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1. WSTĘP 
 

Każdy z nas z pewnością niejednokrotnie znalazł się w centrum szalejącej burzy. 

Często zdarza się tak, że nie zostajemy poinformowani o jej nadejściu lub ostrzeżenie  

o groźnych zjawiskach związanych z burzą dociera do  nas ze znacznym opóźnieniem.  

W dobie Internetu i komputerów jesteśmy jednak w stanie odpowiednio wcześniej 

zanalizować sytuację synoptyczną, wskaźniki prognozujące rozwój komórek 

burzowych oraz śledzić rozwój sytuacji pogodowej i na tej podstawie odpowiednio 

wcześniej ostrzec mieszkańców przed skutkami groźnych burz, aby mogli przygotować 

się na to w odpowiedni sposób. Tematem mojej pracy jest „Prognozowanie zjawisk 

burzowych i ostrzeganie przed ich skutkami”, która przedstawia szczegółowy opis 

procesu prognozowania groźnych zjawisk burzowych oraz proces wydawania ostrzeżeń 

meteorologicznych. Temat ten obejmuje obszar województwa małopolskiego  

w 2012 roku. Jako mieszkanka tego województwa byłam naocznym świadkiem wielu 

ludzkich tragedii. W wyniku silnych i niebezpiecznych burz ludzie często tracili 

dobytek swojego życia. Doświadczenia te oraz wieloletnie zainteresowanie zjawiskami 

burzowymi, które przejawiało się obserwacją, rozumieniem tych zjawisk, skłoniły mnie 

to wyboru tego tematu. 

 

1.1. PRZEDMIOT PRACY 
 

Przedmiotem pracy jest przedstawienie procesu prognozowania zjawisk 

burzowych oraz przedstawienie procesu wydawania ostrzeżeń meteorologicznych, na 

podstawie wskazań modeli numerycznych oraz aktualnej sytuacji. Praca dotyczy 

zjawiska groźnych burz, które wystąpiły na obszarze województwa małopolskiego  

w 2012 roku. Zjawiska burzowe pojawiają się w województwie małopolskim każdego 

roku, jednak ich siła i skala przestrzenna jest zmienna. Dzięki wskaźnikom 

prognozującym rozwój komórek burzowych oraz mapom synoptycznym, które każdego 

dnia poddawane są aktualizacji, synoptyk jest w stanie określić zagrożenia, jakie niosą 

za sobą burze oraz wydać stosowne ostrzeżenia. Nie można jednak korzystać tylko  

i wyłącznie z jednego rodzaju modelu czy samych map synoptycznych, gdyż bardzo 

łatwo można błędnie zanalizować sytuację, jaka będzie mieć miejsce. Dzięki danym 

meteorologicznym można określić stopień zagrożenia zjawiskami burzowymi, lecz po 
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ich wystąpieniu konieczna jest ich analiza i sprawdzenie w jakim stopniu wskaźniki, 

czy analiza map pozwoliły przewidzieć zaistniałe zjawisko burzowe.  

 

1.2. PROBLEM PRACY 
 

Zjawiska burzowe i związane z nimi zagrożenia w sezonie wiosenno-letnim 

bardzo często nawiedzają województwo małopolskie. W niniejszej pracy podjęto próbę 

odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób należy tworzyć prognozy aktywności 

burz? Jak na podstawie modelowych i obserwacyjnych danych rozpoznać siłę komórki 

burzowej? Jak modele numeryczne radzą sobie ze wskaźnikami prognozującymi 

zjawiska burzowe? Jak skutecznie ostrzegać przed burzami i zagrożeniami, jakie niosą 

ze sobą? Ekstremalnie silna komórka burzowa może spowodować, że w jednej chwili 

uszkodzony zostanie budynek mieszkalny, znacząco podniesie się stan cieków 

wodnych, które spowodują zalanie gospodarstw domowych, członek rodziny zostanie 

porażony przez piorun, czy też uszkodzeniu ulegną linie telekomunikacyjne, 

energetyczne, obszary leśne oraz uprawy. 

Wydając odpowiednio wcześniej stosowne prognozy i ostrzeżenia 

meteorologiczne mieszkańcy są w stanie ustrzec się przed niektórymi zagrożeniami. Jak 

skutecznie prognozować i ostrzegać? Odpowiedź na to pytanie, jak i te postawione 

wcześniej opracowane i przedstawione zostaną w dalszej części pracy. 

 

1.3. HIPOTEZZY BADAWCZE 
 

Zjawiska burzowe w naszym kraju pojawiają się każdego roku. Nie każda niesie 

za sobą takie szkody i straty, jak pamiętna superkomórka burzowa, która wygenerowała 

trąby powietrzne na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku 15 sierpnia 2008 roku. Mimo to 

każda burza niesie za sobą mniejsze lub większe niebezpieczeństwo, które wzrasta 

wprost proporcjonalnie do siły burzy. Dokładna i szczegółowa analiza warunków 

meteorologicznych na dany dzień oraz odpowiednio wcześniej rozesłane ostrzeżenia 

meteorologiczne, a następnie śledzenie rozwoju komórek burzowych, mogą uchronić 

znaczną ilość osób przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Uważam, że nasze 

społeczeństwo powinno być edukowane w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskami 
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burzowymi i brać pod uwagę wydawane  komunikaty i ostrzeżenia. Przystępując do 

realizacji tematu przyjęto następujące założenia: 

• Numeryczne modele prognostyczne błędnie prognozują warunki panujące  

w troposferze. 

• Prognozy zjawisk burzowych z dużą dokładnością odzwierciedlają rzeczywisty 

przebieg burz i zjawisk z nimi związanych. 

• Ostrzeżenia meteorologiczne wydane odpowiednio wcześnie informują  

o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą burze. 

• Obserwacja bieżących danych satelitarnych, radarowych i detektorowych 

odgrywa znaczącą rolę w procesie ostrzegania i informowania o zagrożeniach 

związanych z burzami. 

 

1.4. TEREN BADAŃ 

 

Województwo małopolskie położone jest w południowej Polsce i zajmuje obszar  

o powierzchni 15183 km², co stanowi 4,9 % ogólnej powierzchni kraju. Województwo 

liczy 3310 tys. mieszkańców i charakteryzuje się największym po województwie 

śląskim wskaźnikiem gęstości zaludnienia, który wynosi 218 os./km². Na terenie 

województwa znajduje się 19 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu – Kraków, 

Nowy Sącz i Tarnów. Województwo małopolskie graniczy z 3 innymi województwami: 

od zachodu z województwem śląskim, od północy z województwem świętokrzyskim  

i od wschodu z województwem podkarpackim. Od południa graniczy natomiast ze 

Słowacją, co doskonale widać z zamieszczonej poniżej rycinie. 

 

1.5. CEL I ZAKRES PRACY 
 

Celem niniejszej pracy jest omówienie zjawisk burzowych i zaprezentowanie na 

podstawie których składników atmosfery oraz wskaźników z modeli numerycznych 

można przewidywać owe zjawiska, a także ostrzegać przed ich skutkami. W pracy 

pokazałam, w jaki sposób i na podstawie których instrumentów stosowanych  

w meteorologii można zebrać informacje na temat nadchodzących zjawisk burzowych, 
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w jaki sposób formułować ostrzeżenia meteorologiczne oraz jak porównywać je ze 

stanem faktycznym. 

 Rozdział drugi w całości poświęcony został charakterystyce zjawisk burzowych. 

Zawiera dokładne informacje o rodzajach burz oraz rodzajach struktur burzowych, 

wyjaśnia warunki sprzyjające do powstawania zjawisk burzowych, etapy tworzenia się 

komórek burzowych, a także zagrożenia, jakie ze sobą niosą. W trzecim rozdziale mojej 

pracy opisuję proces prognozowania zjawisk konwekcyjnych oraz narzędzia 

prognostyczne, jakie wspomagają proces prognozowania, m.in. dane ze stacji 

synoptycznych i aerologicznych, obrazy satelitarne, radarowe i detektorowe oraz 

modele numeryczne. Kolejny rozdział poświęcony jest zagadnieniom ostrzeżeń 

meteorologicznych wydawanych na podstawie prognozy opartej na modelach 

numerycznych oraz ostrzeżeń wydawanych na podstawie bieżących informacji.  

W rozdziale piątym zajęłam się porównaniem wskazań modeli numerycznych ze 

stanem faktycznym na podstawie zjawisk burzowych, które miały miejsce  

w województwie małopolskim w 2012 roku. W ostatnim rozdziale zostały 

przedstawione wyniki przeprowadzonych badań. 

 

1.6. METODY PRACY ORAZ ANALIZA I PREZENTACJA DANYCH  
 

Pierwszym etapem, od którego rozpoczęło się przygotowywanie pracy było 

zapoznanie się z literaturą meteorologiczną, która zawierała informacje odnoszące się 

do realizowanego przeze mnie tematu. Publikacje z tej tematyki uzyskałam głównie  

w Bibliotece Wydziału Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,  

w siedzibie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu 

Badawczego (IMGW-PIB) w Krakowie oraz przez Internet ze względu na to, iż wiele 

treści odnoszących się tematyki zjawisk burzowych jest dostępnych jedynie tą drogą. 

Niezbędne do napisania pracy okazały się również czasopisma, artykuły oraz 

informacje prasowe.  

Kolejnym etapem było samodzielne gromadzenie danych radarowych, 

detektrowych, satelitarnych, aerologicznych oraz synoptycznych, a także komentarzy 

synoptycznych, które pomogły mi w analizie podjętego przeze mnie tematu. 

Metody których użyłam w czasie pisania pracy zaliczają się do grupy metod 

badawczych i są to: obserwacja, badanie konkretnych przypadków (ang. case studies) 
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oraz analiza dokumentów. Obserwacja polegała na śledzeniu aktualizacji modeli 

numerycznych oraz na śledzeniu bieżących zjawisk burzowych, badanie konkretnych 

przypadków na analizie porównawczej prognoz ze stanem faktycznym. Do analizy 

dokumentów zalicza się natomiast przestudiowanie publikacji, artykułów oraz 

materiałów graficznych, zarówno polskich jak i zagranicznych. 

W celu obróbki map radarowych oraz danych prezentowanych na stronach 

internetowych użyto programów graficznych takich jak Paint oraz GIMP 2.6.11. 

 

1.7. PRZEGLĄD LITERATURY I OCENA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 
 

Podczas opracowania zagadnień zawartych w pracy posłużyłam się bogatą 

literaturą, zarówno polską jak i zagraniczną. Ze względu na znikomą ilość polskich 

publikacjii artykułów odnoszących się do konkretnej klasyfikacji burz oraz ich ogólnej 

charakterystyki, posłużyłam się informacjami zawartymi w opracowaniach 

anglojęzycznych, a także dostępnych na stronach internetowych amerykańskich służb 

meteorologicznych oraz programu Narodowej Służby Pogodowej Stanów 

Zjednoczonych o nazwie SKYWARN. Część informacji odnoszących się do zjawisk 

burzowych znalazłam u autorów zajmujących się meteorologią lotniczą, jakich jak  

Cz. Szczeciński (1952), M. Schmidt (1982), P. Szewczak (2007). W publikacjach tych 

autorów pojawiły się informacje istotne i niezbędne do dokładnego zrozumienia  

i pogłębienia podjętego przeze mnie tematu. 

 Do opisu zagadnień, które znalazły się w tej pracy, posiłkowałam się także 

podręcznikiem akademickim autorstwa K. Kożuchowskiego (2005) oraz A. Wosia 

(2002) w celu dokładnego poznania procesu tworzenia się chmur. Pomocne okazały się 

również publikacje odnoszące się do tematyki detekcji wyładowań atmosferycznych 

autorstwa P. Bodzaka (2004, 2006) 

 W czasie pisania mojej pracy bardzo pomocne były także materiały publikowane 

przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, m. in. „Słownik meteorologiczny” 

pod redakcją T. Niedźwiedzia (2003), „Meteorologia radarowa” S. Moszkowicza  

i I. Tuszyńskiej (2006), jak również „Gazeta Obserwatora”. Dla dokładniejszego 

zrozumienia systemu ostrzeżeń meteorologicznych, jaki funkcjonuje w Polsce 

posiłkowałam się artykułem T. Zawiślak (2010) „System ostrzeżeń meteorologicznych 
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Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako czynnik wspomagający działanie 

służb zarządzania kryzysowego”. 

 O wielu ważnych informacjach, które tyczyły się zjawisk burzowych 

dowiedziałam się także z publikacji wydawanych przez Instytut Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej. Podczas pisania niniejszej pracy pomocne okazały się także 

publikacje i artykuły odnoszące się do zagadnienia modeli numerycznych:  

S. Jastrzębski (2012) „Weryfikacja ultrakrótkoterminowych prognoz wysokości opadu 

atmosferycznego dla obszaru powiatu żywieckiego”, B. Krzemiński (2005) „Asymilacja 

danych w numerycznej prognozie pogody”, A. Mazur (2004) „Wdrożenie 

mezoskalowego numerycznego modelu meteorologicznego LM COSMO do praktyki 

operacyjnej” oraz M. Melonek (2011) „Porównywanie wyników weryfikacji modeli 

numerycznych prognoz pogody działających operacyjnie w ICM” 

 Wielu ważnych informacji dowiedziałam się również z komentarzy 

synoptycznych opracowywanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego  

i publikowanych na stronie internetowej www.meteo.icm.edu.pl oraz z komentarzy do 

zjawisk burzowych udostępnianych na stronie internetowej IMGW www.pogodynka.pl. 
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2. BURZE - CHARAKTERYSTYKA 
 

2.1. BURZA, ZJAWISKO KONWEKCYJNE - DEFINICJA 
  

 Ze zjawiskami konwekcyjnymi mamy do czynienia przez cały rok, lecz  

w zjawiska burzowe mogą się one przekształcać przeważnie w miesiącach wiosennych  

i letnich, rzadziej w pozostałych porach roku, choć nie wyklucza się takich przypadków. 

Zjawiska konwekcyjne to nic innego jak konwekcja w swojej czystej postaci. Według 

Słownika Meteorologicznego (2003) konwekcją nazywamy pionowe ruchy  

w atmosferze spowodowane działaniem sił wyporu (konwekcja swobodna) lub sił 

dynamicznych (konwekcja wymuszona). Z konwekcją swobodną (inaczej termiczną) 

mamy do czynienia wówczas, gdy pojawia się różnica temperatury (gęstości) pomiędzy 

poruszającymi się cząstkami powietrza a otoczeniem. Jest to najbardziej 

rozpowszechniona forma konwekcji w atmosferze. Drugą odmianą konwekcji jest 

konwekcja wymuszona, wywołana siłami dynamicznymi. Przykładem może być 

przemieszczanie się powietrza wzdłuż zboczy lub szorstkim podłożem, albo wskutek 

zmiany prędkości wiatru wraz z wysokością. 

 

Ryc. 1. Komórki cyrkulacyjne na kuli ziemskiej 

Źródło: Geografia Liceum, http://geografia_liceum.republika.pl/ 

 

 Do procesu konwekcji zaliczyć można komórki cyrkulacyjne w atmosferze kuli 

ziemskiej (ryc. 1). Każda z nich jest zamkniętym obszarem, w których dochodzi do 

wymiany powietrza w systemie ogólnej cyrkulacji atmosfery. Przykładowo w komórce 
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Hadleya ciepłe i wilgotne powietrze znad równika (obszar niskiego ciśnienia) unosi się 

w wyższe warstwy atmosfery, gdzie wraz ze wzrostem wysokości zaczyna się 

ochładzać. Następnie powietrze zaczyna kierować się w stronę zwrotników (zarówno 

Raka, jak i Koziorożca), gdzie dochodzi do jego osiadania (miejsce występowania wyżu 

barycznego) i odpływu w kierunku równika z odchyleniem na zachód (pasaty).  

W pozostałych komórkach cyrkulacyjnych – Ferrela i polarnej – proces ten zachodzi 

podobnie. Wyjątkiem jest jedynie obszar, gdzie nagrzewa się unoszone powietrze. 

 Należy dodać także, że zjawisko konwekcji wcale nie musi zostać zainicjowane 

od powierzchni ziemi. Zdarzają się również takie przypadki, gdzie proces konwekcji  

w troposferze rozpoczyna się powyżej przyziemnej warstwy atmosfery, przykładowo na 

poziomie 850 hPa (około 1500 m). Sytuacja taka ma miejsce, gdy warstwa atmosfery 

znajdująca się przy powierzchni ziemi jest dość wychłodzona i stabilna, a powyżej niej 

napływa ciepłe, wilgotne i niestabilne powietrze. Mówimy wówczas o konwekcji 

uniesionej (ang. elevated convection).  

 W wyniku zjawisk konwekcyjnych tworzą się chmury, głównie o budowie 

pionowej – cumulusy, cumulonimbusy. Z definicji burzy, którą znaleźć można m.in. na 

stronie internetowej pogodynka.pl wynika, że jest to zjawisko atmosferyczne z grupy 

elektrometeorów, którego niezbędnym elementem są wyładowania atmosferyczne, 

zarówno te międzychmurowe oraz te między chmurą a powierzchnią ziemi 

(błyskawice), którym towarzyszy efekt dźwiękowy, czyli grzmot. Porównując ową 

definicję burzy, z definicją podaną w słowniku meteorologicznym, można zauważyć, że 

w słowniku doprecyzowane jest, z jakim rodzajem chmur łączy się burza. Definicja 

słownikowa mówi, że burza jest zjawiskiem atmosferycznym z grupy elektrometeorów 

w postaci wyładowań atmosferycznych, które związane jest z występowaniem chmur 

cumulonimbus (Niedźwiedź, 2003). Zarówno jedna, jak i druga definicja jest w pełni 

poprawna. Należy wspomnieć również, że każde zjawisko burzowe/burza będzie 

zjawiskiem konwekcyjnym, lecz nie każde zjawisko konwekcyjne będzie zjawiskiem 

burzowym. 

2.2. RODZAJE BURZ 
 

 Burze, które występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych 

możemy podzielić na dwa rodzaje. Każda burza jest albo wewnątrzmasowa albo 

frontowa. Obydwa rodzaje burz zostaną opisane poniżej. 
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2.2.1. Burze wewnątrzmasowe – adwekcyjne i termiczne 
 

 Burza wewnątrzmasowa występuje w jednorodnej masie powietrznej na skutek 

lokalnej konwekcji swobodnej (Niedźwiedź, 2003). Dzieje się tak, gdy przy 

powierzchni ziemi zalega wilgotne i ciepłe powietrze, które ma równowagę chwiejną 

(cząstki powietrza mają tendencję do przemieszczania się ku górze). Przykładem masy 

powietrza, która ma dogodne warunki do tworzenia się burz wewnątrzmasowych jest 

powietrze zwrotnikowe (PZ) oraz chwiejne polarnomorskie (PPm), głównie za frontem 

chłodnym. W tym rodzaju burzy wyróżniamy burze adwekcyjne oraz termiczne 

(Szewczak, 2007). 

 Burze adwekcyjne związane są z chwiejną równowagą atmosfery, która 

powstaje w wyniku adwekcji, czyli przenoszenia powietrza w kierunku poziomym wraz 

z jego właściwościami (np. ciepło, wilgotność). Z taki rodzajem burzy mamy do 

czynienia gdy chłodna masa powietrza przemieszcza się nad ciepłym podłożem lub gdy 

chłodna masa powietrza przemieści się nad cieplejszą masą w górnych warstwach 

atmosfery (adwekcja chłodu) (Niedźwiedź, 2003).  

 Burze adwekcyjne są specyficznym rodzajem burz wewnątrzmasowych  

i występują najczęściej za frontem chłodnym, gdzie napływa powietrze polarnomorskie 

lub arktyczne (Schmidt, 1982). Chłodne powietrze, które jest cięższe, naciera na 

powietrze cieplejsze i wilgotniejsze (lżejsze), które zaczyna unosić się w wyższe części 

troposfery i skraplając się tworzy chmury cumulus i cumulonimbus (Kożuchowski, 

2005). W wyniku napływu chłodnego powietrza w górnych warstwach troposfery oraz 

insolacji pojawia się duży gradient temperatury odpowiadający za niestabilność 

atmosfery. Napływy chłodnej masy powoduje, że izoterma 0 ºC położona jest dość 

nisko nad powierzchnią ziemi, jeśli dodatkowo wystąpi dość znaczny przepływ  

w atmosferze, wówczas nie wyklucza się opadów gradu (Ventumair.eu). Z burzami 

adwekcyjnymi, w momencie gdy utworzy się z nich linia szkwału (burza przybierająca 

kształt liniowy), związane są także silne podmuchy wiatru – najczęściej podczas 

przechodzenia chmury szelfowej lub bezpośrednio za nią.  

 Za formę, którą przyjmują burze adwekcyjne odpowiada głównie przepływ 

powietrza w górnych warstwach troposfery. W sytuacji, gdy przepływ jest niewielki 

mamy do czynienia z pojedynczymi i odizolowanymi komórkami burzowymi, jeśli 

przepływ się zwiększy mogą się wówczas pojawić liczne układy konwekcyjne 

składające się z kilku komórek mogące przyjmować formę linii szkwałowych. Przy 
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wzmożonym przepływie występuje szansa na wytworzenie się superkomórki burzowej, 

z której przy sprzyjających warunkach kinematycznych, odpowiednio dużej chwiejności 

i insolacji może zejść trąba powietrzna (Schmidt, 1982).  

 W Polsce burze adwekcyjne mogą występować przez cały rok, jednak 

najczęściej są odnotowywane w okresie od wiosny do jesieni – w zimie są burzami 

śnieżnymi (Ventumair.eu). Chmury burzowe obejmują swoim zasięgiem niezbyt 

rozległe obszary (mniejsze niż burze termiczne czy frontowe), a ich wysokość  

w troposferze osiąga około 7 – 8 km nad powierzchnią gruntu (Meteorologia, 2011). 

Tego rodzaju burze nie przejawiają dużej elektryczności, w niektórych przypadkach 

podczas przechodzenia takich komórek może pojawić się zaledwie jedno lub kilka 

wyładowań. 

 Kolejnym rodzajem burz wewnątrzmasowych są burze termiczne, które według 

Słownika Meteorologicznego (2003) są burzami o zasięgu lokalnym, powstające na 

skutek konwekcji swobodnej przy bezwietrznej i upalnej pogodzie. Burze termiczne 

powstają w jednolitej masie, która nabiera chwiejności wskutek nagrzewania się 

dolnych warstw powietrza (Schmidt, 1982).  Komórki burzowe tego rodzaju tworzą się 

głownie w drugiej części dnia oraz w nocy gdy teren jest odpowiednio nagrzany,  

a ciepłe powietrze unosi się do góry. Występują one głownie latem, kiedy temperatura 

osiągnie lub przekroczy wartość 28 – 30 ºC. Mogą być również związane ze słabym 

gradientem ciśnienia, dlatego występują najczęściej na peryferyjnych obszarach układu 

niskiego ciśnienia lub w płytkich niżach (Salamoniuk, 1968).  

 Burze termiczne występują najczęściej w postaci pojedynczych komórek albo 

niezorganizowanych klastrów burzowych (Meteorologia, 2011). Pojedyncze komórki 

mają charakter stacjonarny, a w upalne dni charakteryzują się dużą elektrycznością 

(Szczeciński, 1952). Klaster burzowy formułuje się ze zwiększonego przepływu wiatru 

w atmosferze i przemieszcza się zgodnie z kierunkiem przepływu mas powietrza na  

500 hPa (5,5 km) (Ventumair.eu). Tego rodzaju burze charakteryzują się ulewnymi  

a czasami wręcz nawalnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do podtopień  

a nawet zalań pojedynczych posesji lub całych miejscowości (Szczeciński, 1952). Przy 

burzach termicznych może występować dość duży grad, który formować się będzie  

w przypadku dużej chwiejności termodynamicznej, wzmożonym przepływie powietrza 

oraz gdy izoterma 0 ºC jest dość nisko położona. Jeśli dodatkowo pojawi się niedosyt 

wilgoci na różnych poziomach atmosfery, wówczas burze termiczne mogą generować 

niszczące porywy wiatru zwane downburst. 
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 W Polsce burze termiczne występują od kwietnia do września, gdy do Polski 

zaczyna napływać ciepłe i wilgotne powietrze z rejonów Morza Czarnego. Chmury 

burzowe mogą rozbudowywać się do wysokości ok. 15 km nad ziemią i są sprawcami 

wielu strat i szkód (Meteorologia, 2011).  

 

2.2.2. Burze frontowe 
 

  Drugim z kolei rodzajem burz, które występują w umiarkowanych 

szerokościach geograficznych są burze frontowe. Ten rodzaj burz związany jest głównie 

z frontem atmosferycznym chłodnym, a w lecie także z frontem ciepłym (Szewczak, 

2007).  

