwiniętą
linją brzegową od strony południowej, ogrzewa się silmej, niż
woda, i średnia temperatura słupa powietrza nad kontynentem
jest większa od średniej temperatury słupa powietrza nad wodą;
skutkiem tego nad kontynentem wytwarza się t. zw. półroczny,
letni niż, a nad północną częścią oceanu Indyjskiego wytwarza
się półroczny, letni wyż.
Teoretyczny kierunek wiatru w miesiącach letnich byłby w oceanie Indyjskim S, . t. j. z oceanu
w stronę lądu. Jednak w skutek wirowego rnchu ziemi w śred
nich szerokościach kierunek ten na półkuli północnej zbacza
o 4 rumby w prawo, a stąd wynika prawdziwy kierunek monsunu letniego SW.
W zimie obserwujemy zjawisko odwrotne. Kontynent jest
mniej ogrzany od wody. Średnia temperatura słupa powietrznego nad kontynentem jest niższa, niż temperatura nad oc-eanem,
skutkiem nego nad kontynentem powstaje półroczny wyż
zimowy; a nad oceanem niż zimowy. Teoretyrzny kier 1mek
wiatru byłby N, t. j. od lądu na ocean, jednak wskutek wirowego ruchu ziemi nast~puje zboczenie w prawo i monsun
zimowy ma kierunek NO.
Siła monsunu zależna jest od różnicy temperatur dwu
wyżej wymienionych słupów powietrza, gdyż ta różnica wytwarza większą lub mniejszą różnicę riś11ie11 atmosferycznych, a stąd
powsbją większe lub mniejsze gradienty.
Rozkład wiatrów na tym oceanie (patrz mapę i Rys. 26 i 27)
wykazuje, że pasat SO w lecie, podchodząc do rówr- t d- zmienia się w S, co t!..1jc się zaobserwować już od szcrokv~,ci 7° na
półkuli południowej; przeclwclząc zuś na półkulę północną, wiatr
zbacza w prawo i przybiera kierunek SW. Strefo, do której
sięga monsun w lecie, znajduje się nn równoleżniku 7° szerokości południowej. Przy monsunie zimowym NO wiatr, podchodząc do równika, zmienia się w N, a przechodząc na półkulę
południową, we wschodniej części oceanu Indyjskiego µrzybi·~ra
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kierunek NW. Monsun zimowy w zar!Jodnicj części ocernrn
indyjskiego dochodzi do 10° szerokości południowej.
Na południe od równoleżnika 12° szerokości południowej
panują SO pasaty, które majq jako granicę południową równo-·
leżnik 30-32°. Dalej zaś rrn południc panuje antypasat NW.
Letni Sl\7 monsun panuje cd maja do pc1ździcrnika,
2 zimowy NO od listopada do kwietnia. Zmiany monsunów
następują w kwietniu i w październiku.
Letni monsun bywa bardzo gwałtowny w niektórych czę
ściach oceanu, a osobliwie w czerwcu i w lipcu, zimowy za~
NO naogół jest znacznie słabszy. W zatokach Arabskiej i Bengalskiej podczas monsunu NO pogoda jest piękna, natomiast
podczas monsunu SW panuje ogromna wilgoć. Monsuny wane
są również na brzegach Australji i Gwinei, tylko że w innych
miejscowościach nie są one dość potężne) aby mogły pokonn ć
działanie pasatów, i najwyżej wywierają wpływ na ich natęże
nie i lderunek, jak to ma miejsce na zachodnich brzegach Afryki
i w Wenezueli. Monsuny panujq również na morzu Połu
dniowo-Chińskiem, tylko że tam rnajq one kierunek w lecie SO
albo S, zi w zimie NW, N lub NO i nie posiadajq t,1kiej trwałości ani siły, jak monsuny oceanu I11dyjskir2go.
tv'\011.:-u 11y są
wiatrami dolncmi, gdyż zimowy monsun się~~a do 2 km nad poziom morza, a letni do 4 km.
Bryzy. - Podobnie wskutek amplitudy temperatury, tylko
już nie rocznej, ale dobowej, powstają wiatry terenowe, zwane
bryzami czyli wiatrami lądowemi i morskicmi. Wiatry te wieją
zwykle prostopadle du ogólnej linji brzegowrj, w nocy od Ic1clu
ku wodzie, a w dzief-1 odwrotnie - od morza w stronę Iqdu.
Zmiany dzienne temperatury 1w morw wynoszą 2 - 3°, natomiast rn1 l<1dzie zmiany te często byw,1ją wi\ksze od 10°.
W dzie11 nad iw.Iem średnia temperatura powietrza jest większa,
niż nad wod;:1, wslrntck czego nad lądfm wyt-warza się póldob(nf_,T dzienny uiż, a nad morzem -- dzirll!zy wyż.
W nocy obserwujemy zjmvisko odwrotne. Woda zachowtifc
ciepło, pohr,llle w rią!..~ll dnia, dłużej, niż kontync11t, wslw~ek
czego średnia temperatura słupa p0\vietrz<1 1wd oceanem jest
większa, niż nad lqdcm, czyli nad wodą pozvstaje póldubowy
nocny niż, a uad lądem
nocny wyż.
Cały ten proces może dc)kladnie \\'yjc1~11i(_~ rozp,1trzc11ie icg:o
zjawiska w wschodnich brzegów Ameryki południowej (Rys. 28.).
J'
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Rys. 28.
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w dzie11, gdy nad t1dem
panuje ni,:, a nad oceanem wyż,
powstaje na północ od przylą0· dka Św. Rocha dzienna bryza
r------,~c'~-+--+--..,L-.-.--=--N O, a nćl południe od tego przylqdka - bryza SO, czyli wszę
dzie jest zarhowany kiern11ek
wiatru prostopadły do linJi brze1~owej. W nocy zjawisko jest
odwrotne, t. j. gdy wyż nocny
wytworzy się nad lądem, a niż
nad ocea11e111, powstaje prc1cI powietrzny, czyli bryza nocna, na
północ od przylądka Św. Rocha
- SW, a na połqdnie od niego - NW.
Bryzy występują z największą siłą nad ranem i wieczorem,
słowem w kilka godzin po nastąpieniu maximum lub n1inimum
temperatury dobowej.
Siła wiatrów morskich i brzegowych jest uzależniona od
różniry temperatury za dobę, a więc im ona jest większa, tern
Jeżeli kiemnek bryzy uzgodni się
też i wiatry są silniejsze.
z kiernnkiem wiatru pa11ujqcego, __.. wówrzas powstaje wiatr nader
gwałtowny, często osi,u;ajqrysiłę sztormu. Ale bywa też odwrotnie. Bryza dzienna poczyna powiewać od rana i trwa do
zachodu sło{1ra, poczem następuje cisza, która trwa mniejszy
lub większy okres czasu, a następnie pojawia się bryza nocna,
która trwa aż do rana. :Bryza istnieje tylko w dolnych warstwi1ch atmosfery i sięga najwyżej do 150-200 m w górę. Jest
wi~c rzeczą widocrną, że bryza jest to właściwie monsun, zmieniający swój kierunek dwa razy na dobę, trwający więc bardzo
krótko i nieposiadający tej siły, co właściwe monsuny.
Pod nlizwą wiatrów terenowych występują i te wiatry,
które noszą różne nazwy miejscowe, jak np. wiatry ciepłe
a suche, wiejące od gór w chłodnej porze roku, gdy na podwietrznej stronie góry pada deszcz lub nawet śnieg. Są to: John
Istnieją również wiatry
w Alpach i wiatr hafny w Tatrach.
spadl1jące z gór, suche lecz zi11111e; są to: bora i mistral.
Bora pćllrnje na wybrzeżu Kaukaskicm, na morzu Czarnem,
w z:itocie Noworosyjskicj, jako też na wybrzeżu Dalmaty1iskiem
i w zatoce triesteflskicj. N~istrnl, osobliwie gwałtowny w AviNo
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gnonie, panuje w całej Prowancji. Obydwa te wiatry powstc1ją
wskutek różnicy temperatury międy masą powietrza, znajdującego
Różnica ta wytwarza niestałą równosię na górach i u dołu.
wagę powietrza, gdyż ciężkie zimne powietrze wisi rrnd ogrzanem i wystarcza najmniejszy wstrząsi aby powietrze oziębione
za:zęło spływ"ć na wybrzeże.
Bora wieje w kierunku NO, a mistral -- NW lub N.

22.

ZABURZENIA ATMOSFERYCZNE I MAPY SYNOPTYCZNE

poprzednie rozdziały wykazały, źe system wiatrów jest
nader skomplikowany, ale na tern nie koniec. Ponadto bowiem
wskutek zaburzeń atmosferycznych, tworzących się osobliwie
często w szerokościach geograficznych średnich i wyższych, powstaj<-1 nowe, bardziej gwałtowne i niesystematyczne komplikacje.
Każdemu takiemu zaburzeniu towarzyszy niż atmosferyczny.
Wiadomo, jak zmienna jest pogoda, czyli stan chwilowy
atmosfery, i źe w zupełności uz,1leż11iona jest od zahurzefl
atmosferycznych. Dla dokładnego zbadania tych zabmze(i należy
porównywać rzynniki meieorologirzne, z pośród któryc!z szczeatmosfery
ciśnienia
gólną uwagę zwraca się na rozkład
i temperatury.
Dla ułatwienia tego zadania używa siG map, zw,rnych mapami synoptycznemi, wprowadzonerni przez Brandesa i jego
system synoptyczny. System ten okaz;.ił się doskonały i rozPolega on na tern, że jednocześnie
powszeclrnił, się szeroko.
przedstaww się na mapie stan czynników meterologicznych na
ogromnym obszarze ziemi. (Pntrz mapę synoptyczmi). Dzięki
mapom synoptycwym możno ująć jcclnym rzutem oka szczegóły,
których wykrycie byłohy niemożliwe, gdybyśmy się opierali
tylko 11a materjale cyfrowym.
Rozróżnia się mapy izotermiczne i izobmycwe. N,1 nwpach
izotermicznych 11nkre~lo11c są izotermy co 5° i wsknana jest
Na nwp,ich izobarycznych nailość .opadów za ostat11ic1 dobę.
Izoh~1ry wykreśla się co 5 mm na podkreślone są izohary.
stawie obscrwowa11ych ciś11ic11 powietrza w liczbach kof1czących
Już

-69 -

zerem lub 5, a więc np. 745-750-755 mm. Ciśnienie, wskazane na mapie, powinno być zredukowane do poziomu morza.
Nad morzami izobary kreśli się w sposób przybliżony z powodu
braku danych co do ciśnienia-powietrza. W tym ostatnim wypadku
izobary wykreśla się linjami kropkowanemi lub przerywanemi.
Na mapach izobarycznych oprócz izobar , wskazuje się także
kierun('k i silę wiatru. Kierunek wiatru wskazuje się strzałką,
której piórka określają szybkość lub siłę wiatru podług skali
Beaufort'a. (Patrz mapkę synoptyczną). Q3tatecznie na mapach
wykazane jest zachmurzenie w pięciu stopniach, a mianowicie:
biały krążek, krążek z ćwiartką zaciemnioną, z zaciemnioną połową albo trzema ćwiartkami i całkowicie czarny.
Przy wykreślaniu map synoptycznych należy posługiwać się
materjałem cyfrowym, który podają stacje meteorologiczne. Z tego
powodu wszystkie paf1stwa Europy i innych krajów wprowadziły
Instrukcja dla stacyj
u siebie sieć stacyj meterologicznych.
meteorologicznych sieci polskiej określa obowiązki stacyj meteorologicznych następująco:
„Stacje meteorologiczne, przeznaczone dla dostarczania
spostrzeżeń mających służyć dla przewidywania pogody, noszą
nazwę stacyj synoptycznych I specjalnym ich celem jest szybkie
„ dostarczanie do centrali drogą teltfoniczną, telegraficzną lub
Stacje syiskrową spostrzeżet'1 zapomocą umówionego klucza.
noptyc.zne wysyłają 4 razy dziennie, zaraz po dokonanej obserserwacji, depeszę szyfrowaną do centrali, a więc do Pa11.stwowego
Instytutu Meteorologicznego w Warszawie. Instytut, zbierając
depesze wszystkich stacyj synoptycznych danego kraju, łączy
je w jedną depeszę zbiorową, którą zapomocą radjotelegrafu komunikuje wszystkim krajom, posiadającym służbę synoptyczną.
Zarazem Instytut, odbierając wzajemnie radjodepesze innych
krajów, zużytkowuje te zródła dla natychmiastowego wykreślania
map synoptycznych, na których podstawie przewiduje się pogodę
na dzień następny" ...
... ,,Paf1stwowy Instytut Meteorologiczny wysyła przez centralną
stację radjotelegraficznq w Warszawie swoje komunikaty meteorologiczne cztrry razy w ciągu doby, możliwie szybko po mię
dzynarodowo ustanowionych dla służby synoptycznej terminach,
a mianowicie po spostrzeżeniach z godziny 8-ej rano, 14-ej,
19-ej i 2-ej po północy, licząc według czasu środkowo-europej
skiego" czyli kolejowego.
się
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Tu należy zaznaczyć, że obserwacje klimatologiczne przeprowadzamy w godzinach: 7, 13 i 21 według czasu miejscowego,
czyli cznsu różnego od czasu środkowo-europejskiego.
Radjodepesze układa się j3ko depesze szyfrowane. Schemat szyfru składa się z pięciu grup pięciocyfrowych dla depesz
porannych, a mianowicie:
BBBDD -- FwwTT -- cbWVH - ALaNh - RRnznzr
Ola depesz, wysyłanych po południu i w nocy, szyfr składa
się z czterech pierwszych grup wyżej podanego schemntu:
BBBDD -- FwwTT - cbWVH - ALaNh
dla dtpesz, wysyłanych wieczorem, schemat znowu pi~ciogrupowy:
BBBDD - FwwTT - cbWVH - ALaNh
RRMMr.
Dla rozwiązania szyfru niezbędna jest znajomość znaczenia
liter. Otóż znaczenie ich jest następujące:
BBB - oznaczają stan barometru w mm; podaje się je
w depeszach meteorologicznych z jednym znakiem dziesiętnym,
nle z odrzuceniem siódemki, czyli pierwszej cyfry, więc naprzykład: 745,7 mm wyraża się w depeszy przez 457.
DD - oznaczają kierunek wiatru w sk;_ili od 00 do 32
podług następującej tablicy:
Kierunek wiatru

w

depeszach DD

cisza
NNO
NO
ONO

00
02
04
06
08

oso

10

o

SO

sso
s
ssw
SW
WSW

w
WNW
NW
NNW
N

12
14
16

18
20

22
24
26

28
30

~32

-
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oznacza prędkość wiatru według 9-o
F grupy drugiej
lPatrz tablicę określania siły wiaBeaufort'a.
skali
stopniowej
trów zwykłych, str. 55.).
ww - oznacuiją stan pogody w chwili obserw,!cji podług
skali cyfrowej oct O') do 99. Sposób wyznacznnia stnnu pogody
wsknzany jest w następującej tablicy:

Grupa
pogody

I.
Pogodnie lub
półpochmurno

(niebo pokryte
chmmami najwyżej do połowy)

Stan

pogody

Zachmurzenie m,łlejące .
bez zmian dostrzegalnych.
zachmurzenie wzrastające . . . . .
wid?ialne dalekie opady . . . . . I
pierścieó dokoła słońca lub księżyca (halo)/,
po oparnch lub mgle . . . .
„ deszczu lub morce (dżdży) .
„ śniegu, krupach lub gradzie.
„ dalekich grzm. lub błysk. na pog.
„ burzy.

I
II.
Chmurno lub
pochmurno (nie-I Objaśnienia jak w grupie I-ej.
bo w połowie lubi
całkowicie zachmurzone)
Mgła

111.
Mgła

Mgła

lub
Mgła

opary

(lub opmy) tworzy się:
Iw pobliżu zenitu pogodnie
I widoczne są chmury.

w dep.

ww
00
01
02
03

04
05
06

07
08
09

od
10

do
19

20
21

(lub opmy) znnika:
I w pobliżu ··zenitu pogodnie
j widocwe są chmury.

22
23

(lub opary) rzednie;
l w pobliżu zenitu pogodnie
I widocwe sq chmury.

24
25

-72Grupa
pogody

Stan pogody
Mgła

Mgła

Opady
przelotne

I

I

Dżdża

albo
morka
(mżący deszcz)
ze stratus lub
mgła

VI.
Deszcz

VII.

śniecr
b

(lub opary) istnieje bez zmiany:
I w pobliżu zenitu pogodnie
I widoczne są chmury.

26,
27

(lub opary) gęstnieje:
j w zenicie pogodnie .
l widoczne są chmury.

