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1. Wstęp

Meteorologia jest nauką zajmującą się zjawiskami w atmosferze i wła-
snościami fi zycznym atmosfery. Służy to przede wszystkim wiarygodne-
mu i szybkiemu prognozowaniu. Słowo „szybkiemu” jest tutaj jak naj-
bardziej na miejscu, bo co nam po numerycznym modelu, który da nam 
sprawdzalną w 99% prognozę, jeśli obliczenie będą trwały 20 godzin.

Większość modeli prognozujących pogodę jest wolnodostępna, na 
przykład Windguru.cz, Icm.edu.pl, accuweather i inne. Można sobie co 
prawda „ściągnąć” z powyższych serwisów prognozę pogody i o resztę 
się nie kłopotać, ale tylko dopóki mamy działający smartfon. A co gdy 
go zabraknie? Wtedy nie ma wyjścia, trzeba się zdać na obserwację 
nieba i na własną wiedzę. 

Niezależnie od prognozy pogody podane przez serwisy pogodowe, za-
wsze trzeba obserwować niebo, bo modele dla tego miejsca i czasu mogą 
podawać błędny wynik. Klasycznym przykładem może być prognozowanie 
wiatru termicznego. Tu modele synoptyczne dają bardzo rozbieżne wyniki.

Meteorologia

Autor rozdziału: Jan Wołosiuk
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Nas, żeglarzy, interesują zjawiska zachodzące w troposferze, czyli najniż-
szej warstwie atmosfery. Co prawda możemy dostrzec zjawiska zachodzące 
również w stratosferze i w wyższych warstwach, ale to nie jest dla nas istotne. 

Podstawowe wartości

Budowa atmosfery

Budowa atmosfery

-
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Ciśnienie normalne

Ciśnienie normalne dla zera stopni Celsjusza na poziomie morza 
wynosi 1013hPa lub 760 mmHg. Ta druga jednostka jest już prak-
tycznie nieużywana, ale wciąż można spotkać przyrządy w niej wy-
skalowane.

2. Układy baryczne

Ogólna cyrkulacja

Dla podanej niżej wiadomości założono, że znajdujemy się w strefi e 
dryfu wiatrów zachodnich.

Zjawiska meteorologiczne

• wiatr (gradientowy i termiczny)
• zachmurzenie
• opady i osady(szron)
• mgły i zamglenia
• zmętnienia
• itd.
Najbardziej interesującymi zjawiskami dla żeglarza są wiatr i opady.

Skąd się bierze wiatr? 

Wiatr powstaje z wyrównywania ciśnień między obszarami o wy-
sokim ciśnieniu, a obszarami o niskim ciśnieniu. Powietrze przepływa 
od wyżu do niżu, z tym, że jest on modyfi kowany przez siłę Coriolisa. 
Siła Coriolisa powoduje, że wszystkie ciała poruszające się na półku-
li północnej maja tendencje do odchylenia ruchu w prawo. Na półku-
li południowej odwrotnie. Stąd wynika wirowy ruch mas powietrza 
w układach barycznych. W wyżu kierunek wirowania jest zgodny z 
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ruchem wskazówek zegara, a w niżu odwrotnie. Od różnicy ciśnień 
zależy prędkość wiatru. W przypadku bardzo głębokich układów niżo-
wych rzędu 970hPa w centrum siła wiatru może dochodzić do 12 stopni 
w sali Beauforta i więcej. Jak widać wiatr jest związany z układami 
niżowymi. W układach wyżowych poziomy gradient ciśnienia jest na 
ogół mały i nie towarzyszą im silne wiatry. 