 Burze frontowe w umiarkowanych szerokościach geograficznych są dynamiczne  

i gwałtowne (Meteorologia, 2011). Najczęściej pojawiają się na froncie chłodnym, 

kiedy ciepłe powietrze jest gwałtownie wypychane w górne warstwy atmosfery  

w wyniku przesuwającego się wału chłodnego powietrza (Salamoniuk, 1968). Takie 

burze tworzą się dzięki dużej zawartości pary wodnej, a także w ciepłych masach 

powietrza o chwiejnej stratyfikacji (pionowy gradient temperatury jest większy od 

adiabatycznego) (Schmidt, 1982). Zjawiska burzowe tworzą się również na ciepłym 

froncie atmosferycznym, i powstają w skutek wzrostu chwiejności ciepłego powietrza 

przy jego wznoszeniu się nad powierzchnią frontową – szybkie nacieranie frontu 

ciepłego, pojawienie się konwekcji uniesionej (Szczeciński, 1952).  

 Z najgwałtowniejszymi zjawiskami burzowymi mamy do czynienia na froncie, 

który rozdziela dwie skrajne różne masy powietrza – przykładowo powietrze 

zwrotnikowe, na które napływa powietrze polarnomorskie (Schmidt, 1982). Burze 

frontowe mogą przybierać formę słabo zorganizowanych pojedynczych komórek, 

klastrów burzowych, linii szkwałów a nawet rozbudowanych układów Mesoscale 

Convective System, w skrócie MCS (pol. mezoskalowy system konwekcyjny) 

(Ventumair.eu). Forma komórki burzowej zależy od aktywności frontu. Kiedy w strefie 

frontu uskoki wiatru są niewielkie a dana masa powietrza jest sucha, wówczas powstają 

słabo zorganizowane pojedyncze komórki lub układy wielokomórkowe. Inne struktury 

burzowe pojawiają się gdy front jest bardzo aktywny i porusza się szybko – parametry 

kinematyczne (związane z pionowym profilem wiatru) i termodynamiczne (warunki 

termiczne i wilgotnościowe) są podwyższone. Burze frontowe mogą przyjąć postać 
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układu MCS z wbudowanymi liniami szkwałowymi, a także superkomórkami. Przejście 

nad danym obszarem tych ostatnich struktur może być bardzo niebezpieczne, gdyż 

układy takie generować będą niszczące porywy wiatru, ulewne opady deszczu, grad,  

a w niektórych przypadkach nawet trąby powietrzne. Zniszczenia wystąpią na 

znacznym obszarze, a chmury cumulonimbus zajmować będą obszar np. 2 – 3 

województw (Ventumair.eu).  

 Niekiedy pojawiają się przypadki, że front atmosferyczny staje się nieruchomy 

(front stacjonarny). Powstaje on wtedy, gdy powietrze po obu jego stronach 

przemieszcza się równolegle do siebie, ale w kierunkach przeciwnych - występuje 

wówczas wyraźnie zaznaczona strefa konwergencji. W strefie tej pojawia się duża 

chwiejność termodynamiczna oraz duża wodność atmosfery (woda osadzona  

w troposferze), a wówczas dużym zagrożeniem są burze typu „training storm”, czyli 

komórki burzowe, które przechodzą nad tym samym obszarem jedna po drugiej. Takie 

układy spowodować powstanie powodzi błyskawiczne (ang. flash flood). 

 Niebezpiecznym frontem jest też front pofalowany, który dodatkowo może mieć 

wbudowane ośrodki niskiego ciśnienia. W takiej sytuacji ciepłe i chłodne odcinki frontu 

przechodzą nad danym obszarem jeden po drugim doprowadzając do starcia mas 

powietrza o różnych właściwościach oraz do rozwoju chmur cumulonimbus. Ze 

względu na zwiększony przepływ w atmosferze burze mogą być gwałtowne  

i niebezpieczne, przybierające wszystkie rodzaje struktur burzowych. W Polsce z takim 

typem burz mamy do czynienia od kwietnia do października (Ventumair.eu). 

 

2.3. RODZAJE STRUKTUR BURZOWYCH 
 

 Komórki burzowe, w zależności od warunków panujących w troposferze 

występują samodzielnie lub a grupie. Wśród burz wyróżnia się pięć rodzajów struktur 

burzowych, do których należą: pojedynczą komórka burzowa, superkomórka burzowa, 

burze wielokomórkowe, linie szkwałów oraz mezoskalowe kompleksy konwekcyjne. 

Charakterystyka poszczególnych typów zostanie opisana poniżej. 
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2.3.1. Pojedyncza komórka burzowa 
 

 Pojedyncza komórka burzowa (ang. single cell storm) jest to jedna, osobna 

chmura burzowa, która nie przyczynia się do tworzenia kolejnych ognisk burzowych 

(ryc. 2 i 3). Cykl życia zwykłej komórki burzowej trwa najczęściej około 20-30 minut, 

choć zdarzają się i takie, które potrzebują do godziny czasu na utworzenie się 

(powstanie chmury cumulus), wytworzenie opadu i zanik (University of Illinois).  

W rzeczywistości pojedyncze komórki burzowe są dość rzadkie, gdyż bardzo często 

bywa tak, że nawet najsłabsze burze są kolejnymi ogniwami, powstałymi w wyniku 

oddziaływania prądów wznoszących i występują w zespole komórek burzowych (burze 

wielokomórkowe) (University of Illinois). Ten rodzaj struktur burzowych przy 

sprzyjających warunkach pogodowych może cyklicznie pojawiać się i zanikać nad 

danym obszarem, wówczas taki rodzaj burzy nosi nazwę „burzy pulsacyjnej”  

(ang. pulse storm) (SKYWARN). 

 

Ryc. 2. Pojedyncza komórka burzowa 

Autor: Katarzyna Szczurek 

 

 W większości przypadków pojedyncze komórki burzowe poruszają się zgodnie  

z kierunkiem adwekcji powietrza w troposferze. Jeśli jednak pojawi się znaczący 

kierunkowy uskok wiatru w troposferze, wówczas pojedyncza komórka burzowa 

przemieszcza się pod jego wpływem (Ahrens, 2007). 
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Ryc. 3. Pojedyncza komórka burzowa widoczna na radarze meteorologicznym – 

06.08.2012 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 
 Ten rodzaj struktur burzowych wytwarza gwałtowne zjawiska atmosferyczne, do 

których zaliczymy krótkotrwałe, lecz intensywne opady deszczu, w niektórych 

przypadkach opady gradu małej średnicy oraz silne podmuchy wiatru. Nie można 

wykluczyć także wystąpienia trąb powietrznych, jednakże prawdopodobieństwo 

pojawienia się tego zjawiska jest nieduże (University of Illinois). 

 

2.3.2. Superkomórka burzowa 

 

 Superkomórka burzowa zaliczana jest do pojedynczych komórek burzowych, 

lecz siła takiej komórki jest dużo większa niż zwykłej komórki (Leitch, 2008). Wraz  

z wystąpieniem superkomórki burzowej wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia na 

danym terenie groźnych zjawisk atmosferycznych (University of Illinois). Ten rodzaj 

komórek burzowych przy sprzyjających warunkach w troposferze potrafi wytworzyć 

ścisłą organizację wewnętrzną, dzięki której komórka będzie mogła utrzymywać się 

przez wiele godzin i będzie przemieszczać się na odległość kilkunastu kilometrów. 

 Cechą charakterystyczną superkomórki burzowej jest to, iż w jej wnętrzu 

występują odseparowane od siebie prądy powietrza – wstępujący i zstępujący – dzięki 

czemu opadający prąd zstępujący i opady deszczu nie gaszą prądu wstępującego. 

Ważną cechą jest także występowanie mezocyklonu, czyli powietrza unoszącego się  

w prądach konwekcyjnych, które wiruje w osi pionowej, podobnie jak w cyklonie 

(Leitch, 2008). Rotujące prądy wstępujące pojawiają się wówczas, gdy tworząca się 
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komórka burzowa natrafi na odpowiednie warunki kinematyczne w troposferze – 

uskoki wiatru, czyli zmiana kierunku i prędkości wiatru wraz z wysokością (SRH). 

 

Ryc. 4. Superkomórka burzowa i jej elementy 

Źródło: SPC, http://www.spc.noaa.gov/ 

 

 Każda dobrze wykształcona burza superkomórkowa ma bardzo „gęste” kowadło,  

a ponad nie bardzo często przebijają się „kalafiorowate” wypiętrzenia przyjmujące 

kształt kopuły, nazywane „overshooting top” (ryc. 4). Dzięki temu elementowi 

wiadome jest, iż w komórce burzowej mamy do czynienia z dobrze wykształconym 

prądem wznoszącym (może przebić się do tropopauzy) (SKYWARN). Jeśli na danym 

obszarze zacznie rozwijać się superkomórka burzowa można zauważyć zanik innych 

chmur kłębiastych (ryc. 5). Dzieje się tak za sprawą dominacji prądu wstępującego 

komórki, który czerpie energię z najbliższego otoczenia. Burze superkomórkowe 

najczęściej rozwijają się w ciepłym powietrzu występującym przed linią szkwałową 

(University of Illinois). 

 

Ryc. 5. Superkomórka burzowa – widok z radaru meteorologicznego – 17.06.2009 

Źródło: Stormtrack, http://www.stormtrack.org/ 

 

 Nie wszystkie burze superkomórkowe są takie same. Można je podzielić ze 

względu na sposób poruszania się, a także ze względu na charakter opadów i zjawisk, 
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jakie generują. Ze względu na sposób poruszania się superkomórek dzieli się je na 

prawo-skrętne (ang. right movers) oraz lewo-skrętne (ang. left movers) (ryc.6), 

natomiast ze względu na opady dzieli się je na superkomórki LP (ang. Low 

Precipitation) – nisko opadowe, CL – klasyczne oraz HP (ang. High Precipitation) – 

wysoko opadowe (University of Illinois). 

 

Ryc. 6. Podział komórki burzowej na komórkę prawo-skrętną i lewo-skrętną 

Źródło: ESTOFEX, http://www.estofex.org/ 

 

 Superkomórki typu right movers (ryc.7) są to komórki burzowe, które poruszają 

się na prawo od średniego wiatru a mezocyklon, który posiadają wiruje przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara. Przeciwna sytuacja występuje przy komórkach typu left 

movers, które poruszają się na lewo od średniego wiatru i posiadają mezocyklon, który 

wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara (ESTOFEX). To jaki typ przyjmie dana 

superkomórka burzowa zależy w dużym stopniu od tego, jak układa się pionowy profil 

wiatru, gdyż to od niego zależy kierunek obrotu powietrza w mezocyklonie.  

 

Ryc. 7. Proces powstawania komórki typu right movers 

Źródło: ESTOFEX, http://www.estofex.org/ 

 

Na półkuli północnej najczęściej występują superkomórki typu right movers, głównie ze 

względu na to, iż wykres pionowego profilu wiatru jest wypukły. Można to zauważyć 

na rysunku poniżej (ryc. 8), gdzie w dolnych 2 km widać znaczący skręt wiatru  
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z południowego-wschodu na północny-wschód, a w kolejnych kilometrach zaznacza się 

znaczny wzrost prędkości i jedynie lekka zmiana kierunku wiatru. 

 

Ryc. 8. Wykres pionowego profilu wiatru superkomórki burzowej 

Źródło: CRH, http://www.crh.noaa.gov/ 

 

Jeśli natomiast wykres pionowego profilu wiatru przypomina linię prostą, wówczas 

może pojawić się sytuacja, że z pierwotnej komórki burzowej wytworzą się dwie 

osobne superkomórki – jedna typu right movers, druga typu left movers. Zdarzają się 

także przypadki, które należą do rzadkości, że superkomórka burzowa nie skręca. 

Dzieje się tak, gdy pojawia się wysokogradientowy niż, w którym strumień sterujący 

jest dość silny (CRH). 

 Burze superkomórkowe można dzielić również ze względu na charakter opadów  

i zjawisk, jakie generują. Nie wszystkie superkomórki burzowe da się zakwalifikować 

do poszczególnych rodzajów. Może zdarzyć się sytuacja, że burza superkomórkowa  

w czasie swojego istnienia będzie przypominać każdy z trzech rodzajów burzy. 

 Superkomórki nisko opadowe odznaczają się niewielką strefa opadu, głównie ze 

względu na to, że przebywają w strefie suchszego powietrza, przez co generują mniej 

deszczu. Miejsce opadów deszczu może zostać zastąpione opadami gruboziarnistego, 

rzadkiego gradu. Superkomórką LP towarzyszą trąby powietrzne, które przy małej 

ilości opadów są dobrze widoczne (University of Illinois). Komórki burzowe tego 

rodzaju żyją stosunkowo krótko, w porównaniu do superkomórek HP oraz klasycznych. 

Sytuacja może ulec zmianie, jeśli komórka burzowa dostanie się w strefę 

wilgotniejszego powietrza, wówczas może przekształcić się w superkomórkę klasyczną. 

Ten rodzaj superkomórki jest najbardziej powszechny i generuje obfite opady deszczu, 

grad oraz tornada (Haby J.). 

 Ostatnim rodzajem burz superkomórkowych jest superkomórka HP, czyli 

wysoko opadowa. Ilość deszczu, jaka spada podczas przechodzenia komórki burzowej 

nad danym obszarem może doprowadzić do podtopień, a nawet „powodzi 
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błyskawicznych” (University of Illinois). Ryzyko wystąpienia gradu jest tutaj mniejsze. 

Ze względu na intensywnie padający deszcz ciężko jest dostrzec trąbę powietrzną, którą 

wytworzy superkomórka.  

 

2.3.3. Burza wielokomórkowa 
 

 Burza wielokomórkowa (ang. mulitcell storm), składa się z dwóch lub większej 

liczby komórek burzowych, które znajdują się na różnych etapach swojego rozwoju – 

od tworzących się do zanikających (ryc.9). Burza wielokomórkowa ewoluuje,  

a pojedyncze komórki w całej strukturze po kolei stają się dominujące (University of 

Illinois). W przeciwieństwie do pojedynczych komórek burzowych ten typ struktur 

burzowych potrafi przetrwać kilka godzin, generując niebezpieczne zjawiska (Leitch, 

2008). Burze wielokomórkowe mogą występować zarówno jako zorganizowane układy, 

ale też jako zlepek pojedynczych komórek. 

 

Ryc. 9. Przekrój przez burzę wielokomórkową 

Źródło: University of Illinois, http://ww2010.atmos.uiuc.edu/ 

 

 Ten typ burzy jest silniejszy niż pojedyncza komórka burzowa, ale słabszy niż 

superkomórki, czy układy liniowe i MCS-y (University of Illinois). Chmura burzowa 

takiego układu dzieli się na regiony prądów wznoszących i opadających, które 

wspomagają powstawaniu kolejnych komórek burzowych i zaniku starszych. Nowe 

komórki burzowe tworzą się wzdłuż nawietrznej krawędzi klastra (zachód lub 

południowy – zachód), w centrum układu występują komórki dojrzałe (ryc. 10), 

natomiast rozpad i zanikanie komórek odbywa się wzdłuż zawietrznej krawędzi 

(wschód lub północny-wschód) (University of Illinois). Burza wielokomórkowa ma 
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także zdolność do przekształcenia się w jednolitą, zorganizowaną strukturę np. linię 

szkwału czy układ MCS. 

 

Ryc. 10. Burza wielokomórkowa widoczna na radarze meteorologicznym 

Źródło: About.com, http://weather.about.com/ 

 

 Do głównych zagrożeń, jakie niosą ze sobą burze wielokomórkowe zalicza się 

przede wszystkim intensywne opady deszczu. Burza tego typu, która wystąpi na danym 

obszarze w ciągu kilku minut potrafi wygenerować opady deszczu, które spowodują 

znaczny wzrost stanów rzek lub nagromadzenie wody opadowej na powierzchni ziemi. 

W efekcie na danym terenie może wystąpić tzw. „flash flood”, czyli powódź 

błyskawiczna (SRH). Burzom wielokomórkowym towarzyszą również opady gradu – 

najczęściej małej średnicy, porywisty wiatr (najniebezpieczniejszy wiatr szkwałowy 

występujący w linii szkwału), a także trąby powietrzne, choć prawdopodobieństwo ich 

pojawienia się jest w zwykłym zlepku komórek jest niewielkie, rośnie natomiast przy 

zorganizowanych układach burzowych np. linii szkwału (University of Illinois). 

 

2.3.4. Linia szkwału 
 

 Linie szkwału (ang. squall line) (ryc. 11) zalicza się do burz wielokomórkowych 

z tą jednak różnicą, że komórki burzowe nie są ułożone dowolnie lecz wzdłuż linii  

o długości setek kilometrów (Leitch, 2008). Burza tego typu może trwać kilka godzin  

i wywoływać niebezpieczne zjawiska – porywisty wiatr i grad. Linia szkwału rozwija 

się przede wszystkim tam, gdzie występuje znaczna niestabilność w atmosferze 

(spowodowana dużą wilgotnością powietrza, czy tez wysoką temperaturą) oraz 

odpowiednie warunki kinematyczne w troposferze (SRH).  
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Ryc. 11. Schemat linii szkwału z zaznaczonymi obszarami prądów wstępujących 

(updraft) i zstępujących (down draft) 

Źródło: Virginia Tech, http://www.icsrc.org/ 

 

 Tworzy się ona najczęściej przed frontem chłodnym, w ciepłym wycinku niżu, 

równolegle do jego czoła (Leitch, 2008). Cechą charakterystyczną tego układu 

burzowego jest to, że powstające na nim komórki burzowe mają taki sam sposób 

powstawania. Linia szkwałów cechuje się również tym, że ma doskonale wykształcony 

system prądów powietrza, które związane są z frontem szkwałowym. System ten 

pozwala istnieć całemu układowi nawet w godzinach nocnych. Cały mechanizm prądów 

opiera się na podnoszeniu ciepłego powietrza w górę przez opadające chłodne 

powietrze z górnych części troposfery, dzięki czemu następuje dalszy rozwój burz  

(ryc. 12). Jeśli przed linią szkwału występować będzie odpowiednio duża chwiejność 

atmosfery, to ten układ będzie mógł się rozwijać (University of Illinois). 

 

Ryc. 12. System prądów wstępujących i zstępujących w linii szkwału 

Źródło: University of Illinois, http://ww2010.atmos.uiuc.edu/ 
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 Głównymi zagrożeniami, jakie niosą ze sobą linie szkwałów, są przede 

wszystkim niszczące porywy wiatru. Wiatry szkwałowe, określane mianem downburst, 

to silne uderzenie wiatru, które jest następstwem silnych prądów zstępujących (zimne 

powietrze spadające z dużą prędkością z górnych rejonów troposfery). Taki silne wiatry 

mogą powodować zniszczenia na dużym obszarze a ich prędkość potrafi osiągać 

powyżej 100 km/h. Oprócz wiatru, układy liniowe są w stanie generować opady gradu 

dużej średnicy oraz opady deszczu, które mogą być przyczyną powodzi. Może się tak 

stać w przypadku kiedy linia szkwału zaczyna zwalniać lub zatrzymuje się nad danym 

obszarem na dłuższy czas (University of Illinois). Linię szkwału przedstawia obraz 

radarowy na rycinie 13. 

 

 

Ryc. 13. Linia szkwału w USA widoczna na zdjęciu radarowym – 08.03.1999 

Źródło: Atmospheric Sciences, http://apollo.lsc.vsc.edu/ 

 

 Linia szkwału może przyjąć kształt łuku, czyli postać tzw. bow echo (ryc. 14). 

Kształt takiej struktury jest doskonale widoczny na mapach odbiciowości radarowej, 

dlatego też stąd wzięła się jego nazwa. Bow echo na swojej trasie pozostawia szeroki 

pas zniszczeń (nawet do 20 km), spowodowany bardzo silnym wiatrem, który pojawiają 

się nagle (ang. downburst) oraz którego prędkość osiągać może nawet do 170 km/h. 

Wiatr ten określany jest również mianem straight line winds (ang.), czyli wiatr 

prostoliniowy – nie jest związany z rotacją, jaka występuje np. w superkomórkach 

burzowych. Bow echo podlega tym samym procesom co linia szkwału, lecz jest 

obszarowo mniejsze – osiąga długość od 40 do 120 km – i dzięki takiemu rozmiarowi 

zachodzą w nim groźniejsze zjawiska pogodowe (University of Illinois). 
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Ryc. 14. Schemat powstawania burzy typu bow echo 

Źródło: Penny Arcade, http://forums.penny-arcade.com/ 

  

 Największym zagrożeniem układu bow echo, oprócz prostoliniowego wiatru, są 

także tornada, które najczęściej pojawiają się w okolicach północnego wiru tego układu. 

Kiedy bow echo przyjmie kształt „przecinka” (ang. coma echo), wówczas występuje 

największe prawdopodobieństwo zejścia trąby powietrznej (SKYWARN). Jeśli bow 

echo obejmie swoim zasięgiem znaczny obszar (o długości do 100 km, niekiedy 

powyżej 100 km), wówczas można mówić o strukturze burzowej zwanej derecho, której 

największym zagrożeniem są przede wszystkim ulewne opady deszczu oraz silny wiatr.  

 

2.3.5. Mezoskalowy kompleks konwekcyjny 
 

 Ostatnim rodzajem struktur burzowych są mezoskalowe kompleksy 

konwekcyjne (ang. Mesoscale Conective Complex, MCC). Jest to zespół składający się 

z wielu oddziaływujących na siebie komórek burzowych doskonale widoczny na 

zdjęciach satelitarnych (ryc.15). Prezentuje się on, jako owalny kompleks chmur, 

bardzo często przesłonięty warstwą chmur wysokich (gł. cirrus), który nie jest związany 

z frontem atmosferycznym (ESPERE). Z tego typu burzą, która zaliczana jest do burz 

wielokomórkowych, mamy do czynienia w ciepłej połowie roku. Burze MCC powstają 

w rejonach, gdzie  występują polarne prądy strumieniowe, a także niskoatmosferyczna 

adwekcja ciepłego powietrza, które doprowadzają do powstania silnej chwiejności 

atmosfery. Rozwój mezoskalowych kompleksów konwekcyjnych rozpoczyna się 

najczęściej po południu, maksimum osiąga około północy, a rozpad następuje zwykle 



 27 

przed wschodem słońca – największa aktywność układu przypada na godziny nocne 

(ESPERE). 

 

Ryc. 15. Układ MCC na zdjęciu przedstawiającym temperaturę wierzchołków chmur – 

08.07.1997 

Źródło: University of Wisconsin-Madison, http://cimss.ssec.wisc.edu/ 

 

 Do powstania struktury burzowej MCC konieczne jest spełnienie trzech 

warunków. Są to: powierzchnia układu burzowego, długość trwania oraz 

ekscentryczność. O mezoskalowym kompleksie konwekcyjnym można mówić wtedy, 

gdy temperatura wierzchołków chmur jest równa bądź niższa od -32 ºC na obszarze co 

najmniej 100 000 km² oraz równa lub niższa od -52°C na obszarze co najmniej  

50 000 km², a czas jego trwania musi wynieść co najmniej 6 godzin (niektóre układy 

MCC trwają około 12 godzin, a czasem więcej) (Leitch, 2008). Oprócz tego co najmniej 

70% osi układu MCC powstaje z izolowanych burz, które tworzą się późnym 

popołudniem i wieczorem na danym terenie (University of Illinois). 

 Ze względu na potężne rdzenie opadowe, pochodzące z poszczególnych 

komórek burzowych znajdujących się w mezoskalowym kompleksie konwekcyjnym, 

głównym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą układ MCC są ulewne opady deszczu. 

Mogą one stać się przyczyną „powodzi błyskawicznej”. 
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Ryc. 16. Zdjęcie satelitarne (lewa fotografia) i zdjęcie temperatury wierzchołów chmur 

(prafa fotografia) burzy MCS w Republice Czeskiej – 25.06.2006. 

Źródło: Eumetsat, http://oiswww.eumetsat.org/ 

 

 Warto również wspomnieć o układach, które na odbiciach radarowych  

i zdjęciach satelitarnych przypominają wizualnie układy MCC, lecz z powodu 

niewystarczających parametrów (powierzchnia, długość trwania, ekscentryczność) nie 

można sklasyfikować ich jako układy MCC. Taki rodzaj układu burzowego nosi nazwę 

mezoskalowego systemu konwekcyjnego (ang. Mesoscale Convective System, MCS) 

(ryc. 16). MCS-y składają się najczęściej z kilku lub z kilkunastu osobnych komórek 

burzowych. Czas trwania owego układu zawiera się w przeciągu kilku godzin, niekiedy 

dłużej. Mezoskalowe systemy konwekcyjne przybierają kształty zarówno owalne, jak  

i liniowe (SKYWARN). Według amerykańskiego słownika organizacji SKYWARN 

układy MCS mogą być cyklonami tropikalnymi, liniami szkwałów, jak i układami 

MCC. 