28
29
3o
3I
32
33
34
35
36
37
38
39

"
"
pogarszanie się stanu pogody
,,
,,
„ grad lub deszcz z gradem .
,
obfite krupy.
obfity śnieg.

4o
41
42
43
44

drobna i tylko w ciągu pewnego czasu
lecz ciągła.
,,
,, coraz silniejsza
,,
umiarkowana lecz słabnąca
i tylko w ciągu pewnego czasu
„
lecz ciągła .
,,
,, coraz silniejsza.
,,
silna o natężeniu słabnącem .
silna i tylko w ciągu pewnego czasu
silna i ciągła

V.

Śnieg lub

ww

drobny deszcz .
grad lub deszcz z gradem .
,,
drobne krupy
drobny smeg . . . . •· . . . .
silny deszcz, polepszanie się stanu pogody

IV.

rosząca

w dep.

Objaśnienia

I Objaśnienia

z krupami!
I

45
46
47
48
49

50- 59

jak w grupie V-ej

jak w grupie V-ej

I60 - 69
1

-

Grupa
pogody

73-

Stan

VIII.
Krupy lub
deszcz ze śnie
giem

Objaśnienia

jak w grupie V-ej .

I
IX.
I
Grad lub
deszcz z gradem

Objaśnienia

jak w grupie V-ej

słaba

Burza

ww

70- 79

I80- 89
I

I

X.

w dep.

pogody

bez gradu
z gradem
umiarkowana bez gradu.
z gradem.
,,
silna bez gradu i bez wichury
„ z gradem, lecz bez wichury
bez gradu z wichurą.
z gradem i wichurą .
nawałnica bez gradu.
z gradem.
,,

90
91
92

93
94
95
96
97
98

99

TT - oznaczają temperaturę powietrza, odczytaną na termometrze suchym. Odrzucając dziesiętne części stopnia i zaokrąglając cyfrę, podaje się temperaturę w całych stopniach.
Jeżeli temperatura jest liczbą jednocyfrową, to na miejscu pierwszej cyfry podaje si~ zero. Temperatury niższe od 0° oznacza
się przez to, że do liczby, wyrażającej temperaturę, dodajemy
50. W ten sposób postępując, temperaturę -11,3 oznaczymy
przez 61, temp. zaś -11,7 przez 62.

charakteryzuje odczytaną na baroc grupy trzeciej grafie jakościową zmianę ciśnienia barometrycwego w ciągu ostatnich trzech godzin przed obserwacją. Zmianę tę charakteryzujemy przy pomocy następującej tablicy:
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Wzrost lub
spadek

Rodzaj wzrostu lub spadku

C

stan stały lub wzrost
wzrost, potem stan stały
spadek
spadek, potem wzrost, lub też sUm
potem wzrost.
stan niestały, lecz naogół wzrost

I.
Wogóle
wzrost
ciśnienia

peszy

o
2
stały,
I

.I

spadek.

II.

3

4
5

6
potem stan stały
7
wzrost .
Wogóle
stan stały, potem spadek, lub też wzrost,
spadek
potem spadek. . . . . .
8
ciśnienia
1
stan niestały, lecz naogół spadek .
9
1
oznacza odczytaną na barografie ilościową zmianę
b ciśnienia barometrycznego w ciągu ostatnich 3 godzin przed
Zmianę ciśnienia w depeszach wyraża się w poobserwacją.
Gdy zmiana ciśnienia jest większa od JO
łówkach milimetra.
pół-milimetrów, zmniejsza się b o 10, ale zMo do kierunkLI wiatru dodajemy liczbę 33; gdy zmiana ciśnienia jest większa od
20 pół-milimetrów, zmniejsza się b o 20 i dodaje do kierunku
wiatru 67. Do wyjaśnienia sposobów oznaczania i zaokrąglania
części milimetrów do całych pół-milimetrów służy niżej podana
tablica:
„

Ilościowa

zmiana

ciśnienia

w l11111

-----

0,2

Zaokrągla

I

do

SiG

półrnilirnetrów

o

W depeszy b

o

o,:)
0,5

I

1

l,G

:)

;)

2,0

4

4

4,S

7
9
10

7
9

~-u

5,1
5,:)
I 0,1

12,S

1l

22
25

()

I

o
G

-
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W - oznJcza charakterystykę pogody od czasu ostatniej
obserwacji. Rozróżniamy 10 następttjclcych charakterystyk:

Charnkterystyka pogody
Pogodnie (zachmurzenie od 0-0,5)
Pochmurno (zachmurzenie od 0,6-0,9)
Niebo zupełnie pokryte chmurnmi
Mgła lub opary
Gęsta mgła

Przelotny opad
Deszcz lub morka
Śnieg lub krupa .
Grad lub deszcz z gradem
Burza

w depeszy

w
o
1
2
3
4
5
6
7
8

.

9

V - oznacza przeźroczystość powietrza czyli odległość
widzenia. W razie niemożności dokonania obserwacji (w nocy),
na miejscu V stawia się X, a gdy naprzykład w dzief1 nie możemy zobaczyć przedmiotów odległych od nas o 45-50 metrów,
w tym wypadku na miejscu V podaje się O.

Przedmioty niewidoczne

już

50 metrów

z

odległości

w depeszy

V

o

~00

500

6
7

30

8
9

~-m
powyżej

~

1 kilometr
2
4
7
12

3

4

5
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oznacza

wilgotność względną:

Wilgotność względna

w¾

w depeszy

H

od 95 do 100

o

94

39
29

9
8
7
6
5
4
3
2

19

1

"
"

"
"
"

90
80 n
70 ,,
60 ,r
50 ,,
!\

40

"
"
30
"
"
20
"
"
10
"
"

89
79

69
59
49

A grupy czwartej - oznacza rodzaj chmur, przeważających
na piętrze (warstwie) niższem, podczas gdy a - oznacza rodzaj
chmur na piętrza wyższem, podług następującej tablicy:

Rodzaj chmur
cirrus
cirro-stratus
cirro-cumulus
alta-cumulus
alto-stratus
strato-cnmulus lub mammato-cumulus
nimb11s . . .
cumulus . . .
cumulo-nimbus
stratus
L -

w depeszy

A lub a

2
3

4

5
6

7
8
9

o

oznacza wielkość zachmurzenia przez chmury piętra
natomiast N - oznacza wielkość zachmurzenia całkowi
tego podług następuj,lcej tahlicy:

niższego,

77-

~

w depeszy

Pokrycie chmurami

Li N

o

o

0,1 nieba

0,2
0,3
0,4

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Iz - oznacza
pującej tablicy:

od

3

,,
,,
,,

4
5
6
7
8
9

!)

,,
,,

o

!)

o do
50
200
"
:100

GOO
1000
1500

chmur

najniższych, podług nastę

podstawy chmur

100

"

"
ll

wysokość

Wysokość

1
2

50 metrów
100
200

;.mo
GOO
1000
1500

w depeszy
h

o
1
2
3
4
5
6

2000

7

2000 ,, 2500

8

brak chmur niskich

9

RR grupy piqtej - oznaczają wysokość opadu w całych
milimetrach z ostatnich 12 godzin, przyczem zaokrągla się dziesi~1te cz~ści milimetra. N~iprzykład: wysokość opadu 2,2 mm
w depe- w depeszy jest 02, wysokość opadu 7,7 111111 szy jest 08.

-
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Wysokość opadu za ostatnie 12 godzin w depeszy

RR

o~

oo

0,1
0,2
0,3
0,4

91
92
93
94

o~

95

0,6
96
gdy opadów nie mierzono . . . . . 97 lub 99
gdy opad przekroczy 90 mm (wypadek
98
prawie niebywały). .
0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2
Ol
1~

02

2,8

03

oznaczają w całych stopniach temperaturę miniod obserwacji wieczornej z dnia ubiegłego.
MM -- oznaczają w całych stopniach temperaturę maksymalną z całego dnia i do godziny 19.
r - - oznacza czas rozpoczęcia się opadów przed obserwacją, podług następującej tablicy:

mm -

malną, licząc

Czas
przed

rozpoczęcia się
obserwacją

opadów
w godzinach

O - brak opadu
od O do 1 godziny
~ J
2
2
3
"
4
3
"
"
4
5
5
6
,>
"
"

6
8

więcej

8

10
niż 10 godzin

w depeszy

r

o
2
;3
4
5
6
7
8

9

-79Dla przykładu rozpatrzmy depeszę poranną, szyfrowaną
Metinst-Warszawa
47520 - 44012 ·- 31257 - 00004 -- 95093;
dla rozszyfrowania podstawiamy:
BBBDD-Fww TT-cb WVH-ALaNh-RRmmr.
Teraz pozostanie tylko odnaleźć stosowne znaczenie podanych cyfr, posługując się wskazówkami wyżej umieszczonych
tablic; a więc w pierwszej grupie trzy „B" wskażą ciśnienie poPostępując tak dalej
wietrza, ,.DD" kierunek wiatru i t. d.
otrzyma się następujący wynik:
Warszawa.
Państwowy Instytut Meteorologiczny •
1747,5
BBB - ciśnienie powietrza
SW
kierunek wiatru
DD
podług Beaufort'a 4,
prędkość wiatru
F
umiarkowany
morka tylko w ciągu
stan pogody .
ww
pewnego czasu
powietrza
temperatura
+12° C
TT
jakościowa zmiana ciśnienia baC
spadek, potem wzrost
rometrycznego
0,3 mm
ilościowa zmiana ciśnienia
b
niebo zupełnie pokrycharakterystyka pogody
w
te chmurami
około 4 km
V - odległość widzenia .
od 70¼ do 79¼
wilgotność względna
ff stratus
rodzaj chmur .
A
całe niebo pokryte
wielkość zachmurzenia .
L
rodzaj chmur w warstwie wyższej stratus
a
całe niebo pokryte 10/ 10
wielkość zachmurzenia całkow.
N
300-600 metrów
h - wysokość podstawy chmur
0,5 m'm
RR - wysokość opadu .
go C
najniższa temperatura .
mm
od 2 do 3 godzin
czas rozpoczGcia się opadów
r
Rozpatrując mapy synoptyczne, łatwo zauważyć można, że
izobary mogą przechodzić w różnych o·dległościach od siebie
i że posiadają najróżnorodniejsze postacie. Wśród tej różno
rodności wyłania się kilka zasadniczych postaci, którym odpowiadają właściwe zaburzenia atmosferyczne; są to:
1) Izobary, mające postać zam/miętą, koncentryczną, przy
zmniejszaniu się ciśnienia w kierunku od brzegów ku środkowi.
Gdyby siG taką przestrze(I na mapie zaczerniło tuszem,
otrzymałohy się zupełną imitację zagłębienia gruntu. Takie izo-

+

-

80

~

bary określają nit 1 odpowiadają w atmosferze depresjom lub
cyklonom.
2) Izobary, mające postać zamkniętą, koncentryczną, przy
zwiększaniu się ciśnienia od środka ku. brzrgom.
Gdyby się
taką przestrzef1 na mapie zaczerniło tuszem, otrzymałoby się
wpełną imitację wyniosłości gruntu.
Izobary tej postaci okre~
ślają wyż i odpowiadają w atmosferze wyżowi barornetrycrncnrn
lub antycyklonom.
Są to zasadnicze postacie izobar. Uo postaci drugorzędnych
zalicza się:
3) Izobary, imitujące powierzchnię ziemi, pokrytą wgłębie ~ ,
niami. Charakteryzują one depresje drugorzędne.
4) Izobary w postaci wąwozu na ziemi, zwane zwykle
siodłem albo wąwozem.
5) Izobary w postaci mirdzy.
6) Izobary w postaci przełęczy.
7) Izobary w po:-;taci klina lub litery V.
8) Izobary prostolinijnr.
Izobary zasadnicze nazywają się tak dlatego, że ohcjmują
wielkie obszary, podczas gdy izobary dru~orzęd11e rozwijają się
zwykł~ na obszarach znacznie mniejszych.
Ntaj;_tc mapy synoptyczne, można nietylko przewidzieć kierunek wiatru, ale także
obliczyć wielkość gradientu, czyli określić siłę wiatru.
Niżej
podana tablica ułatwia rozróżnianie wiatrów zwykłych.
Wielkość

gradientu

o

0,25
0,50
1,00
1,50
2,01
2,F/)

0,25
0,50
1,00
1,50
2,0J

2,.50

:1,00

:J,00
:1,50
4,0:)

:\.")I)

i
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4,');)
4,GO

\\'lęCeJ

Znaki wiatru
Znaki telena mapach syr10ptywwtru w rn/s I graficzne
cznych
Szybkość

()

()
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2
4

6
6 -- 8
8 - 10
14
IO
14
18
18 - 2~

I

2
:3
4
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o
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s

0
li
0 ------,-11

6
7
8

o

0 ------:-:-,,;-;-11-;-;11

9
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wyżej

Uwaga.
Chcąc otrzynrnć siłę wiatru według skali telegraficznej, należy do liczby piórek na strz,1łbch dodać cyfrę 2.
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Chwilowy stan wszystkich czynników meteorologicznych
Pod nazwą ostatnią
tworzyć pogodę lub niepogodę.
rowmie się takie zjawiska, jak dzień pochmurny, mgła, słota,
zawieja lub pogoda wietrzna, nawalna, słowem burzliwa. A więc
powstaje pytanie, co to jest burza? -- Otóż najbardziej trafne
i wyczerpujące określenie burzy podaje P. Klein. W przekładzie
R. Mereckiego określenie to brzmi:
,,Burza jest to pewien układ zjawisk meteorologicznych,
a mianowicie: atmosfera spokojna, przygniatająca, powietrze
ciężkie, chmury potężne-groźne, o ciemnej barwie, błyskawice,
grzmoty, a zatem deszcz ulewlly o kroplach wielkich z wiatrem,
lub też tylko wiatr o gwaltow!lych podmuchach i raptownych
zmianach kierunków".
Nadmienić należy, że wymienione zjawiska nie zawsze wyBardzo często niektóre z nich wogóle nie
stępują wspólnie.
nie zawsze podczas burzy bywają
Naprzykład
występują.
grzmoty i błyskawice, albo odwrotnie - bywają takie burze,
kiedy wiatr ustępuje pierwszef1stwa wyładowywaniu się elektryczności, nagromadzonej w atmosferze, kiedy panują wszechwładnie
pioruny i grzmoty przy potężnej ulewie i przy pozornie spokojnej atmosferze.
Burze z silnemi i gwaltownemi wiatrami nazywają mary/tarze sztormami.
Dziedzinę, objętą niepogodą, nazywamy niżem barometrycznym lub depresją. Depresje o wielkiej sile wiatru od 30 do 50 m
na sekundę nazywamy wichrami, huraganami, orkanami lub cyklonami. Każdą depresję, jak wiadomo, ·charakteryzuje specjalny
układ izobar, mianowicie: izobary mają postać zamkniętą, koncentryczną, przy zmniejszeniu się ciśnienia od brzegów ku środ
kowi. Początkowo myśl,:rno, że izobary te mają postać kół
koncentrycznych, jednak dziś już z całą pewnością można twierdzić, że nie są to koła, lecz elipsy, przyczem dość znacznie
wydłużone w depresjach lądowych, a więc zbliżone do kół
może
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w depresjach, powstałych nad oceanem lub morzem. Przyczyną tej
roznicy kształtów izobar jest jednorodna masa,
tworząca powierzchnię morza, czego nie obserwujemy na lądach.
Stosunek małej osi elipsy do wielkiej wynosi przeciętnie 1 : 9
nad kontynentem ameryka11skim, w Europie zaś I : 8, a nad
oceannmi nawet 1 : 7.
Obszar, objęty depresją, posiada średnicę I 50J- 401'.) km,
średnio zaś 3000 km, a wyjątkowo nawet 9')00 -- IODOO km.
Ciśnienie powietrza w samem jądrze niżu bc:irornetrycznego
bywa rozmaite i waha się pomiędzy 695 mm do 750 mm.
Zresztą wielkość ciśnienia barometrycznego jest uzależniona od
m1e1sca, ponad którem rozwija się depresja.
Naprzykład:
u brzegów zachodniej Europy spotyka siG często barometryczny
niż przy 735 mm, natomiast na morzu Śródziemnem i w Europie Środkowej, do której należy Polska, depresja rzadko kiedy
bywa z ciśnieniem powietrza w jądrze·· poniżej 740 mm.
Jeżeli izobary otaczają strefę niżu koncentrycznie, to kierunek ruchu powietrza nie odbywa się po promieniach, lecz
w kierunku wężowatym (spiralnym). Wężyll w półkuli północnej
wygięty jest wi prawo, a w póllwli poltulniowej ,w Lewo.
W skutek tego powstaje ruch wirowy powietrza, L.Wany cyklonem.
(Rys. 29. i 30.).
Rys. :29.
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Rys. 30.
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Ciśnienie powietrza nad obszarem, objętym przez depresję,
zawsze jest niższe, niż w strefach sąsiednich, a w jednem
Średnica ob3zaru, objętego przez
miejscu jest 11aj11iższc.
c1sn1enie na1111zsze, wynosi 1-2 km, a w miarę trwania
depresji średnira rośnie, dorhoclzqc do 20 km. Obszar bki nazywa się ce:ztnun lulJ jądrem aibo o,'dem cyklonu. Dokoła
jądrn wieJą wintry z różnych stron i pierwsze wrażenie, które
odnosi obserwator, jest taki~, ż,~ powietrze wiruje, i że ten ruch
wirowy odbywa się w kierzwlui odwrofilym do wskazówki
ze gara na półkuli pólnomej i 1Q} kierunku wskazówki ze gara
na półkul( południowe'). (Rys. 29 i 30).
W samej rzeczy, zgodnie z teorją, kierunek wiatru powinienby być zgodny z kierunkiem gradientu, t. j. w kaidem
micjsnt wiatr powinien wiać w kierunku linji prosto!)adłej, np.
w kierunku promienia N i O, czyli byłby wiatr N; lecz ponieważ następuje zboczenie w prawo, powstaje wiatr NO,. albo
w lewo (na półkuli południowej) i jest wiatr NlV.
Wykreślając w ten sposób różę wiatrów, stwierdza się, że
ruch powietrza we wszystkich depresjach na półkuli północnej
jest odwrotny do wskazówki zegara, a zgodny z ruchem wskazówki zegara na półkuli południowej. Należy przytem pamięhić,
że antmm lub Jądro cyklonu 'nie znajduje się w środlw kół
lw!lce1ztrycznych.. gdyż izobary nie są holami, faz znajduje się
w prawem ognisku dipsy ,w półkuli pótnocnej i w lewem na półkuli południowej. Przy silnych cyklonach izobary więcej
Przy izobarach zaś rozciągłych
zbliżają się do obwodu koła.
często występujq depresje drugorzędne, które osłabiajq depresję
zasadniczą.