Wiatry termiczne

Wiatry termiczne powstają na skutek lokalnych różnic temperatur. 
Zalicza się do nich wiatr termiczny powstały na skutek nierównomier-
ności ogrzania powierzchni ziemi przez słońce. Charakterystyczne dla 
wiatru termicznego jest narastanie po porannej ciszy do wartości nawet 
6 stopni w skali Beauforta. Maksimum siły wiatru przypada na godziny 
13-14, po czym wiatr słabnie i na wieczór mamy ciszę. Przesuniecie 

Schemat ogólnej cyrkulacji atmosfery. Strzałki na kuli ziemskiej informu-
ją o dominujących kierunkach wiatrów dolnych, czyli przy powierzchni Ziemi. 
W górnych warstwach troposfery sytuacja jest dokładnie odwrotna
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maksimum siły wiatru na godziny popołudniowe wynika z ogólnego 
przesunięcia maksimum temperatury na wczesne popołudnie.

Bryzy

Bryzy powstają na skutek różnicy temperatury między lądem a mo-
rzem lub nawet dużym jeziorem. W dzień ląd nagrzewa się szybciej 
i bardziej niż morze. Wynika to przede wszystkim z olbrzymiej pojem-
ności cieplnej wody. Nad lądem powstaje lokalnie obszar niskiego ci-
śnienia a nad morzem wysokiego. Wiatr zatem będzie wiać w kierunku 
do lądu. W nocy sytuacja się odwraca i wiatr wieje od lądu do morza, 
z tym, że w nocy zjawisko to jest mniej intensywne. Siła wiatru wy-
wołanego przez zjawiska bryzowe może osiągać nawet 5 stopni w skal 
Bauforta. Istnieje też zjawisko bryzy jeziornej, z tym, że jej intensyw-
ność jest stosunkowo mała i dotyczy to tylko dużych jezior. Wtedy przy 
pogodzie bezwietrznej w pobliżu brzegu jeziora będzie występować 
słaby wiatr o kierunku takim ja w przypadku bryzy dziennej.

3. Zachmurzenie

Powstawanie chmur

Mechanizm powstawania chmur jest w zasadzie zawsze taki sam. 
Związany jest z unoszeniem cząsteczek powietrza i ich rozprężaniem 
adiabatycznym4. Podstawowe mechanizmy są zawsze takie same. Uno-
sząca się cząsteczka rozpręża się kosztem energii wewnętrznej tym 
samym następuje jej ochłodzenie i po osiągnięciu pewnej wysokości 
następuje wytrącenie się pary wodnej i powstaje chmura. Chmury jakie 
widzimy w czasie pięknej pogody (chmury typu cumulus) powstają 
na skutek nierównomiernego ogrzania powierzchni ziemi przez słoń-
ce. Klasycznym przykładem są piaszczyste wydmy otoczone łąkami. 

4 Przemiana adiabatyczna zachodzi w gazie bez wymiany ciepła z otoczeniem, czyli 
kosztem energii własnej.
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Temperatura takiej wydmy jest istotnie większa niż otaczającego tere-
nu, tworzy się więc nad nią pęcherz ciepłego powietrza. Po osiągnięciu 
pewnych rozmiarów odrywa się i unosi do góry. Następuje proces opi-
sany wyżej.

Chmury

Mamy trzy rodzaje chmur: warstwowe i kłębiaste i pierzaste. War-
stwowe powstają na froncie ciepłym, kłębiaste ma froncie chłodnym 
oraz w masie powietrza nie związanej z frontami.

Cumulus – chmura kłębiasta. Cumulusy pięknej pogody są chmura-
mi wewnątrzmasowymi. Cumulusy powstają też na froncie chłodnym 
i za nim ale zwykle nie dają opadów.

Cirrus – wysoka chmura pierzasta – zwykle jeden z pierwszych 
zwiastunów nadejścia frontu ciepłego.

Cumulus Cirrus
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Cirrostratus – chmura warstwo-
wa. Jest to jednolita powłoka jakby 
„zamglenia” na niebie. Często na cir-
rostratusie występuje zjawisko hallo.

Cirrocumulus to wysokie„ba-
ranki” na niebie. Zwiastuje podejście 
frontu chłodnego oraz w w przy-
padku zachmurzenia wewnątrzma-
sowego niestabilność w górnych 
warstwach atmosfery. Co może zwia-
stować burzę wewnątrzmasową.