 

2.4. WARUNKI SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU BURZ 
 

 Powstawanie komórek burzowych uzależnione jest od wielu czynników, które 

muszą zajść jednocześnie lub w bardzo krótkim odstępie czasu. Najważniejszymi z tych 

czynników są: niestabilność w troposferze, nazywana także chwiejnością oraz pionowy 

profil wiatru w troposferze. Poszczególne przykłady odnoszące się do chwiejności oraz 

profilu wiatru w troposferze, zostaną scharakteryzowane poniżej. 
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2.4.1. Niestabilność w troposferze 
 

 Za niestabilność troposfery uznajemy taki jej stan, przy którym gradient 

pionowy temperatury jest większy od adiabatycznego (Niedźwiedź, 2003). Jest to 

również tendencja do przyśpieszania prędkości przemieszczania się określonej porcji 

(parceli) powietrza, która zostaje uniesiona na pewną wysokość, przez co zacznie się 

przemieszczać jako prąd wstępujący (Haby J.). Dzięki niestabilności rozwijają się 

zjawiska burzowe. Jeśli w troposferze wystąpi duża niestabilność, wówczas istnieje 

ryzyko wytworzenia się groźnych komórek burzowych. Wyróżnia się kilka rodzajów 

niestabilności, którymi są niestabilność utajona, niestabilność konwekcyjna (zwana też 

potencjalną) oraz niestabilność termodynamiczna (Haby J.). 

 Niestabilność jest uwalniana, gdy powietrze zaczyna przyśpieszać w pionie. 

Dzieje się to tak szybko, że zaczynają tworzyć się burze. W troposferze zachodzi 

proces, podczas którego niestabilność jest uwalniana do atmosfery. Wówczas powietrze 

w dolnej troposferze jest podnoszone do momentu aż stanie się mniej gęstsze niż 

otaczające go powietrze z górnych warstw – wznosi się wtedy samodzielnie. Prędkość 

tego ruchu zależna jest od różnicy gęstości powietrza wznoszonego i otaczającego 

(Haby J.). 

 Niestabilną porcję powietrza można ocenić na podstawie wskaźników 

konwekcyjnych, takich jak CAPE (energia potencjalna dostępna konwekcyjnie) lub 

Lifted Index (ang. LI lub LFTX, pol. wskaźnik wznoszenia). W zależności od tego jakie 

wartości przyjmują wskaźniki, możemy mówić o słabej, umiarkowanej lub silnej 

niestabilności w troposferze. Przykładowo jeśli wskaźnik CAPE osiągnie wartość około 

1000 J/kg, wówczas mówimy o umiarkowanej konwekcji, a jeśli wartość około  

2500 J/kg, wówczas konwekcja jest silna. Wartości CAPE przekraczające 3000 – 4000 

J/kg wskazują, iż w troposferze występuje ekstremalnie duża niestabilność. 

Analogicznie można rozpatrywać wskaźnik LI. Jeśli wartości, które przyjmuje wyniosą 

około -4, wówczas możemy mówić o silnej niestabilności, a wartości spadające poniżej 

-8 i więcej o ekstremalnie silnej niestabilności w troposferze (Haby J.). Im większa 

niestabilność tym silniejsze prądy wstępujące, które w szybszym tempie tworzą 

komórki burzowe, pod warunkiem występowania prądów wznoszących również ponad 

warstwą graniczną. Silne prądy wstępujące są również istotne podczas tworzenia gradu 

w górnych warstwach chmury burzowej. 
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 W troposferze może pojawiać się niestabilność utajona, która spowodowana jest 

uwolnieniem do troposfery ciepła utajonego. Ciepło utajone jest wytwarzane lub 

pochłaniane podczas przejścia danej substancji z jednej fazy skupienia do drugiej  

w stałej temperaturze (Niedźwiedź, 2003). Niestabilność utajona jest sprawcą wzrostu 

punktu rosy w planetarnej warstwie granicznej (ang. PBL) lub w regionie, w który 

rozpoczyna się podnoszenie porcji powietrza. Im więcej zostanie wypuszczonego ciepła 

utajonego, tym bardziej ogrzeje się powietrze. Jeśli planetarna warstwa graniczna jest 

bardzo wilgotna, gradient wilgotnoadiabatyczny doprowadzi do chłodzenia parceli 

powietrza wraz z wysokością. Warstwa, która będzie posiadała większą wilgoć będzie 

miała większą niestabilność dzięki temu szybciej w takich warunkach utworzy się burza 

– szybciej niż w warstwie suchej (Haby J.).  

 Do tworzenia się komórek burzowych potrzebna jest niestabilność potencjalna, 

nazywana też konwekcyjną. Jest to stan warstwy troposfery, przy którym wraz  

z wysokością spada temperatura pseudopotencjalna – temperatura otrzymana po 

przeprowadzeniu procesu adiabatycznego (Niedźwiedź, 2003). Niestabilność 

konwekcyjna pojawia się, gdy suche powietrze ze średnich wysokości przemieszcza się 

w kierunku poziomym nad bardzo ciepłe i wilgotne powietrze w troposferze. 

Dodatkowo niestabilność ta istnieje, gdy w środkowych warstwach troposfery pojawiają 

się wysokie punkty rosy w planetarnej warstwie granicznej (PBL) (Haby J.). 

Najlepszym sposobem analizy niestabilności konwekcyjnej jest analiza diagramu  

Skew-T (diagram termodynamiczny). 

 Ostatnim przykładem niestabilności jest niestabilność termodynamiczna, która 

tworzy się albo przez wzrost szybkości ochładzania wraz z wysokością albo wzrost 

wilgoci w niskich warstwach troposfery. Wzrost ochładzania wraz z wysokością może 

następować w wyniku adwekcji ciepłego powietrza na niskich poziomach troposfery, 

poprzez adwekcję chłodnego powietrza w średnich i wysokich poziomach troposfery 

oraz w wyniku połączenia jednego i drugiego. Jeśli adwekcji ciepłego powietrza 

towarzyszy adwekcja wilgoci, wówczas troposfera staje się jeszcze bardziej niestabilna. 

 Do tworzenia się komórek burzowych nie zawsze potrzebne jest silna 

niestabilność. Burze mogą się tworzyć także przy niskich wartościach CAPE, musi być 

jednak spełniony jeden warunek. Aby komórki mogły powstawać i istnieć potrzebne są 

także odpowiednie profile wiatru – uskoki prędkościowe i kierunkowe, które zostaną 

omówione w kolejnym podrozdziale. 
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2.4.2. Pionowy profil wiatru w troposferze 
 

 Dynamiczne profile wiatru są drugim w kolejności czynnikiem, który jest 

niezwykle ważny w procesie tworzenia się komórek burzowych. Pionowy profil wiatru 

w troposferze składa się przede wszystkim z uskoków wiatru (ang. wind shear), czyli 

zmian prędkości i kierunku wiatru wraz ze wzrostem wysokości (Trepińska, 2004). 

Uskoki wiatru dzieli się na prędkościowe (ang. speer shear) oraz kierunkowe  

(ang. directional shear). Pierwsze odpowiadają za wzrost prędkości wiatru wraz  

z wysokością, drugie natomiast za zmianę kierunku wiatru wraz z wysokością 

(SKYWARN). Uskoki wiatru w troposferze przedstawia się za pomocą hodografów 

(ang. hodographs) (ryc. 17), czyli wykresów, które w dwóch wymiarach prezentują 

prędkość i kierunek wiatru na różnych wysokościach (CRH). 

 

Ryc. 17. Hodographs dla Pragi – 23.07.2009 

Źródło: Polscy Łowcy Burz, http://lowcyburz.pl/ 

 

 Z punktu widzenia prognozowania i organizacji zjawisk burzowych, 

najważniejszym wskaźnikiem jest uskok prędkościowy wiatru. Zazwyczaj, im większe 

wartości przyjmuje ten wskaźnik w warunkach znacznej niestabilności troposfery, 

wówczas burze są lepiej zorganizowane i dodatkowo są gwałtowniejsze (University of 

Illinois). Przy prognozowaniu zjawisk burzowych najczęściej używa się pionowych 

uskoków prędkościowych zawartych w warstwie od 0 do 6 km, czyli od powierzchni 

ziemi do wysokości 6 km nad nią (DLS 0 – 6 km) oraz uskoków zawierających się  
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w warstwie 0 – 1 km (LLS 0 – 1 km), która występuje między powierzchnią ziemi,  

a wysokością do 1 km ponad nią (SKYWARN). 

 Przy prognozowaniu zagrożeń związanych z burzami, takich jak trąby 

powietrzne, istotny jest natomiast uskok kierunkowy, głównie w dolnej troposferze. 

Pozwala on inicjować rozwój rotującego prądu wstępującego, który jest przyczyną 

powstania mezocyklonu w komórce burzowej. Silne dolnotroposferyczne wiatry oraz 

uskok kierunkowy razem mogą generować wysokie wartości skrętu wiatru, dzięki 

czemu zwiększa się zagrożenie wystąpienia trąby powietrznej (SKYWARN). 

Silniejszy przepływ w troposferze oraz większe uskoki wiatru na różnych 

poziomach sprzyjają organizacji burz oraz rozwojowi znaczących zjawisk 

konwekcyjnych. Dzięki urozmaiconemu profilowi wiatru w troposferze pojawiają się 

groźniejsze układy burzowe, którym wówczas do rozwoju potrzeba mniej chwiejności 

niż zazwyczaj. Sama niestabilność troposfery nie może być rozpatrywana jako główna 

przyczyna powstawania burz. Przykładowo, jeśli w troposferze pojawi się chwiejność 

rzędu 2000-3000 J/kg i brak jest wiatrów w poszczególnych warstwach, to potencjalna 

komórka burzowa nie będzie się przemieszczać, lecz stać w miejscu. Ze względu na 

brak odseparowanych od siebie prądów wstępujących i zstępujących komórka burzowa 

bardzo szybko ulegnie rozpadowi. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy w troposferze pojawią 

się uskoki prędkościowe i kierunkowe, które doprowadzą do odseparowania od siebie 

dwóch znaczących prądów burzowych, a w konsekwencji do rozwoju pojedynczej 

komórki w bardziej złożoną strukturę (Haby J.). 

Uskoki wiatru decydują również o tym, czy powstające pojedyncze komórki 

burzowe będą mogły połączyć się w większe struktury. Przykładowo, jeśli  

w troposferze występuje dość słaby przepływ, wówczas nawet przy wysokiej 

chwiejności, utworzą się jedynie słabe, pojedyncze komórki burzowe, które miejscami 

mogą łączyć się w większe burze wielokomórkowe. Niewielkie uskoki wiatru oraz 

słaby przepływ w troposferze, sprowadzają jednak takie prawdopodobieństwo do 

minimum. Jeśli natomiast pojawią się dość wysokie wartości uskoków, wówczas przy 

odpowiedniej niestabilności można spodziewać się groźnych zjawisk burzowych – 

otoczenie z umiarkowaną chwiejnością spowoduje powstanie np. linii szkwałów,  

a środowisko ekstremalnie chwiejne układy MCS, czy superkomórki burzowe z trąbami 

powietrznymi (Haby J.). 

Każdy z dwóch rodzajów uskoków wiatru różni się wielkością. Dla przykładu 

można przyjąć, iż uskoki będą albo silne albo słabe. Dzięki takiemu podziałowi można 
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wydzielić cztery kombinacje, które prezentują różny typ komórek burzowych. Jeśli  

w troposferze pojawi się słaby uskok zarówno kierunkowy, jak i prędkościowy, 

wówczas mamy do czynienia ze zwykłymi, krótkotrwałymi i powolnymi komórkami 

burzowymi. Takie burze charakteryzują się tym, że przemieszczają się powoli, a co za 

tym idzie prąd zstępujący i opady szybko odcina drogę prądowi wstępującemu przez co 

komórka zanika. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy w troposferze występuje 

słaby uskok prędkościowy i silny uskok kierunkowy. Jeśli ścinanie prędkościowe jest 

słabe, wówczas uskok kierunkowy nie ma żadnego znaczenia. W takim przypadku 

również mamy do czynienia ze słabymi i krótkotrwałymi burzami. Cała sytuacja ulega 

zmianie, gdy uskok prędkościowy jest silny. W przypadku, gdy towarzyszy mu słaby 

uskok kierunkowy, występuje ścinanie jednokierunkowe (ang. undirectional shear)  

i pojawia się duże prawdopodobieństwo powstania mezoskalowego systemu 

konwekcyjnego (MCS) – również w postaci linii. Wzrasta także gwałtowność zjawisk 

związanych z burzami. Najgroźniejsze są silne uskoki prędkościowe i kierunkowe.  

W takich warunkach w troposferze najczęściej występują superkomórki burzowe, gdyż 

jest to najlepsza sytuacja do tworzenia rotujących prądów wstępujących. Dodatkowo 

ścinanie prędkościowe umożliwia szybkie przemieszczanie się komórki burzowej,  

a także pomaga utrzymywać prąd wstępujący i zstępujący w izolacji. W takim 

przypadku pojawia się największe zagrożenie wystąpienia zjawisk towarzyszących 

burzom – duży grad, silne tornada, ulewne deszcze. 

 

2.5. ETAPY TWORZENIA SIĘ KOMÓREK BURZOWYCH 
 

 Mechanizm powstawania komórek burzowych zarówno tych pojedynczych, jak  

i pierwotnych komórek w większych układach burzowych jest zazwyczaj taki sam.  

W przypadku burz wielokomórkowych pojawiają się mechanizmy, które umożliwiają 

im żywotność. Muszą one być spełnione, aby dany układ mógł „żyć” i przemieszczać 

się na większe odległości. Etapy tworzenia się burz, zarówno pojedynczych, jak i burz 

wielokomórkowych zostaną przytoczone w dalszej części owego podrozdziału. 
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2.5.1. Pojedyncze komórki burzowe 
 

 W przypadku pojedynczych komórek burzowych mechanizm powstawania jest 

bardzo prosty. Chodzi tu głównie o ciepłe powietrze, które unosząc się w górę tworzy 

chmury burzowe. Zanikają one kiedy pojawi się chłodny prąd zstępujący. Rozwój 

pojedynczych burz opisać można w trzech etapach: stadium rozwoju, dojrzałości  

i rozpadu (Szewczak, 2007). 

 Pierwszym etapem rozwoju tego rodzaju burz jest stadium rozwoju (ryc.18).  

W etapie tym rozwijają się silne prądy wstępujące. Powietrze ciepłe jest dużo lżejsze od 

zimnego, dlatego posiada zdolność do unoszenia się w górę. W trakcie wznoszenia 

powietrze ma zdolność do rozpręża się i staje się chłodniejsze od otoczenia (Szewczak, 

2007). Wznoszące się powietrze, które zawiera dużo pary wodnej, ochładza się  

i zarazem skrapla. Po przekroczeniu punktu rosy zaczynają tworzyć się chmury typu 

cumulus. Podczas kondensacji wydzielana jest duża ilość ciepła, które powoduje, że 

powietrze wilgotne stygnie dużo wolniej, a więc jest stale cieplejsze i lżejsze od 

swojego otoczenia – osiąga poziom swobodnej konwekcji. Dzięki takiej sytuacji 

powietrze w prądzie wstępującym bardzo gwałtownie wznosi się w górne warstwy 

troposfery, gdzie panuje bardzo niska temperatura – około -60 ºC na wysokości 16 km 

(Schmidt, 1982). Zwykła chmura cumulus za sprawą prądu wstępującego rozwija się  

w pionie i tworzy chmurę cumulus congestus, a energia potencjalna dostępna 

konwekcyjnie jest zamieniana na energię kinetyczną. Etap ten trwać może od 15 do  

30 minut i nie występują w nim ani opady deszczu, ani wyładowania (Schmidt, 1982). 

 

Ryc. 18. Schemat powstawania pojedynczej komórki burzowej – stadium rozwoju,  

dojrzałości i rozpadu 

Źródło: University at Albany, http://www.atmos.albany.edu/ 
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 Etapem, który następuje po fazie rozwoju jest stadium dojrzałości, gdzie 

rozbudowujący się cumulus congestus zmienia się w chmurę cumulonimbus calvus,  

a ten w cumulonimbus incus (ryc.18). Dzieje się tak, gdy prąd wstępujący osiągnie 

górną granicę tropopauzy. Powietrze wznosząc się zaczyna się ochładzać, a gdy stanie 

się dość ciężkie rozpoczyna się jego wędrówka ku powierzchni ziemi. Chłodne 

powietrze w postaci prądu zstępującego wraz z tworzącymi się w chmurze opadami 

dociera do powierzchni ziemi. Opady deszczu powstają wtedy, gdy powiększające się 

krople wody są na tyle ciężkie, że nie potrafią się utrzymać w chmurze burzowej, przez 

co spadają na powierzchnię ziemi (Schmidt, 1982). Podobna sytuacja jest także  

z opadami gradu. Cały etap w pojedynczej komórce burzowej trwa także od 15 do  

30 min – w burzach wielokomórkowych czas ten się wydłuża (Schmidt, 1982). 

 Ostatnim etapem jest faza zaniku chmur i opadów, czyli stadium rozpadu 

(ryc.18). W zwykłej pojedynczej komórce burzowej po około 20-30 minutach zaczyna 

dominować zimny chłodny prąd zstępujący, który doprowadza do ochłodzenia prądu 

wstępującego, a w ostateczności do jego zaniku (Szewczak, 2007). Przyczyniają się do 

tego także opady deszczu. Jeśli chmurze burzowej nie dostarczane jest ciepłe i wilgotne 

powietrze, górna warstwa chmury zaczyna przekształcać się w chmurę cirrus,  

a kłębiasta podstawa cumulonimbusa kurczy się i zanika. Cały etap trwa dość długo 

(Szewczak, 2007). Deszcz w tej fazie ma początkowo charakter ciągły pochodzenia 

konwekcyjnego, lecz o mniejszym natężeniu niż w fazie drugiej danej burzy. 

 

Ryc. 19. Schemat rozwoju mezocyklonu w superkomórce burzowej 

Źródło: Wikipedia.pl, http://pl.wikipedia.org/ 

 

 Do pojedynczych komórek burzowych zaliczane są również superkomórki 

burzowe, których cykl życia jest dłuższy. Faza wzrostu superkomórki jest taka sama, 

jak pojedynczej komórki burzowej (Biuro Prognoz Cumulus). Parcela ciepłego 

powietrza, w postaci prądu wstępującego jest wznoszona w górę. Po osiągnięciu 

poziomu swobodnej konwekcji staje się cieplejsza od otoczenia i zarazem lżejsza, co 

umożliwia jej dalsze wznoszenie i tworzenie chmury cumulonimbus. Jeśli pojedyncza 
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komórka burzowa napotka na swojej drodze uskoki wiatru zarówno prędkościowe jak  

i kierunkowe na różnych wysokościach, wówczas masy powietrza w przyszłej burzy 

superkomórkowej zaczynają wirować w osi poziomej (ryc. 19). Jeśli prąd wstępujący 

jest dość silny może spowodować, że wir poziomy odchyli się w kierunku pionowym. 

Unoszące się w górę powietrze wprawiane jest w ruch wirowy przez co powstaje 

mezocyklon (Leitch, 2008). 

 Prąd wstępujący w superkomórce burzowej jest tak silny, że dociera do górnej 

granicy tropopauzy, a niekiedy nawet przebija się przez nią i tworzy tzw. overshooting 

top, czyli widoczne na zdjęciu satelitarnym kopuły (University of Illinois).  

W tropopauzie prąd jest ochładzany i rozpoczyna się jego wędrówka ku powierzchni 

ziemi. Dodatkowo prąd zstępujący jest odseparowany od prądu wstępującego i nie 

miesza się z nim. Dzieje się tak za sprawą odpowiedniej różnicy w prędkości i kierunku 

wiatru wraz z wysokością oraz silnych wiatrów w środkowej i górnej troposferze. Taki 

układ prądów w superkomórce burzowej zapobiega wpadaniu kropel deszczu i gradu  

w rejon, gdzie unosi się powietrze, przez co nie dochodzi do odcięcia ciepłego  

i wilgotnego powietrza potrzebnego do rozwoju całej burzy. Taki mechanizm oraz 

odpowiednie warunki panujące w troposferze umożliwiają superkomórkom dość długi 

żywot. Faza rozpadu pojawia się dopiero w momecie, gdy komórka burzowa przemieści 

się w obszar gorszych warunków kinematycznych, a prąd wstępujący i zstępujący 

zaczną na siebie znacząco oddziaływać. 

 

2.5.2. Burze wielokomórkowe 
 

 Cykle życiowe burz wielokomórkowych są bardziej skomplikowane niż 

pojedynczych komórek burzowych. Każdy rodzaj burzy wielokomórkowej ma 

specyficznie rozmieszczone rejony, w których występują prądy wznoszące oraz 

opadające (Schmidt, 1982). Oczywiście pierwsza komórka burzy wielokomórkowej 

powstaje w taki sam sposób jak każda zwykła burza. 

 Burze wielokomórkowe, które przyjmują formę linii szkwałów, które występują 

przed frontem chłodnym lub są wbudowane w mezoskalowy system konwekcyjny. 

Mechanizm powstawania kolejnych komórek burzowych na linii przed frontem jest taki 

sam. Burze, które przed frontem pojawiają się jako pierwsze tworzą się tak, jak 

pojedyncza komórka burzowa – głównie faza wzrostu. W etapie burzy właściwej 
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zachodzą mechanizmy, które umożliwiają burzom wielokomórkowym przetrwać przez 

wiele godzin (University of Illinois). 

 

Ryc. 20. Poziomy przekrój przez skupisko chmur burzowych 

Źródło: Schmidt M., 1982, Meteorologia dla potrzeb szybownictwa 

 

 Ciepłe powietrze, które występuje przed frontem chłodnym, na skutek jego 

przemieszczania jest wypychane w górę przez powietrze chłodne napływające tuż za 

nim. Ciepłe powietrze tworzy prąd wstępujący, dzięki któremu mogą tworzyć się 

chmury cumulonimbus. Prąd wstępujący podobnie, jak w innych rodzajach burz 

wynoszony jest w górne warstwy troposfery, ochładza się i rozpoczyna wędrówkę  

w kierunku ziemi. Takie natarcie chłodnego powietrza nazywane jest frontem 

szkwałowym (ang. gust front). Prądy zstępujące są dość silne i tworzą strefę, w której 

powietrze chłodne spotyka się z ciepłym i wilgotnym. Powietrze to jest unoszone  

w przedniej części chmury i tworzy się przykład miniaturowego frontu chłodnego. 

Front szkwałowy staje się główną przyczyną tworzenia się nowych komórek burzowych 

na trasie, po której się przemieszcza, głównie poprzez nieustanne unoszenie ciepłego  

i wilgotnego powietrza, które przyczynia się do rozwoju kolejnych komórek (University 

of Illinois). 

 Aby taki układ burzowy mógł istnieć i przechodzić kolejne etapy swojego 

rozwoju potrzebne są jednak uskoki wiatru, które w warstwie 0 – 6 km osiągać będą 

minimum 10 m/s. Linie szkwału będą występować tak długo, jak przed linią frontu 

znajdować się będą sprzyjające warunki. 

 Nie tylko linie szkwałów mają własny system prądów wznoszących  

i opadających. Takie systemy posiadają także zwykłe burze składające się z wielu 
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pojedynczych komórek oraz mezoskalowe systemy konwekcyjne (MCS) (ryc. 20). 

Bardzo często zdarza się tak, że linie szkwałów są wbudowane w MCS-y. Wówczas ich 

mechanizm powstawania i przemieszczania się jest podobny, jak w przypadku linii 

szkwałowych tworzących się przed frontami chłodnymi. Również tutaj występują prądy 

zstępujące, spadające z górnych warstw troposfery z ogromna siłą, które zbliżając się do 

powierzchni ziemi rozchodząc się na boki, doprowadzają po unoszenia się ciepłego 

powietrza w górę. 

 

2.6. ZAGROŻENIA, JAKIE NIOS Ą ZE SOBĄ BURZE 

 

 Komórki burzowe tworzące się w umiarkowanych szerokościach 

geograficznych, które natrafią na sprzyjające warunki w troposferze (niestabilność, 

uskoki wiatru) mogą być bardzo niebezpieczne. Do największych zagrożeń, jakie niosą 

ze sobą burze zalicza się ulewne opady deszczu, opady gradu, wiatr szkwałowy, tornada 

oraz pioruny. Nasilenie tych zjawisk atmosferycznych zależne jest od siły danej burzy, 

która występuje w danej części kontynentu, czy świata. W wielu przypadkach zdarza 

się, że podczas jednej burzy mamy do czynienia z większością zjawisk, a w nielicznych 

przypadkach ze wszystkimi jednocześnie. 