Z cliMakteru izobar w depresji wynika, że gradient skierowa11y jest ku środkowi depresji. \'liclkość gradientu zaś może
hyl; 11iejcd11,1kowa we wszy:-;tkich miejscach depresji. Zwykle
gradient bywa większy w cz~ści południowej obszaru, opanowanego przez depresję. · Wielkość gradientu rzadko przewyższa
5 111111 t. rn., że izobary, różniące się o pięć milimetrów, zbliżone
są do siebie na odkgłuści l O lub 111 km; zwykle jednak fa
odległość

bywa większa.

Duys-B,1llot, jak już
od wielkości gradientu, t.
iem wż<;kszą s;/ę posiada
mosferycznego następuje'

wiadomo, wykazał zależność wiatrów
zn. im więcej są zgęszczone izobary
wiatr. Ze zmi(l!l({ zw-i c1s1uc1zia atStąd wysuwa się
zmiana wiatrn.

-84wniosek, że w strefie niżu na p6łkuli północnej siła wiatru jest
większa w części południowej, niż w innych częściach obszaru,
Oprócz tego siła wiatru nad poobjętego przez cyklon.
wierzchnią morza jest większa, niż nad lądem, gdyż tarcie o powierzchnię wodną jest mniejsze, niż o powierzchnię lądu.
W okolicach oka czyli jądra depresji wiatr jest naogół słabszy,
często następuje nawet cisza, a stąd powstała nazwa dla jqdra
cyklonów: cisza

środkowa.

Jeżeli ciśnienie zmniejsza się w środku depresji, a więc
i cyklonu, mówimy, że depresja pogłębia się. jeżeli zaś ciśnie
nie wzrasta> mówimy, że depresja wypełnia się.

24.
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Oprócz niżów mniej-więcej stałych istnieją niże wędrowne,
które przez szybką zmianę miejsca wywołują nagłe chwilowe
zmiany kierunku wiatrów. Stąd też powstają nagłe zmiany pogody. Niże wędrowne pasa międzyzwrotnikowego najczęściej
tajfwzanzi;
nazywają się cyklonami albo na morzu Chińskiern orkanów
luh
w strefach umiarkowanych noszą miano huraganów
u wysp Antylskich, albo tornado w Ameryce Północnej.
Niże wędrowne należą do rządkości w szerokościach poniżej 30° ohu półkul, z wyjątkiem mórz: Południowo-Chińskiego
i Antylskiego. Rządkie są również w szerokościach 40° N,
z wyjątkiem Ameryki Północnej i morza Śródziemnego. Na
ocem1ie Atlantyckim niże wędrowne występują najczęściej nad
wodami między Isla11dją i Grenlandją, t. j. w tych miejscach,
gdzie spotykają się pqdy ciepłe z zimnemi.
W północnej części oceanu Atlantyckiego
cyklony powstają w pasie od 8° do 20° N szerokości na morzu
Antylskiem, kierujqc się na WNW i NW. Od szerokości :30° N
idą na N, NO i ONO, a w miarę odchodzenia od miejsca powstania stopniowo zwiększają swoj,{ średnicę. Najczęściej występują w miesiącach: czerwca, sierpnia, wrze!)niu i paździuniku.
(Rys. ;31 ).
N a ocean ie I n dy j ski 111 występują cyklony w szerokościach od 8° do 20° S w okolicach wyspy św. Maurycego,

-85na WSW i SW. Od szerokości 26°-30° S cyklony
na S, SO i OSO, stopniowo zwiększając swojq średnicę.
Panują w miesiącach: styczniu, lntym, marc!l, kwietniu, a na(Rys. 31 ).
ogół w okresie zmiany monsunów.
N a o ce cl n ie Sp ok oj ny m w południowej rzęści koło
wysp Hebrydzkirh i Sclmoa pojawinją się cyklony najczęściej
w listopadzie i grudniu, ale naogół są one dość rzadkie. Natomiast na morzu Połlldniowo-Chiński~m panują taj f li ny, wytwarzajqce się w pasie od 8° do 21° szerokości północnej i 125°
do 145° długości wschodniej od Greenwich czyli na wschód od •
wysp Filipi11skich i Formozy.
Początkowo przechodzą tnjfuny w kierunku WNW, NW
a około Ho11g-kon~;t1 tor biegnie w kierunku N, NO i ONO,
wychodząr: 11a morze JapoI'rskie. Podobnie jak i inne cyklony, stopniowo zwiększają tajfuny, swoją średnicę. Panują przez cały rok,
ale szczególnie w miesiącach: czerwcu i sierpnill, oraz we wrześniu, paździrnziku i grudnill, w których są bardzo niebezpieczne.
W Eli ropie cyklony przechodzą najczęściej trzema dro'
gami, do których zali:za się:
1) tor północ il)', wiodący od Anglji pół n. do Norwegj i;
2) dmgi for pólnomy, wiod,yy przez A11glję, Dnnję,
Szwecję i Finlandję.
3) tor pollldlliowy, wiodący przez Włochy, Adrjatyk
i półwysep Bałkański. Nad Adrjatykiem tor rozgałęzia się. Jeden prowadzi do morza Czarnego, drugi zaś przez Węgry do
Polski.
Kierunek torów, któremi przechodzą niże wędrowne, jest
wany z wiclolct11ich ohserw11cyj. Ogólny iclI kierunek jest zawsze ten s,1111, a 111ia11owicie: w strefie podzwrotnikowej od
wschodu Iw zac/zodowi, a w strefie umiarkowanej odwrotnie od
zaclzodu Im w:,;c/wdowi. Tor, po którym przesuwa się depresja
jest zwykle linją prawie prostopadłą do
czyli cyklon,
kierując się

idą

obszarów, w htórych izobary są najhardziej zgęszczone.
A więc jeżeli zgęszczenia izobar wajd11ją się 1m O, to depresja
prawdopodobnie wędrować hędz1e na NO lub NNO; jeżeli zaś
na S, to tor biegnie w kiernnku SO luh OSO; jeżeli na W, to
tor 1w SW lub SSW, słowem przc,ciętnie od 4 do 6 rumbów
w lewo od mmhu zgęszczrnia izobar.
Na podanych mapach synoptycznych widoczne jest przesuwanie się cyklonów drug1111 torem pól11ocny111. 14-;::;o kwietnia

-86f 925. roku powstaje depresja nad Islandją.

t.j. 15-go kwietnia widzimy ją już nad
tnia ta sama depresja widoczna jest nad
woli zanika.

Po ttbiegu doby
17-go kwieFinlandją, gdzie pu-

Anglją a

Rys. :31.
N

Orkany zachodnio-indyjskie.

Orkan na oceanie
Niże

wędrowne

Południowo-indyjskim.

zwykle omijają krainy górzyste, czego
potwierdzeniem jest kierunek znanych torów cyklo11owych jako
też wędrówka depresji z dnia 14-go
kwietnia 1925. roku.
Dzięki tej właściwości Europa środkowa jest obszarem, nad którym panują płytsze niźe. Przeciwnie, obszary nad wodami, otaczającemi Europę, jak Bałtyk południowy, Skar;errak, Adrjatyk,
morze Czarne, nawiedzane s~i częściej przez niże wędrowne,
gdzie one pogłęhiają si~ i mają skłonność do postoju. Oprócz
tego niże przechodzą zawsze tat że obszary,objęte przez wyż,
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temperaturą wyższą, pozostają

w prawo od ich toru. Albo
Guilberta: niż wędruje zawsze w kierunku najsłab
szych wiatrów na obszarze, objętym przez tę depresję; lub
jeszcze zauważono, że kierunek posuwania się depresji zgodny jest z kierunkiem biegu najwyższych obłoków t. j. cirrus.
Są to ogólne reguły, któremi można się posługiwać w każdym
poszczególnym wypadku dla określania kierunku przemieszczania
Jednak dla celów naukowych są one niewystarczające.
się rnzow.
Szybkość, z jaką posuwają się cyklony lub orkany, jest
zmienna i waha się od 15 km do 100 km na godzinę; średnio
Tę szybkość posiadają niże wędro
około 30 km na godzinę.
Tornado amerykańskie posuwa
Europę.
wne, które nawiedzają
się z szybkością około 40-50 km.
lub z

podług

25.

CYKLONY LUB ORKANY

Na rysunku 32. widzimy zmianę
kierunku wiatrów w strefie cyklonu
półkuli północnej. Koła koncentryczne
A
o
są iżobarami, a strzałka wskazuje kierunek postępowego ruchu cyklonu. Jeżeli patrzeć w kierunku WGdrówki cyklonu, to tor, którym przebiega oko
cyklonu, rozdzieli obszar cyklonowy
na połówki - prawą i lewą.
,l:0 . { p
W półkuli północi1ej prawa pot. o w ""
łów/w cyklonu jest niebezpieczna, a w półkuli południowej odwrotnie, niebezpieczna jest lewa polówka. (Patrz rys. 31., na
którym niebezpieczne połówki są zaciemnione).
Dla obserwatora, znajdujclcego się w punkcie A (Rys. 32.)
na torze cyklonu, wiatr będzie zmieniał tylko swoją siłę, natomiast kiemnek wiatru pozostanie bez zmiany,dopóki nie przejdzie oko. I1o przejściu oka nastąpi raptowna zmiana kierunku wiatru na wprost przeciwny. Dla obserwatora, znajdują
cego się na półkuli p<)ł!1oc11ej i na drodze prawej polówki nicbezpiccz!l('j, t.j. w punkcie il' cyklonu, id,1cego od wschodu ku
Rys. 32.
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zachodowi lub od zachodu ku wschodowi, wiatr zmienia się
w kierunku ruchu wskazówki zegara, t.j. od NO ku O, SO, S.
W lewej polówce zaś dla obserwatora, znajdującego się w punkcie A", wiatr zmienia się w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówki zegara, t.j. od N ku NW, \V, SW. (Rys. 31 i 32.).
Podobnie, lecz w odwrotnym porządku, obserwujemy
zmianę wiatru na półkuli południowej, a mianowicie w prawej
polówce bezpiecznej cy,donu wiatr zmienia się od S ku SW,
W, NW, t.j. w kierunku ruchu wskazówki zegara, w lewej zaś
połowie, niebezpiecznej, od SO ku O, NO, N t.j. w kicrwzlm
odwrotnym do ruchu wskazów.1?,i ze gara.
Takie zmiany wiatru zauważa obserwator, znajdujący się
w jednem i tem samem miejsrn, bez ruchu. Jeżeli zaś obserwator płynie na statkti z szybkością większą, nit postępuje cyklon, i płynie w kierunku postępowania cyklonu, to zmiana wiatru będzie obserwowana w odwrotnym kierunku, niż w wypadku,
gdy obserwator znajduje się na statku, niemającym ruchu.
Ciśninzie baromdryczne w strf!fie cyklonów. Przy przcjsc1u cyklonu lub orkanu występuje nietylko zmiana siły i kierunku wiatru, lecz także zmiany ciśnienia powietrza. - Zmiilny
ciśnienia powietrza podczas przejścia depresji są ogromnie charakterystyczne i ważne, a z icgo względu niezbędne jest ich
rozpatrzenie. Przy obserwowaniu ciśnienia w jednem stałem
rniejsrn, znajdującem się na torze cyklonu, daje się zauważyć,
że ciśnienie zmniejsza się w miarę zbliżania się oka cyklonu,
póżnicj ciśnienie wzrasta w miarę oddalania się oka (Rys. 32.).
W samej rzeczy, w punkcie A ciśnienie wyno~i około 75~ 111111;
o ile jednak cyklon - postępuj,lc - przyniesie do punktu A
masy powietrza z punktu Il, gdzie ciśnienie wynosi 745 mm,
wówczas ciśnienie powietrza zmniejsza się w miarę zbliżania
się oka cyklonu do punktu A.
Jednak minimum ciśnienia nic
zawsze odpowiada chwili przejścia oka cyklonu. JeżPli cy!?lon
wzmaga się, wówczas mininwnz ciśnienia zjawia się po przr'jścin o'w, a jr'żeli cy'~Lon traci swoją silę, wtenczas minimnm
ciśnifnia wyprz('dza o/w cyklonu.
Jeżeli ohserwator nie rnajdujc się na drodze przechodzącego
ryklonu, wówcz,1s zmi,111y ciśnieni,1 sq jeszcze Wt(~rej skomplikow,me. Bywa i tak, że minimum ciśnienia nie odpowiada 1wjwiększcj bliskości oka cyklo1111, jak powi1111uhy hyć.
Mog,i
zaJść 1 takie wypadki, że spotykamy kilka minimum, w strefie
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Przyczyną takiego zjawiska jest
opanowanej przez cyklon.
zmienna rozciągłość izobar, w jedną lub w drugą stronę.
Na podstawie wielu obserwacyj stwierdzono, że przy odległości oka na 250 -150 mil morskich szybkość opadania barometru
wynosi na godlinę 0,5 luh 1,5 mm; przy odległości na 150-100
mil morskich opadanie barometru będzie 1,5-2,0 mm; przy odległości 101-81 mil morskirl1 opadanie barometru wynosi 2-3 111111,
a przy odległości 80-50 mil op;idanie będzie 3-4 mm na godz.
W ten sposób obserwujqc barometr, można określić
przybliżoną odległość, w jakiej znajduje się od nas oko cyklonu.
Pogoda. - Wiadomo, że każdy niż wędrowny, a więc
i cyklon, przez szybką zmianę miejsca wywołuj~ nagłe zmiany
pogody. B,1dając stan pogody w czasie przejścia cyklonu, można zauważyć, że zachmurzenie nieba nad miejscowością, ponad
którą przechodzi cyklon, jest poniekąd także wskazówką dla obserwowania ruchu oka cyklonu.
·Niebo jasne, bez cli mur, bywa wówczas, gdy cyklon znajduje się w zna ~znej odległości, ponieważ nad obszarem, w którym znajduje się obserwator, panuje prąd powietrza zstępująceg~,
a więc niezasobnego , w parę wodną (Rys. 33.).

Rys. 33.