Altocumulus to chmura kłębia-
sta piętra średniego. 

 
Altostratus – jednolita szara 

warstwa. Odróżnia się od cirrostra-
tusa tym, że słońce przeświecające 
przez chmurę nie daje cienia. Zwia-
stuje podejście frontu ciepłego.

Stratocumulus – chmura kłę-
biasto warstwowa. Przeważnie jest 

Cirrostratus

Altocumulus

AltostratusStratocumulus
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chmurą powstałą z wypłaszczenia 
się cumulusów a także powstaje 
przed frontem ciepłym i chłodnym 
i nie daje opadów. 

Nimbostratus – potężna chmu-
ra warstwowa w postaci jednolitego 
ciemnego pokrycia nieba występu-
jąca na froncie ciepłym. Nimbostra-
tus daje opady ciągłe nieraz o dużej 
intensywności trwające od kilku 
godzin do nawet kilku dni. 

Cumulonimbus – potężna 
chmura kłębiasta o podstawie od 
kilkudziesięciu metrów do nawet 
kilkunastu kilometrów. Charak-
teryzuje się gwałtownymi zjawi-
skami zachodzącymi w chmurze 
dochodzącymi do powierzchni 
ziemi. Są to opady przelotne nieraz 
o dużej intensywności oraz silne 

szkwały dochodzące nawet do 12 stopni w skali Beauforta., które trwają 
jednak stosunkowo niedługo. Chmury takie powstają zarówno na fron-
cie chłodnym jak i wewnątrz masy powietrza nie związanej z frontami 
– burze wewnątrzmasowe, Chmurę cumulonimbus stosunkowo łatwo 
zauważyć. Jest to bardzo ciemna chmura często z wałem burzowym 
poprzedzającym chmurę. Wierzchołek chmury jest w kształcie charak-
terystycznego kowadła w widocznego często z bardzo daleka. 

Cumulonimbus jest podstawowym zagrożeniem dla żeglarzy na 
Mazurach, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć intensywności zja-
wisk związanych z nadchodzącą chmurą. Na wszelki wypadek wskaza-
nie jest jak najszybsze zrzucenie żagli i schronienie się w porcie bądź 
w przypadku dużej odległości od portu – w trzcinach. 

Nimbostratus

Cumulonimbus
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Cechą łatwo myląca żeglarzy jest kierunek wiatru przed nadchodzą-
cą chmurą cumulonimbus. W przypadku dużych chmur wytwarzają one 
własna cyrkulację powietrza. Tak, że wiatr przed nadchodzącą chmurą 
jest skierowany w stronę chmury. 

4. Fronty atmosferyczne

Bardziej interesującym sposobem powstawania chmur niż powsta-
wanie chmur pięknej pogody są fronty atmosferyczne. Fronty atmosfe-
ryczne są nieodłącznymi elementami układu niżowego i oddzielają masy 
powietrza o różnych właściwościach (temperatura, wilgotność etc.). 
Pierwszy jest front ciepły. Powierzchnia frontu jest łagodnie nachylona 
do powierzchni ziemi. Następuje na nim łagodne i powolne wślizgiwanie 
się mas ciepłęgo powietrza na zimne i w wyniku tego procesu powsta-
ją chmury warstwowe. Następstwo chmur: cirrostratus, altostratus, 
nimbostratus. Ta ostania chmura jest chmurą deszczową dającą opady 
ciągłe. Ponieważ w skrajnym przypadku front ciepły może mieć nawet 
kilkaset kilometrów szerokości opady mogą trwać nawet parę dni. Masa 
powietrza za frontem ciepłym ma wyższą temperaturę. Mówimy wtedy 
o ciepłym wycinku niżu. Za frontem ciepłym postępuje front chłodny. 