 Ulewne opady deszczu, które są jednym z kilku zagrożeń związanych z burzami, 

powstają wówczas, gdy komórka burzowa trafia na sporą wodność w atmosferze. Sam 

opad powstaje, gdy kropelki wody znajdujące się w chmurze urastają do rozmiarów, 

które umożliwiają im swobodne i szybkie ich wypadanie pod wpływem grawitacji. Gdy 

krople wody powiększają się, w końcu stają się za ciężkie by móc utrzymać się  

w chmurze i jako deszcz spadają na powierzchnię ziemi (Woś, 2002). Każda rodząca się 

chmura burzowa na radarze opadów widoczna jest dzięki intensywności opadu, jaki jej 

towarzyszy. Odbiciowość taka mierzona jest w jednostce dBz, którą definiuje się jako 

miarę związaną z intensywnością opadu atmosferycznego (stosowana w pomiarach 

radarowych). Im wyższe wartości przyjmuje ten wskaźnik, tym większy i bardziej 

intensywny jest opad. Komórki burzowe, w których jest dobrze wykształcony rdzeń 

opadowy mają najczęściej odbiciowość rzędu 40-50 dBz. Wartość taka oznacza, iż 

deszcz padający z chmury burzowej jest bardzo silny i intensywny. Wyższe wartości 

dBz przyporządkowane są dla zjawiska gradu (Pogodynka). 
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 Opady deszczu są najbardziej niebezpieczne, gdy pojedyncza komórka burzowa 

przyjmie formę superkomórki lub połączy się z innymi komórkami tworząc klaster burz 

wielokomórkowych. Pojedyncza komórka burzowa ze względu na krótki cykl życiowy, 

nie jest w stanie wygenerować opadów deszczu, które spowodowałoby zagrożenie 

powodziowe. Sytuacja ta może ulec zmianie, gdy nad jednym obszarem w przeciągu 

kilku godzin przejdzie kilkanaście podobnych do siebie pojedynczych komórek 

burzowych. Wszystko stanie się za sprawą sporych sum opadów atmosferycznych, jakie 

w krótkim okresie czasu są dostarczane do zlewni danego cieku. 

 Podobnie sytuacja wygląda w przypadku burz wielokomórkowych, zarówno 

tych składających się z pojedynczych komórek burzowych połączonych ze sobą  

w sposób dowolny, jak i zorganizowanych układów burzowych – MCS oraz linie 

szkwału. Zorganizowane układy burzowe charakteryzują się tym, iż na obszarze, który 

nieraz może osiągnąć długość do 100 km (głównie w układach MCS), występują opady 

deszczu, które mają odbiciowość rzędu od 35 do 50 dBz, miejscami nawet powyżej. 

Opady, które występują w takim układzie burzowym na trasie jego przechodzenia 

powodują znaczny wzrost stanów wód w danym regionie. Również tutaj w bardzo 

krótkim czasie dostarczana jest znaczna ilość opadów, których nie jest w stanie 

zmagazynować grunt. W ciągu 2-3 godzin na obszar zlewni może spaść nawet około 

50-60 mm opadu, niekiedy nawet i więcej. Woda zamiast wsiąkać  

w powierzchnię ziemi spływa bezpośrednio do koryt spływa ulicami do najbliższych 

zagłębień terenu. W takich przypadkach burze wielokomórkowe oraz superkomórki 

burzowe stają się przyczyną tzw. powodzi błyskawicznej (ang. flash flood). 

 Grad to opady atmosferyczne w postaci bryłek lodu (inaczej gradziny) (ryc. 21), 

która najczęściej ma średnicę do 5 mm do 5 cm, a niekiedy nawet większą (Niedźwiedź, 

2003). Przykładowo 4 lipca 2012 roku w miejscowości Bisztynek w województwie 

warmińsko-mazurkim, padający grad miał średnicę 4 – 5 cm.  
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Ryc. 21. Grad w Wielkiej Wsi k. Krakowa – 03.07.2012 

Źródło: Onet.pl, http://www.onet.pl/ (autor: Mariola) 

 

Grad powstaje w chmurze cumulonimbus, kiedy łącza się ze sobą pojedyncze krople 

wody. Krople te unoszone są przez prądy wstępujące na wysokość około 10 km, gdzie 

panuje bardzo niska temperatura powietrza, wówczas następuje proces zamarzania 

(Wolsztyn, 2009). Im dłużej pojedyncza gradzina wędruje w chmurze burzowej 

(ryc.22), tym większa jest jej średnica i tym większe zagrożenie może stworzyć. Gdy 

kula lodowa jest na tyle ciężka, że nie może utrzymać jej prąd wstępujący, wówczas 

spada na ziemię w postaci opadu gradu (Haby J.). Ten rodzaj opadu atmosferycznego 

jest niebezpieczny ponieważ, może spowodować zagrożenie życia człowieka oraz 

potrafi zniszczyć uprawy, czy uszkodzić zabudowania. Jeśli na radarze opadów pojawi 

się komórka burzowa, czy też układ burzowy, którego rdzeń przekracza odbiciowość  

55 dBz, wówczas można przypuszczać, iż z takiej burzy w danym czasie pada grad. 

 

Ryc. 22. Schemat powstawania gradu w chmurze burzowej 

Źródło: Rafik Science, http://mrrafalikscience.pbworks.com/ 
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 Wiatr szkwałowy (szkwał, ang. squall) to zimny prąd zstępujący (ang. 

downdraft), który docierając do powierzchni ziemi ma ogromna siłę (SKYWARN). 

Odczuwany jest jako nagły i gwałtowny poryw wiatru, który w przypadku burz 

najczęściej pojawia się głównie po przejściu chmury shelf cloud (ang.), czyli wału 

chmur powstającego u podstawy chmury burzowej. Siła i prędkość wiatru szkwałowego 

zależna jest od tego, jaką siłę ma prąd zstępujący, który spada z górnych warstw 

troposfery. Prędkość takiego wiatru może osiągać od 20 m/s (72 km/h) do ponad 30 m/s 

(108 km/h) (niedźwiedź, 2003). Przykładem może być wiatr szkwałowy, który 

związany był z układem burzowym przechodzącym nad Polską 23 lipca 2009 roku 

kiedy w Legnicy zanotowano poryw wynoszący aż 36 m/s (129,6 km/h) (dane z godz. 

18:00 UTC, www.ogimet.com). Wiatr o takiej sile z łatwością potrafi uszkadzać 

budynki, zrywać dachy, a także łamać drzewa. 

Trąba powietrzna, zwana w Stanach Zjednoczonych tornadem, to jedno  

z największych zagrożeń, jakie niosą ze sobą burze. Zjawisko to związane jest  

z najczęściej z mezocyklonem występującym w chmurze burzowej, chodź pojawiają się 

także trąby powietrzne nie związane z mezocyklonem. Te pierwsze są jednak znacznie 

silniejsze i powodują bardziej spektakularne zniszczenia. 

 

Ryc. 23. Schemat formowania się trąby powietrznej i przekrój przez lej trąby 

powietrznej 

Źródło: Encyklopedia Britannica, http://www.britannica.com/ 

 

Tornada superkomórkowe (związane z obecnością mezocyklonu), są 

najgroźniejszymi tornadami i stanowią większość niszczycielskich tornad jakie 

występują na naszej planecie (Leitch, 2008). Mają kształt leja kondensacyjnego, który 
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jest jednocześnie połączony z podstawą cumulonimbusa oraz z powierzchnią ziemi (ryc. 

23) (SKYWARN). Dolna część leja jest węższa i bardzo często jest otoczona chmurą 

odłamków i różnego rodzaju pyłów, które tornado zabiera ze sobą przechodząc nad 

danym obszarem. Trąba powietrzna superkomórkowa powstaje tam, gdzie tworzy się 

pionowy wir powietrza w chmurze burzowej oraz tam, gdzie występuje duża 

chwiejność w troposferze i znaczące zmiany prędkości i kierunku wiatru na różnych 

wysokościach. Wiatr w trąbie powietrznej najczęściej wieje z prędkością do 180 km/h, 

potrafi jednak osiągać prędkości nawet powyżej 322 km/h (siła EF5 według skali 

stworzonej przez Tetsuya Theodore Fujita) (SPC). Ścieżka, jaką pozostawia po sobie 

tornado może mieć różną szerokość – od 100 – 200 m przy tornadach EF0 do 2 km przy 

tornadach EF5 (Leitch, 2008). Przy tornadach osiągających siłę EF3 – EF5, teren nad 

którym się pojawią jest zniszczony doszczętnie (ryc. 24). Wir z łatwością zrywa dachy, 

uszkadza budynki mieszkalne, przenosi samochody i wyrywa drzewa z korzeniami. 

Tornada nie związane z mezocyklonem, tzw. landspout (ang.) – trąby lądowe, 

mają mniejszą siłę. Wiatr w ich wnętrzu wieje z prędkością do 180 km/h, ale jego 

ścieżka jest dużo mniejsza niż trąby powietrznej. Takie tornado również może 

uszkadzać budynki mieszkalne, z łatwością zrywać dachy z domów, a także wyrywać 

drzewa z korzeniami (SKYWARN). 

 

Ryc. 24. Zniszczenia po przejściu tornada nad Oklahoma City – 20.05.2013 widok  

z lotu ptaka 

Źródło: Time, http://nation.time.com/ 

 

Miejscem, gdzie trąb powietrznych w ciągu roku jest najwięcej są Stany 

Zjednoczone w tzw. Alei Tornad (ryc.25) (ang. Tornado Alley). Jednakże w Polsce 



 43 

zjawiska te również się pojawiają (ryc. 26). Najodpowiedniejszym przykładem jest seria 

trąb powietrznych z 15 sierpnia 2008 roku. Wówczas przez Opolszczyznę i Górny Śląsk 

przetoczyły się co najmniej 4 trąby powietrzne, niszczące wszystko co stanęło im na 

drodze. 

 

Ryc. 25. Aleja Tornad w Stanach Zjednoczonych 

Źródło: SPC, http://www.spc.noaa.gov/ 

 

Ryc. 26. Trąby powietrzne na obszarze Polski w latach 1979 – 2002 

Źródło: IMGW-PIB, http://www.imgw.pl/ 

 

Zdarzają się przypadki, że ludzie mylą wiatry szkwałowe z trąbami 

powietrznymi. Dzieje się tak dlatego, że zarówno jedno, jak i drugie zjawisko 
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pozostawia po sobie zniszczenia w postaci np. pozrywanych dachów. Wizualnie da się 

jednak odróżnić, z czym w rzeczywistości mieliśmy do czynienia. Przykładowo wiatr 

szkwałowy, który nawiedził dany obszar i zerwał dachy z kilku lub kilkunastu domów, 

przemieszcza je równolegle do budynku mieszkalnego, podobna sytuacja jest  

z drzewami, których korona leży w pewnej odległości od pnia, ale równolegle do niego. 

W przypadku trąby powietrznej, w której występuje wir, elementy konstrukcyjne są 

porozmieszczanie nierównomiernie po danej posesji, a niekiedy w znacznej odległości 

od niej. Na terenie, przez który przeszła trąba powietrzna wszystko jest ze sobą 

pomieszane i ciężko jest odnaleźć elementy w całości. 

Ostatnim z niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą burze są pioruny. Według 

Słownika Meteorologicznego (2003) piorun jest to wyładowanie elektryczne  

w atmosferze ziemskiej zachodzące wewnątrz chmury cumulonimbus lub między 

chmura burzową a powierzchnią ziemi, które widoczne jest jako błyskawica, której 

towarzyszy efekt dźwiękowy (grzmot) (Niedźwiedź, 2003). Wyładowania elektryczne 

mają duże natężenie i występują pod postacią ładunków dodatnich i ujemnych. Siła, 

jaką dysponuje piorun potrafi zabić człowieka lub pozostawić na jego ciele blizny. 

Pioruny są niebezpieczne także ze względu na to, że uderzając w budynek potrafią 

doprowadzić do jego pożaru, bądź zniszczenia wszystkich urządzeń elektrycznych 

podłączonych do sieci, które w owym budynku się znajdują. 
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3. PROGNOZOWANIE ZJAWISK BURZOWYCH 
 

 Prognozowanie zjawisk burzowych jest częścią ogólnej prognozy pogody dla 

danego regionu świata. Jest to niezwykle złożony proces, który wymaga od osoby 

zajmującej się owym działem szerokiej wiedzy meteorologicznej, a także analizy 

ogromnej ilości danych. Ten rodzaj prognozy dostarcza informacji o tym, gdzie  

w danym czasie można spodziewać się zjawisk burzowych, jaką przybiorą one formę 

oraz jakie niebezpieczeństwa będą za sobą niosły. Szczegółowe informacje o istocie 

prognozowania zjawisk burzowych oraz potrzebnych instrumentach zostaną zawarte  

w kolejnych podrozdziałach. 

 

3.1. PROGNOZOWANIE - DEFINICJA 
 

 Tak jak zostało to wspomniane na początku rozdziału, prognozowanie zjawisk 

burzowych jest częścią ogólnej prognozy pogody. Według Słownika 

Meteorologicznego prognoza pogody (ang. weather forecast) jest to określenie 

przyszłego i najbardziej prawdopodobnego stanu pogody w danym miejscu lub na 

danym obszarze na podstawie znajomości jej stanu obecnego i znajomości praw 

rządzących procesami atmosferycznymi (Niedźwiedź, 2003). Analogicznie rzecz biorąc 

prognozą zjawisk konwekcyjnych nazwiemy określanie stanu atmosfery w danym 

miejscu lub na danym obszarze, który przyczyni się do powstania zjawisk burzowych, 

na podstawie obserwacji obecnego stanu atmosfery oraz znajomości praw rządzących 

powstawaniem burz. Prognozy burzowe są niezwykle ważne, ponieważ dostarczają 

informacji o nadchodzącej aurze, często bardzo niebezpiecznej. Dzięki prognozie oraz 

wydanych na jej podstawie ostrzeżeń można poinformować ogromną część 

społeczeństwa o nadchodzącym niebezpieczeństwie oraz uratować życie lub mienie. 

Istotne jest także aby prognozy w miarę możliwości były dokładne, jak najbardziej jest 

to możliwe, ze względu na to, jak wielu ludzi jest od nich zależnych. 

 Prognozowanie burz to niezwykle złożony proces, który wymaga przetworzenia  

i przeanalizowania ogromnych ilości danych oraz informacji, które są dostarczane 

nieprzerwanie i bez opóźnienia. Aby dane, zarówno te odnoszące się do burz, jak i do 

ogólnej aury, były sprawnie przekazywane i przetwarzane potrzebny jest nakład 

znacznych środków finansowych, wyszkolonego personelu, a także współpraca 
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międzynarodowa, bez której dostęp do danych z danego regionu Europy czy świata 

byłby niemożliwy (Klejnowska, 2008).  

 Opracowanie prognozy pogody dla Polski – zarówno ogólnej, jak i szczegółowej 

ukierunkowanej na konkretne zjawisko, w tym przypadku burze – szczegółowo zostało 

opisane w Gazecie Obserwatora wydawanej w Instytucie Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (nr 3-4, 2008). Prognoza wymaga przetworzenia i przeanalizowania danych, do 

których zalicza się: 

• wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych pochodzących z naziemnych 

stacji meteorologicznych, pochodzących przynajmniej z półkuli północnej oraz 

64 stacji i kilkuset stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), 

• wyniki ze stacji aerologicznych, które dokonują pomiarów parametrów 

atmosfery do wysokości około 30 km – Legionowo, Wrocław, Łeba, 

• dane z satelitów meteorologicznych – geostacjonarnych i okołobiegunowych, 

które obserwują Ziemie nieprzerwanie i przekazują dane co 15 min w różnych 

kanałach spektralnych (MSG i NOAA), 

• dane pochodzące z systemu 8 radarów meteorologicznych POLRAD oraz 

systemu wykrywania wyładowań atmosferycznych i burz PERUN, a także 

zintegrowanego z nimi systemu NIMROD, który pozwala na analizę  

i krótkoterminową prognozę opadów, 

• wyniki regionalnych i globalnych numerycznych modeli prognostycznych, który 

opisują przyszły stan atmosfery w skali Europy i świata, 

• wyniki mezoskalowych numerycznych modeli COSMO i ALADIN obliczanych  

w IMGW na podstawie wyników z innych modeli i danych. 

Wszystkie pozyskane dane są wprowadzane do systemu informatycznego LEADS, 

który je przetwarza i zobrazowuje, dzięki czemu mapy i obrazy satelitarne pojawiające 

się na stanowiskach komputerowych są podstawowymi elementami służącymi pracy 

synoptyka (Klejnowska, 2008). 

 Opracowywanie prognozy ogólnej oraz burzowej dla Polski, wymaga ciągłego 

śledzenia sytuacji synoptycznej, która zawarta jest na obszarze od Ameryki Północnej 

po Ural oraz od Grenlandii po Afrykę Północną. Taka obserwacja pogody i całej 

sytuacji w troposferze jest istotna ze względu na ciągle zmieniające się warunki 

synoptyczne. Przykładowo nawet najmniejsza zmiana ciśnienia, czy kierunek napływu 

mas powietrza może doprowadzić do radykalnych zmian w pogodzie nad kontynentem 



 47 

europejskim w ciągu paru dni, a nawet w przeciągu kilku godzin – w zależności od 

szybkości i skali zmian (Klejnowska, 2008). Osoba zajmująca się tworzeniem 

prognozy, czyli rozpoczynająca proces prognozowania, ma do dyspozycji mapy 

synoptyczne, które przedstawiają aktualną pogodę zanotowaną na stacjach 

synoptycznych. Jest ona w postaci danych naniesiona na mapy synoptyczne. Dzięki 

takim danym synoptyk potrafi zlokalizować rozkład układów barycznych nad Europą, 

zlokalizować fronty atmosferyczne, czy też rozpoznać kierunek napływu mas 

powietrza. Dodatkowe informacje może on uzyskać również z satelitów 

meteorologicznych, które na bieżąco rejestrują to co dzieje się w atmosferze, radarów 

opadów czy detektorów wyładowań atmosferycznych – głównie dla zobrazowania 

obszarów, na których występują burze. Istotne w prognozowaniu są także mapy 

synoptyczne wyższych poziomów w troposferze (przykładowo 5, 3 i 1,5 km), które 

pozyskiwane są dzięki obserwacjom aerologicznym. Dopiero po przeanalizowaniu 

danych dotyczących aktualnego stanu troposfery oraz po porównaniu ich z faktycznym 

stanem troposfery, z jakim synoptyk miał on do czynienia kilkanaście godzin wcześniej 

ma on podstawy do kontynuacji całego procesu prognozowania, czyli diagnozy. 

 Gdy synoptyk, który zajmuje się tworzeniem prognozy, przeanalizuje wszystkie 

aktualne dane i sytuację, jaka panuje w troposferze, wówczas może przejść do 

kolejnego, najważniejszego etapu prognozowania. Etapem tym jest konfrontacja 

diagnozy opartej na aktualnej sytuacji z wynikami numerycznych prognoz rozwoju 

procesów w atmosferze, np. położenie frontów atmosferycznych, położenie układów 

barycznych, wartości temperatury i ciśnienia, a w przypadku burz rozkład niestabilności 

lub uskoki wiatru w górnych warstwach troposfery. Synoptyk nie może opierać się 

tylko i wyłącznie na wyliczeniach modeli numerycznych, ponieważ bardzo często 

zdarzają się przypadki, że dwa niezależne od siebie modele, do których zostaną 

wprowadzone jednakowe dane, pokażą zupełnie różne wyniki. Dopiero po 

przeanalizowaniu wspomnianych wcześniej instrumentów, osoba zajmująca się 

tworzeniem prognozy odnoszącej się do zjawisk burzowych może nadać jej ostateczny 

kształt oraz wydać w związku z tym stosowne ostrzeżenia. Przydatną rzeczą w procesie 

prognozowania jest także doświadczenie i wiedza synoptyka, która może zweryfikować 

błędy u źródła. 

 Każda wydana prognoza burzowa zostaje przedstawiona zarówno w formie 

tekstowej, jak i graficznej. Dzięki graficznemu przedstawieniu prognozy można 

zaprezentować obszar, jaki zostaje objęty prognozą, a wersja tekstowa pozwala na 
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szczegółowe omówienie sytuacji, jaka na danym obszarze będzie mieć miejsce. Dzieje 

się tak nie tylko z prognozą odnoszącą się do burz, ale również każdą inną.  

 W Polsce instytucją, która zajmuje się prognozowaniem pogody jest Państwowa 

Służba Hydrologiczno – Meteorologiczna, której zadania realizuje Instytut Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. W ramach IMGW – PIB działa 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych, które odpowiada za opracowanie prognoz 

pogody i ostrzeżeń dla całego kraju oraz nadzoruje proces wydawania prognoz przez 

regionalne biura, które mają swoją siedzibę w Szczecinie, Gdyni, Poznaniu, Warszawie, 

Białymstoku, Wrocławiu oraz Krakowie (Pogodynka). 

 

3.2. NARZĘDZIA PROGNOSTYCZNE 
 

 W poniższym podrozdziale zostaną opisane najważniejsze narzędzia, których 

synoptyk używa podczas procesu prognozowania zjawisk burzowych. Należą do nich 

bieżące dane obserwacyjne ze stacji i posterunków meteorologicznych oraz stacji 

aerologicznych, bieżące obrazy satelitarne oraz dane pochodzące z radarów 

meteorologicznych i detektorów, a także numeryczne prognozy pogody i modele 

mezoskalowe. 

 

3.2.1. Aktualne dane ze stacji synoptycznych oraz aerologicznych 
 

 Dane pogodowe, które odnotowywane są na stacjach synoptycznych oraz 

stacjach aerologicznych są niezwykle ważne z punktu widzenia prognozowania zjawisk 

burzowych. Dzięki aktualnym danym można na bieżąco monitorować zmiany, jakie 

zachodzą w całej troposferze oraz przykładowo przemieszcza się front atmosferyczny,  

z którym związane będą burze. 

 Na stacjach synoptycznych, które w większości przypadków są stacjami 

naziemnymi, w ciągu każdego dnia dokonuje się obserwacji i pomiarów wielu 

elementów atmosfery – zarówno te podstawowych, jak i bardziej złożonych. Należą do 

nich m.in. ciśnienie atmosferyczny, temperatura powietrza, wilgotność czy też kierunek 

i prędkość wiatru (Woś, 2002). Pomiary elementów atmosfery wykonywane są co 

godzinę, chodź zdarzają się i takie stacje, głównie lotnicze, gdzie pomiary wykonuje się 

co pół godziny (Niedźwiedź, 2003). Zmierzone dane wysyłane są natychmiast do biur 
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prognoz w postaci depeszy SYNOP (ang. surface synoptic observations), która jest 

najbardziej rozpowszechnionym sposobem przekazywania informacji 

meteorologicznych. Za szybkość przesyłania informacji depeszą SYNOP odpowiada to, 

że dane obserwacyjne i pomiarowe są zakodowane liczbami. Każda liczba w depeszy 

odpowiada stanowi danego elementu (Niedźwiedź, 2003). Przykładowa depesza 

SYNOP ze stacji synoptycznej w Krakowie wygląda tak: 

 

201207031600 AAXX 03161 12566 41650 82803 10233 20199 39868 40146 52006 

79599 879// 333 91108= 

 

Depesza informuje synoptyka nie tylko o pogodzie, jaka ma miejsce w czasie danej 

obserwacji ale także o tym, z której godziny pochodzą pomiary oraz na jakiej stacji 

synoptycznej zostały one wykonane. Specjalna zautomatyzowana aparatura pozwala 

przesyłać owe dane w szybki sposób. Przyczynia się do tego rozwinięty globalny 

system telekomunikacyjny (Leitch, 2008). 

 W przypadku zjawisk burzowych depesze noszą nazwę depeszy STORM. Ten 

rodzaj informacji synoptycznej zawiera przetworzone wiadomości o nagłych  

i niebezpiecznych zmianach pogody (Niedźwiedź, 2003). Informacje o zjawiskach 

burzowych można także zawrzeć w zwykłych depeszach SYNOP, lecz musi ona zostać 

odpowiednio zakodowana. Danych, które odnoszą się do zjawisk burzowych, należy 

szukać w 12 sekcji każdej depeszy. Sekcja ta została pogrubiona w przykładzie poniżej, 

a burza widnieje na kolor czerwony. 

 

201207031600 AAXX 03161 12566 41650 82803 10233 20199 39868 40146 52006 

79599 879// 333 91108= 

 

W sekcji 12 pojawia się liczba 95, która odpowiada za burzę słabą lub umiarkowaną  

z deszczem w momencie i miejscu obserwacji. Pozostałe rodzaje burz koduje się 

następującymi liczbami (Biuro Prognoz Cumulus): 

• 91 – burza w ciągu ostatniej godziny, lekki deszcz w czasie obserwacji, 

• 92 – burza w ciągu ostatniej godziny, umiarkowany lub silny deszcz w czasie 

obserwacji, 

• 93 – burza w ciągu ostatniej godziny, lekki deszcz lub deszcz ze śniegiem  

w czasie obserwacji, 
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• 94 – burza w ciągu ostatniej godziny, umiarkowany lub silny śnieg lub śnieg  

z deszczem w czasie obserwacji, 

• 95 – lekka lub umiarkowana burza w czasie obserwacji, 

• 96 – lekka lub umiarkowana burza z gradem w czasie obserwacji, 

• 97 – silna burza, 

• 98 – silna burza z wichurą pyłową lub piaskową, 

• 99 – silna burza z gradem. 