Pierwszerni zwiastunami zbliżającego się cyklonu są chmury
warstw najwyższych, t.j. cirrus. Posiadają one kształt smug roz. wi;ziętych. Idą one nie same, lecz w towarzystwie chmur pię
tra wysokiego: cirro-stratus, posiadających postać lrkkiej zasłony.
Chmury te stają się widoczne na 300-400 mil morskich od zbliżaj,1cego się cyklonu i tworzą wie!'1ce dookoła sło1'1ca lub księ
W ślad za obłoka1111 p1erzastemi i pierzasto-warstwowerni
żyec1.

pojawiają się obłoki piętra
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środkowego, t.j. alto-rnrnulus, które
niebo równomierną szarą powłoką. Następnie
przychodzi nimbus, czyli chmura piętra niskiego, a z nią deszcz.
Ostatnie chmury, t.j. wysoko-kłębowe i deszczowe, są wskazówkami bliskości oka, czyli ciszy środkowej cyklonu. Po przejściu
oka cyklonu zjawiają sią chmury w takim porządku: altu-stratus,
potem strato-cumulus, albo w lecie - cumulus.
Stąd staje się widorzne, że w przedniej części ryklonu
spotykamy obłoki o clrnrakterze cirrus, a w tylnej - rnmulus.
W samem oku cyklonu niebo jest odkryte, bez chmur. Tu
zaznaczyć należy, że istnieje rharnkterystyczna różnira pogody
w rozmaitych Ókolicach cyklonu. Różnice stanu pogody uznleżnione są od różnych kierunków wiatrów, które panują w róż
nych częściach cyklonu.
Wiatr zaś wpływa na ilość opadów
oraz temperaturę powietrza: Wiatry od strony morza otwartego
niosą obfite opady i w Zimie ciepło, a w lecie chłód.
Wiatry
zaś od lądów dają opadów mało i ciepło w lecie, a chłód
w zimie.
Z ac Il mur z cni e jest z11arzne w przednich, a szczególnie
w środkowych rzęściarh cyklo11u.
Tern per at u r a powietrzna jest silnie obniżona w przedniej cz\ści i na skrajach. Naogół wzic1wszy, temperatura powietrza wzrasta, gdy barometr spada, albo temperatura spada,
gdy barometr podnosi się.
Mgła występuje na skrajach obszaru, obj\te~o
przez
cyklon, rzyli na granirarh zwyżki harometryrw~j.
Deszcz w orkanarh strefy naszej i na półkuli pólnornej
naogół pada w częściach środkowych, zbliżonych do oka, jako
też w rzęś(iarh południowy(h i południowo-zachodnich ohszarn
cyklonowego. Inac'zcj mówi,1c, op,tdy są z,1wszc tam, gdzie są
prądy wstępuj,ire, tworzące obłoki cumultr3, ,dbo w tej części
cyklonu, gdzie wiejq wi,1try od strony morza otwartego i z obszarów o temperaturze wyż~zej. W zimie, kiedy temperatura
powietrza jest 11 iż--za od zcr,t, wydzielają się opady w postaci
śniegu i najczęściej w z;ichodniej cz\śc1 cyklonu, gdzie powietrze jest najwięcej m1sycone rarę wodną.
Oznaki cykLoncmH?. - I~ozpatrnjąc powyższy rozkład czynników mctcorologicznyrh w strefie objt;tcj przez cyklon lub
orkan, możemy wydzielić te czynniki, które s,i ow:ikami zhliż,1jqcych się cyklonów i orkanów, jako kż uzmysłowić cały
przebit>g tych grofoy, Il zjmvisk przyrody 11c1 lllorzu.

już

pokrywają
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oznai<:arni zbliżających się orkanów są:
1) Silne i systematyczne opadanie barometru, które wskazuje na silne zmniejszanie się ciśnienia powietrza;
2) Powietrze gorące, przeźroczyste;
3) Cisza z panującą dusznością i pcwnq grozą, a na
morw również martwa fala;
4) Obłoki cirrus, które na razie przyjmują barwę czerwono
-żóltmvą, poczem niebo stopniowo zmienia swój kolor, zabarwiająr: się na czawono-rudawy lub szary, albo czarno-błękitny,
co tworzy całość grofoą, niesamowitą;
5) Wie11ce dookoła sł011ca lub ksiGżyca, a na morzu jeszcze wielka fosf oresce11cj,1 wód;
6) W stronic, od której nadchodzi orkan lub cyklon, stopniowo zjawiają się chmury orkaniczne, czarne, które w miarę
zbliżania się orkanu wydają się ciężką gromadą, gotową zmiażdżyć śmiałka mmynmza.
'
O'Jłoki rwą się na części, kłębią się, wytwarzają ruch
chaotyczny. Dolne warstwy obłoków lecą szybko ponad morzem
w kiernnku nastę;n1jące 6 0 orkanu, górne zaś warstwy wydają
siG nieruchome, lub lecą"e w kiemnku wstecznym. Tak zbliżywszy się, orlrnn stwarza istne piekło. Rozpoczy1iają się· nawałnice czyli szkwały, stopniowo wrastajqce w siłę.
Nastaje
zupełna ciemność.
D·2szcz ulewny, czasami z grndem, i ryk
wiatru ze świstem, zw!;łuszają grzmoty, którym towarzyszą osobliwie silne błyskawice. To orkan szaleje w pełni. Wiatr stale
zmienia swój kierunek. Gorzej, jeżeli zmian wiatru nie obserwujemy, gdyż wówczas jesteśmy na samej drodze przechodzą
cego oka. Orkan postępt1je naprzód. Nareszcie wiatr raptownie ścicha. Nagle roz1,1s11w się. To oko orkanu, to „cisza
środkowa".
Cisz.i grofo,1, gdyż wokoło szaleje przyroda, 11asył.1jqc ze wszech stron do oka zwały gór wodnych i szcz,ltki
ofiar żywiołowych, zganiając olbrzymie masy ptactwa.
Przebywszy „ciszę środkową", powtórnie trafiamy w wpełną
ciemność, obszar deszczów ulewnych, grzmotów i ryk wir1tru.
Zwyciężywszy w powtórnej walce z żywiołem, obserwator stopniowo wydostaje się z tego piekła.
Powstawa!lie cylllo,ut i jego ruch postr;pm.c,y. ~ Jak powstają cyklony 1w oceanach i jakie przechodzą tam koleje, oraz
jaki jest ich koniec, dokładnie jeszcze nic wiemy. Choci8ż ist11ieje wiele hipotez, \Vyjaśniających powstawanie depresji, a więc
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i cyklonów, jednak żadna z nich nie jest zadawalniająca. Najwięcej znane są: hipoteza termiczna i hipoteza mahaniczna.
Pierwsza w zasadzie jest nam znana; wysuwa ona istnienie silnego ogrzaqia miejscowego, wskutek czego powstaje rnch
odśrodkowy czyli prąd wstępujący powietrza, co powoduje niskie
ciśnienie w dole, wysokie zaś u góry.
Jednak hipoteza ta nie
znajduje zupełnego potwierdzenia w bezpośrednich obserwacjach,
szczególnie aerologicznych. Oprócz tego zupełnie nie tłumaczy
ona ruchu postępowego, istniejącego u cyklonów i orkanów.
Druga zaś hipoteza - mechaniczna - wyjaśnia, że przyrzyną
cyklońów jest wzajemnie tarcie się ctwóch przyległych prądów
powietrza. Prądy te pochodzą z górnych warstw atmosfery i stopniowo zstępują ku powierzchni ziemi, gdzie napotykają dolne
prądy wstępujące.
Ta hipoteza dobrze tłumaczy powstanie
wirów powietrznych niewielkich, np. trąb powietrznych, ale
trudno przypuścić, aby takie wiry mogły posiadać średnicę wielkości 4000 km.
Obydwie hipotezy nie sq w stanie wyjaśnić dokładnie
kształtowania się i rnchu po;-;t~powego cyklonów.
Przypuszcza się, że istnienie cyklonów jest uzależnione od
two~zenia się w różnycł1 miejscowośriach nierówności temperatury. Rozpatrując na półkuli północnej rozkłc1d wiatrów w strefie,
objętej cyklonem, i biorąc pod rozwagę geograficrny rozkład
temperatury powietrza, przychodzimy do wniosku, że masy powietrza, dopływajćlcego na stronę przcdniq cyklonu, przesuwajqcego się od zachodu ku wschodowi, pochodzą z okolic połud
niowych (wiatry SO i S), ' a więc są ciepl2jsze czyli mniej
gęste od mas, na których miejsce wstępuj,1 w strefie cyklonowej (Rys. ~0 i 31 ). Stąd widać, że sq one zdolne zmniejszyć
ciśnienie barometru 1w przodzie depresji.
W tylnej zaś części
warunki sq odmienne; tam powietrze oziębione, a więc gęste,
napływa z okolic połnocnych (wiatry N i NW), przez co ciśnie
nie wzrasta. Stqd wynika, że depresja Iuh ryklon pogl<;bia się
w przednic'j części, a wypC'lnia się w tymżC' czasie w tył(',
z czego powstaje pozome przesuwanie się cy.'donu.
W istocie nie należy sądzić, że masy powietrza przenosz<l
się z miejsca na miejsce, lecz tylko że przckszt,1łca się stan
ciśnienia atmosferyrzn-:go. Każdy cyk Io n
o ile pogłębia się
- o tyle przyśpiesza s.wój hieg, a jeżdi wypełnia się, to i bieg
jego wolnieje.
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Na korzyść powyższej teorji, • wyjaśniającej pozorne przemieszczani'= się mas powietrza w strefach, objętych cyklonami,
przemawia wpływ opadów atmosferycznych. Istotnie, w naszych
strefach opady występują w częściach prawych obszarów cyklonowych, czyli wytwarzają riepło, gdyż wytworzenie opadów
winna hyła po przcdtić kondensacja pary wodnej, a zatem nastąpiło wydzi~l~nie ciepła skryte~o. Tent samem powstrzymane
zostało ochładz;111ie się powietrza, dopływającego z prawych obszarów ku przodowi depresji: Stąd pow3taje silniejsze pogłębie
nie się (silna zniżka riśnienia) depresji lub cyklonu ku przodowi.
Prócz te10 kierunek jako też i siła wiatru wpływają na szybkość
ruchu postę)owe-:;o cyklonów, gdyż wiatry -- zmieniając swe
kierunki przy napolykaniu różnych prze3zkód - przynoszą lub
ietrza z różnych miejsc strefy
też odnoszą wielkie masy pow~
cyklonowej; czyli wiatry zdolne są wypełnić albo pogłębić depresję.
Z chwilą zanikania cyklonu można zaobserwować, te cała
depresja rozdziela się na dwie lub więcej części, tworząc samodzielne, drugo:zędne depresje. Bywa i odwrotnie, że dwie depresje zasadnicze łączą si\.t w jedną, głębszą, niż każda ZOS;)bna,
i wędrują często torami nowemi, niemającemi związku z poprzedniemi dro";ami obu złączonych depresyj.
Reasunrnjąc, przychodzimy do przekonania, że zagadnienia
o kształtowanitt się, przemieszczaniu się, trwaniu jako też i zanikaniu cyklonów są po dzień dzisiejszy zagadnieniami nierozwiązane1ni.

Wysokofr cyhlonu. - Nakoniec kilka słów o wysokości
cyklonów. Chociaż nie posiadamy jeszcze dokładnych wiado111osc1 o wysokości cyklonów i cho.::iaż poglądy meterologów
w tej kwestji są rozbieżne, jednak już dziś można twierdzić
z całq stanowczością, że w naszych strefach średnica cyklonów
wiclol?rotnf(' przewyższa wyso,'w:h: słupa powietrza ,wirującego.

26.

POI~ÓWNANIE CYKLONÓW PÓDZWROTNIKOWYCH
Z ORKANAMI PASÓW UMIARKOWANYCH

Pomit;dzy cyklonami i tajfunami tropikalnemi, a orkanami
l111rag,1nami stref u111iarkowa11ych zachodzi różnica. Poll'ga 011 a
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na sile i kierunku wiatru, szybkości postępowej, objętości terenu
działania, wysokości wirów, oraz na uprzywilejowaniu okresów
czasu panowania tych depresyj.
Cyklony tropikalne wy~tępują najczęściej w porze wielkiego
gorąca, podczas gdy orkany stref umiarkowanych występ'lją najczęściej w zimnej porze roku.
Cyklony tropikalne zdmzają się rzndziej, niż orkany.
Gwałtowność wiatrów, zwłaszcza w pobliżu oka, bywa
znaczniejsza w cyklonrh, niż w orkanach.
Cyklony tropikalne mniej są rozległe, niż orkany, a więc
zrowmiałe jest, że w rozleglejszych orkanach przy jednej i tej
samej głębokości niżu izobary są mniej gęste, gradient mniejszy, a wiatry słabsze. Cyklony tropikalne powstają w miejscach
o małej szerokości geograficznej, a więc wiatry w tych cyklonach mało odchylają się od kierunku gradientu, natomiast dążą
do oka cyklonu prostszą drogą, podczas gdy wiatry orkanów
znacznie odchylają się od kierunku gradie11tu.
Oko czyli obszar ciszy środkowej wybitnie występuje
w cyklonach tropikalnych, mniej zaś , jest wydatny w orkanach
stref umiarkowanych.
Cyklony tropikalne, postępują" ku zachcde.,wi, zbaczają na
północ, stają się rozleglejsze, a w:;kutek tego tracą siłę i upoOrkany na oceanie Atlandobniają się do zwykłej depresji.
złą pogodę, jednak
sprowc1dzają
Europy,
do
dochodząc
tyckim,
tropikalne.
cyklony
jak
na szczęście nie są tak niebezpieczne,
w zwykłą
się
Orkany stref umiarkowanych, przeisb1czają~
depresję, trwnją często po kilka dni, a nawet po kilka tygodni;
natomiast cyklony tropikalne trwają krótko i czGsto zanikają
w ciągu jednej doby.
Prędkość przenoszenia się orkanów jest wiGksza, wynosi
bowiem 3) 41 km na t~ocizinę, podczas i~dy cyklony tropikalne
mają szybkość kilka lub najwyżej kilkanaście km.
Wysokość powietrza wirującego jest wiGksza w orkanach,
niż w cyklo11acl1 tropikalnych.
1
Cyklony tropikalne występuj(l 11ajgw,1How11icj i 1wjczGścicj
na morw Południowo-chif1skiem, Antylskicm (dokoła wyspy
Na morzach tych wyśw. Maurycego) i w zatoce Bengalskiej.
lipca do p,1ździerod
w okresie
najczęściej
st½p11ją one
11ika. Na półkuli południowej zaś cyklony bywają najczęściej
w rzasie od października do połowy grudnia.

27.

Pl\AKTYCZNE WSKAZÓWKI

DLA MARYNARZY PRZY WYMIJANIU OKA CYKLONU
\

Gdy statek znajduje się na obszarach wodnych, gdzie panują cyklony lub orkany, powinien każdy marynarz zwracać
baczną uwa~ę na wszystkie oznaki zbliżania się cyklonów lub
orkanów. (Patrz ust. 25). Przedewszystkiem powinien ślrdzić
Gdy Of~ólny stan
uważnfr i zapisywać wskazania barometru.
po~~ody staje się groźny, natychmiast powinien żaglowiec stanąć
w dryf, a statek parowy zmniejszyć szybkość. Przytem należy
wciąż zapisywać zmianę barometru i wiatru, 'gdyż zapomocą
tych danych można określić przybliżony kierunek i odległość
oka cyklonu.
Zmiany wiatru wskażą nam w jakiej połówce cyklonu, bezpiecznej czy też niebezpiecznej, znajduje się statek. Aby zaś
określić miejsce znajdowania się oka cyklonu, trzeQa od kierunku
wiatru odliczyć 1m półkuli północnej w prawo 8-1 O lub nawet
12 rumbów, gdyż wiemy, że oko cyklonu na półkuli północnej
znajduj{' się w prawo od linji wiatru 8-10 lub 12 rumbów,
tern mniej (około ośmiu rumbów), im bliżej oka statek się znajduje. Np. zaobserwowano wiatr SSO. Celem oznaczenia kierunku, w którym znajduje się oko cyklonu,
Rys. 34.
kreślimy na mapie prowizoryczną różę wiaN
trów, przyjmując, że obserwator znajduje
się w środku (Rys. 34.). Strzałką wskazuo,lo
jemy kierunek wiatru, a od tego kierunku
w prawo odliczamy 8-1 O rumbów. W naszym przykładzie rumb WSW lub W
którym od obserwatorn
wskaże kierunek,
S50
2
A znajduje się oko cyklonu w momencie
ohscrwowania wiatru SSO. Jeżeli obserwator znajduje się na półkuli południowej, wówczas odliczać
W naszym przyw lewo.
należy od kierunku wiatru kładzie przy wietrze SSO oko cyklonu 211ajduje się w kierunku
1u111bów ONO lub NO.
R

w

-% Przepisy te można inaczej streścić następnjąco: stanąć
do wiatru, a na półkuli północnej wzniesiona prawa
ręka wskaże, gdzie jest oko cyklonu; na półkuli południowej
wzniesiona lewa ręka wskaże rumb, w kierunku którego znajduje się oko cyklonu.
Określiwszy. gdzie jest największe niebezpieczdistwo w postaci oka cyklonu, nalcżynastępnie dążyć do ustalenia odległości
od tej „ciszy środkowej". Przybliżoną odległość określa si~ zapomocą wielkości zmiany ciś:zienia barometrycz!lego na godzinę
i zmiany statui pogody. (Patrz ust. 25).
Określiwszy p,rzyhliżone mirjsce oka cyklonu, trzeha wyjaśnić w jakiej połówce znajdujemy się i w jakim kierunku cyklon postępuje. Kierunek postępowania cyklonu określi się,
znając pozycję statku orc1z wiedząc, na jakich wodnych obszarach i w jakim kierunku wędrują cyklony lub orkany. (Patrz
ust. 24.). Dla określenia połówki cyklonu wystarczy zbadać
zmianę kierunku wiatru, przyczem pamiębć należy, że na pół
kuli pólnowej w prawej polówce cyklotw wiatr znzicnia się
w kienwkll ruchll wskazów/li zcgara (NO, O, SO), w lcwcj
polówce zaś wiatr zmienia się w kierunku odwrotnym do mclm
ws!wzówki ze gara (N, NW, W).
Stąd wynika d la półkul i pół 11 o c n ej, na statku, leż~c ym w dryfie:
1) Jeżeli wiatr zmienia się w kiernnku przeciwnym do
ruchu wskazówki zcgma i barometr opada - ohserwator z11ajduje się na W lub N od toru cyklonu albo orkanu, czyli na
lewo od drogi. (Rys. 31.). ·
2) Jeżeli wiatr zmienia się w ki 2runlrn rnchu wslrnzówki
zegara i barometr opada - obserwator znajduje si~ 1ia O Iuh
S, czyli 11a prawo od drogi cyklonu. (l~ys. ;11.).
N a pół k 11 1 i po ł u rl 11 i owej syturja obserwatora jest
\V ręcz przeciwna.
U l a o b y d w u p ó ł k tt 1:
3) Jeżeli wiatr nie zmienia swego kierunku, a siła jc~o
wzrasta i ba romdr st:ile opada, to obserwator znajduje się 11iew,tpliw1c na drodze oka cyklonu i w przodzie.
4) Jcżr~li wiatr 11i'2 zmienia swes{o ki~nrnku, a słabnic,
i h:irom 1~tr stale wznnsi się, to ohscrw,ttor rnajduje się na
drodze oka cyklonu, lecz z tyłu.
twarzą