Układ frontów
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Tu powierzchnia frontowa jest stromo nachylona do powierzchni ziemi. 
Powietrze unosi się gwałtownie do góry i tworzą się chmury burzowe 
typu cumulonimbus. Chmura cumulonimbus sięga od wysokości około 
50-300 metrów do kilku kilkunastu kilometrów. Chmurom cumulonim-
bus towarzyszą gwałtowne opady, silne szkwały (w skrajnych przypad-
kach do 12 stopni Bauforta), burze, a nawet w skrajnym wypadku tor-
nada. W skutek gwałtowności zjawisk związanych z frontem chłodnym 
jest on niebezpieczny dla żeglarzy. Należy zwłaszcza po przejściu fron-
tu ciepłego pilnie obserwować niebo by w porę zauważyć niebezpieczny 
front chłodny. Aktywność zjawisk frontowych zależy od pory dnia, przy 
czym w nocy zjawiska z nimi związane są łagodniejsze. Ponieważ front 
chłodny jest aktywniejszy od ciepłego następuje doganianie frontu cie-
płego przez chłodny. Po jakimś czasie fronty się łącza i występuje zja-
wisko zwane okluzją. Okluzja może mieć charakter ciepły lub chłodny. 
Zależy to od tego czy temperatura mas powietrza za frontem chłodnym 
jest wyższa czy niższa od temperatury powietrza przed frontem ciepłym. 
Powstanie okluzji powoduje spadek aktywności niżu i niż się wypełnia. 
Zjawiska występujące na okluzji są połączeniem zjawisk występujących 
na frontach ciepłym i chłodnym.

Na morzu ważne jest obserwowanie zmian kierunku wiatru co po-
zwala zorientować się gdzie jest centrum niżu. Gdy jesteśmy na północ 
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od centrum niżu wiatr zmienia się w sekwencji SE, E, NE: południowy 
wschód, wschód, północny wschód. Gdy jesteśmy na południe od cen-
trum niżu wiatr zmienia się w sekwencji NW, W, SW.

5. Masy powietrza

Generalnie (w Europie) można mówić o północnych masach powietrza 
i południowych masach powietrza. Północne powietrze jest zwykle nie-
stabilne w przeciwieństwie do południowych mas powietrza. Powietrze 
północne jest bardzo przejrzyste natomiast południowe zamglone. Dlacze-
go warto się orientować z jakimi masami powietrza mamy do czynienia. 
Po pierwsze temperatura. Północne powietrze jest zimne i nawet w lecie 
temperatura w nocy może spadać do kilku stopni. Po drugie zimne powie-
trze napływające na ogrzane przez słońce podłoże powoduje, że wiatr jest 
szkwalisty. Odwrotnie w przypadku masy południowej powietrza. 

Stabilność mas powietrza

Od stabilności mas powietrza zależy rodzaj zachmurzenia i zjawisk 
meteorologicznych. Nie wdając się w szczegóły dotyczące mechanizmu 
stabilności można przyjąć, że przy wysokim ciśnieniu mamy do czynienia 
z masą stabilną a przy niżu z niestabilną. Po czym to poznać? Mianowicie 
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w stabilnej masie powietrza nie ma zachmurzenia. Wielokrotnie na przy-
kład zdarza się piękny słoneczny dzień przy bezchmurnym niebie, gdy 
mechanizmy tworzenia się chmur zostały zahamowane przez brak kon-
wekcji (unoszenia się cząstek powietrza) i przewagę osiadania powietrza 
(ciśnienie rośnie). Przy niestabilnych masach powietrza mamy do czy-
nienia z zachmurzeniem, w skrajnych warunkach mogą powstać chmury 
cumulonimbus i wszystkie związane z nią zjawiska. Mamy wtedy do czy-
nienia z burzami i opadami wewnątrzmasowymi, niezwiązanymi ze zja-
wiskami frontowymi, a więc bardziej niebezpiecznymi, bo nie poprze-
dzonymi żadnymi zjawiskami zwiastującymi nadejście burzy. Z daleka 
można zaobserwować wierzchołek cumulonimbusa w postaci charaktery-
stycznego kowadła. Jeżeli znajdujemy się bliżej, widok ciemnej potężnej 
chmury powinien nas skłonić do natychmiastowej ucieczki w bezpieczne 
miejsce. Wskazane jest uruchomienie silnika i zrzucenie żagli. 