Dane zawarte w depeszach SYNOP służą do tworzenia aktualnych map 

synoptycznych, której przykład może wyglądać w następujący sposób (ryc. 27 i 28): 

 

Ryc. 27. Mapa synoptyczna dla Polski – 09.09.2009 godz. 06 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

Ryc. 28. Mapa synoptyczna dla Europy – 19.10.2002 r. z godz. 00 UTC 

Źródło: Institut fur Meteorologie, www.met.fu-berlin.de/ 
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Dzięki naniesieniu danych synoptycznych z depesz SYNOP ma mapę zarówno Polski 

jak i Europy, synoptyk potrafi zlokalizować fronty atmosferyczne, z którymi mogą 

wiązać się burze. Analiza takich danych i map pozwala także w łatwy i prosty sposób 

odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki pogodowe panują na kontynencie europejskim 

oraz jak mogą się zmieniać w najbliższej przyszłości. 

 Z punktu widzenia zjawisk burzowych istotne są także obserwacje i pomiary 

dokonywane na stacjach aerologicznych. Pomiary na tego typu stacjach wykonywane są 

dwa razy w ciągu doby o godz. 00 oraz 12 UTC (University of Wyoming). W związku  

z tym dane pochodzące ze stacji aerologicznych, głównie te odnoszące się do burz, 

można uznać za aktualne jedynie do 2-3 godzin od wykonania pomiaru. Na tego typu 

stacjach dokonuje się obserwacji warunków panujących w swobodnej atmosferze, 

nazywane inaczej sondowaniem wiatrowym. Odbywa się ono za pomocą balonu 

pilotowego, który zostaje wypuszczony ze stacji i unosi się w wyższe warstwy 

atmosfery. Na podstawie ruchu balonu oraz teodolitu pilotażowego, który służy do 

pomiarów azymutów i kątów wznoszącego się balonu, można uzyskać informację  

o prędkości i kierunku wiatrów na różnych wysokościach (Schmidt, 1982). Informacje 

te są niezwykle ważne, ponieważ od tego jakie warunki panują w troposferze zależą 

etapy tworzenia się komórek burzowych.  

 Wraz z balonem pilotażowym w górne warstwy atmosfery unosi się radiosonda. 

Dzięki niej można uzyskać informacje nie tylko o prędkości i kierunku wiatru, ale także  

o innych elementach meteorologicznych mierzonych w swobodnej atmosferze. Poprzez 

zautomatyzowanie radiosondy dane przekazywane są bezpośrednio do odbiorców, 

głównie za pomocą sygnałów radiowych (Leitch, 2008). Dane pochodzące ze stacji 

aerologicznych nazywane są pomiarem radiosondażowym lub radiosondażem  

i przekazywane są w postaci depesz TEMP (stacje aerologiczne naziemne) lub depesz 

TEMP SHIP (stacje aerologiczne morskie) (Niedźwiedź, 2003). 

 Na podstawie danych radiosondażowych wykreślane są diagramy aerologiczne, 

na których przedstawia się grubości warstw i wysokości głównych powierzchni 

izobarycznych, temperatury, wilgotności, czy kierunku i prędkości wiatru w swobodnej 

atmosferze nad danym punktem. Najczęściej dane te wykreśla się na diagramie 

Rossby’ego, diagramie Stüvego (ryc. 29) oraz tefigramie, czyli diagramie Shawa 

(Niedźwiedź, 2003). Na rycinie poniżej dla przykładu przedstawiono diagram Stüvego. 
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Ryc. 29. Diagram Stüve dla stacji aerologicznej we Wrocławiu – 11.07.2012  

godz. 12.00 UTC. 

Źródło: University of Wyoming, http://weather.uwyo.edu/ 

 

Dla porównania na kolejnej rycinie przedstawiono inny przykład diagramu, który 

można wykonać w oparciu o dane z sondażu aerologicznego. Jest to diagram Skew-T 

(ryc. 30) i jest najbardziej rozpowszechnionym przykładem diagramu aerologicznego. 

 

Ryc. 30. Diagram Skew-T dla stacji aerologicznej we Wrocławiu – 11.07.2012  

godz. 12.00 UTC. 

Źródło: University of Wyoming, http://weather.uwyo.edu/ 
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Porównując ze sobą dwa przedstawione powyżej diagramy aerologiczne, które 

pochodzą z tego samego dnia i godziny można zauważyć, że nieznacznie różnią się od 

siebie. Różnice pojawiłyby się również na wspomnianych wcześniej diagramach 

Rossby’ego oraz Shawa. Sytuacja taka ma miejsce, gdyż na każdym z wymienionych 

diagramów nacisk kładziony jest na inne parametry, przez co pojawia się inna 

interpretacja graficzna diagramu. Takie różnorakie przedstawianie danych nie sprawia 

jednak doświadczonemu synoptykowi kłopotów, ponieważ z każdego diagramu jest on 

w stanie wyznaczyć dany parametr, jeśli nie bezpośrednio to poprzez szereg wzorów  

i wyliczeń. 

 Pomiary, które dokonywane są na stacjach aerologicznych podczas sondowania 

atmosfery dają odpowiedź na pytanie czy w danym dniu atmosfera jest stabilna czy też 

nie. Informacje te mają duże znaczenie, ponieważ na ich podstawie można 

wywnioskować czy możliwy będzie rozwój zjawisk burzowych na danym obszarze. 

Analiza danych radiosondażowych jest niezwykle pomocna w czasie tworzenia 

prognozy zjawisk burzowych. 

 

3.2.2. Aktualne obrazy satelitarne, radarowe i detektorowe 
 

 Nierozerwalną częścią tworzenia prognoz zjawisk burzowych jest obserwacja 

aktualnych obrazów satelitarnych, radarowych i detektorowych. Synoptyk tworzący 

prognozę groźnych zjawisk, dzięki aktualnemu rozmieszczeniu chmur konwekcyjnych, 

opadów atmosferycznych oraz wyładowań, jest w stanie zlokalizować obszary 

występowania burz – zarówno te, gdzie dopiero tworzą się komórki burzowe, jak i te, 

gdzie są już dobrze wykształcone i zorganizowane. Tego rodzaju dane pomagają także 

przewidzieć kierunek ruchu burzy oraz stadia jej rozwoju. 

 Obrazy satelitarne, przedstawiające pokrycie danego obszaru przez chmury, 

docierają do odbiorników znajdujących się na powierzchni ziemi, w procesie 

skanowania troposfery przez satelity meteorologiczne umieszczone na ziemskiej 

orbicie. Wyróżniamy satelity geostacjonarne – znajdujące się na równiku (serie GOES, 

METEOSAT, MSG) oraz biegunowe (serie NOAA, TERRA) (Dobek, 2006). Satelity 

zbierają dane z całego obszaru kuli ziemskiej, a ich położenie jest zawsze jednakowe 

względem Słońca (Woś, 2002). 
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 Za dostarczanie informacji o aktualnym stanie pogody nad Europą 

odpowiedzialny jest satelita geostacjonarny o nazwie METEOSAT (ang. 

Meteorological Satellites) - zarówno pierwszej (ryc. 31) jak i drugiej generacji. 

Umiejscowiony jest na wysokości 38 800 km nad punktem przecięcia się równika  

z południkiem 0º (Pogodynka). Ruch satelity zsynchronizowany jest z ruchem wirowym 

kuli ziemskiej (Woś, 2002), dzięki czemu cały czas znajduje się nad tym samym 

punktem. Daje to możliwość monitorowania stanu atmosfery i zachodzących w niej 

zjawisk przez całą dobę. 

 

Ryc. 31. Meteosat Pierwszej Generacji 

Źródło: Wikipedia.en, http://en.wikipedia.org/ 

 

 METEOSAT podobnie, jak pozostałe satelity, prowadzi obserwacje w kilku 

zakresach widma elektromagnetycznego, które można wykorzystywać w zależności od 

aktualnych potrzeb. Umożliwia to przekazywanie obrazu zakodowanego cyfrowo  

w świetle widzialnym (ang. visible) (ryc. 32), podczerwieni (ang. infrared), widmie 

pary wodnej (ang. spectrum of water vapor) oraz z bliskiej podczerwieni (ang. near 

infrared) (Dobek, 2006). 

 

Ryc. 32. Zdjęcie satelitarne w świetle widzialnym – 11.07.2012 godz. 16:00 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 
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 Do obserwacji rozwoju komórek burzowych oraz opracowywania prognoz 

groźnych zjawisk w ciągu dnia najbardziej użyteczne są obrazy w świetle widzialnym, 

które charakteryzują się dużą rozdzielczością, z kolei do obserwacji prowadzonych  

w nocy użyteczniejsze są obrazy w podczerwieni. Zdjęcia satelitarne w paśmie widma 

pary wodnej (ryc. 33) ważne są zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, gdyż dostarczają 

informacji o rozmieszczeniu w górnych warstwach troposfery pary wodnej. 

 

Ryc. 33. Zdjęcie satelitarne przedstawiające temperaturę wierzchołków chmur –  

05.11.2011 godz. 03:15 

Źródło: Meteo MC, http://www.meteo-mc.fr/ 

 

 Na obrazie satelitarnym komórki burzowe mają charakterystyczny owalny 

kształt, którego powierzchnia na kolejnych zdjęciach powiększa się. W przypadku burz 

związanych z frontem atmosferycznym, owalne kształty komórek układają się wzdłuż 

strefy frontowej i przemieszczając się wraz z nim. 

 Dane z satelitów meteorologicznych pozyskiwane są w stałych odstępach 

czasowych co 30 minut. Taką zdolność posiadały satelity METEOSAT pierwszej 

generacji. Obecna seria drugiej generacji monitoruje 12 kanałów spektralnych z wysoką 

rozdzielczością, a tempo przekazywania danych zmniejszyło się do 15 minut (Leitch, 

2008). Dane pozyskiwane w procesie skanowania powierzchni ziemi służą do tworzenia 

animacji satelitarnych obrazów zachmurzenia, która polega na wyświetlaniu sekwencji 

zdjęć wykonywanych w takich samych odstępach czasowych z dużą prędkością. Na 
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ekranie daje to efekt płynnego ruchu komórek burzowych lub burz wielokomórkowych 

(Niedźwiedź, 2003).  

 W zależności od potrzeb dane satelitarne przybierają różną formę. Najczęściej są 

to zdjęcia satelitarne w paśmie widzialnym lub podczerwonym. Inną formą danych 

mogą być wykresy, dane numeryczne zestawione w tabelach czy mapy zachmurzenia 

(Woś, 2002). Satelity meteorologiczne dostarczają danych przez 24 godziny na dobę 

przez cały rok. Obrazy satelitarne są niezbędne do obserwowania zjawisk burzowych, 

lecz są niewystarczającym narzędziem prognostycznym (Dobek, 2006). 

Inną formą obserwacji pogody w Europie są obrazy radarowe pochodzące  

z radarów meteorologicznych zainstalowanych w większości krajów europejskich (ryc. 

34). Dzięki tego rodzaju danym synoptyk tworząc prognozę niebezpiecznych zjawisk 

może zlokalizować, gdzie w Europie występują opady burzowe, w jakim kierunku się 

przemieszczają oraz w jakim czasie i postaci dotrą do granic Polski. Główną zaletą 

obserwacji pochodzących z radarów meteorologicznych jest to, że w szybki i łatwy 

sposób można przejrzeć rozległy obszar z wysoką rozdzielczością zarówno 

przestrzenną, jak i czasową (Moszkowicz, Tuszyńska, 2006). 

 

Ryc. 34. Zdjęcie z radaru meteorologicznego sieci POLRAD – 03.08.2012 godz. 17:00 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

 Radar meteorologiczny (ang. RAdio Detection And Ranging) to urządzenie (lub 

system urządzeń), które pozwala na teledetekcyjną (zdalną) diagnozę zjawisk 

zachodzących w atmosferze oraz jej stan (IMGW – PIB). Jest to także urządzenie, które 

służy do wykrywania oraz określania parametrów ruchu danego obiektu – związanych  
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z prędkością i kierunkiem – oraz jego położenia na drodze wiązki fali 

elektromagnetycznej (Pogodynka). 

 W Polsce zlokalizowana jest sieć radarów meteorologicznych o nazwie 

POLRAD (ryc. 35), która składa się z 8 obiektów umiejscowionych w Gdańsku, 

Świdwinie, Legionowie, Poznaniu, Rzeszowie, Brzuchanii, Ramży i Pastewniku. 

Radary pracujące w tej sieci są radarami dopplerowskimi, a więc przekazują dane 

odnoszące się do opadów deszczu (odbiciowości) oraz wiatru. Sieć POLRAD jest  

w pełni zsynchronizowana w czasie, a sterowanie nią odbywa się automatycznie 

(Moszkowicz, Tuszyńska, 2006). 

  

Ryc. 35. Rozmieszczenie radarów meteorologicznych sieci POLRAD (zasięg 200 km) 

Źródło: Moszkowicz S., Tuszyńska I., 2006, Meteorologia radarowa.  

Podręcznik użytkownika informacji radarowej IMGW 

 

 Sygnał radarowy, który przekształcany jest w obraz radarowy, pochodzi  

z procesu skanowania atmosfery. W sieci radarów należących do IMGW proces ten 

odbywa się w przedziale wysokości do 500 m do 20 000 m oraz w zasięgu od 125 km 

(pomiar wiatru) do 200 km – 250 km (pomiar odbiciowości) (Dziewit, Szewczykowski, 

2004). Proces rozpoczyna się, gdy nadajnik umieszczony na radarze wyemituje 

stożkową wiązkę promieniowania mikrofalowego o rozbieżności mniejszej lub równiej 
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1º w pionie i w poziomie oraz o długości fali 5 cm (ryc. 36). Wiązka posiada dużą 

koncentrację energii, a jej przekrój ma kształt koła, które jest tym większe im większa 

jest odległość od radaru. Wysyłana przez radar wiązka w momencie zetknięcia się  

z cząsteczkami hydrometeorów (krople wody, śnieg, grad) wzbudza w nich 

magnetyczne i elektryczne dipole, które wypromieniowują w przestrzeń falę 

powracającą do nadajnika. Sygnał przyjmuje postać tzw. echa radarowego (Tuszyńska, 

2011). 

 

Ryc. 36. Przykład kształtu emitowanej wiązki faz elektormagnetycznych i sposób 

przeszukiwania przestrzeni – wiązka stożkowa 

Źródło: Tuszyńska I., 2011, Charakterystyka produktów radarowych 

 

 Proces skanowania atmosfery, zarówno klasyczny (odnoszący się do 

hydrometeorów), jak i odnoszący się do wiatru (oparty o efekt Dopplera) wykonywany 

jest w czasie około 5 minut. Następnie dane zostają przetworzone i zapisane w formacie 

tzw. volume file (ang.). Do bazy danych co 10 minut przekazywany jest komplet 

danych o pojemności około 1 MB. Wygenerowane zbiory danych zostają wysłane siecią 

łączy satelitarnych do Radarowego Centrum Operacyjnego, gdzie specjalne stacje 

robocze generują odpowiednie produkty radarowe (obrazy, mapy, profile wiatru) 

(Moszkowicz, Tuszyńska, 2006). 

 Dzięki wielu produktom radarowym istnieje możliwość monitoringu rozwoju 

struktur burzowych oraz związanych z nimi zagrożeń, jakimi są silny wiatr, ulewne 

opady deszczu czy opady gradu. Sieć POLRAD oferuje specjalistyczne produkty 

radarowe, które umożliwiają dokładną obserwację danej komórki burzowej w różnych 
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aspektach. Do monitorowania groźnych zjawisk burzowych należą produkty 

(Tuszyńska, 2011): 

• podstawowe (ang. standard products) – obliczane ze skanowania klasycznego, 

przedstawiają odbiciowość radarową (dla większości produktów w jednostkach 

[dBZ]) albo są z niej pozyskiwane, przekazują informacje o stanie atmosfery  

w różnych jej warstwach lub na różnych wysokościach. Produktami, których 

używa się do analizy zjawisk burzowych są: CAPPI(dBZ), MAX(dBZ), 

CMAX(dBZ), EHT, 

• hydrologiczne (ang. hydrological products) – obrazują opad atmosferyczny 

wyrażony w [mm], który przypada na daną jednostkę czasu np. [mm/godz.], nie 

mierzy w bezpośredni sposób natężenia opadu ale wielkości z nim związane np. 

odbiciowość radarową. Produktami, których używa się do analizy zjawisk 

burzowych są: SRJ, PAC, VIL, 

• wiatrowe (ang. wind products) – powstające w procesie skanowania 

dopplerowskiego, generowane są produkty odnoszące się m.in. do rozkładu 

prędkości radialnej czy uskoków wiatru a warstwie pionowej i poziomej. 

Produktami, których używa się do analizy zjawisk burzowych są: VCUT(V), 

VCUT(W), MLVCUT(V), MLVCUT(W), 

• analizy groźnych zjawisk (ang. forecasting & phenomena detection products) – 

w tej grupie produktów analizowane są dane o odbiciowości i prędkości 

radialnej, które tworzą produkty typu opad i wiatr, połączone z produktami  

z innych grup są uzupełnieniem informacji o genezie i tendencji rozwoju 

zjawisk burzowych. Produktami, których używa się do analizy zjawisk 

burzowych są: SWI, ZHAIL, CTR 

Produkty radarowe są niezbędne do obserwacji pojedynczych komórek 

burzowych, jak i całych struktur. Umożliwiają dokładny monitoring rozwoju zjawisk 

burzowych od momentu pojawienia się komórki opadowej, aż do jej zaniku. Dzięki nim 

istnieje także możliwość określenia prawdopodobieństwa burzy. Obserwacje z radarów 

meteorologicznych powinny być dodatkowo poparte obserwacjami obrazów 

satelitarnych oraz detektorowych w celu dokładnego rozpoznania danego zjawiska 

meteorologicznego. 

Detektory wykrywające wyładowania atmosferyczne to ostatnia grupa 

instrumentów meteorologicznych, które służą do lokalizacji obszarów burzowych  
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w Polsce i Europie. Systemy detekcji oraz tworzone na ich podstawie mapy są 

niezbędne dla sprawnej pracy synoptyka, gdyż pomagają dokładnie ocenić, gdzie  

w danej chwili znajdują się obszary groźnych burz. Bez tego rodzaju informacji, 

sytuacja pogodowa w danym dniu nie będzie zupełna.  

Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych używane są w wielu 

krajach. W Polsce system ten nosi nazwę PERUN (ryc. 37) i bazuje na systemie 

pochodzącym z Francji o nazwie SAFIR (franc. Surveillance et d’Alerte par 

Interferometrie Radioelectrique). System wykrywa i lokalizuje wyładowania 

atmosferyczne dzięki interferometrii (wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem 

zjawiska interferencji fal) w paśmie częstotliwości VHF oraz uzyskuje parametry 

elektryczne wyładowań uzyskiwane poprzez pomiary w niskich częstotliwościach 

(Bodzak, 2006). 

Sieć pomiarowa PERUN składa się z 9 stacji detekcyjnych, które umieszczone 

są na stacjach meteorologicznych należących do IMGW – Białystok, Częstochowa, 

Kalisz, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Sandomierz, Toruń, Warszawa, Włodawa – 

centralnego systemu przetwarzania oraz terminali użytkowników.  

 

Ryc. 37. Rozmieszczenie stacji detekcyjnych sieci PERUN 

Źródło: IMGW-PIB, http://www.imgw.pl/ 

 

 Proces zbierania informacji przez stacje detekcyjne polega na pomiarze  

i analizie wywołanych przez pioruny zakłóceń pola elektrycznego. Prąd o wysokim 

napięciu, który przepływa przez kanał wyładowania wywołuje poważne fluktuacje pola 

elektrycznego. Umieszczone na stacjach anteny prętowe odbierają różnicę faz fali 

elektromagnetycznej ściśle związaną z kierunkiem rozchodzenia się fali wyemitowanej 
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przez wyładowanie piorunowe. W momencie wyznaczenia w dwóch antenach różnicy 

faz sygnałów elektrycznych, zostaje obliczony kierunek rozchodzenia się danej fali. 

Dzięki takim pomiarom na każdej stacji, za pomocą triangulacji, można określić 

dokładne położenie wyładowania atmosferycznego (Bodzak, 2004). 

 Stacje detekcyjne są zsynchronizowane czasowo, co sprawia, że dane 

pomiarowe z każdej stacji przesyłane są w tym samym czasie przez łącze satelitarne do 

centralnego systemu przetwarzania danych o nazwie CPS (ang. Central Processing 

System) (ryc. 38). System grupuje dane pochodzące z odpowiednich przedziałów 

czasowych, które docierają z konkretnych stacji i oblicza dokładną lokalizację 

wyładowania piorunowego wraz z jego fizycznymi parametrami – czas wystąpienia, 

data, szerokość i długość geograficzna, czas narastania i zaniku (Bodzak, 2004). 

 Dane dostarczone do CPS są przetwarzane do specjalnych plików, przesyłane do 

programów wizualizujących oraz archiwizowane w IMGW – PIB. Przetworzone dane 

mają postać plików binarnych i tekstowych. Dzięki programowi PDM (ang. Processing 

and Display Module), który tworzy wizualizacje, na ekranie monitora synoptyka 

prezentowana jest mapa. Przedstawia ona zlokalizowane wyładowania atmosferyczne 

występujące w danym przedziale czasowym zarejestrowane przez system detekcyjny. 

Mapy ułatwiają i usprawniają pracę synoptyka, gdyż wyświetlane na nich dane 

prezentowane są w czasie rzeczywistym i przedstawiają  rozkład przestrzenny.  

W zależności od potrzeb dane docierające z systemu detekcji i lokalizacji wyładowań 

piorunowych do programu PDM, mogą przedstawiać typy wyładowań, ich gęstość na 

km² w danym przedziale czasowym, czy wektor prędkości dla danej komórki burzowej 

(jeśli jest na tyle rozwinięta by można go było wyznaczyć) (Bodzak, 2004). 

 

Ryc. 38. Schemat systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych 

Źródło: Bodzak P., 2004, System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych 
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 Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań piorunowych mają istotne znaczenie  

w procesie prognozowania oraz ostrzegania, ponieważ na ich podstawie w szybki  

i łatwy sposób można zlokalizować struktury burzowe występujące nad Europą  

i docierające do granic Polski. Bez tego rodzaju danych analiza sytuacji pogodowej, 

która ma miejsce w danym dniu nie będzie kompletna. Na podstawie samych zdjęć 

satelitarnych i obrazów radarowych synoptyk nie jest w stanie dokładnie określić 

obszarów występowania komórek burzowych.  

 

3.2.3. Numeryczne prognozy pogody 
 

 Najważniejszym elementem w tworzeniu prognoz niebezpiecznych zjawisk są 

numeryczne prognozy pogody (pl. NPP, ang. numerical weather prediction, NWP). 

Według definicji jest to prognoza stanu atmosfery, którą uzyskuje się za pomocą 

rozwiązywanych przez superkomputery układów równań odzwierciedlających model 

atmosfery. W tego typu prognozie uwzględniane są procesy termodynamiczne  

i dynamiczne, które zachodzą w atmosferze ziemskiej (Pogodynka). 

 Celem numerycznych prognoz pogody jest odtworzenie procesów fizycznych 

zachodzących w atmosferze, w możliwie najwierniejszy sposób oraz 

prawdopodobieństwo ich dalszego przebiegu (Mazur, 2004). Dzięki tego typu 

prognozom synoptyk ma możliwość analizy wielu wskaźników, wyliczanych przez 

numeryczny model prognostyczny (ang. numerical forecast model), których nie 

odnajdzie w danych pochodzących ze stacji synoptycznych, czy też z obserwacji 

radarowych. Możliwość uzyskania takich danych ma jedynie w wyniku pomiarów 

aerologicznych, lecz też nie w bezpośredni sposób i dodatkowo z opóźnieniem. 

 Prognozy numeryczne traktowane są jako proces tworzenia kilkudniowej 

prognozy stanu atmosfery na podstawie danych obserwacyjnych przekształcanych za 

pomocą równań różniczkowych (prognostycznych). Równania opisują zmiany stanu 

atmosfery w danym czasie pod warunkiem, że znany jest stan początkowy atmosfery 

(Krzemiński, 2005). 

 Numeryczną prognozę pogody uzyskuje się z numerycznego modelu 

prognostycznego zawierającego układy równań, algorytmów i kodów pozwalających 

uzyskać odpowiednie dane numeryczne. Każdy model posiada unikalną 
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charakterystykę, która wynika z wielu czynników (Jastrzębski, 2012). Wśród modeli 

wyróżniamy modele globalne, regionalne i mezoskalowe (Pietrek S.).  