1

,.
-975) Jeżeli wiatr nie zmienia swego kiernnku, ani też siły,
a barometr stale wykazuje jedno i to samo ciśnienie, wówczas
obserwator przesuwa się wraz z cyklonem lub orkanem w jednym kierunku i z jednakową szybkością.
Tory cyklonów zawsze są wygięte w stronę połówki niebezpiefznej t. j. w prawą stronę na półkuli północnej i w lewą
Wskutek tego na półkuli pół
stronę na półkuli połudqiowej.
nornej w przedniej części cyklonu, zdążającego ku zachodowi,
wieją wiatry NO; po zmianie kierunku drogi cyklonu na północ,
w przodzie oka wieją wiatry O; i wreszcie gdy cyklon zdąża
ku wschodowi, w przedniej części wieją wiatry SO.
Na półkuli południowej na poclątku wieją wiatry SO,
w części drogi z kierunkiem południowym wiatry O i przy zdą.
żaniu cyklonu ku wschodowi wieją wiatry NO. (Rys. 31).
Stąd wynika prawidło:
Dla półkuli południowej:
Dla półkuli północnej:
Między równikiem i 30-tym
Między równikiem i 3'.J-tym
równoleżnikiem najwięcej nierównoleżnikiem najwięcej niebezpiecz!ly jest wiatr - SO.
bezpieczny jest wiatr - NO
Około 26-tego lub 30-tego
Około 3'J-tego równoleżnika
O.
równoleżnika - O.
Na południe od 26-tego
Na północ od 30-tego rówNO.
równoleżnika SO.
noleżnika Jeżeli obserwator znajduje się w jednej ze wskazanych
stref i zauważy właściwy niebezpieczny wiatr, który przy szybko
opadającym barometrze nie zmienia swego kierunku, wówczas
obserwator wraz ze statkiem znajduje się w najkrytyczniejszem
położeniu.
Jeśli

obserwacje wykażą prawdopodobieństwo
dokładne
napotkania oka cyklonu, wówczas należy zastosować następujące
przepisy:
Statek znajduje się w prawej
Półkul a pół n o cna. niebezpiecznej polówce cyklonu - zaleca się kurs bejdewind
prawego halsu; jeżeli w lewej bezpiecznej polówce - należy
uciekać baksztagiem prawego halsu, o ile jest to możliwe,
a gdy barometr zacznie wznosić się, wówczas można zmienić
kurs na bl'jdewind lewego halsu.
Statek znajduje się w lewej
pół ku I a południ o w a. niebezpiecznej polówce cyklonu - zaleca się kurs bejdewind
fewpgo halsu; jeżeli w prawej bezpiecznej polówce - należy
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baksztagiem lewego halsu, a gdy barometr zacznie
wznosić się, wówczas dobrze jest zmżenlć kurs na bejdewind
prawego halsu.
Obydwie pół ku 1e. - - Jeżeli statek znajduje się na samym
torze oka cyklonu, wiatr nie zmienia swego kierunku, a na sile
wzrasta, i barometr opada> wówczas należy niezwłocznie płynąć
fordewind do czasu, aż się wiatr zmieni, a potem zmienić kurs
na baksztag prm.e;ego halsu na półkuli północnej, albo baksztag
lewego halsu na półkuli południowej. ·
We wszystkich wypadkach trzeba starać się zwiększyć odległość od oka cyklonu, pomnąc, że cały obszar cyklonu rówZnacznie
nież postępuje z szybkością 20-45 km na godzinę.
odwietrze
przy
burzą,
z
walczyć
łatwiej jest sztormować, czyli
Z tego też pochodzącym, aniżeli przy wietrze zachodzącym.
wodu należy wybierać taki hals, przy którym wiatr odchodziłby,
chociażby dziób statku był skierowany w stronę oka cyklonu.
Stąd wynika, że na obu półkulach w prawrj polówce cyklonu
należy zastosować kurs bejdewind prawego halsu i wyczekać,
aż minie oko cyklonu; , w lewej polówce zastosować kurs brjdl'wind lewl'go halsu i również czekać, aż minie oko cyklonu.
W miarę oddalania się statku od oka cyklonu, barometr podnosi
się, wiatr przycicha i morze staje się spokojniejsze.
Poza tern należy pamiętać, że nie zawsze podnoszenie się
barometm jest dowodem szybkiego przycichnięcia wiatru. Przeciwnie, często bywa tak, że po przejściu oka cyklonu wiatr początkowo nawet wzmaga się na sile, a dopiero potem powoli
zaczyna przycichać.
Bardziej szczegółowe i wyczerpujące dane o charakterze
cyklonów, torach, pogodzie, jako też o zmianie wiatrów i sposobach manewrowania statkami, podają Locje tych mórz i obszarów wodnych, o których wiemy, że istnieją tam cyklony lub
orkany, a przez które przechodzi nasza droga.
Przy!dad: Oznaczyć położenie obserwatorn, który znajduje
się na ocea111e Atlantyd<im w szerokości 20° N i długości
65° W od Greenwich, w strefie cyklonów, podczas wiatru NO
i przy zmianie je~~o w kierunkt1 rurhu wskazówki zegara, jako
też przy obfitych opadach i obniżaniu się barometru o 2,5 mm
na godzinę.
Celem rozwiązania tego zagadnienia kreślimy na mapie lub
na przeźroczystym papierze prowizoryczną różę wiatrów (Rys.35.),
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przeprowadzając następnie strzałkę w kierunku drogi cyklonu.
W przykładzie kierunek ten będzie NW, gdyż podane miejsce
znajduje się na morzu Antylskiem, a fam p:111ują cyklony tropikalne, których tor przebiega przeciętnie w kierunku NW. Przecinając obszar cyklonowy, rozdziela go droga cyklonu i1a poPrzypatrzylewą.
łówki: niebezpieczną, prawą i bezpieczną wszy się obu połówkom (Rys. 35.), widzimy, że wiatry z ćwiar
tki północno-wsrhodniej są tylko w prawej niebezpiecznej połówce; oprócz tego w myśl reguły, że przy zmianie wiatru w kierunku ruchu wskazówi<i zegara i przy opadającym barometrze,
obserwator może znajdować się tylko w prawej niebezpiecznej
połówce i w przodzie oka, czyli w prawo od drogi cyklonu.
Pamiętając nadto, że obfite opady
Rys. 35.
mogą być tylko w okolicy oka, jaRożR
koteż biorąc pod uwagę opadanie
barometru o 2,5 mm na godzinę,
co ma miejsce przeciętnie na 100
lub 80 km od oka cyklonu, należy
przyjść do przekonania, że najprawdopodobniej punkt A wskaże nam
przybliżone miejsce w strefie, obję
tej przez cyklon. (Rys.35.). Punkt
A można sprawdzić. Wiedząc, że oko cyklonu znajduje się przeciętnie 8 rumbów w prawo od panującego północno-wschodniego
wiatru, czyli w kierunku SO, należy przeprowadzić odwrotny
rumb SO, t.j. przeprowadzić od oka linję w kierunku NW i na
tej linji odmierzyć 100 lub 80 km; wówczas otrzyma się przybliżoną pozycję statku. W ten sposób staje się jasne, że sytuacja
obserwatora jest dość groźna, gdyż znajdując się w punkcie A,
znajdufe się on w pobliżu drogi oka .cyklonu.
W danym wypadku najlepiej postqpimy, gdy na żaglowcu
będziemy sterowali bejdewind prawego halsu, czyli podług kompasu N, W lub NNW, i wyczekamy , , aż oko nas minie, barometr zarznie się podnosić, a wiatr i morze uspakajać się. Na
parowrn •zaś o silnych maszynach możemy ryzykować i sterować na SW, przecinając drogę cyklonowi.
Powyższe zagadnienie można rozwiązać również graficznie,
przy pomocy sztormowych róż wiatrów, które ułatwiają nam ogólm1 orjcntację. W tym celu wykreśla się na przeźroczystym
papi~rze różę wiatrów dla półkuli północnej według wzorn na

-100rys. 35., lub dla półkuli południowej podług wzoru na rys.
Można też wykreślić różę wiatrów podług wzoru
30.
na rys. 29.
Gdy wykreśli się już różę wiatrów, wówczas zaobserwowawszy kierunek wiatru, należy nałożyć różę na pozycję zliczoną na mapie tak, jak to widać na rys. 35. Strzałka, przeciwinna być skierowana na mapie
nająca obszar cyklonowy,
w stronę ćwiartki NW, a całą różę posuwa się tak, żeby przy
pozycji zliczonej był uwidoczniony ten sam kierunek wiatru,
jaki bezpośrednio został zaobserwowany; pozycja statku na mapie powinna być oddalona od oka cyklonu na I 00 lub 80 mil.
Zależnie od okoliczności zarządzi się odpowiedni manewr, posłu
gując się wyżej podanemi przepisami, lub tablicą kursów Dove'a,
któremi statki powinny płynąć w razie spotkania się z orkanami
lub cyklonami.
Tak dla półkuli północnej, jak i. dla południowej wskazał
on pod liczbami ód 1 do 17 wszystkie wiatry, osobliwie niebezpieczne dla statków w strefie tajfunów, idących w kierunku
NW lub SW.
Liczby 5-17 wskazują wiatry niebezpieczne w czasie przejścia orkanów zachodnia-indyjskich w pasie podzwrotnikowym.
Liczby 9-23 wskazują wiatry niebezpieczne w orkanach, pa•
nujących około wysp Bermudzkich.
Liczby 15-25 wskazują wiatry niebezpieczne w orkanach,
panujących w strefach umiarkowanych.
W trzeciej ' kolumnie tej tablicy wskazany jest kierunek,
w którym od obserwatora znajduje się oko orkanu.
W kolumnie czwartej wskazany jest kierunek zmiany wiatru.
W kolumnie piątej wskazane są kmsy i halsy, któremi statek winien iść w danych -warunkach.
W kolum11;1ch szóstej i siódmej wsk;1zane są zmiany wiatrów i kursy, lecz tylko dla najnifbrzpiecznifjSZfj części orkanu.
Jeżeli obserwator znajduje się w najniebezpieczniejszej
ćwiartce obszaru cyklonowego i ma kurs fordewind, !o często
zdarza się, że statek, posiadający wielką szybkość, posuwa się
naprzód prędzej, niż postępuje orkan, co wywoła zmianę wiatru
w kierunku odwrotnym do tego, który byłby obserwowany, gdyby
obserwator zajmował stanowisko stałe.
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TABLICA

DOVE'A

Półkula połnorna

Kierunek
L. wiatru na
p. początku
orkanu

Kierunek
na
oko

Kurs

Zmiany

Kurs,
którym

Zmiany

wiatru

należy

wiatru

I dla
ża

glowca

sterować

orkanu

1

4

NW
NWtN
NNW
NtW

5

N

6

NtO

1
2

3

NO
NO,O
ONO
O,N

o

OtS

7

NNO

oso

8
9
1'.J
11

NOtN

SOtO
SO
SOtS

12
1:3
14
15
16
17
18

NO
NO,O
ONO
OtN
O
01S

sso
S1W

oso

ssw

sofo

SWtS
SW
SWtW
WSW

SO

so,s

19

sso

20
21
22

S10
S

W 1S

S1W

2:3
24
25

SW 1S
SW

W,N
WNW
NW,W
NW

ssw

w

NW do W
NW,N - W
NNW - w
N;W - W
N -W
NtO - N
NNO - N
NO,N - N
NO - N
NOtO - N
ONO - N
O,N - N
O - N
OtS - O
OSO - O
SO,O - O
SO - o
SO,S - O
SSO - O
S10 - o
s -O

StW - S
SSW - S
SWtS - S
SW -

sI

SO
S01S

sso

NW - NI
NWtN - N
NNW - NI
NtW - N
N - O
N,O - ·oi
NNO - Oj
NOtN - Ol
& NO - O
] N0 10 E ONO - ()
:>--.
01N - O
2s:
O - S
OtS - S
.~ OSO - S
~ S0 10.- S
"t; I SO - s
-~ S01S - S
g SSO - S

S10
S
S1W
SSW
SW,S
SW
SWtW
WSW
W,S
W
W,N
WNW
NW,W
NW
NWtN
NNW
N,W bD
ro

a

o[

(l)

N

N10
NNO
NOtN
NO

N

S10

s

S,W
SSW
SW1S
SW

~
ro
..c

E
;
~
o..
(l)

·2
2
rfJ

~
·~

s

bł)
ro
-WN

-W
- W
-W
- w

Przy korzystaniu z powyższej tablicy należy zawsze pamiętać, że w niej pokazane sq zminny wiatrów, które marynarz
obserwuje, zajmując stanowisko stale, czyli na statku leżącym
w dryfie.
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TABLICA

Półkula

Kierunek
na
oko

Kierunek
L. wiatru na
początku

~-1

orkanu

I
2

s

1

orkanu

o
OrN

StO

3

sso

ONO

4
5
6

SOtS
SO
1
0

NOtO

7
8
9

oso

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ON
ONO
NO,O
NO
N0 1N
NNO
N'O
N
N,W
NNW
NW,N
NW

211

NO
NO,N
NNO
N10
N
N,W
NNW
NWtN
NW
NW 1W
WNW
W,N

so

o,s
o

w
W1S

WSW

sw,w
SW

I

I

DOVE'A

południowa

Kurs

Zmiany

Kurs,
którym

Zmiany

wiatru

należy

wiatru

I sterować

S,O

<l)

(J)

~

E
;>-,

W'S :::=
ONO - O WSW ro
.....
NO,O - O SW 1W o..
V
NO - o SW ·::1
NO,N - O sw,s 2
NNO - O ssw
u
NtO - o S,W V
s o~
N -o
N1W - N S10 bD
ro
NNW - N sso N
NWtN - N so,s
NW - N1 SO

O,N
ONO
NO,O
NO
NOtN
NNO
N,O
N
NtW
NNW
NWtN
NW

I-,

CF)

I

ca

s -o
-o
sso - o
so,s - o
SO - o
so,o - o 6
oso - o
OtS - o ..c:
o -N E

N
N,W
NNW
NWtN
NW
SOtO - S NW,W ~
oso - s WNW ~
..c:
OtS - s WtN

w

ża-

glow-

1

s -W
sp - s
sso - s
so,s - s
SO - s

o -s
O,N - o

dla

I

- N

-

;>-,

N V:::
N
N V
N 2
N

- N

I-,

if)

u

(1)