6. Fale

Fale wywołane są przez wiatr i bardzo utrudniają żeglugę ostro na 
wiatr. Dziób jachtu jest odrzucany tak, że w skrajnym przypadku jacht 
nie idzie na wiatr lecz jego rzeczywisty kurs to ledwie półwiatr. Co 
prawda na śródlądziu nie spotyka się wielkich fal ale trudności z utrzy-
maniem kursu na Śniardwach, czy Niegocinie podczas silnego wiatru 
są już istotne. Przy podchodzeniu fali z rufy jacht ma tendencję do usta-
wiania się burtą do fali. Nazywa to się wywożenie albo broaching. 

7. Mapa synoptyczna

Nazwa Skrót

Wyż W – polski [Hoch – niemiecki, High – angielski, Haut – fran-
cuski]

Niż N – polski [Tief – niemiecki, Low – angielski, Dépression – 
francuski]
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W górnym lewym rogu. TTT temperatura powietrza 
w °C z dokładnością do 0,1 °C. Temperatura ujemna jest 
poprzedzona znakiem „-”. Na mapach w USA często tem-
peratura jest w stopniach F (np tutaj 77F).

TdTdTd temperatura punktu rosy w °C z dokładno-
ścią do 0,1 °C, przedstawiana tak jak temperatura po-
wietrza. Na mapach USA temperatura punktu rosy jest
w stopniach F.

Mapa synoptyczna
Legenda
• Linie – izobary. Linie łączące punkty o tym samym ciśnieniu
• Linie frontów
• Punkty otoczone serią liczb – Stacje synoptyczne



118 www.ObozyZeglarskie.com

PPP ciśnienie atmosferyczne w hPa (1hPa = 1mb). Poda-
ne są dziesiątki, jednostki i części dziesiętne. Setki, tysią-
ce i przecinki są pominięte. Np. 213 oznacza 1021,3, 875 
oznacza 987,5 
(pierwsza liczba 9 lub 10 jest opuszczona).

pp wartość tendencji ciśnienia w hPa za ostatnie 3 godzi-
ny z dokładnością do 0,1hPa. Przecinki są pominięte, „+” 
oznacza wzrost ciśnienia, „-” oznacza spadek ciśnienia, 
„a” charakterystyka tendencji ciśnienia atmosferycznego 
w ciągu trzech godzin poprzedzających obserwację. 

W drugim rzędzie po lewej. VV widzialność w kierunku 
poziomym w km lub (w USA) milach.

Po prawej od widzialności. ww pogoda bieżąca (stacje 
automatyczne nie przekazują tej informacji). Jest 95 sym-
boli określających bieżącą pogodę. 

w1 najważniejsze zdarzenie pogodowe w ostatnich 6 go-
dzinach. 

W środku zaznaczone są chmury. CH chmury piętra wy-
sokiego, rodzajów Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus; CM 
chmury piętra średniego, rodzajów Altocumulus, Altostra-
tus, Nimbostratus; CL chmury piętra niskiego, rodzajów 
Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus. Licz-
ba poniżej symbolu chmury opisuje wysokość podstawy 
chmur nad powierzchnią ziemi (w metrach*100 lub (USA) 
w stopach*100)

Środkowe kółko. N wielkość zachmurzenia ogólnego 
w oktantach (1/8 do 8/8); 

Prędkość i kierunek wiatru. W tym przypadku wiatr wie-
je z południowego zachodu. P
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front ciepły – ciepłe powietrze spycha zimniejszą masę 
powietrza. Front ciepły porusza się wolniej od zimnego. 
Na mapach pogody ciepły front jest zaznaczany czerwo-
nym kolorem z półokręgami (słońca).