 Modele prognostyczne przedstawiają atmosferę, jako siatkę węzłów (punktów), 

dla których wylicza się lokalne wartości (zmienne prognostyczne) stanu atmosfery 

(Krzemiński, 2005). Jest to tzw. siatka obliczeniowa, która jest wirtualną postacią 

modelu prognostycznego. W zależności od modelu siatka obliczeniowa i jej pojedyncze 

oczka są różne. Każde oczko, czyli odległość między jednym a drugim węzłem siatki 

ma odpowiednie wymiary zarówno w poziomie, jak i w pionie. Odległość pozioma 

definiuje poziomą rozdzielczość modelu. Im rozdzielczość jest mniejsza tym lepiej, 

ponieważ pozwala na uwzględnienie większej ilości szczegółów. Odległość pionowa 

definiuje pionową rozdzielczość modelu i jest niezbędna do obliczania parametrów 

atmosfery na wyższych poziomach (Pietrek S.). Każdy model ma kilkadziesiąt 

poziomów, które sięgają do wysokości 30 – 40 km i są najbardziej zagęszczone  

w dolnych warstwach atmosfery. 

 Tworzenie numerycznej prognozy w modelach prognostycznych rozpoczyna się 

od pobrania danych meteorologicznych pochodzących z bezpośrednich obserwacji. Na 

ich podstawie wyznacza się chwilowy obraz atmosfery, który jest zgodny  

z rzeczywistością (Krzemiński, 2005). W kolejnym etapie zostaje przeprowadzona 

asymilacja danych meteorologicznych, która polega na analizie danych. Asymilacja 

dzieli się na dwa etapy. Pierwszym z nich jest weryfikacja danych, które będą 

wprowadzane do modelu, w celu wyeliminowania wyników błędnych (błędy 

obserwacji, błędy aparatury pomiarowej). Drugim etapem jest przyjęcie danych 

wejściowych dla modelu, gdyż każdy model rozpoczyna obliczenia od danego okresu 

czasu. Dopiero tak przygotowany zbiór danych można wprowadzić do modelu 

(Jastrzębski, 2012). 

 W momencie, gdy dane obserwacyjne są w odpowiedni sposób obrobione  

i wprowadzone do modelu rozpoczyna się inicjalizacja modelu. Proces ten polega na 

przetworzeniu warunków początkowych do takiej postaci, która nie będzie zaburzać 

równowagi danego modelu. Z danych początkowych tworzy się pola początkowe dla 

wszystkich parametrów meteorologicznych, dla których będą wykonywane dalsze 

obliczenia. Po etapie inicjalizacji rozpoczyna się proces obliczania ewolucji pól 

meteorologicznych, które wykonywane są na podstawie równań przepływów 

atmosferycznych. Ostatnim etapem jest proces parametryzacji, który wprowadza 

uproszczenia dla zjawisk mających rozmiar mniejszy lub równy pojedynczemu oczku 
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siatki. Błędy powstałe w wyniku tego procesu można niwelować poprzez obróbkę 

statystyczną danych wyjściowych, która ma na celu zwiększyć dokładność  utworzonej 

prognozy (Jastrzębski, 2012). 

 W wyniku prognozowania numerycznego powstają dane, które w odpowiedni 

sposób i przy użyciu specjalnego oprogramowania są wizualizowane na ekranie 

monitora. Dzięki wskaźnikom atmosfery otrzymywanym z modeli prognostycznych 

oraz prognozowanym ich przebiegu na kolejne godziny synoptyk jest w stanie wskazać 

obszary, które mogą być zagrożone niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. 

Dzięki kolejnym aktualizacjom modeli numerycznych – najczęściej 4 razy na dobę  

(00, 06, 12, 18 UTC) – możliwe jest określenie, czy warunki pogodowe uległy zmianom 

i jak te zmiany przebiegną. 

 Należy jednak pamiętać, że procesy, które zachodzą w atmosferze ziemskiej 

charakteryzują się znacznym zakresem skal przestrzennych. Ruchy wielkoskalowe 

mogą zostać dobrze opisane przez model, z kolei procesy, które charakteryzują się małą 

skalą przestrzenną mogą znajdować się  poza zdolnością rozdzielczą danego modelu lub 

zostać niedokładnie opisane. Stanowi to problem, ponieważ procesy zachodzące  

w małej skali niekiedy mają duże znaczenie na przebieg sytuacji pogodowej. 

Przykładem takiego zjawiska jest konwekcja, będąca ważnym pionowym procesem 

wymiany ciepła w atmosferze (Pietrek S.). Niekiedy modele numeryczne wyliczają ją 

niepoprawnie, co powoduje powstawanie błędów w prognozach pogody. 

 Mimo ciągłego rozwoju technologicznego i badawczo-rozwojowego prognozy 

numeryczne na dzień dzisiejszy nie mogą osiągnąć perfekcji w przewidywaniu pogody. 

Równania różniczkowe, które tworzą numeryczne modele prognostyczne nie są  

w stanie idealnie odwzorować zjawisk zachodzących w atmosferze, przez co podatne są 

na dowolne, małe zaburzenia podstawowych parametrów. Wystarczy zmiana danego 

parametru liczbowego o trzy miejsca po przecinku (np. zaokrąglenie), aby cała 

prognoza numeryczna wyliczona dla tej niewielkiej zmiany diametralnie różniła się od 

tej wyliczonej dla niezmienionego parametru – tzw. efekt motyla. 

 Numeryczne prognozy pogody, są niezbędnym elementem wykorzystywanym  

w procesie prognozowania. Prognozy numeryczne są niewątpliwie najbardziej 

obiektywne, gdyż wolne są od ludzkiej omylności (Zwoliński, 2004). Jednak nie można 

się opierać tylko i wyłącznie na wskazaniach modeli. Prognoza pochodząca wprost  

z modelu, która nie została zweryfikowana i skonfrontowana z innymi danymi jest 

myląca i bezużyteczna (Mazur A.). 



 65 

3.3. MODELE NUMERYCZNE I WSKA ŹNIKI UMO ŻLIWIAJ ĄCE 
PROGNOZOWANIE ZJAWISK KONWEKCYJNYCH 
 

 W poniższym rozdziale przedstawione zostaną dwa rodzaje numerycznych 

modeli prognostycznych, z których pochodzą dane wykorzystane do napisania pracy.  

W kolejnych podrozdziałach opisane zostaną również wskaźniki, których używa się do 

określania warunków do powstawania burz, określania ich intensywności  

i prognozowanie groźnych zjawisk z nimi związanych. 

 

3.3.1. Globalny System Prognozowania – GFS 
 

 Numeryczny model prognostyczny GFS – Globalny System Prognozowania 

(ang. Global Forecasting System) powstał w 1988 roku (Penn State). Twórcą modelu 

był J. Sela (NCEP). Pierwotnie nazywany był modelem lotniczym (AVN), który został 

połączony z modelem prognoz średnioterminowych (MRF) (Penn State). W wyniku 

tego połączenia powstała obecna wersja modelu, działająca w Narodowym Centrum 

Prognoz Środowiska (NCEP, ang. National Centers for Environmental Prediction)  

w Stanach Zjednoczonych – funkcjonujący w ramach amerykańskiej służby 

meteorologicznej (Moja Pogoda). 

 Globalny System Prognozowania jest modelem prognoz krótkoterminowych  

i średnioterminowych (Penn State), który obejmuje swoim zasięgiem cały świat 

(NOAA). GFS składa się z czterech odrębnych modeli (atmosfery, oceanu, ziemi/gleby, 

lodu morskiego), które współpracując ze sobą dają dokładny obraz warunków 

pogodowych na Ziemi. Cały model opiera się na podstawowych wyrażeniach 

zachowania masy, pędu i energii. 

 Każdego dnia numeryczny model prognostyczny GFS zostaje poddany czterem 

aktualizacjom, które rozpoczynają się o godzinie 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC oraz  

18 UTC (Penn State). Dzięki temu zabiegowi, co 6 godzin pojawiają się dane 

przedstawiające najbardziej prawdopodobny schemat rozwoju danego zjawiska 

pogodowego lub całej sytuacji barycznej nad Europą. Globalny System Prognozowania 

wytwarza maksymalnie 16-dniowe prognozy pogody – okres 384 godzin (Penn State). 

 Podstawowa rozdzielczość pozioma modelu wynosi 28 km dla okresu  

192 godzin, a powyżej 192 godzin przyjmuje siatkę poziomą o rozdzielczości 70 km 

(NOAA). Dodatkowo dla okresu do 192 godzin, odstęp pomiędzy poszczególnymi 
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danymi wynosi 3 godziny, z kolei powyżej 192 godzin interwal wynosi już tylko  

12 godzin (NOAA). Rozdzielczość pionowa to 64 nierównomiernie rozmieszczone 

warstwy, z czego 15 jest zlokalizowanych do wysokości 800 hPa (około 2 km nad 

powierzchnią gruntu (The GFS Atmospheric Model). Synoptycy korzystający z prognoz 

pogody generowanych przez GFS przyjmują, że prognozy, które wyliczane są na okres 

powyżej 7 dni stają się mało dokładne i bardzo często mylące. Niektórzy uważają 

jednak, że już powyżej 72 godzin (3 dni) prognoza taka jest mało dokładna. 

 Model GFS dostarcza różnego rodzaju wskaźników i danych, które umożliwiają 

tworzenie prognoz pogody synoptykom na całym świecie. Dane oferowane przez model 

odnoszą się do wskaźników podstawowych parametrów atmosfery (temperatura, wiatr, 

wilgotność, ciśnienie) oraz wskaźników konwekcyjnych tyczących się zjawisk 

burzowych (np. CAPE, CIN, DLS, LLS, SRH, LFTX). 

 

3.3.1.1. CAPE, CIN i CONV 
 

 Znaczącymi parametrami, których używa się w czasie tworzenie prognoz 

niebezpiecznych zjawisk są wskaźniki CAPE i CIN. Odnoszą się do energii konwekcji, 

która jest niezbędna w procesie powstawania chmur burzowych. 

 CAPE to energia potencjalna dostępna konwekcyjnie (ang. Convective 

Available Potential Energy) (ryc. 39), który pomaga ocenić, jak bardzo niestabilna jest 

troposfera oraz ile energii może zostać dostarczone do rozwoju konwekcji. Energia 

potencjalna dostępna konwekcyjnie jest wskaźnikiem opartym na teorii unoszenia 

cząstki powietrza, który informuje o sile ruchów pionowych powietrza chmurach 

burzowych. Parametr ten dostarcza informacji także o tym, z jaką prędkością 

wypiętrzać się będzie chmura burzowa (estofex). Mierzony jest w J/kg. 

 Wskaźnik CAPE występuje tam, gdzie pojawia się znaczny pionowy gradient 

temperatury, związany z nagrzewaniem się od powierzchni ziemi parceli powietrza (jest 

cieplejsza od otoczenia) i jej unoszeniu oraz z rozmieszczeniem mas powietrza na 

różnych wysokościach – napływ ciepłej masy przy powierzchni oraz adwekcja masy 

chłodnej lub jej brak w górnych warstwach. CAPE to wskaźnik, którego wysokie 

wartości świadczą o większym ryzyku pojawienia się silnych burz, głównie ze względu 

na fakt, iż jest on wprost proporcjonalny do maksymalnej prędkości potencjalnej prądu 

wstępującego (SKYWARN). 
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 Do obliczania energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie stosuje się wzór: 

 

CAPE liczy się poprzez całkowanie lokalnej wyporności powietrza, występującej  

w warstwie wolnej konwekcji (od poziomu swobodnej konwekcji do poziomu 

równowagi), które określa się jako zLFC i zEL. TVp jest temperaturą wirtualną danej 

parceli powietrza, a TVe to wirtualna temperatura otoczenia. Przyspieszenie ziemskie 

definiowane jest literą g. CAPE liczone za pomocą diagramów termodynamicznych; 

wykorzystuje się do tego zmierzone wartości punktu rosy i temperatury powietrza. 

 Według synoptyków ze Storm Prediction Center (SPC, pl. Centrum 

Prognozowania Burz) w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, iż wartości CAPE 

oznaczają: 

• < 1000 J/kg – niestabilność słabą, 

• 1000 – 2500 J/kg –  niestabilność umiarkowaną, 

• 2500 – 4000 J/kg – niestabilność silną, 

• > 4000 J/kg – niestabilność ekstremalną. 

Poniżej przedstawiono rycinę, która pochodzi z modelu GFS i przedstawia 

prognozowany wskaźnik CAPE na godzinę 12.00 UTC dnia 05.07.2012 roku. Dzięki 

niej zauważyć można, iż prawie w całym województwie małopolskim występowały 

umiarkowane wartości wskaźnika CAPE, a w części północno zachodniej miejscami 

silne. 

 

Ryc. 39. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik CAPE – 05.07.2012  

godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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Należy jednak pamiętać, że sam parametr CAPE nie przedstawia dokładnej 

sytuacji, jaka panuje w troposferze. Już niewielkie wartości CAPE w połączeniu ze 

znacznymi uskokami prędkościowymi i kierunkowymi wiatru oraz prądami 

wznoszącymi potrafią wygenerować burze. Z kolei w przypadku braku prądów 

wznoszących, nawet ekstremalne wartości tego parametru nie sprawią, aby powstała 

komórka burzowa.  

Kolejnym niezwykle istotnym parametrem jest CIN (ang. Convective Inhibition)  

(ryc. 40), który określa ilość energii występującej w dolnej troposferze, jaka hamuje 

rozwój konwekcji. Parametr ten określa także ilość energii, która musi być dodatkowo 

dostarczona, aby porcja powietrza mogła unieść się do poziomu swobodnej konwekcji 

(LFC) (SKYWARN). Wskaźnik ten podobnie jak CAPE wyrażany jest w J/kg, z tym 

jednak wyjątkiem, że przyjmuje wartości ujemne (Mapes, 2000). 

Aby obliczyć ilość energii hamującej konwekcję stosuje się następujący wzór: 

 

CIN liczy się analogicznie jak CAPE, poprzez całkowanie lokalnej wyporności 

powietrza, od powierzchni do poziomu swobodnej konwekcji), które określa się jako 

zSFC i zLFC. TVp i TVe przyjmowane są w taki sam sposób, jak w definicji energii 

potencjalnej, a g  to przyspieszenie ziemskie. 

Na obszarze, gdzie występuje CIN porcja powietrza jest najczęściej chłodniejsza 

od swojego otoczenia. Warstwa ta jest stabilna i występuje najczęściej pomiędzy 

powierzchnią a poziomem swobodnej konwekcji. Dodatkowo uniemożliwia rozwój 

pionowych prądów konwekcyjnych odpowiadających za rozwój komórek burzowych 

(Fraedrich, Lunkeit, Riemann-Campe, 2009). Ujemne wartości energii hamującej 

konwekcję, które są wynikiem osiadania chłodniejszej i gęstszej parceli powietrza, 

powstają głównie w czasie inwersji. Wówczas to cieplejsze warstwy powietrza znajdują 

się powyżej i nie pozwalają na wędrówkę chłodniejszych warstw w wyższe poziomy 

troposfery (Mapes, 2000). 

Znaczne ujemne wartości CIN, które pojawiają się na danym obszarze mogą  

w skuteczny sposób zapobiec konwekcji oraz rozwojowi komórek burzowych, nawet 

jeśli numeryczne prognozy pogody wskazują na występowanie znacznych ilości CAPE 

(Fraedrich, Lunkeit, Riemann-Campe, 2009). Konwekcja nie może rozpocząć się, 

dopóki nie zostanie zmniejszona ilość energii ją hamującej. Może ona zostać 
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dostarczona poprzez ogrzewanie słoneczne, działalność frontu atmosferycznego, 

konwergencję lub dzięki przeszkodom górskim. Najważniejszą rolę w tym przypadku 

odgrywa ogrzewanie słoneczne, które sprawia, że CIN w wyniku wzmożonej insolacji 

maleje (głównie w godzinach popołudniowych) i dopiero wtedy możliwy jest rozwój 

pionowych prądów wstępujących (Haby J.). Zdarzają się jednak przypadki, gdy 

niewielkie ilości CIN wspomagają rozwój gwałtownych burz, ponieważ zapobiegają ich 

powstawaniu od wczesnych godzin porannych. Burze te rozwijają się dopiero po 

południu, wówczas gdy temperatura przy powierzchni jest najwyższa i powoduje 

generować silniejsze prądy wstępujące. 

Według synoptyków ze Storm Prediction Center przyjmuje się, iż wartości CIN 

oznaczają: 

• < -200 J/kg – warstwę hamującą silną, 

• -51 – -199 J/kg – warstwę hamującą umiarkowaną, 

• 0 – -50 J/kg – warstwę hamującą słabą. 

 

Ryc. 40. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik CIN – 03.05.2012 godz. 06 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

Powyżej zaprezentowano rycinę, pochodzącą z modelu GFS, która przedstawia 

prognozowany parametr CIN na godzinę 06.00 UTC dnia 03.05.2012 roku. Na rycinie 

zauważyć można, iż na północy województwa małopolskiego od wczesnych godzin 

porannych utrzymywały się wysokie wartości CIN wynoszące od -180 J/kg do  

-300 J/kg. 

 W procesie prognozowania zjawisk burzowych niezbędna jest również analiza 

wskaźnika CONV, który oznacza maksymalną możliwą prędkość pionowych prądów 

powietrza (ang. Max Vertical Velocities). Wartość tego parametru wylicza się ze wzoru: 
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CONV = √2*CAPE 

natomiast wynik podawany jest w m/s. Otrzymany wynik przedstawia potencjalną 

prędkość konwekcyjnych prądów wznoszących, które mogą wystąpić przy określonej 

wielkości CAPE. Przedstawiona metoda zakłada, że cała potencjalnie dostępna energia 

konwekcji zostanie zamieniona w energię kinetyczną prądów wstępujących. Wyników 

owego działania nie można jednak brać dosłownie. Prądy wstępujące na swojej drodze 

mogą napotkać na hydrometeory lub turbulencje, które je osłabią. W wyniku tego 

rzeczywiste wartości parametru mogą być dużo niższe. Przyjmuje się, że rzeczywista 

prędkość prądów wznoszących może wynieść około 1/3 wyliczonej ze wzoru wartość 

CONV (GFS PL). 

 Wskaźnik ten jest szczególnie ważny, gdyż pokazuje, czy ponad warstwą 

graniczną występują warunki do tego, aby zainicjowane z podłoża prądy związane  

z energią potencjalną będą miały możliwość zostać wyniesione w górne warstwy 

troposfery. Jeśli takich prądów nie ma lub są one zbyt słabe, to nawet przy znacznych 

wartościach parametru CAPE nie zostaną zainicjowane zjawiska burzowe (GFS PL). 

 W Globalnym Modelu Prognostycznym wskaźnik CONV może być 

przedstawiany w taki sposób, jak na ryc. 41. Dzięki niej można zauważyć, że nad 

północnymi krańcami województwa małopolskiego w dniu 08.07.2012 roku z godz.  

15 UTC występują znaczne wartości wskaźnika. Ogólnie przyjmuje się, że im wyższe 

wartości tym lepsze są warunki do powstawania komórek burzowych. 

 

Ryc. 41. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik CONV – 08.07.2012  

godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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3.3.1.2. LFTX i KI  

 

Do wskaźników, które zostaną omówione w powyższym podrozdziale i są 

równie ważne w procesie prognozowania należą: LFTX (ang. Lifted Index) oraz  

KI (ang. K Index). Są to parametry określające niestabilność atmosfery. Im w jednym 

przypadku wartości maleją, a w drugim wzrastają, tym pojawiają się większe szanse na 

wystąpienia zjawisk burzowych (GFS PL). 

 Lifted Index (LFTX) określa różnicę pomiędzy temperaturą porcji powietrza, 

która zostaje wyniesiona na wysokość 500 hPa (TE500hPa), a temperaturą aktualną na tym 

poziomie (TP500hPa)(expert.weatheronline.co.uk). Wskaźnik LFTX może być wyliczany 

również dla wysokości 700 hPa (ok. 3 km). Parametr określany jest wzorem: 

LFTX = TE500hPa – TP500hPa 

Wynik prezentowany jest w ºC. W atmosferze w normalnych warunkach temperatura 

powietrza spada wraz z wysokością (z wyjątkiem sytuacji inwersyjnych). Kiedy 

powietrze wznosi się, następuje jego ochładzanie. Często pojawia się sytuacja, że dana 

porcja powietrza ochładza się wolniej niż jej otoczenie, wówczas powietrze to jest 

cieplejsze i mniej gęste. Pozwala to na jego dalszą wędrówkę w wyższe warstwy 

troposfery, wzrost niestabilności, a to w konsekwencji do rozwoju burz (University  

of Illinois). 

 Amerykańskie służby meteorologiczne klasyfikują wartości tego parametru  

w następujący sposób: 

• ≤ -7 – ekstremalna niestabilność atmosfery (występowanie burz), 

• -4 - -7 – duża niestabilność atmosfery (występowanie burz), 

• -1 - -4 – nieznacznie niestabilna atmosfera (występowanie burz), 

• 2 - -1 – prawie stabilna atmosfera (na ogół brak burz, mogą się pojawić jedynie   

w szczególnych przypadkach), 

• ≥ 2 – stabilna atmosfera (brak burz). 

Przyjmuje się, że dodatnie wartości tego parametru sprawiają, że komórki 

burzowe nie mają warunków do rozwoju, mimo to w Stanach Zjednoczonych notowano 

przypadki pojawiania się burz nawet przy wartościach LFTX = 1 (GFS PL). Wartości 

ujemne świadczą natomiast o niestabilnej atmosferze, w której panują dogodne warunki 

do rozwoju burz. Wówczas pojawia się możliwość wystąpienia gwałtownych prądów 
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wstępujących, które umożliwi ą rozwój pionowy komórki burzowej (SKYWARN). Taką 

sytuację przedstawia rycina nr 42. 

 

Ryc. 42. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik LFTX – 03.08.2012  

godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

Wskaźnik Lifted Index jest zatem dobrym miernikiem potencjału atmosfery do 

wytwarzania groźnych zjawisk burzowych oraz w znaczący sposób pomaga 

prognozować te zjawiska. 

 Kolejnym wskaźnikiem z tej grupy jest K Index (ang. K Index), który stosowany 

jest głównie do oceny potencjału konwekcyjnego - niestabilności atmosfery. Wskaźnik 

ten przydatny jest przede wszystkim do prognozowania burz wewnątrzmasowych.  

KI jest miarą potencjału burzy, który oparty jest na pionowym rozkładzie temperatury, 

zawartości wilgoci w troposferze oraz pionowego zasięgu wilgotnej warstwy 

(NWSWFO). 

 Parametr ten wyrażany jest w ºC i określany wzorem: 

KI = (T850 – T500) + (Td850 – Tdd700) 

We wzorze T850 oraz T500 określają różnicę temperatury pomiędzy wysokością  

850 hPa i 500 hPa oraz służą do parametryzacji pionowego spadku temperatury (ang. 

Vertical Totals, VT). Td850 określa punkt rosy na wysokości 850 hPa, który dostarcza 

informacji o zawartości wilgoci w najniższej warstwie atmosfery. Z kolei Tdd700 

oznacza depresję punktu rosy na wysokości 700 hPa, czyli różnicę pomiędzy 

temperaturą powietrza a temperaturą punktu rosy na wysokości 700 hPa – pionowy 

zasięg wilgotnej warstwy (NWSWFO). 
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 Amerykańska służba meteorologiczna klasyfikuje wartości wskaźnika KI 

następująco: 

• < 15 – znikomy potencjał konwekcyjny, 

• 15 – 26 – mały potencjał konwekcyjny 

• 26 – 39 – umiarkowany potencjał konwekcyjny 

• > 39 – duży potencjał konwekcyjny. 

Wartości parametru, które osiągają poniżej 20 uważane są za niekorzystne do rozwoju 

burz, chociaż w wyjątkowych przypadkach mogą się pojawić, z kolei wartości powyżej  

40 wskazują na bardzo wysoki potencjał dla rozwoju burz. 

 W Globalnym Modelu Prognostycznym wskaźnik K Index przedstawiony może 

być w taki sposób, jak prezentuje to rycina 43. Na rycinie zaznaczone są obszary, na 

których odpowiednimi kolorami przedstawione zostały wartość parametru ≥ 20. Dzięki 

takiemu zobrazowaniu synoptyk w łatwy sposób jest w stanie wyznaczyć obszary 

potencjalnie niestabilne. Korzystając z tego wskaźnika należy jednak pamiętać, iż nie 

zawiera charakterystyki warunków panujących w najniższej warstwie troposfery – 

poniżej 850 hPa, w związku z czym musi być stosowany rozważnie. Niekiedy różnica 

temperatur z poziomów 850 hPa i 500 hPa jest na tyle duża, że cały wskaźnik przyjmuje 

znaczące wartości, niestety nie idzie to w parze z wilgotnością, której jest znaczny 

niedosyt. W takich sytuacjach wskaźnik będzie wykazywał, iż atmosfera jest bardzo 

niestabilna, co jednak nie będzie odwzorowane w warunkach faktycznych. Niezbędna 

jest wówczas analiza parametrów na poszczególnych poziomach, aby w skuteczny 

sposób zanalizować sytuację (Haby J.). 