-W ·~
o
-W bD
ro
-W N
-W

-W1

Przy korzystaniu z powyższej tablicy należy zawsze paże w nieJ pokazane są zmiany wiatrów, które marynarz
obserwuje, zajmując stanowisko stale, czyli na statku leżącym
w dryfie.

miętać,
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Pogoda u zachodnich brzegów Earopy. - Na zako11czenie
praktyrznych wskazówek kilka słów o pogodzie i wiatrach, paWiadomo, że najnującyrh u zachodnich brzegów Europy.
zabmzef1 c1t111osferycznych jest raptowne
oznaką
prostszą
zwi~kszanie lub też zmniejszanie się ciśnienia atmosferycznego,
które wykazuje barometr, albo też ~wałtJwna zmiana tempemtury powietrza. Oprócz tego u zarhodnirh brzegów Europy
zwiastuje burzę w zimie pogoda ciepłJ i wil::;otna, oraz zmiana
wiatru w kienmku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara
(np. od N przez W do S). Jeśli burza już była, należy oczekiwać zmiany na gorsze.
U zachodnirh wybrzeży Europy często panują wiatry SW
i NO. Wiatr od SW w szerokośfinch umiarkowanych jest to
antypasnt, który opuścił się z górnyrh warstw atmosfery.
Wiatry SW nazywają tu równikowemi prądami powietrza. Są
to wiatry ciepłe i wilgotne. Podczas panowania SW barometr
stoi nisko i pogoda jl'st wilgotna z wielkienz zachmurzeniem.
Baromett opada, gdy wiatr NO ma się zmienić na SW, a
przejście to odbywa się przez SO, SSO, S czyli normalnym
Przy tych
mchem w kiemnku ruchu wskaz.ówki zeg~ra.
wi,1trach bywają zwykle obfite opndy. Zmiana trwa parę godzin,
poczem następuje wiatr SW.
Wiatr NO nazywa się tu polarnym prądem powietrza
i podczns jego panowama barometr stoi wysoko, a pogoda jest
zwyldf jasna i sucha. Barometr podnosi się wówczas, gdy
wintr SW ma się zmienić na NO, a zmiana ta odbywa się
przez NW, NNW, N czyli ruchem n~rmalnym. Przy tych
wi8trnch w zimie wydzielają się wielkie opady śnieżne.
Sztormy u zachodnich brzegów Europy panują najczęściej
od SW, przyczem wiatry mogri być obserwowane od rumbów,
znajdujących się między SO przez S do W.
W zimie, po wschodnich wiatrach, jeżeli barometr zaczyna
opadać, a termometr wznosić się, nal~ży oczekiwać SO wiatru,
który stopniowo zmieni się na SW, przyczem barometr powoli
Gdy zaś powieje wiatr SW, barometr zacznie
będzie opadał.
zwolna wznosić się i nastąpią silne opndy, po których mogą powstać silne wiatry WNW lub NW; niebo zwykle wyjaśnia się
i staje się dość zimno, czyli następuje oziębienie powietrza.
Bywa i tak, ale bardzo rzadko, że wiatr NW przechodzi na N
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bb NO. W tych wypadkach widać normalną zmianę wiatru t. j.
w kierunku ruchu wskazówki zegara.
Inaczej rzecz się ma, g-dy zmiany wiatru występują w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówki zcgarn. Jeżeli wiatr powraca
od NW przez W ku SW i pozostaje nadal gwaltO'lR.'llY, należy
Większa cz~ść
liczyć się ze złą pogodą tza dłuższy czas.
fokich wiatrów powstaje na zachodnim brzegu Irlandji, 1~oczem
rozszerza się na wschód .
.Jeźeli ·zmiana wiatru staje się rrngła i w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówki zegara, to sztorm u brzegów Irlandj i może
być od NW, podczas gdy u wschodnich brzegów Anglji i zachodnich Europy ten sam sztorm rozpocznie się wiatrem S
a nawet SSO.
Wiatry od S i SSO bywają wyjątkowo silne, wskutek tego,
źe tu spotykają się dwa prądy powietrzne: równikowy z polarnym, co wywołuje silne i raptowne zmiany ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury powietrza; burzom towarzyszą wów•
rzas grzmoty i pioruny.
bywają
to
za
ale
Sztormy od NO są bardzo niebezpieczne,
one rzadziej niż od SW. Niebezpieczność polega na tern, że
zjawienie się ich nie może być określone dokładnie zapomocą
pewnych oznak, gdyż ich nie znamy. Odwrotnie zaś sztormy
od SW posiadają nader charakterystyczne i pewne oznaki, jak
np. systematyczna i stopniowa zmiana ciśnienia atmosferycznego, oraz zmiana temperatury i wiatru. Sztormy od NO poprzedzane są zwykle bardzo niską temperaturą powietrza, wiatrami NW lub NNW, przy obfitym opadzie śniegu; następnie
niebo szybko oczyszcza się z chmur i wiatr zmienia się na NO,
przyczem morno zwiększa swą siłę.
Przy sztornrnch pół11ocno-wchodnicl1 wiatr bywa silny,
r5wny i stały, a wahania i zmiana wiatrów nic bywaj~l większe
nad 2-3 rumby, podczas gdy przy sztormie południowo-zacl10d
nim zminna wiatru wynosi często 6 lub nawet 7 rumbów
w kierunku ruchu wskazówki zegara.

28.

ANTYCYKLONY.

W ustępie 22. była mowa o formach izobar, które cham~
Izobary antykteryrnj,t wyż barometryczny czyli antycyklo11.
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cykfonowe posiadają formę nader nieprawi<;lłowy~h koncentrycznych obwodów kół. W strefie, objętej wyżem barometrycznym,
ciśnienie wzrasta od izobary zewnęfrznej ku _środkowi, a więc
gradient ma kierunek na ze~nąti-'z, czyli od centru1i1 ku obwodom,
wskutek czego powietrze roz,przestrzenia się od środka wyżu do
do sąsiednich stref zewnętrznych o ciśnieniu niższem. Ruch· powietrza nie odbywa się po promieniach, lecz dzięki wirO\vemu
ruchowi ziemi - w kierunku wężowatym, czyli spirnlnym. Wę
żyk wygięty jest na półkuli północnej w lewo, a na południowej
- - w prawo; wskutek tego powstaje ru(h wirowy dookoła wyżu
barometrycznego w kierunku rnchu wskazówki zegara na półkuli
Taki system
południowej.
półnornej i odwrotny na ·półkuli
powietrza ruchomego nazywa się antycyklonem· (Rys. 36. i 37.).
Rys. 36.
.
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Od kierunku gradientu wic1tr odchyla
ru111hów, a więc rnrneJ, niż w cyklonach.
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Obszar, zajęty przez antycyklon, bywa bardzo wielki i często
pokrywa całą Europę, a nawet Europę i pokaźną część Azji. Stąd wynika, że izobary w antycyklonach bywają bardzo odległe od ~iebie, czyli że gradient nie może być wielki. Rzeczywiście, daje
się zaobserwować, że w antycyklonach gradienty są słabe czyli
Ciśnienie
małe, a szczególnie w środkowej części obszaru.
w środku dochodzi do 770 mm, a czasami nawet do 791) mm
i wyżej. Stąd widać, że skoro gradient jest mały, to i wiatry
są słabe, a ponieważ najmniejszy gradient znajduje się w środku
więc i wiatry tam są najsłabsze, a powietrze posiada dążność do
zstępowania.

Siła

środka

ku obwoz powodu
Wskutek tego, że gradient jest
małych rozmiarów gradientu.
w antycyklonach mały, a izobary tworzą ogromnie różnorodne
postacie, wiatr jest nadzwyczaj zmienny. Z tej też przyczyny
nie udało się ułożyć ogólnych reguł dla antycyklonów na podobieństwo reguł dla cyklonów, które zaznajamiają nas z obrotem
wiatrów w różnych depresjach.
Jednak na podstawie długoletnich obserwacyj udało się
Rozróżniamy
sklasyfikować antycyklony i zbadać ich ruchy.
dwa rodzaje antycyklonów: stateczne czyli stale i czasowe.
Antycyklony stateczne powstają wskutek wiecznego rozkładu i stałej cyrkulacji powietrza w oceanie atmosferycznym
i są związane stale z niektóremi miejscowościami. Tak np. na
stan pogody europejskiej wpływają dwa stateczne wyże, czyli
antycyklony:
1) Azorski stały, trwający cały rok, a rozciągający się nad
Europą południową i częścią Atlantyku;
2) Syberyjski półroczny, trwający tam przez zimę, bardzo
rozległy, sięgający daleko na zachód i pokrywający często cen·
tralną Rosję, a nawet dochodzący do Polski.
Antycyklony czasowe zjawiają się nagle i przypadkowo,
zajmują obszary o wiele mniejsze niż wyże stałe, trwają niedługo,
przypuszczalnie przenoszą się i zanikają zupełnie tak samo, jak
Np. w tyle każdego niżu wędrownego wytwakażda ' depresja.
rza sięĄ_ większy lub mniejszy wyż, -powstający jako równowaga
cyklonu, który wędruje tą samą drogą i z tą samą szybkością,
co i niż. Naogół bardzo trudno sprawdzić ruch postępowy
środka antycyklonu, gdyż, jak już wiemy, nadzwyczaj trudno go
dom.

wiatru w antycyklonach wzrasta od

Środek antycyklonu

występuje

niewyraźnie
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Jeżeli zaś będziemy opierali się na maparh synowyznaczyć.
ptycznych, to prLyjdziemy do wniosku, że antycyklony nie przenoszą się Jak cy/dony, lecz tylko posiadają ruch wahadłowy,
przesuwając swe izobary w jedną lub drugą stronę, co wytwarza pozorne przenoszenie się anty1yklonu.
Antycyklony 1zasowe występują najczęściej w Ameryce
W Ameryce antycyklony często wypółnocnej i w Australji.
pełniają przestrzef1 między dwiema depresjami i tak powstały
twór wędruje w jednym kierunku. W Australji antycyklony przechodzą w ciągu roku 41 razy kolejno od zachodu ku wschodowi. Między antycyklonami kolejnemi wytwarza się często niż,
czyli pogłębienie atmosferyczne, zwane „doliną", które powoduje gwałtowne nawał11ice, zwane tam „ bursters".
Stan pogody w strefie antycyklonu. - W samym obrębie
panowania an~ycyklonu pogoda zmienia się od środka ku obwodom. Dokoła środka antycyklonu panuje pogoda piękn'a, gdyż
powietrze zstępuje. W obszarach krańcowych zaś pogoda bywa
zmienna, gdyż na obwodach antycyklonu (ze zniżką barometryW środku antyrzną) często tworzą się depresje drugorzędne.
cyklonu panuje spokój powietrza, z lekkiemi powiewami wiatru
z kierunków różnych, często zmiennych i trudnych do określe
Przy posuwaniu się od środka ku krańcom pogoda naślenia.
ogół psuje .się i zmienia zależnie od części obszaru antycyklonowego. W częściach północnych, północno-wschodnich i wschod.
nich obszarów antycyklonów, wytwarzających się nad Europą,
gdzie panują wiatry SW, W i NW, idące z nad Atlantyku
(Patrz rys. 36.), wydziela się największa ilość opadów, a wiatry
często mają charakter nawałnicowy.
W lecie, gdy panuje antycyklon, wiatry nie osłabiają
ogrzewania powierzchni ziemi przez promienie słoneczne, co silnie wpływa na podniesienie temperatury powietrza całej okolicy.
Dlatego w lecie panują upały przy jasnej i pięknej pogodzie tam,
gdzie znajduje się wyż barometryczny. Podczas nocy zaś powietrze może znacznie oziębić się, a ponieważ w dzień wchło
nęło ono znaczną ilość pary wodnej, więc przy nagłem oziębie
niu następuje kondensacja pary w postaci mgły po.rannej i. rosy,
które też są zwiastunami pi~knej pogody. W zimie, gdy powierzchnia ziemi traci olbrzymią ilość ciepła wskutek wypromieniowania, powstaje wielkie oziębienie atmosfery, które zwiększa
się, jeżeli ziemia jest pokryta śniegiem, albowiem śnieg silnie
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odbija i rozprasza promienie stofira 1 ozięh1~1 dofne wmstwy
atmosfery. Wywołuje to w obszarach antyryklonowych w zimie
silne mrozy przy jasnej luh najwyżei mglistej pogodzie~

29.

DEPRESJE .. DRUGORZĘDNE, TORNADO! TRĄBY
DRUGORZĘDNE

I IZOBARY

'

Depresje drugorzędne. - Oprócz depr~syj zasadniczych
istniej~ jeszcze małe wiry atmosferyczne, któ're nie się~u1jq de~
górnych warstw atmosfery i noszą nazwę dfpresyj drugorzĘd
nych. Powstają one zwykle w obrębie depresyj zasadniczych.
czyli wielkirł1 i tnO'.;ą wytwarzc1ć hardzo poważne zaburzenia
atmosferycme; np. w Ameryce Pół110 c11eJ te, zdawałoby się!>
malutkie wiry wytwarzają powszechnie rnanc ,~tornado". Depresje drugorzędne posiadają izobary tef~o samego kształtu, C<)
i depresje wielkie, tylko obszar, przez nir~ objęty, jest znar rnie
Wiry małe powstają na o'.J~~zararh, zajętych przez;
mrner;;zy.
d~presję wielką. zwykł~ po prawej stronie irh toru, czy.Ii w
połówce nieb~zpiccznej, al'.)o też w południowej lub południo\\'O·
zarf10dniej części ohsz;mi ryklonowcr~o. Obir~ depresje t. jwielka i dru;orzędn,1, utworzywszy się, trwajq niezależnie j ?ci 11c1
od drugiej. System izobar, charakterywjących depresję dru ;0rzędnq, twotzy na rmnc.!ch synoptycz~1ych t. zw. ,,zatokę bara-Jcd11:1kż~ ,,zatoku barom~try 1wa" nie znwszc wier-metryczną".
nie określa IY)w_;Lnvani~ depre:;;ji drugorzędnej. A więc mając
Liki układ izobar, n~!leży tylko przypuszczać tworzcme się
depresji drugom;dncj.
Okres czasu trwania cl ~presyj drugmzędnyr·h zwykle jest
krótki, wyrażający się zaledwie kilku ~odzirrnn1i.
Ruch postępowy deprc~ji drn;;orzędncj odbyw.i się równolegle do toru depresji zc1:;;adniczcj z szy~)knści~ nieco wi\kszq, niż u depresji zasadniczej, wywoł11j,1 c przez to bkie
wrażenie, jak gdyhy depresja drugorz\dna krążyła dokoła depresji rns,1c'11irz::j. Ten ruch wirnwy odbywa się w kierunku
odwrotnym do ruchu wsk~1zówki ZC}!:ara. Bywa jC'cln:1k i fok,.
że szybkość posh;powa u depresji clrngom~d11cj jest mniejszćl,
wówcza3 mamy wrażenie odwrotne, t. J. że depresja clru~o1