front chłodny – powietrze zimniejsze spycha cieplejszą 
masę powietrza. Zimniejsze powietrze jest gęstsze i wy-
pycha lżejsze powietrze ciepłe. Zimne fronty przesuwają 
się szybko i są zaznaczane na mapach pogodowych nie-
bieskim kolorem z trójkątami (sople).

front zokludowany – tworzy się kiedy wolniej poru-
szający się front ciepły jest doganiany przez front zimny. 
Front zimny jest w stanie wypchnąć front ciepły do góry. 
Oba fronty poruszają się wtedy razem i są zaznaczane na 
mapie pogodowej linią fi oletową lub brązową z trójkąta-
mi i półokręgami naprzemian.

front stacjonarny – jest obszarem pomiędzy dwiema 
różnymi masami powietrza, które nie poruszają się. Za-
znaczany linią z czerwonymi półokręgami skierowa-
nymi w stronę masy powietrza chłodnego i niebieskimi 
trójkątami w stronę powietrza ciepłego (oznaczają one, 
jaki charakter będzie miał front, gdy ruszy we wskazaną 
stronę).

Mapa jest obrazem sytuacji barycznej nad danym obszarem. W stop-
ce mapy podana jest data i czas wydania mapy. Czas jest podany za-
wsze dla południka zerowego i oznaczony jest skrótem UTC. Spotyka 
się czasami określenie: czas „z” (zulu time). Jest to to samo co czas 
UTC. Jest to tak zwana mapa dolna czyli wartości ciśnienia odniesio-
ne są do poziomu morza. Mapy takie są wolnodostępne w sieci. Co 
można z niej wyczytać? Po pierwsze widać czy znajdujemy się w ob-
szarze wysokiego czy niskiego ciśnienia. Można określić jakie zjawi-
ska, zachmurzenie, wiatr, fronty itd. mają miejsce na danym obszarze. 
Jeśli znajdujemy się w obszarze o podwyższonym ciśnieniu możemy 
się spodziewać słabego wiatru (oczywiście jeżeli nie przyjdzie wiatr 
termiczny). Jeśli zagęszczenie izobar jest małe czyli gradient pozio-
my ciśnienia jest mały wiać będzie słabo. W przypadku zagęszczenie 
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izobar (linii łączących punkty o tym samym ciśnieniu) możemy się 
spodziewać silnego wiatru. Siła i kierunek wiatru są podane w danych 
danej stacji obserwacyjnej (patrz legenda). W przypadku niżu mamy do 
czynienia z frontami zaznaczonymi na mapie i co za tym idzie z zjawi-
skami im towarzyszącymi. 

Jak z takiej mapy możemy przewidywać pogodę? Najbardziej nas 
interesują obszary niskiego ciśnienia z uwagi na wielość zjawisk me-
teorologicznych. Ponieważ jesteśmy w strefi e dryfu wiatrów zachod-
nich, to za wyjątkiem niektórych układów barycznych zmiany pogody 
przychodzą od zachodu. Można określić jak będzie przemieszczać się 
niż. Niż przemieszcza się w kierunku największych spadków ciśnie-
nia. Tendencja ciśnienia i jego wartość jest oznaczona przy symbolu 
stacji meteorologicznej. Jeżeli mamy do czynienia z okluzjami fron-
tów w niżu możemy przewidywać, ze niż się wypełnia, a zatem wiatr 
będzie słabnąć oraz zjawiska występujące na frontach stracą swoją in-
tensywność. 

8. Przyrządy meteorologiczne spotykane na jachtach

Przyrządy
• anemometr,
• aneroid (barometr),
• termometr.