 

Ryc. 43. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik KI – 03.06.2012 godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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 K Index jest także niezwykle istotnym parametrem do określania potencjalnych 

powodzi błyskawicznych związanych z burzami (ang. flashflood). Kiedy wskaźnik ten 

przyjmuje wysokie wartości – powyżej 35, istnieje duże prawdopodobieństwo 

przechodzenia nad danym obszarem duże ilości komórek burzowych, które mogą stać 

się przyczyną powodzi błyskawicznej. Warunek ten będzie jednak spełniony, jeśli  

w troposferze znajdować się będą znaczne pokłady wilgoci (NWSWFO). 

 

3.3.1.3. DLS 0 – 6, DLS 1 – 8, LLS i SRH 
 

 Parametry, które zostaną opisane w poniższym podrozdziale odnoszą się do 

różnic (uskoków) prędkości i kierunku wiatru na poszczególnych poziomach. Na ich 

podstawie można w przybliżeniu określić rodzaj struktur burzowych, które mogą 

pojawić się w danym dniu i w danych warunkach panujących w troposferze. 

 Wskaźnik DLS 0 – 6 (ang. Deep Layer Shear 0 – 6), jak i DLS 1 – 8 (ang. Deep 

Layer Shear 1 – 8) oznaczają ścinanie wiatru w troposferze dla poszczególnych 

poziomów –  0 – 6 km n.p.m oraz 1 – 8 km n.p.m. Z kolei LLS (ang. Low Level Share) 

jest to ścinanie wiatru w najniższej warstwie troposfery zawartej między 0 – 1 km 

n.p.m. Ostatnim parametrem jest SRH (ang. Storm Relative Helicity), który łączy  

w sobie zarówno uskok kierunkowy i prędkościowy wiatru – odpowiedzialny za 

skrętność wiatru na różnych wysokościach. 

 Parametr DLS 0 – 6 to różnica prędkości wiatru w warstwie 0 – 6 km (dokładnie 

od wysokości 10 m do 6 km) i wyrażany jest w m/s (GFS PL). Wskaźnik ten określa,  

w jaki sposób wzrasta prędkość przepływu powietrza między powierzchnią Ziemi  

a środkową troposferą (Velde O.). Oznacz to, iż na wszystkich poziomach wiatr wieje  

z takiego samego kierunku, lecz jego prędkość wzrasta wraz z wysokością. Deep Layer 

Shear 0 – 6 jest istotny przy prognozowaniu zjawisk burzowych, gdyż na jego 

podstawie można rozpoznać typ burzy, jaka utworzy się w mających pojawić się 

warunkach. 

 Na podstawie wartości wskaźnika można w przybliżeniu określić typ burzy, 

która wystąpi w danych warunkach (Velde O.): 

• < 10 m/s – pojedyncze burze, 

• 10 – 20 m/s – burze wielokomorkowe, 

• > 20 m/s – burze superkomórkowe. 
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Im większe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza organizacja burz w większe 

struktury oraz ich trwałość – burze stają się gwałtowniejsze. Należy jednak pamiętać, że 

wyznaczone granice mogą być jedynie umowne, gdyż zdarzają się przypadki, gdzie 

przy wysokich wartościach wskaźnika CAPE, do powstania superkomórki burzowej 

może wystarczyć wartość DLS = 15 m/s. Na rycinie 44 zauważyć można, iż dla dnia 

07.17.2012r. wartość  

 

Ryc. 44. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik DLS 0 – 6 – 17.07.2012  

godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

wskaźnika DLS 0-6 w województwie małopolskim wyniosła 20 m/s. Znaczące wartości 

tego parametru nie doprowadziły do powstania burz superkomórkowych ze względu 

niezbyt korzystne wskazania pozostałych wskaźników. 

 Kolejnym parametrem odnoszącym się do uskoków prędkościowych jest  

DLS 1 – 8, który jest różnicą prędkości wiatru zawartą między dolną (1 km), a górną (8 

km) troposferą i jest wyrażany w m/s (ryc. 45). Wskaźnik ten jest przydatny do 

prognozowania rozwoju burz superkomórkowych. Uskok wiatru zawarty w tak 

rozległej warstwie dobrze segreguje krótko i długo istniejące superkomórki burzowe. 

Zazwyczaj, im wartości tego wskaźnika przekraczają 25 m/s, tym panują dogodniejsze 

warunki do odseparowania od siebie prądu wstępującego i zstępującego burzy, co 

powoduje możliwość rozwoju długotrwałych burz superkomórkowych (Velde O.). 

 Przykładem superkomórki jest burza, która wystąpiła w nocy z 6 na 7 sierpnia 

2012 roku. Komórka ta powstała w dogodnych warunkach w troposferze, gdzie model 
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GFS prognozował wartość wskaźnika DLS 1 – 8 wynoszącą 30-35 m/s. Na poniższej 

rycinie widać  

 

Ryc. 45. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik DLS 1 – 8 – 07.08.2012  

godz. 00 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

obszar objęty taką wartością. Komórka burzowa utworzyła się wówczas w okolicach 

Olkusza i przyniosła znaczne straty materialne. 

 Tworząc prognozy groźnych zjawisk istotny jest także parametr LLS, który 

przedstawia uskoki prędkości wiatru występujące w warstwie granicznej. Podobnie jak 

wcześniejsze wskaźniki jest on wyrażany w m/s. LLS odgrywa ważną rolę przy 

prognozowaniu trąb powietrznych, które związane są z mezocyklonem. Jeśli wartość 

tego parametru osiągnie 10 m/s lub więcej, wówczas pojawia się duże 

prawdopodobieństwo rozwoju trąby powietrznej. Dodatkowo, jeśli w dolnej warstwie 

troposfery – do wysokości 1 km – pojawią się znaczące wartość LLS, wówczas mogą 

pojawiać się układy konwekcyjne, mające dobrze rozwinięty front szkwałowy  

(Velde O.). Znaczne wartości LLS sprzyjają również występowaniu silnych  

i niekonwekcyjnych porywów wiatru (GFS PL). 

 Ostatnim parametrem, który odnosi się do uskoków prędkościowych  

i kierunkowych jest SRH. Wskaźnik ten określa możliwość pojawienia się tendencji do 

zwiększania prędkości wiatru oraz zmiany jego kierunku wraz ze wzrostem wysokości 

– wirujące prądy wstępujące. Prowadzi to do powstania w centrum burzy mezocyklonu 

(GFS PL). SRH odzwierciedla zachowanie się prądu wstępującego, będącego pod 

wpływem wpływającego na różnych poziomach wiatru (Velde O.). Parametr ten 
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mierzony jest najczęściej na dwóch odcinkach – 0 – 3 km oraz 0 – 1 km n.p.m.  

i wyrażany w m²/s². Jego wartości rosną, w momencie gdy zwiększają się zarówno 

uskoki kierunkowe, jak i siła wiatru w dolnej troposferze (Velde O.).  

 Podobnie jak w przypadku wartości parametrów odnoszących się do uskoków 

prędkościowych, również w przypadku wskaźnika SRH nie można wyznaczyć wartości 

granicznych dla występowania superkomórek burzowych. Przyjmuje się jednak, że 

wartości 150 m²/s² i większe informują, iż pojawiają się dogodne warunki do 

pojawienia się rotacji w obrębie prądów wstępujących komórki burzowej i utworzenie 

się burzy superkomórkowej. Jeśli wartości tego wskaźnika osiągają lub przekraczają 

250 m²/s², wówczas pojawia się znaczne prawdopodobieństwo uformowania się trąby 

powietrznej (Velde O.). 

 

Ryc. 46. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik SRH – 07.08.2012  

godz. 00 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

 Na obszarze województw małopolskiego znaczące wartości parametru SRH 

pojawiły się w nocy z 6 na 7 sierpnia 2010 roku (ryc. 46). Modele numeryczne 

wskazywały, iż w tym okresie SRH wyniesie 150 – 200 m²/s² (ryc.). Spowodowało to 

wytworzenie się superkomórki burzowej, która powstała na przedpolu Mezoskalowego 

Systemu Konwekcyjnego przemieszczającego się z Czech w kierunku Polski 

południowej. 

 Z punku widzenia prognozowania zjawisk burzowych parametr ten jest istotny, 

lecz do jego obliczenia niezbędne jest oszacowanie ruchu burzy zanim ona powstanie – 

kierunek i prędkość. Niekiedy jest to wręcz niemożliwe do wykonania. Należy również 
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wspomnieć, że parametr ten jest niezwykle wrażliwy na jakiekolwiek zmiany oraz jeśli 

osiąga znaczne wartości, a nie jest wspomagany przez konwekcję, komórki burzowe nie 

będą powstawać (Velde O.). 

 

3.3.1.4. Td, LCL, PWATER i EL  
 

 Wskaźniki, które zostały przedstawione w poniższym podrozdziale odnoszą się 

głównie do wilgotności powietrza i jego temperatury. Na podstawie owych parametrów 

synoptyk otrzymuje informacje, czy w troposferze panują odpowiednie warunki do 

kondensacji pary wodnej, potrafi z większą dokładnością określić prawdopodobieństwo 

burz oraz natężenie zjawisk im towarzyszących. Wskaźnik EL pomaga z kolei określić 

przybliżoną wysokość chmur konwekcyjnych oraz możliwość wystąpienia gradu. 

 W procesie prognozowania zjawisk burzowych istotny jest parametr  

Td oznaczający temperaturę punktu rosy (ang. dew point temperature), którego wartości 

przedstawia się w ºC. Punkt rosy to temperatura, którą powinna osiągnąć ochładzająca 

się porcja powietrza, aby znajdująca się w niej para wodna mogła osiągnąć stan 

nasycenia – posiadając stałą wilgotność bezwzględną oraz stałe ciśnienie atmosferyczne 

(Pogodynka). 

 Temperatura punktu rosy jest parametrem określającym także zawartość wilgoci  

w powietrzu. Im wyższe wartości przyjmuje ten wskaźnik, względem temperatury 

powietrza, tym więcej wilgoci znajduje się w powietrzu (Haby J.). Gdy temperatura 

powietrza osiągnie taką samą temperaturę, jak punkt rosy powietrze jest nasycone  

i dochodzi do kondensacji (jeśli jest odpowiednia liczba jąder kondensacji) – Td nigdy 

nie jest wyższe niż temperatura powietrza (University od Illinois). Jeśli powietrze 

ochładza się, znaczna ilość wilgoci musi zostać z niego usunięta, zostaje to osiągnięte  

w procesie kondensacji, który prowadzi do powstawania chmur konwekcyjnych. 

 Wskaźnik LCL (ang. Lifted Condensation Level) oznacza poziom kondensacji, 

czyli wysokość, na której rozpocznie się proces kondensacji pary wodnej w wyniku 

nasycenia powietrza. Dzięki takiej informacji możliwe jest określenie wysokości 

podstawy chmur cumulonimbus (Velde O.). Parametr ten wyrażany jest w metrach. 

 Lifted Condensation Level to wskaźnik związany z wilgotnością względną, jaka 

występuje w warstwie granicznej (Velde O.). Unosząca się porcja powietrza 

początkowo ochładza się suchoadiabatycznie, co powoduje wzrost wilgotności 
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powietrza, a po osiągnięciu poziomu LCL rozpoczyna się ochładzanie 

wilgotnoadiabatyczne (Haby J.). Im niższy jest poziom tego parametru, tym oznacza on 

wyższą wilgotność względną, analogicznie im poziom ten jest wyższy, tym wilgotność 

jest niższa (Velde O.). O położeniu poziomu kondensacji informuje także różnica 

pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą punktu rosy – im jest ona mniejsza, tym 

LCL jest niżej (SKYWARN). 

 Do obliczeń parametru LCL wykorzystywane są uśrednione wartości cząstki 

powietrza, która pochodzi z dolnego kilometra troposfery. Należy jednak pamiętać, że 

wartość poziomu kondensacji wyliczona na tej podstawie może znacząco różnić się od 

wartości uzyskanych na podstawie analizy temperatury powietrza i punktu rosy  

(Velde O.).  

 Wysokość położenia poziomu LCL pozwala określić możliwość pojawienia się 

komórek burzowych. Im niższa wartość wskaźnika przy występującej znacznej 

konwekcji, tym większe szanse na pojawienie się burz, a w sprzyjających warunkach w 

atmosferze nawet trąb powietrznych. Niski poziom kondensacji (poniżej  

1000 – 1200 m) sprzyja powstawaniu tornad w superkomórkach burzowych, muszą być 

w tym przypadku spełnione także warunki związane z niestabilnością w atmosferze oraz 

uskokami wiatru na różnych poziomach. Wysokie wartości LCL – powyżej 2000 m – 

utrudniają rozwój komórek burzowych oraz nie sprzyjają powstawaniu trąb 

powietrznych. Jeśli chmury cumulonimbus rozwiną się w takich warunkach, wysoki 

LCL pomagają rozwijać się silniejszym prądom wstępującym oraz sprzyjają 

występowaniu podmuchów burzowych (ang. microburst) (Velde O.). 

 

Ryc. 47. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik LCL – 02.07.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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 Na rycinie przedstawionej powyżej (ryc. 47) zauważyć można, iż prognozowana 

wartość poziomu kondensacji na godzinę 12 UTC wynosiła poniżej 1000 m na 

przeważającym obszarze województwa małopolskiego. Wartości te były wystarczające 

do zainicjowania zjawisk konwekcyjnych na tym terenie. 

 Następnym wskaźnikiem, który zostanie omówiony w poniższym podrozdziale 

jest PWATER (PW, ang. Precipitable Water) oznaczający ilość wody w troposferze  

i podawany w mm. Parametr ten sygnalizuje, jaka warstwa wody powstałaby na 

powierzchni ziemi, gdyby w danej kolumnie powietrza (od powierzchni ziemi do 

wysokości 300 hPa) skondensować całą parę wodną (NWSWFO). Nagromadzenie pary 

wodnej jest zdeterminowane przez punkt rosy uśredniony w troposferze, w związku  

z czym wyższe wartości punktu rosy prowadzą do wyższych wartości PWATER  

(Haby J.). Przykładowy wygląd rozkładu wartości wskaźnika widać na rycinie 48. 

 

Ryc. 48. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik PWATER – 01.07.2012  

godz. 18 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

 Amerykańskie służby meteorologiczne przyjmują następującą skalę podanego 

parametru (wartości zostały przeliczone z cali na mm): 

• < 12,7 mm – bardzo niska zawartość wilgoci, 

• 12,7 – 31,75 mm – niska zawartość wilgoci 

• 31,75 – 44,45 mm - umiarkowana zawartość wilgoci 

• 44,45 – 50,8 mm wysoka zawartość wilgoci 

• > 50,8 mm – bardzo wysoka zawartość wilgoci. 
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Dla Polski norma wieloletnia tego wskaźnika w okresie letnim wynosi 28 – 35 mm. 

Wartości przekraczające normę wieloletnią o 150 – 200%, przy sprzyjającej energii 

konwekcji (>1000 J/kg), sprzyjają powstawaniu silnych opadów deszczu (GFS PL). 

Dodatkowo na podstawie PWATER można w przybliżeniu określić typ superkomórki 

burzowej (Haby J.): 

• > 45 mm – HP, 

• 45 – 25 mm – Classic, 

• < 25 mm – LP. 

Na podstawie wysokich wartości Precipitable Water można określić potencjał 

powodziowy tworzących się komórek burzowych. Jeśli nad danym obszarem 

przemieści się dobrze rozbudowana burza superkomórkowa lub burza 

wielokomórkowa, wówczas pojawia się możliwość pojawienia się tzw. powodzi 

błyskawicznej, podczas której w krótkim czasie spadną znaczące ilości opadów. Należy 

jednak pamiętać, że PWATER nie prognozuje dokładnej ilości opadów deszczu,  

w związku z czym nie prawdą jest, że wartość wskaźnika osiągająca 40 mm, będzie 

oznaczała opadów deszczu o takiej samej ilości (Haby J.). 

Wysoka zawartość wody w troposferze sprawia, że prąd wstępujący zostaje 

osłabiony, gdyż na znaczną ilość kropel wody oddziałuje grawitacja. Wiąże się to 

również z opadami gradu, które są mniejsze, ponieważ prąd wznoszący nie może unieść 

się w wyższe poziomy troposfery. Wysokie wartości parametru zmniejszają także 

konwekcyjne porywy wiatru (Haby J.). Dodatkowo PWATER > 40 mm, które wystąpią 

przy znacznych wartościach energii konwekcji sprawia, że tworzące się burze będą 

bardzo aktywne elektrycznie (GFS PL). 

 Ostatnim omawianym parametrem jest EL (ang. Equilibrium Level) oznaczający 

poziom równowagi i wyrażany w ºC lub hPa (diagram aerologiczny). Wskaźnik ten 

określa poziom, na którym temperatura powietrza wznoszącego się w prądzie 

wstępującym zrówna się z temperaturą otaczającego go środowiska (Velde O.). 

Powyżej tego poziomu porcja wznoszonego powietrza staje się chłodniejsza niż 

otoczenie, a prąd wstępujący zaczyna hamować – rozpoczyna się opadanie 

(NWSWFO).  

 Equilibrium Level (ryc. 49) pozwala w przybliżeniu określić wysokość, do 

której będą wypiętrzać się chmury burzowe (Velde O.). Niskie temperatury, jakie 

będzie wskazywał EL mogą wskazywać na rozbudowane w pionie cumulonimbusy 

(Velde O.). Należy jednak pamiętać, że parametr ten nie wskaże dokładnego poziomu 
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wierzchołków chmur burzowych, ponieważ gdy powietrze straci wyporność posiada 

jeszcze tendencję do wznoszenia się. Taka sytuacja ma miejsce w komórkach 

burzowych z dobrze rozwiniętym mezocyklonem, w którym silne prądy wstępujące 

powodują wypiętrzanie się chmury powyżej poziomu EL, wówczas pojawia się tzw. 

overshooting top (ang.) (Velde O.). 

 Wskaźnik ten liczony jest najczęściej na podstawie cząstki powietrza, która 

znajduje się w najbardziej niestabilnym poziomie (ang. most unstable parcel).  

EL dostarcza znaczną ilość informacji, które wykorzystywane są do oceny 

intensywności prądów wstępujących. Aby w chmurze kłębiastej mogła pojawić się faza 

mieszania i aby mógł pojawić się deszcz, potrzebne są ujemne temperatury (Velde O.). 

Jeśli Equilibrium Level osiąga wartości poniżej -10 ºC wówczas pojawia się możliwość 

wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Prawdopodobieństwo tego zjawiska rośnie 

przy wartościach osiągających -25 – -30 ºC. W momencie, gdy EL wyniesie ok. -50 ºC 

(i mniej), wówczas można wnioskować, iż chmury cumulonimbus mogą rozbudować 

się aż do tropopauzy. Dodatkowo wartości te świadczyć mogą o bardzo aktywnych 

elektrycznie burzach (Velde O.). 

 

Ryc. 49. Karta modelu GFS przedstawiająca wskaźnik EL – 06.08.2012 godz. 15 UTC 

Źródło: ESTOFEX, http://www.estofex.org/ 

 

 Informacje o wartościach tego parametru można uzyskać z numerycznego 

modelu prognostycznego, którego karta przedstawiona jest na rycinie powyżej lub 

odczytywać z diagramu aerologicznego – miejsce, gdzie krzywa stanu (trajektoria 
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wznoszącej się cząstki powietrza, która jest ochładzana wilgotnoadiabatycznie) przecina 

się z krzywą stratyfikacji. 

 

3.3.2. Model UM 
 

 Kolejnym rodzajem numerycznego modelu prognostycznego, który został użyty 

do napisania pracy jest UM (ang. Unified Model, http://www.meteo.pl). Model ten od 

1997 roku działa operacyjnie w ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania), czyli 

ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego. Model UM to 

mezoskalowa wersja modelu prognostycznego, która została opracowana w Wielkiej 

Brytanii i jest stosowana przez Brytyjską Służbę Meteorologiczną. W zależności od 

wybranych parametrów oraz od zasobów obliczeniowych, kod na jakim oparty jest 

model umożliwia symulację procesów zachodzących w atmosferze – od skali globalnej 

do jednodniowych prognoz mezoskalowych na obszarze nie większym niż Polska 

(Pietrek S.). 

 Model UM oparty jest na równaniach pierwotnych, czyli utworzonych na 

podstawie zmiennych fizycznych – masa, pęd, energia termodynamiczna. Równania 

zapisane są w taki sposób, że zmiany danej wielkości zachodzące w konkretnym czasie 

dla ustalonego punktu siatki są równe odpowiednim czynnikom zmian. Każde równanie 

jest całkowane według współrzędnych sferycznych z wykorzystaniem pionowej 

współrzędnej hybrydowej – w troposferze współrzędna bezwymiarowa, oznaczająca 

stosunek ciśnienia na określonym poziomie do ciśnienia przy powierzchni ziemi.  

W warstwach górnych współrzędną tą jest ciśnienie (Pietrek S.). 

 W mezoskalowym modelu UM zastosowano 38 poziomów. Płaszczyzna 

pozioma reprezentowana jest przez regularną siatkę geograficzną, w której aby 

zniekształcenie siatki było jak najmniejsze zastosowano zabieg przeniesienia bieguna 

obliczeniowego. Rozdzielczość pozioma modelu wynosi 4 km (Melonek, 2011). 

Ograniczona wielkość siatki prowadzi do tego, że większość procesów fizycznych jest 

uśredniana. W modelu prognostycznym UM procesy konwekcyjne modelowane są 

modelem chmur – konwekcja wpływa na atmosferę m.in. przez parowanie, opad, 

kompensujące osiadanie i oddawanie powietrza pochodzącego z chmury do 

otaczającego środowiska (Pietrek S.). 
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Ryc. 50. Karta z modelu UM przedstawiająca ciśnienie na poziomie morza –  

03.07.2012 godz. 15 UTC 

Źródło: Numeryczna Prognoza Pogody, http://www.meteo.pl/ 

 

 Kolejne aktualizacje modelu dokonywane są 4 razy na dobę – godz. 00 UTC,  

06 UTC, 12 UTC i 18 UTC. Oprócz map podstawowych parametrów atmosfery 

generowane są także meteogramy dla stolic gmin (standardowo) lub dla wybranego 

punktu – poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych. Zakres czasowy 

prognozy wynosi 60 godzin (do 2012 roku zakres 48 godzin). Zarówno mapy 

poszczególnych parametrów atmosfery (ryc. 50), jak i meteogramy są niezbędne  

w czasie tworzenia prognoz. Dzięki meteogramom możliwa jest wizualizacja dobowego 

przebiegu elementów meteorologicznych dla danego miejsca, co znacznie ułatwia pracę 

synoptyka. Przykładowy meteogram przedstawia rycina 51. 
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Ryc. 51. Karta z modelu UM przedstawiająca meteogram dla Gorlic – 03.07.2012  

godz. 06 UTC 

Źródło: Numeryczna Prognoza Pogody, http://www.meteo.pl/ 

 

Zawiera on rozkład temperatura minimalnej i maksymalnej, wartość opadu, ciśnienie 

atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie i rozciągłość chmur w pionie. 

Dzięki takiemu przedstawieniu danych synoptyk może określić bardzo prawdopodobną 

prognozę pogody na dany dzień. 

  

3.4. MAPY TOPOGRAFII BARYCZNEJ 
 

 W pracy synoptyka istotne są mapy baryczne tworzone dla różnych poziomów  

w atmosferze oraz z naniesionymi różnymi dodatkowymi informacjami 

meteorologicznymi. Ważne są zarówno mapy dolne ciśnienia atmosferycznego 

zredukowanego do poziomu morza wraz z rozkładem frontów atmosferycznych, jak  

i mapy poziomów 850 hPa, 700 hPa i 500 hPa. Omówienie poszczególnych rodzajów 

map oraz informacje, jakie można na ich podstawie uzyskać w procesie prognozowania 

zostaną omówione w poniższym podrozdziale. 

 Podstawowe informacje, z których każdy synoptyk powinien korzystać, zawarte 

są na mapach dolnych ciśnienia. Przedstawiają one rozkład ciśnienia atmosferycznego 

zredukowanego do poziomu morza. Mapy te powstają na podstawie danych 
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obserwacyjnych pochodzących ze stacji synoptycznych. Można je wyznaczyć na dwa 

sposoby. Pierwszym z nich będzie wykreślenie mapy przez synoptyka – wyznaczenie 

izobar, które połączą jednakowe obszary ciśnienia atmosferycznego zmierzonego na 

stacji. Drugim sposobem będzie wprowadzenie danych obserwacyjnych do modelu 

numerycznego, który za pomocą odpowiednich równań wygeneruje kolejne karty 

przedstawiające rozkład ciśnienia zredukowanego do poziomu morza. Przykładową 

mapę pola barycznego nad Europą, która została wygenerowana przez model 

numeryczny przedstawia rycina nr 52. 