0
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rzędna krąży dokoła zasadniczej w kierunku ruchu wskazówki
zegara.
Miejsca, przez które przenosi się depresja dmgorzędna,
nawiedzane są przez obfite opady i silne zaburzenia atmosferyczne, które nie bywają długotrwałe. Najsilniejsze wiatry są
w tych okolicach, w których wi~ją w kierunku wprost przeciwnym do wintrów depresji zasadni,..,zej.
Tornado, trąby i sz.~waly czyli nawa!nicC'. --- Tornado są
to nader gwałtowne wiry powietrzne o kolosalnej sile, z szybk'ością wiatru do 50 m na ~ekundę.
Pojawiają się one zwykle
z ulewą lub gradem. Oprócz Ameryki Północnej spotyka się
tornado również u zachodnich brzegów Afryki, gdzie mają znacznie mniejszą siłę i podobne są raczej do nawałnic czyli
szkwałów.
W Europie, chociaż czasem zjawiają się wiry powietrzne o znacznej sile niszczącej, nie posiadają one an i tej
gwałtowności ani też tej siły, co tornado amerykańskie.
Te
ostatnie są prawdopodobnie wytworem trąby powietr~nej, połączonej z gwałtownie zstępująrym oziębionym prądem powie trza. Szybkie zstępowanie powietrza oziębionego bez wąt
pienia wi11110 wytworzyć prąj w3tępujący powietrza ,iepłego,
wy ;adc.;o przez powietrze oziębione. Jeżeli ruch wst\pujący
powietrta odbywa się w takich warunka,..,h, że powietrze jest
ciepłe i wil:~otne u dołu, a suche i zimne u góry, to wytwarzają się nader przychyln~ warunki dla formowania się silnych
wirów powietrznych, które stają się widoczne dla obserwatora
tylko w tym wy;adku, gdy ich zarysy uwydatniają się obecnośrią pyłu i skondensow,mcj pary wodnej z pianą.
W tornado ~1111eryka(1ski,,. h okres trwania porywu wiatru,
w każdym pu11k .-ie jego dro~i, rzadko kiedy przekracza jedną
Jlli11utę, lecz w tym lm>tkim czasie, a czJ3mni nawet błyska
wi-::-znie, tornado tworzq spustoszenie tak silne, że niczem nie
ustępują najgwałtowniejszym cyklonom tropikalnym.
Tornado powstają zwykle w południowej części depresji
i postępują w Ameryce od SW ku NO, na wschód od gór
Skalistych, z prędkością około 40-50 km na godzinę. Przeważaj;1cy kierunek porywów wiatru zgodny jest z kierunkiem
postGpowego ruchu ton:ado. O ile wiadomo z obserwacji, tornado, podobnie jak tr~1ha powictrrna, zaczyna się w górze,
w obłokach, a potem opuszcza się na ziemię na podobict'1stwo
olbrzy111i<'j ir,1hy.
1
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Przed Zj,1w1e111cm się tornado temperatura warstw niższyr 11
powietrza bywa zwykle bardzo wysoka. W lecie daje ~ię zauważyć niezwykła parność powietrza; spuszczająra się prawie
do ziemi orkaniczna chmura zbliża się z prędkością około
15-20 m na sekundę. Ulewa z gradem towarzyszy zwykł'= temu
zjawisku, które swoją siłą i błyskawiczne śr ią prędzej podobne
jest do eksplozji powietrza, niż do porywów wiatrn. Rzadko
kiedy zdarza się zaobserwować średnicę wiru, przewyż.:,za\1cą
kilkaset metrów; zato wysokość wynosi okcło 1 km, gdyż wiry
Szerokość pasa spustoszefr
sięgają do dolnej granicy chmur.
nie przekracza zwykle pół mili, podczas gdy długo~ć tego pasa
wynosi 3-1300 km. Na drodze swej niszczy tornado wszystko:
drzewa, budynki, a nawet porywa z sobą ludzi i całe zaprzęgi
wraz z końmi, przerzucając na ogromną odległość.
Wiry powietrzne o jeszcze mniejszych rozmiarach noszą
Ich siła nisz,zą"a (hwilami
nazwę trąb lądowych i morskich.
równa się sile cyklonów. Wygląd irh jest taki, jak gdyby chmura
orkaniczna, wpełnie nieprzeźroczysta, opuszczała się swoim odrostkiem na ziemię i łączyła się z wodą morską lub na lądzie
z piaskiem, tworząc raptownie słup wężykowaty. Uformowawszy się, chmma zaczyna szybko zmieniać miejsre, a wraz
z nią posuwa się także tqba czyli słup wodny alho piaskowy,
Zjawisko trwa zwykł~ krówciąż wchbmiając wodę lub piusek.
tko, około pół godziny, poczem słu:) pęka i cała masa wodna
z wielkim łoskotem opada, silnie burząc morze. Trąhy morskie
są niebezpieczne nawet dla większych żaglowców.
Średnica wiru nie bywa większa ponad kilkadziesiąt metrów, a wysckość jest U1ka jak u tornado, gdyż trąby powietrzne
Trąby spotyka się wszędzie,
sięgają do dolnej gramcy chmur.
a szczeg()\nie często w strefie ciepłej i w okolicach wybrzeży
wysokich, skalistych. Mimo małych rozmiarów posiadają trąby
niekiedy bardzo wielką siłę. Przechodząc nad lądem, trąba
wsysa ogromne masy piasku, pyłu, a nawet i cięższe przedmioty,
przenosząc je na wiGksze odległości. Przechodząc nad morzem,
trąba silnie spienia i wzdyma wodę, tylko na niewielkiej przestrzeni, oraz wyrzuca strumienie na 8-1 O m w górę. Obłoki
pyłu, pary wodnej i piany otaczają podstawę trąby, od której
oddziela się rienki i długi słup wodny, łączący się 11 góry
z ciemną orlrnniczną cł!m~1rą. Często bywa i tak, że trąba,
opuszczaj,ic się w postaci odrostków chmury, wcale nie do-
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Na:cmtast zawsze łączy sic:;
rllodzi do powierzrh:1i wody.
Si~.
rozwi11ięciu
pcłnem
przy
z wodą
Nakoniec należy w3pomnieć jeszcze o wiatrach gwałtow11ycl1, lecz nietrwających długo i noszących nazwę szkwałów
rzyli nawałnic. Nazywamy tak krótko trwający, gwałtowny poryw wiatru, któremu zwykle towarzyszy ulewny deszcz, krupy,
Nawałnice są zjawiskiem krótkotrwałem, rzadko
śnieg lub grad.
ponad 31 minut.
Istnieje przypuszcze11ie, że szkwały powstają wskutek
gwałtownego zstępowania górnych warstw atmosfery, co nastę
puje, gdy strumie(1 zimnego powietrza przepływa górą nad
więcej ogrzaną masą powietrza, posiadając tak niską temperaturę,
że zmiana temperatury przekracza ½ 0 lub 1°C na każde 100 m.
Zstępująca masa powietrza napotyka wszędzie u dołu mniej
gęste powietrze, a dzięki temu przy zstępowaniu może rozwinąć
nader wielką szybkość czyli siłę.
Izobary drugorzędne. - Wiadomo z ustępu 22., że koncentryczna postać izobar odpowiada cyklonom i antycyklonom;
jednak z map synoptycznych widać, że izobary posiadają różno
rodne kształty, które stoją w ścisłym związku z przebiegiem
pogocty, jak to wykazały obserwacje.
Izobary, tworząc{' wąwóz lub siodło. - Wąwozem lub
siodłem nazywa się obszar, zawarty pomiędzy dwoma wyżami
barometrycznerni i dwoma niżami, rozmieszczonerni na krzyż,
wskutek czego wytwarza się strefa o wysokiem ciśnieniu. (Rys. 38).
Rys. 38.

Pogoda w takiej strefie jest zmirmza, z częstcmi burzami.
Temperatura poWiatry są słabe, gdyż gradient jest mały.
wietrza w lecie jest bardzo wysoka.
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Gdy obszar objęty jest przez wysokie c1.srnenie i rozdziela
dwie depresje· (czyli niże barometryczne), idą(e jedna za drngq,
to wytwarza się strefa, którą nazywamy "miedzą". W takiej
strefie pogoda jest piękna, le('z trwa krótko, gdyż następujący
niż przynosi z sobą niepogodę.
Izobary o kształcie klina lub litery V. - Taki układ izobar wskazuje na silne zaburzenia atmosferyrzne wytwarzające
nawałnice. (Rys. 39.)
Rys. 39.
1

izobary o

kształcie

V.

Jeżeli przez wierzchołki za;{iGć przeprowadzimy Iinję. wówczas otrzyma się t. zw. lillję nawałllic (Patrz rys. 39 i linję AB),
która przechodzi przez m1cJsrowosc1, nawiedzone nawałnicą.
Kierunek linji t,~j zwykle idzie od zachodu ku wsrhodowi. lzohary, tworząre liter<:~ V, zawsze są bardzo skupione w mtcJscach, gdzie si<: tworzy V, ,, więc gradient w tych llliejscnch
jest wielki - stąd zrozumiała jest wielka siła wiatru. Różne
zaś 11<vhyl~11ia izobar do linji nuwałlllc wyjaśniają nam różne
kierunki wiatrów, szybko się zmieniających.
Wielkie skupienie izobar po linji 11aw,1łnic powoduje silne
i nagłe wzniesienie sit; barometru (na barografie pióro zakreśla
z,12ębienie, zwane dziobem burzy).
Dla mmynarzy stan pogody z 11aw,1!11ica111i jest bardzo niebezpieczny. Bywały nawet wypadki, że okręty mniej~zyc11 rozmiarów gin~ły podczas tej krótkotrwałej burzy. N,1 lądach z,1ś
przejście nawałnicy cz~:;to zostawia po sobie zastraszajqcc
skutki.
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Izobary prostoli!llj,zr. - Jczeli izob<li'Y niżu są linjami
rozcią~łemi i równoległemi cło izoba_c wyżu, wówczas izobary
pomiędzy niżem, a wyżem stają się linjami prostemi i tworzą
Po~oda w takim układzie uzaleukład izobm prostolinijnych.
żniona jest od kierunku izobar prostolinijnych, oraz od położenia
O ile izobary skierowane są od zawyżu barometrycznego.
chodu ku wschodowi, a wyż umieścił się na południu, wówczas
należy ocz'.::kiwać w Europie środkowej i zachodniej wiatru od
SW z obfitemi opadami; o ile zaś - od północy Im połud
niowi, a wyż umieścił się na wschodzie, wówczas należy oczekiwać wiatrów od SO z nis1q temperaturą w Europie wschodniej, z deszczami w środkowej, ciepłem w zachodniej i suchą
pogodą w północnej.
Jeżeli izobary są skierowane od północy ku południowi,
a wyż znajduje się na zachodzie, wówczas wieją wiatry NW
z chłodem i opadami (w lecie deszczem, w zimie śniegiem).
Izobary w postaci „przełęczy". - Jest to .qkłact: tworzący
część wyżu barometrycznego i charakteryzujący antycyklon, zawarty między dworna niżami barometrycznemi czyli cyklonami.
Taki charakter izobar tworzy zwykle wielkie zgęszczenie ich·
i wielki gradient; stąd zaś prawdopodobne są wichury o sile
bardzo rozmaitej.

30.

PRZEPOWIADANIE POGODY

Dobra lub zła pogoda zależy od rozkładu czynników meteorologicznych. Zachodzi przeto kwestja, jakie czynniki wpły
wają na pogodę wzglGdnie niepogodę? Stan oceanu atmosferycznego charakteryzują najdokładniej . cztery czynniki meteorologiczne, mianowicie: ciśnienie atmosfery, temperatura powietrza,
jego wilgotność i wiatry czyli prądy powietrzne. Od dokład
nej znajomości tych czynników i ich przedstawienia na mapach
synoptycznych zależy możność przewidywania dobrego lub złego
rozkładu atmosfery, gdyż chwilowy stan teraźniejszy kryje
w sobie przyczynę wszystkich. zmian na przyszłość.
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Żadna nauka nie jest w tym stopniu, co meteorologja synoptyczna, zawodna, to też przepowiednie pogody nie mogą
być pewne i dokładne, lecz tylko przypuszczalne.
Wobec zawodności meteorologji synoptycznej posługujemy
się nadto w przepowiadaniu pogody prawidłami, które ustalono
przez wieloletnie doświadczenie. Np. powszechnie znane jest prawidło, że po upalnem lecie nastGpuje ostrn i mroźna zima, i odwrotnie. Dla Europy środkowej prawidło to daje się wytłuma
czyć po prostu: o ile niż letni nad lądem azjatyckim występuje
wybitnie, wówczas rozprzestrzenia się daleko na zacl1ód, powodując upalne lata w Polsce, czyli wytwarza się lato o klimacie
kontynentalnym; o ile jednak wyż azjatycki w zimie występuje·
wyraźnie, zajmując obszar wielki, wówczas powstaje ostra, mroPrzytem zauważono, że półroczne wyże i niże azjaźna zima.
tyckie zwykle kompensują się, czyli o ile niż letni jest wybitny,
o tyle trzeba oczekiwać wyżu również wybitnego. W innyrh
zc1ś latach niż letni i wyż zimowy nad Azją występują niewyraźnie, są słabe albo daleko rozmieszczone od Europy środko
wej, natomiast wyż Azorski i niż Islandzki są wybitne; wówczas
powstają w Europie silne wiatry zachodnie, przenikające w głąb
kontynentu i powodujące lata zimne i dżdżyste, a zimy łagodne·
czyli wytwarza się klimat morski.
Słowem, przepowiadanie pogody opiera się dziś na rozkładzie czynników m ~teorologi znych, a szczególnie na izobarach·
kreślonych na mapach synoptycznych i na prawidłach em pirycznych.
Posługając się znanemi czynnikami z dohy bieżącej, wykreślamy mapG izobarową w celu wyzn,1czcnia stmm pogody_
Mapa synoptyczna wsk,1że, gdzie się z11ajduje111y: w obrębi e
niżu czyli cyklonu, czy też w obrębie wyżu czyli ;_rntycykl onu
lub też na obszarze, objętym przez d e presję dru g om~dną. Wyznaczywszy na mapie kierunek wiatru i prawdopodob11;_1 jego
szybkość, przystr;pujemy do określania przypuszczalnego rozkładu izobar w1 dobę następną, co umożliwi przepowiedzenie
stanu po~oJy na następne 24 godzin. Przy oznaczaniu przypuszczi.ilne,go rozkładu izobar na dobę przyszłą należy posłu
giwać si~ wypadkami analogicznemi, poprzednio notowa11c111i lub
prawiclłami cmpirycznemi.
Tu nadmienić trzeba o analogji map i 11icktórycL1 pra.-0

widłach.
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Przez systematyczne st11djowa11ie map synoptycznych zdobywa się umiejętność wytwarznnia w umyśle schematu, podług
którego odbywa się przesuwanie izobar i przyjmowanie przez
Wiedzqr, jak izobary były
nie tych lub innych kształtów.
ukształtowane na mapie dnia poprzedniego i znając czynniki
meteorologiczne doby bieżącej, wnioskujemy o zaszłych zmianach, a na podstawie analogji przypuszczamy, że podobne zmiany
winny zajść również w dobie przyszłej. Często j~dnak nasze
przypuszczenia są mylne, gdyż operujemy wyłącznie czynnikami,
pochodzącemi z warstw dolnych atmosfery, natomiast zupełnie
nie uwzględniamy zmian, zachodzących w warstwach górnych,
chociaż one mogą być_ decydujące.
Co się tyczy prawideł, to mogą one być niejako włas
nością prywatną meteorologów, którzy posługują się niemi przy
przepowiadaniu pogody, albo też stały się własnością ogólną.
Niektóre z nich zamieszcza się:
1) Z doświadczenia wiadomo, że antycyklony czyli wyże
z dnia na dzie11 przesuwajćl się nieznacznie. Z powodu olbrzymiej rozległości antycyklonu i właściwego układu izobar obserwatorzy, znajdujący się w części środkowej tego wiru, pozostaną
w nim najprawdopodobniej przez kilka dni z rzędu. Jednak
mogą być i t.1kie wypadki, że silna depresja zniszczy w ciągu
najbliższych 24 godzin część antycyklonu, a więc obserwator
może znaleźć się poza obrębem wpływu wyżu.
2) Naogół biorąc, kierunek drogi depresji jest wskazany
przez jej kierunek pierwotny. Depresje chętnie omijają okolice,
w których p,111ujc wysokie ciśnienie albo antycyklon, pozosta\\'iaj~c go po prawej stronie S\\'ego toru. Tu dodać trzeba, że
średnia
szybkość
po3h;powania depresyj wynosi 3·1 km na
goclzinG lub 7S') km na doh~.
O ile drpresja pogłębia się
szyb!wść wzrasta, a gdy wypr!nia się szyb!wfr maleje.
:"3) Jeżeli wiatry cykloniczne s,1 za mornc w stosunku do
gradientów, to cyklon słabnie czyli wypełnia się, jeżeli zaś
wiatry s,1 L,I słabe w stosunku do .. grndicntów, to cyklon pogłębia się.
(Patrz tablicę na str. 80.).
4) ,, W,lwóz h,1 rornetryczny" czyli „ siodło" przes11wa się
bardzo wolno, tak, że obscrw,1tor, dziś zn;ijcllljqcy siG w środko
wej dziedzinie bkicj depre:)ji, prnwdopodobnie pozostanie w niej
jeszcze 1 1rnzaj11trz.
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5) Depresja, w której oku panuje nie c i~za, lect silile
wiatry, zanika w cią~u doby, tworząc w środku wyż barometryczny.
6) Dwie depresje z wiatrami rozbieżncmi, rozdzielone obszarem o ciśnieniu wysokiem, dążą do złączenia się w jedną
depresję o sile znaczniejszej, niż była każda z osobna.
7) Wszystkie depresje, najchodzą1·e z oceanu, z wiatrami
o sile nieznacznej w stosunku do gradi~ntL·, wstępując nad
kontynent, nie dążą do dalszego przesuwania się, l2cz zatrzy Zdarza się nawet i tak, ż2 depresja bywa
mują się w miejscu.
odrzucana ku miejscu swego powstania prz~z wyż::.zc ciśnienie.
Oczywiście tyrh kilka prawideł podaje się tylk o przykła
dowo. Przy sperjalnem studjowaniu meteorologji synopfyrznej
należałoby zebrać ich znacznie więcej, gdyż im więcej takich
prawideł, sprawdzonych praktycznie, posiadają meteorolo;::owi e„
tem pewniej i dokładniej przepowiadają pogodę.
W czasach ostatnich znane są przepowiednie G. Guilberta ,,
który opisał swą metodę w książce: ,.Nouvelle rnethode de
previson du temps". Metoda Guilberta polega na całym szeregu
reguł, które dotyczą pogłębienia, wypełnienia i biegu depresji „
oraz antycyklonów i drugorzędnych układów izobarowycll.
Gdy nie posiadamy ani telegramów meteorolo ~1cznych ani:
map synoptycznych, wówczas możemy próbować przepowi,1dać
wskazaniami barometru, kieru!l,~icm:.
posługując się
pogodę,
wiatrów i biegiem chmar.
Mówiąc o wskazaniach barometru, rozumie się wskazania„
zredukowane do poziomu morza.
Zwykle bywa pogoda piękna przy wyż::-zcm ciśnieniu atmosfery od 765 mm, a przy 740 mm - panuje niepogoda; stą d
wynika, że jeżeli barometr wskazuje poniżej 76') mm, to należy
przypuszczać, że obserwator znnjdujc się w „ wąwozie barometrycznym", a zatem można spodziewać się burzy.
Jednak nie tyle są ważne wskazania barometru, co zmiana
wysokości słupa rtęci, czyli zmiana ciśnienia barometrycznego„
którą najlepiej uwidoczniają barogrnfy.
Niżej podaje się kilka reguł, dotyczących wskazafl barometru, biegu chmur, wiatru i t.p.
1) Jeżeli barometr, wskazując średnic ciśnienie, przy jnsnem
niebie lub cienkich warstwach obłoków cumulus, wnha sit;,.
- obserwator znajduje się niewątpliwie w strefie wyż.u bara1
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więc

możemy

liczyć

nJ

po::;odę

suchą,

cichą

i i::uez dłuższy czas stałą.