Anemometr

Anemometr, pokazuje prędkość i kierunek wiatru. Możemy mieć 
do czynienie z anemometrami ręcznymi jak i zabudowanymi na sta-
łe, najczęściej na topie masztu. Najprościej rzecz ujmując jest to 
wiatraczek o osi pionowej lub poziomej, którego prędkość obrotowa 
zależy od prędkości wiatru. Odczyt jest przekazywany na wyświe-
tlacz. Kierunek wiatru pokazywany przez wiatromierz jest wiatrem 
pozornym.
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Aneroid 

Aneroid służy do mierzenia ciśnienia atmosferycznego działa po-
przez przeniesienie dźwigniami na wskazówkę ruchu puszki szczelnie 
zamkniętej i ulegającej ściskaniu bądź rozprężaniu na skutek zmian 
ciśnienia. Aby odczytać aneroid należy stuknąć w przyrząd by poru-
szyć i ustabilizować dźwignie przenoszące ruch puszki na wskazówki 
po czym należy dokonać odczytu i ustawić wskazówkę pomocniczą 
na bieżący odczyt. Wtedy, przy następnym odczycie będziemy mogli 
się zorientować o wartości tendencji ciśnienia. Jest to bardzo ważne 
bo o nadchodzącym sztormie świadczy duża wartość zmiany ciśnienia 
(szybki spadek) między odczytami. Obecnie stosuje się powszechnie 
ciśnieniomierze elektroniczne gdzie zapisywane są wartości poprzed-
nich pomiarów co pozwala się zorientować jak szybki mamy spadek 
bądź wzrost ciśnienia.

Termometr

Termometr, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam ustalić war-
tość temperatury. Możemy spotkać termometry zarówno cieczowe 
jak i elektroniczne, przy czym te ostatnie są obecnie najpopularniej-
sze. Termometr może być przydatny przy obserwowaniu przejścia 
frontu, zbliżaniu się do prądów morskich, obecności w pobliżu gór 
lodowych etc.

9. Podstawowe tabele

• Skala Beauforta

• Skala Petersena

• Skala widzialności

• Skala zachmurzenia
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Skala Beauforta

m/s Km/h Nazwa wiatru Oznaki wiatru na jacht na 
wodzie

0 0–0,2 0–1 Cisza

1 0,3–1,5 1–5 Powiew

wodzie

2 1,6–3,3 6–11

3 3,4–5,4 12–19

4 5,5–7,9 20–28

5 8,0–
10,7 29–39

6 10,8–
13,8 40–50

7 13,9–
17,1 51–62

8 17,2–
20,7 63–75
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Skala Petersena

B P Wysokość fali [m] Określenie słowne Stan morza

0 0 0 Morze zupełnie 
spokojne Gładź

1 1 0,1 – 0,25 Morze spokojne Tafla pomarszczona

2 - 3 2 0,25 – 0,75 Morze prawie 
spokojne Drobne fale

4 3 0,75 – 1,25 Morze trochę 
ruchliwe Małe fale

5 4 1,25 – 2 Morze ruchliwe Umiarkowane fale

6 5 2 – 3,5 Morze lekko 
wzburzone Średnie fale

7 6 3,5 – 6 Morze wzburzone Duże fale

8 7 6 – 8,5 Morze bardzo 
wzburzone Wielkie fale



Skala zachmurzenia 
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W skrypcie podane są jedynie podstawowe informacje dotyczące 
meteorologi. Całość wiedzy związanej z tym przedmiotem jest bar-
dzo obszerna, ale technika informacji pozwoli się przemieszczać pod 
żaglami w miarę bezpiecznie. I jeszcze raz podkreślam, że nic nas nie 
zwalnia z obserwacji nieba i zjawisk meteorologicznych. Wszelkie 
modele cyfrowe, systemy ostrzegawcze itd. bywają zawodne. Przy-
kładem jest huragan, który spustoszył Wyspy Brytyjskie w latach 
osiemdziesiątych. Był kompletnym zaskoczeniem dla służb meteo. 
Model się w tym przypadku nie sprawdził. Tak że prognoza progno-
zą, model modelem a my patrzmy co się dzieje i wyciągajmy z tego 
wnioski.