2) Jcż':'li w czasie pogody pięknej barometr zacznie opadać raptownie i obserwator zauważy szybko przepływc1jqce
o:1łoki cirrus, których kierunek biegu często jest przeciwny panują~ym wiatrom u dołu, wówczas należy przypuszczać, że
zbliża się dcpr~sja, a z ni[! nicpngoda na czas dłuższy.
3) Prz:; op.:iclajc1cym barometrze, wzrnstajqcej sile wiatru
·
i niebie pokrytem chmurami, należy przypuszczać, że zbliża się
depresja. Jeżeli barometr qadal opada, to depresja albo zbliża
się, albo też pogłębia się; wówczas niema nadziei na prędką
poprawę pogody; gdyby zaś barometr za"z,tł wznosić się, to
należy przypuszczać, że depresja albo oddala się, albo też wypełnia się, a więc i stan pogody winien polepszyć się.
4) Gdy obło!d rozchodzq się wachlarzowa od jakiegokolwiek punktu widnokręgu ku zenitowi, - wówczas należy
Gdy zaś na
oczekiwać wiatru od tego punktu widnokręgu.
widnieje wielki jednolity obłok z wierzchołkiem
widnokręgu
należy oczekiwać
spłaszczonym i krawędziami podnie~ionemi, silnych wiatrów od strony wzniesionych krawędzi.
5) Gęste i ciemne, jakby niernrhorne, z miedzianym odcieniem obłoki, które pokryw,1ją całe niebo - zwiastują niew,ttpliwie burzę; lecz i niezwykle przeźroczysta atmosfera przy
wielkiej refrakcji - wróży nam deszcz lub burzę.
6) Jeżeli niebo zachmurzone wyjaśnia się, a obłoki zbierają się w jednej części widnokręe;u, wówczas należy spodziewać się z tej części silnego i długotrwałego wiatru.
7) W lecie błyskawice na widnokręgu przy czystern niebie przepowiadaj,l cich,4, ciepłą i piękną pogodę.
8) Podczas burzy, jeżeli jest wiGcej grzmotów, niż błys
spodziewać się trzeba wiatru z tej strony, gdzie
kawic grzmi; jeśli zaś błyskawic jest więcej, niż grzmotów - będzie
deszcz.
9) Wystąpienie mgły lub ostrego wiatru po opadzie deszczu wskazuje zmianę pogody ku lepszemu; natomiast mgła
pięknej jest
podnosząca się i tworząca obłoki po pogodzie
oznaką burzy.
10) Mgła na zachodzie widnokręgu podczas pięknej pogody wskazuje zmianę pogody ku gorszemu.
Oprócz tych og<Hnych spostrzeżef1 jeszcze wskazania haro-

-

118 -

~1etryczne również mogą poniekąd służyć jako oznaki zbliżającej
~ię zmiany pogody:
1) Stałe wznoszenie się barometru odpowiada stałej pię
knej pogodzie, natomiast szybkie ale krótkie wznoszenie się barometru wskazuje tylko na chwilową poprawę pogody.
2) Przy pięknej pogodzie i niskim stanie barometrn nagła
zwyżka barometru jest oznaką silnych zaburzeń ~tmosfery.
3) Jeżeli barometr opada nagle i nisko, to należy przypuszczać, że zbliża się de;:nesja o wielkiej sile, a więc z silnym
wiatrem i słotą kilkodniową; gJy zaś przypllszczeni a nasze
osiągnąwszy stan najniższy
sprawdzą się, wów('zas barometr - pocznie wznosić się bardzo powoli.
4) Jeżeli barometr opada nasle, lecz opadanie szybko
ustaje, to spodziewać się należy nawałnicy. Opadanie barometru powolne, przy którem zmiairn ciśnienia występuje niewyraźnie, zwykle nie oznacza poważnych zmian pogody.
Jeżeli zaś zdarzy się, że nie posiadamy barometru, można
opierać przepowiednie pogody na oznakach, dostarczanych przez:
stan atmosfery, świat zwierzęcy i roślinny.
Prognoza podług wschodzącego slo,ica. - Jeżeli przed
wschodem słońca widnokrąg w miejscu, w którem słorke się:
zjawia, jest czysty i Jasny, a z przeciwnej strony posiada barwę
to bezwątpienia
różową z silnie występującq linją horyzontu Natomiast należy oczekiwać niepogody„
będzie ładna pogoda.
gdy widnokrąg na wschodzie jest mglisty, pokryty czerwoną
mgłą, która zakrywa sło(1ce, albo też gdy słol'1ce wychodzi z za
gęstych obłoków przy czerwonym widnokręglt.
Prognoza podług zachodzącego slo,źca. - Gdy niebo jest
barwy różowej, a obłoki zabarwione na kolor jaskn!wo czerwony
przy różowej lub żółtej barwie tarczy słonecznej i tak czystym
• horyzoncie, że dokładnie widoczny jest zachód sło{1ca - należy
Jeżeli zaś część tarczy zachodzą
oczekiwać pięknej pogody.
cego słońca pokryta jest obłokami, a promienie niejako przebijają się przez te obłoki o barwic jaskrawo-czerwonej lub też
jaskrawo-żółtej, w takim wypadku należy oczekiwać złej pogody.
Prognoza podlng księżyca i gwiazd. - Jeżeli księżyc jest
jasny, a krawędzie jego tarczy wyraźnie występują - to będzie
Ksi~życ blady, niewyraźny, otoczony
piękna i sucha pogoda.
wieńcem - obiecuje złą pogodę. Czerwona barwa tarczy księ_
życowej przy wschodzie księżyca - - zapowiada wiatr.
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gwiazd i silna irh jaskrawość wskazują prawdoSłabe zaś światło gwiazd przy czypodobną zmianę pogody.
stcm niebie zwiastuje burzę.
Prognoza WC'dlug zachowania się zwierząt i ptactwa.
Znana jest właściwość niektórych roślin, że przy zmianie stanu
wilgotności otwierają 1~,~ zamykają swoje kwiaty, albo też prostujq łodygi lub wypuszczają kropelki płynu na końcu swych
listków. Ale rzy zwierzęta i ptaki mogą zwiastować deszcz
i woc:::óle niepogodę? Na to pytanie dają meteorologowie odpoA jednak lu J prosty do dziś Jeszcze
wiedź raczej przcrząq.
zachowania się zwierząt
podstawie
przCi)Owiada pogodę 1m
i ptaków. Z tern należy się liczyć, gdyż bczwątpienia mogą
one zwiastować powiększenie się wilgotności powietrza, a wiadomo, że wilgotność sprzyja pojawieniu się opadów. Naprzykład zauważono, że gdy morskie ptaki rano odlatują daleko
w morze, to zwykle zapowiadają piękną pogodę i wiatry umiarkowane, jeżeli zaś trzymają się koło brzegów, a nawet czasami
przepowiadają burze i silne
odlatują w ·głąb lądu, wówczas
wic1try. Albo jeszcze: jeżeli jaskółki lub gawrony trzymają się
koło swych g1iiazd i krążą nad samą ziemią lub wodą, jest to
zapowiedź deszczu lub wiatru.
Obfitość

* * *
Z tego, co wyżej powiedziano, widać, że nawet nie posiadając map synoptycznych, n.p. na statku, możemy przewidywać
stan pogody, przynajmniej na najbliż~ze 24 godzin, o ile posiada się barometr i zwróci się uwagę na ogólny stan nieba,
morza oraz na kiernnek wiatru i chmur.
Tu jeszcze dodać trzeba, że zmiany pogody następują
zwykle w momentach wschodu, zachodu i kulminacji księżyca
szczegól11ie w dniach syzygji t.j. w okresie nowiu i pełni; nadt;
lokalne zmiany pogody zachodzą CZGSto w momentach zmian
przypływu na odpływ i odwrotnie.
W ko11rn kilka słów o przewidywaniu pogody na czas odDziś istnieje hipoteza, zresztą niedość jeszcze uzasadległy.
niona, że zjawiska meteorologiczne występują okresowo, t.j.
że z góry można przewidzieć ich powrót. Otóż meteorologowie starają się zbadać tę tajemnicę, poszukując okresów zależnych od słońca, księżyca lub wreszcie okresów niezależnych
czyli spowodowanych wpływami nieznanemi.
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Okresy słoneczne wytwarzają się na sklltek obrotu słot1ca
(wy.;Jrnków) i plam słon~
dokoła swej osi, prohtberancyj*
cznych, lecz w 3zyst~ie te przyczyny, jeżeli rzeczywiście mogą
powodować i zmieniać zjawi)~rn md~·::nologiczne, to w b::.rdzo,
małym stopniu.
Prawdopodobnie nil:'CO wi~kszy wpływ na pogodę wywiera
Dziś możemy
księżyc, jednak i tu dużo jest zagadkowości.
tylko powiedzieć, że zmiany, nchodzące w przyciąganiu księ
życa, powinny oddziaływać na ciśnienie atmosfery, a więc i na
wiatry. Wiadomo, że przypływy i odpływy wód oceanicznych
Niewątpliwie
wywołane są siłą przycią;ania księżyca i słońca.
analogiczne zjawisko ma miejsre i w cceanie atmosferycznym;
inaczej mówiąc, dzięki przypływom i odpływom atmosferycznym
pows!aje zmiana ciśnienia atmosfery. A że zjawisko przypły
1
wowo-odpływowe posiada swe 0 ues1, więc powstaje przypuszczenie, że muszą istnieć okresy i dla ciśnienia atmosferycznego,
a także i dla wiatrów. Słowem, można powiedzieć, że wpły\V
księżyca na pogodę może być tylko pośredni i zmibnny.
W związku z wpływami niezbadanerni pmvstały hipotezy
o istnieniu w przyrodzie okresów zmian pogody, ale przeważnie
Wśród nich dwa szczególnie·
okazały się one bardzo wątpliwe.
poddane są badawczej uwadze meteorologów. Są to okresy~
Brlicknerowski (35-lctni) i Koppenowski (89-letni).
Bruckner stwierdził, że lata suche, a więc ciepłe wzq;lęd11ie.
wilgotne, a więc zimne, pozostają w związku z wahaniem poziomu wód morza Kaspijskiego. Okres \vahań wynosi średmo
35 lat. Jednak okres lat dżdżystych ponawia się często po
ubiegu lat 25 albo 40. Prócz tego ·nadmienić należy, że chociat
poziom wód morza Kaspijskiego uzależniony jest od wielkości
opadów na całem dorzeczu Wołgi, to jednak okres lat ciepłych
i zimnych tylko częściowo zgadza się z okresami opadów.
Okres Koppen'a dotyczy przebiegu ostrych zim. Okres ten
składa się z ośmiu cyklów, a więc każdy z cyklów zawiera
że pierwsze 4 cykle, t. j~
Zauważono,
przeciętnie 11, 12 lat.
pierwsze 44 lata tego okresu, posiadają zimy umiarkowane, alP ro tub e ran c j e czyli wyskoki - są to wypukłości. pagórki,
chmury płomieni czerwonych, obserwowanych dokoła tarczy
słonecznej podczas całkowitych zaćmień.
*)

słupy

lub
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bo nawet nader łagodne, podczas gdy koflcowe cykle czyli poW roku 1923
zostałe 45 lat powinny posiadać zimy ostre.
skończył się cykl czwarty czyli od roku 1924 rozpoczęła się
druga połowa okresu Koppenowskiego. o zimach ostrych. Tak
więc dopiero bieżące i przyszłe lata umożliwią sprawdzenie
hipotezy Koppen'a.
Wogóle w dziedzinie przepowiadania pogody na dłuższą
metę czeka nas praca tmdna i wielce zawodna.

JZOTERM:J LiP[OWE WEt\i:..LI6 HANNA.

·----'~.

aa~·

"f.~·

20 ~

~--------~ =-

u::::

LLJ

~
D

z:.
tu
LJ

:n

tlfl

Jl

u:
lLJ

ID

-.

o

'8'

lift'

1u•

RO Z Kl AD W i AT RÓW N F1

1tcr

Ił"

~UL i

i

ct

ci EM 5 Ki EJ

OŚROC'.)HÓW

DciFH.ANiA

F1TM05FER:j.

· P

ńs

w

14 /i,1wi~

,E

yn

eteorologi ~znego

ego Inst utu

1

./OJ/

I

V/

~

_J1750

755

7)(5

7Jto

7SO

¾'760

,(.6 .

w

I-

•

g

770
o
41

\\

76S

/ł.od,~,v,v(), 11.t,,1;,~!c,' do .c(t..o~r
~ ~ / / d ~ -aat-iakj. .;,.~/4.,ó,.,,,;_,:,,;.,-,d,~,e~.- -··
,

MUltz

~,a

- ·I>

~ k u _ -i ~~:/,

__._

.

.

Inst tutu Meteorologicz ego w Gdy i

'

7
,;

l Mr 1{?f,

g

nik

Q

'-~
yt:

o

,ro

J

7J./o

. ,,•'

1,0
.
---"-

7J,f

l"

J

l

\

w

'160

,,& __
77' ----

Ą.

•

'-ołł
G

łij

./
.

'\

....,,,-

I,.

.]

...._.
\1"'

1

\

,,
...

'

)

•

'I

A

Ofi

,

.30

o

,,,,,.41-'~'-wr uJ~ :ur~

--------·

~-C#l, _

--,

/.i-i4kxr-1w. _,,. /" ,~1/ ~ -

__ _

,_,

a

!/

Wyz

-------

--:-===-::::-:::-=:=-:= = = = = =

<?t4~

J'

35

- -,--·~ = ~ =

-/ t

~

~Cf.,

(

--/Of

,. ;

I... 9.,.-~ ' ""

P

-

-VI·

/

I

.r

1rI' . ,~
1

-

(l

1

d

li

O·

-o

9 ;"

5-

o

~.,,~~

I,

\

5

~16o

t

o -{
-i

~1
łlo„

-- .,. -

lO

•

•f

)

,,o
·o

13 . łS'
-

~

~

'

~&lai. /

"'14

,/;

1

.pn,,

11)

lamu.1łku

.sb".

-, urzdla _.._._...,.._.

,

d

Obecnr

J

,•newid

pr,

_f>vł..,Ad,n„u .

~Je ·dt/;.1-Źc/

~-t:-ft~~/fA_J!,,rJ.U M-n1.,Mt/1'l~
-~-e

/;u,t,.

U

»Uatfw?/v-a !-1~-

Uf"~C!-~/

tf4«/'f« faUUłJ ti-,,,e ,,ftn~,, ~

-t,atfUJ ct'lAĄA.' ...,

Literatura fachowa dla meteorologów
Ze zbiorów CMM

BIBLIOTB:KA
Ceutralncg-o
IHuzeum
Morskiego
w

Gdańsku