 

Ryc. 52. Karta modelu GFS przedstawiająca rozkład ciśnienia przy powierzchni ziemi – 

19.07.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com/ 

 

 Dzięki tego rodzaju danym, synoptyk ma możliwość zlokalizowania głównych 

ośrodków barycznych oddziaływujących na pogodę na kontynencie Europejskim.  

W procesie tworzenie prognozy groźnych zjawisk najistotniejsze jest położenie niżów 

barycznych z którymi związane są fronty atmosferyczne – w cieplej porze roku  

z ośrodkami niżowymi najczęściej związane są burze. 

 Mapa pola barycznego powinna być analizowana razem z mapą przedstawiającą 

rozkład frontów atmosferycznych. W większości przypadków na mapie ciśnienia 

zredukowanego do poziomu morza automatycznie zaznaczane są fronty atmosferyczne 

oraz linie zbieżności. Informacje o położeniu tych elementów są istotne w czasie 

tworzenie prognozy niebezpiecznych zjawisk. W ciepłej porze roku za chłodnym 

frontem atmosferycznym napływa chłodniejsze powietrze, które wkraczając nad obszar 
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z powietrzem gorącym doprowadza do uaktywnienia konwekcji. Podobna sytuacja ma 

miejsce na tzw. linii zbieżności (konwergencji), gdzie następuje zbliżanie się do siebie 

linii prądu powietrza wzdłuż pewnej linii (ryc. 53). Zarówno warunki panujące  

w obrębie frontu atmosferycznego, jak i na linii zbieżności, ze względu na intensywną 

działalność prądów wstępujących, sprzyjają powstawaniu chmur burzowych 

(Pogodynka). 

 

Ryc. 53. Mapa synoptyczna – 06.07.2012 godz. 00UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

 Kolejnymi istotnymi mapami, służącymi do dokładniejszego tworzenia prognoz 

konwekcyjnych są mapy górne (tzw. mapy topografii barycznej), tworzone dla różnych 

wysokości w atmosferze. Przedstawia się je najczęściej dla poziomu 850 hPa, 700 hPa,  

500 hPa oraz niekiedy wyższych. Dodatkowo wśród tych map wyróżnia się mapy 

bezwzględne - przedstawiają wysokości zalegania określonej powierzchni izobarycznej 

nad poziomem morza za pomocą izohips – oraz mapy baryczne względne, które 

przedstawiają wysokość, na jakiej zalega dana powierzchnia izobaryczna względem 

powierzchni leżącej poniżej (pogodynka.pl). Na tego typu mapach umieszcza się 

również inne elementy pogody, jak prędkość i kierunek wiatru, wilgotność  

w atmosferze, czy temperaturę powietrza, które uzyskiwane są na podstawie 

radiosondaży (Meteorologia, 2011). 
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Ryc. 54. Karta modelu GFS przedstawiająca temperaturę powietrza na wysokości  

850 hPa – 04.05.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 Pierwszą tego rodzaju mapą, jest mapa TB850. Przedstawia ona rozkład 

temperatury powietrza na wysokości 850 hPa (ok. 1,5 km n.p.m.). Na jej podstawie 

określić można stopień adwekcji masy powietrza i przypuszczalny kierunek jej napływu 

(dokładny kierunek określa się na podstawie trajektorii masy powietrza). Analizując 

ową mapę można określić, w których rejonach adwekcja danej masy zaznacza się 

najbardziej oraz czy na froncie atmosferycznym występuje silny lub słaby gradient 

termiczny. Jeśli przed frontem dodatkowo występuje barotropowość, za pomocą danych 

z TB850 można wyznaczyć temperaturę maksymalną ryc. Wysoka temperatura 

powietrza na tym poziomie może świadczyć o silnym nagrzaniu podłoża, co wraz  

z dostateczną ilością wilgoci może prowadzić do powstania linii zbieżności. Tego typu 

informacje są istotne w procesie prognozowania. Przykładem takiej mapy jest rycina  

nr 54. 

 Kolejną mapą górną jest mapa poziomu 700 hPa (około 3 km n.p.m.). Prędkość 

prądów wznoszących wyrażana jest w hPa/h. Najważniejsze dane z tego poziomu 

odnoszą się do prądów wznoszących, chociaż można umieszczać także inne dane. 

Przykładem takiej mapy jest rycina nr 55. W numerycznym modelu prognostycznym 

GFS prądy wznoszące, których siła wzrasta oznaczone są wartościami ujemnymi – 

kolory od żółtego do różowego.  
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Ryc. 55. Karta modelu GFS przedstawiająca prądy wznoszące na wysokości 700 hPa – 

04.05.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 W kwestii prognozowania zjawisk burzowych jest to mapa ważna, ponieważ 

prezentuje przypuszczalną siłę prądów wstępujących (lub zstępujących) ponad warstwą 

graniczną. Jeśli na poziomie 700 hPa prądy te nie występują lub są za słabe chmury 

konwekcyjne nie będą mogły budować się w pionie, przez co komórki burzowe mogą 

po prostu się nie pojawić. Im silniejsze prądy, tym lepiej ponieważ chmura 

cumulonimbus rozbudowuje się wyżej. Prądy te mają także istotne znaczenie  

w procesie tworzenia opadów zarówno konwekcyjnych, jak i wielkoskalowych, 

ponieważ wznoszą powietrze na wysokość, gdzie następuje kondensacja i opad – wraz  

z siłą prądów wzrasta siła opadów. 

 Na poziomie 700 hPa zaznacza się także wilgotność względną, czyli stosunek 

ciśnienia rzeczywistego pary wodnej, która jest zawarta w powietrzu do ciśnienia pary 

wodnej nasyconej (w danej temperaturze), wyrażona w %. Im większa wilgotność, tym 

większe prawdopodobieństwo pojawienia się opadów, nie tylko konwekcyjnych. 

Przykładowa mapa, z której może korzystać synoptyk przedstawiona jest poniżej. 
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Ryc. 56. Karta modelu GFS przedstawiająca wilgotność względną na wysokości  

700 hPa – 07.08.2012 godz. 00 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 Ostatnim przykładem map barycznych są mapy poziomu 500 hPa (około 5,5 km 

n.p.m.). Zaznacza się na nich wartość ciśnienia na wysokości 500 hPa oraz adwekcję 

wirowości.  

 Na mapie TB500, która przedstawiona jest na rycina nr 57 zaznaczony jest 

rozkład ciśnienia atmosferycznego zredukowanego do poziomu morza oraz ciśnienie 

atmosferyczne w środkowej troposferze przedstawione za pomocą izohips. Ciśnienie to 

przedstawiane jest w metrach geopotencjalnych (gpdm) i nazywane inaczej 

geopotencjałem. Dzięki tego rodzaju mapie możliwe jest analizowanie sytuacji 

panującej w przyziemnych warstwach troposfery (np. lokalizacja fal frontowych) oraz 

warunków w środkowej troposferze. Na wysokości 500 hPa, podobnie jak przy 

powierzchni ziemi występują ośrodki wysokiego i niskiego ciśnienia – wyże i niże 

górne, które mają wpływ na warunki panujące w troposferze. Przykładem jest 

utworzenie się niżu górnego, który w wielu przypadkach jest kroplą chłodu  

w środkowej troposferze. Niekiedy zdarza się, że w polu barycznym przy powierzchni 

ziemi nie ma ośrodka niżowego, z którym mogłyby wiązać się burze, z kolei w na 

poziomie 500 hPa taki niż występuje. Wówczas komórki burzowe będą się rozwijać, 

ponieważ niż górny będzie wspomagał procesy konwekcyjne – rycina nr. Uzasadnione 

jest więc korzystanie z map geopotencjału na wysokości 500 hPa.  
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Ryc. 57. Karta modelu GFS przedstawiająca rozkład geopotencjału na wysokości  

500 hPa – 25.04.2012 godz. 00 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 Innym przykładem mapy wykreślanej dla środkowej troposfery jest mapa 

adwekcji wirowości bezwzględnej (ang. absolute vorticity advection) na poziomie  

500 hPa. Dzięki tego rodzaju mapie synoptyk, jest w stanie zlokalizować obszary 

dodatniej wirowości (PVA, ang. positive vorticity advection) oraz ujemnej wirowości 

(NVA, negative vorticity advection). Dla rozwoju burz najkorzystniejsze są obszary, na 

których występuje dodatnia wirowość, gdyż związana jest z ruchami wstępującymi  

i cyklogenezą. Mapy tego typu przydatne są także powyznaczania wyraźnych 

wstępujących i zstępujących ruchach mas powietrza, co prowadzi do zaniku lub 

rozwoju zachmurzenia. Najczęściej dodatnia wirowość pojawia się na frontach 

atmosferycznych, chociaż można ją także spotkać w ciepłym wycinku niżu barycznego, 

gdzie wzmacnia wirowość niżu i wzmaga jego pogłębianie się. Na rycinie nr 58 została 

przedstawiona mapa z poziomu 500 hPa, na której kolorami zaznaczono adwekcję 

wirowości bezwzględnej. Wartości dodatnie oznaczają dodatnią adwekcję. 
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Ryc. 58. Karta modelu GFS przedstawiająca adwekcję wirowości na wysokości 500 hPa 

– 04.05.2012 godz. 00 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

3.5. PROGNOZA KONWEKCYJNA – POWSTAWANIE  
 

 W polskiej literaturze zagadnienie prognoz zjawisk burzowych nie zostało 

dokładnie opisane. Wśród polski meteorologów niewielka ilość osób interesuje się 

kwestią prognozowania burz, a jest to dość ważny problem. Gwałtowne i silne komórki 

burzowe niosą ze sobą niebezpieczne zjawiska powodujące znaczne szkody materialne. 

Najwięcej informacji i wiadomości o prognozach zjawisk burzowych odnaleźć można 

na stronach amerykańskich służb pogodowych, głównie ze względu na to, iż burze  

w Stanach Zjednoczonych są w wielu przypadkach dużo groźniejsze niż w naszym 

kraju. Jednakże z roku na rok wzrasta ilość przypadków groźnych burz na obszarze 

Polski, w związku z tym nie powinno traktować się tego typu prognoz za nieistotne. 

 Prognozy zjawisk burzowych, zwane także prognozami konwekcyjnymi lub 

prognozami intensywności burz, są istotną częścią każdej prognozy pogody w ciepłej 

porze roku. W polskiej służbie pogodowej, której zagadnienia realizuje Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozy zjawisk burzowych tworzone są od 

początku maja do końca września. Synoptyk dyżurny, który przygotowuje prognozę 

zjawisk burzowych, korzysta z takich samych danych, jak podczas opracowywania 

zwykłej prognozy pogody, z tym jednak wyjątkiem, że najważniejsze są dla niego 

wskaźniki konwekcyjne. 
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 Każda prognoza intensywności burz powinna rozpocząć się od przeanalizowania 

sytuacji barycznej, która ma miejsce na kontynencie europejskim. Służą do tego 

zarówno mapy dolne (ciśnienie atmosferyczne i fronty atmosferyczne), jak i mapy 

górne z poziomów 850 hPa, 700 hPa oraz 500 hPa. Dzięki analizie owych map 

synoptyk uzyskuje informację o potencjalnych warunkach, jakie panują w danej chwili 

w troposferze oraz jakie wystąpią w kolejnych godzinach. Następnym etapem jest 

przeanalizowanie wskaźników konwekcyjnych z numerycznych modeli 

prognostycznych, które w bardziej szczegółowy sposób przedstawiają rozkład 

warunków atmosferycznych korzystnych lub niekorzystnych do tworzenia się komórek 

burzowych. Dzięki temu zabiegowi synoptyk może wyznaczyć obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest największe oraz określić siłę burzy według 

skali. 

 Synoptycy IMGW, którzy tworzą prognozy zjawisk burzowych korzystają ze 

skali składającej się z 4 stopni: 

• słaba burza, 

• umiarkowana burza, 

• silna burza, 

• bardzo silna burza. 

Słaba burza będzie charakteryzowała się tym, że wskaźniki konwekcyjne nie będą 

osiągać znaczących wartości. Będą to najczęściej minimalne ilość, które doprowadzą do 

inicjacji zjawisk burzowych lecz nie będą wystarczające do wygenerowania przez nie 

groźnych zjawisk towarzyszących. Komórki burzowe o umiarkowanej sile będą 

cechowały się w wielu przypadkach podniesionymi wartościami parametrów  

w stosunku do słabych burz. Mogą pojawiać się w tym przypadku lokalne zagrożenia 

związane z burzami, takie jak silniejsze podmuchy wiatrów, grad małych rozmiarów, 

silne opady deszczu. Wskaźniki określające silne burze będą znacznie podniesione lub 

wysokie w stosunku do dwóch wcześniejszych przypadków burz. Również zjawiska, 

które będą towarzyszyć temu rodzajowi burz będą znacznie silniejsze i gwałtowniejsze. 

Ostatni stopień w skali zajmują bardzo silne burze, które wyróżniają się najczęściej 

ekstremalnymi wartościami określonych parametrów oraz gwałtownymi zjawiskami 

towarzyszącymi – grad znacznych rozmiarów, huraganowy wiatr, ulewne opady 

deszczu. Należy jednak pamiętać, że podział ten jest umowny, ponieważ bardzo często 

zdarza się tak, że nie wszystkie parametry muszą być jednakowo duże, aby siła danej 
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komórki była znacząca. Zdarza się, że silne burze tworzą się przy niewielkich 

wartościach CAPE, a znacznych uskokach wiatru.  

 To, jaki stopień siły burzy wyda synoptyk w tworzonej prze niego prognozie 

zależy w dużej mierze od jego samego, gdyż to on interpretuje wskaźniki wyliczane 

przez model numeryczny i ocenia na ich podstawie siłę burzy na określonym obszarze. 

Istotne jest także to, jakie zjawiska może wygenerować pojedyncza komórka burzowa 

lub ich zbiór. Przykładowo superkomórka, która wytwarza wiatr o prędkości 110 km/h 

oraz gradziny o rozmiarze 4-5 cm jest groźniejsza niż MCS, którego prędkość wiatru 

osiąga 70-80 km/h. 

 Każda prognoza zjawisk burzowych powinna mieć jasno i czytelnie określone 

elementy, które składają się na całość prognozy. Należą do nich:  

• mapa z zaznaczonym obszarem występowania zjawisk burzowych oraz 

stopniem mu odpowiadającym, 

• prawdopodobieństwo wystąpienia danego stopnia, 

• ważność prognozy: data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia ważności, 

• czas opracowania oraz ewentualnych aktualizacji, 

• synoptyk wydający prognozę, 

• ogólny opis sytuacji, wyjaśniający wydanie prognozy, 

• opis szczegółowy z sytuacją baryczną oraz wartościami wskaźników. 

Prognoza zjawisk burzowych powstaje po naniesieniu na mapę wszystkim elementów 

graficznych (ryc. 59) oraz skonstruowaniu prognozy tekstowej i umieszczeniu jej pod 

mapą. Tak utworzona prognoza zostaje opublikowana i podana do wiadomości osobą 

zainteresowanym – obywatelom oraz centralnym i terenowym organom administracji 

państwowej lub samorządowej, a także organom ochrony ludności prze klęskami 

żywiołowymi. 
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Ryc. 59. Przykładowa prognoza zjawisk burzowych – 11.07.2012 godz. 09:10 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

 Wstępna prognoza intensywności burz powinna być wydana na 24 godziny 

przed okresem wystąpienia zjawisk burzowych, natomiast ostateczna prognoza powinna 

pojawić się w godzinach porannych danego dnia. Poprzez wydanie wstępnej prognozy 

mieszkańcy danego regionu oraz odpowiednie służby są w stanie przygotować się na 

ewentualne zagrożenia, jakie będą nieść ze sobą komórki burzowe. Prognoza ostateczna 

określa z większym prawdopodobieństwem stopień zagrożenia ze strony burz. 

 Rzetelnie skonstruowana i przeanalizowana prognoza w wielu przypadkach 

sprawdza się idealnie. Należy jednak pamiętać, że nawet najdokładniejsze modele 

numeryczne mogą się mylić i przedstawiać warunki, które w rzeczywistości się nie 

pojawią. Wówczas prognoza zjawisk burzowych może być mocno przesadzona. Należy 

zatem dokładnie analizować wszystkie dane i możliwe scenariusze, aby z jak 

największą dokładnością prezentować sytuację meteorologiczną. 
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4. OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY METEOROLOGICZNE 
 

 Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne podobnie jak prognozy zjawisk 

burzowych są istotną częścią ogólnej prognozy pogody dla danego regionu. Dzięki nim 

można w jasny i przejrzysty sposób przedstawić charakterystykę groźnych zjawisk, 

które będą towarzyszyć burzom w ciepłej porze roku. Ostrzeżenia synoptyczne są 

informacją o potencjalnym zagrożeniu nadchodzącymi zjawiskami i powinny dotrzeć 

do odpowiednich służb oraz mieszkańców danego regionu jak najszybciej. Komunikaty 

meteorologiczne są z kolei informacjami o zjawisku już występującym, którego 

natężenie okazało się być silniejsze niż było to przewidywane. Szczegółowa 

charakterystyka ostrzeżeń i komunikatów meteorologicznych zostanie przedstawiona  

w kolejnych podrozdziałach. 

 

4.1. OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY SYNOPTYCZNE – 
CHARAKTERYSTYKA 
 

 Ostrzeżenia i komunikaty synoptyczne to jedne z najważniejszych form 

przekazywania prognoz pogody – prognoza wystąpienia niebezpiecznych zjawisk 

meteorologicznych. Ostrzeżenie meteorologiczne oraz komunikat są to informacje 

wydawane przez specjalistyczny organ, która odnosi się do groźnych zjawisk 

meteorologicznych, ich natężenia oraz do czasu i obszaru jego wystąpienia. Mogą one 

być związane m.in. z komórkami burzowymi. Informacje ta mają na celu 

przygotowanie mieszkańców i odpowiednich służb do wystąpienia zjawiska oraz 

zabezpieczenia danego obszaru przed jego skutkami. W Polsce instytucją, która zajmuje 

się wydawaniem komunikatów i ostrzeżeń synoptycznych jest IMGW – PIB oraz 

podległe mu Centralne Biura Prognoz Meteorologicznych.  

 Ostrzeżenia meteorologiczne, które związane są ze zjawiskami burzowymi to 

tylko część zjawisk meteorologicznych przed jakimi wydawane są ostrzeżenia.  

W przypadku burz synoptyk tworzy ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów 

deszczu, opadów gradu oraz silnego wiatru. Każde ostrzeżenie powinno być wydane  

z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym – nie wcześniej niż 48 godzin przed i nie 

później niż na 12 godzin przed wystąpieniem zjawiska. Dokładne kryteria wydawania 

ostrzeżeń synoptycznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22.08.2007 

roku (Zawiślak, 2010). 
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 Każde ostrzeżenie synoptyczne powstaje podczas tworzenia prognozy pogody 

na dany dzień. Synoptyk analizując warunki pogodowe jest w stanie określić, czy 

określone zjawisko meteorologiczne pojawi się. Niebezpieczne zjawiska, które 

towarzyszą komórką burzowym w dużej mierze prognozowane są przez wskaźniki 

konwekcyjne. 

 Komunikat meteorologiczny jest to informacja przekazywana przez odpowiedni 

organ, który dotyczy niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego, jakie występuje  

w danym dniu. Opracowywany jest dla obszaru, czy regionu dla którego zostało 

wydane ostrzeżenie synoptyczne. Tworzone jest także dla zjawisk, na które nie zostało 

wydane ostrzeżenie – występuje lokalnie, jednak istotne jest przekazanie wiadomości  

o jego wystąpieniu. Komunikat powstaje na podstawie aktualnych danych 

obserwacyjnych i pomiarowych, dzięki którym synoptyk może analizować przebieg 

zjawiska. Nie powinien być wydawany częściej niż co 3 godziny. 

 W Polsce ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydawane są na podstawie 

specjalnych instrukcji. Ostrzeżenia meteorologiczne zgodne są z Zarządzeniem  

nr 27 z dn. 13.08.2009 roku Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowego Instytutu Badawczego, natomiast komunikaty meteorologiczne zgodne są 

z pismem okólnym nr 7/2012 zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej  

i Meteorologicznej z dn. 09.08.2012 roku. 

 

4.1.1. Skala ostrzeżeń meteorologicznych 
 

 Polskie służby meteorologiczne posługują się 3 stopniową skalą ostrzeżeń 

meteorologicznych. Opis każdego stopnia jest szczegółowy, dzięki czemu osoby 

zainteresowane, otrzymują jasną i czytelną informację, co dany stopień oznacza. Opis 

wszystkich stopni dostępny jest na portalu internetowym pogodynka.pl i przedstawia się 

następująco: 

• Stopień 1: zostaje wydany przed niebezpiecznymi zjawiskami 

meteorologicznymi, które mogą doprowadzić do powstania szkód materialnych 

oraz do możliwości zagrożenia życia. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności  

w zaistniałych warunkach jest niebezpieczne i utrudnione. Zaleca się 

zachowanie ostrożności oraz śledzenie wydawanych komunikatów dotyczących 

rozwoju sytuacji pogodowej. 
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• Stopień 2: zostaje wydany przed niebezpiecznymi zjawiskami 

meteorologicznymi, które powodują znaczne straty materialne oraz w znaczący 

sposób stwarzają zagrożenie dla życia. Zjawiska, które zostaną zaliczone do 

tego stopnia ograniczają prowadzenie działalność w silnym stopniu. Zalecana 

jest ostrożność oraz śledzenie komunikatów o rozwijającej się sytuacji. 

• Stopień 3: zostaje wydany przed niebezpiecznymi zjawiskami 

meteorologicznymi, które na znacznym obszarze powodują bardzo duże straty 

lub szkody o katastrofalnych rozmiarach oraz w dużym stopniu zagrażają życiu. 

Prowadzenie działalności w takich warunkach jest niemożliwe. Zalecane jest 

zachowanie najwyższej ostrożności oraz częste śledzenie informacji  

o rozwijającej się sytuacji meteorologicznej lub hydrologicznej. 

 Każde zjawisko ma odpowiednio dostosowaną skalę, na którą składają się 

wartości liczbowe. Ostrzeżenie synoptyczne zostaje wydane wówczas, gdy synoptyk 

tworzący prognozę pogody uzna, że w danych warunkach umowne wartości danego 

zjawiska zostaną przekroczone. W przypadku burz elementami tymi będą wartości 

prędkości wiatru oraz opadów deszczu (tab. 1, 2). Skala ostrzeżeń wygląda następująco: 

• Burze/burze z gradem: 

 

Tab. 1. Charakterystyka stopni meteorologicznych dla zjawiska burze/burze z gradem 

Zjawisko Stopień Kryteria 

 
1 
 

Burze z opadami deszczu (R) o wartości 20 mm < R ≤ 30 mm, 
potencjalne opady deszczu do 40 mm, występujące w okresie 
trwania zjawisk burzowych lub/i porywy wiatru o prędkości 
(Vw) 
72 km/h < Vw ≤ 90 km/h (20 m/s < Vw ≤ 25 m/s) 

2 Nie jest stosowany 

 
Burze/ 
burze z 
gradem 

3 Nie jest stosowany 
Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 
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• Silne burze/silne burze z gradem: 

 

Tab. 2. Charakterystyka stopni meteorologicznych dla zjawiska silne  

burze/silne burze z gradem 

Zjawisko Stopień Kryteria 

1 Nie jest stosowany 

 
2 

Burze z opadami deszczu (R) o wartości 30 mm < R ≤ 50 mm, 
potencjalne opady deszczu do 60 mm, występujące w okresie 
trwania zjawisk burzowych lub/i porywy wiatru o prędkości 
(Vw) 
90 km/h < Vw ≤ 115 km/h (25 m/s < Vw ≤ 32 m/s) 

 
Silne 
burze/ 

silne burze 
z gradem 

 
 
 
 

 
3 

Burze z opadami deszczu (R) o wartości R > 50 mm, 
występujące w okresie trwania zjawisk burzowych lub/i porywy 
wiatru o prędkości (Vw) Vw > 115 km/h (Vw > 32 m/s) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

 Synoptyk jest zobligowany do wydania ostrzeżenia synoptycznego wówczas, 

gdy podejmie decyzję o realnym i wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia danego 

zjawiska na określonym obszarze. Ostrzeżenie meteorologiczne to sygnał o możliwości 

wystąpienia zagrożenia pogodowego, które zobowiązuje mieszkańców do zachowań 

przystosowanych do zaistniałej sytuacji pogodowej. 

 

4.1.2. Formułowanie ostrzeżeń meteorologicznych 
 

 Najważniejszym odbiorcą ostrzeżeń synoptycznych jest społeczeństwo oraz 

odpowiednie instytucje i służby. Ważne jest aby każde wydane ostrzeżenie było 

czytelne i przedstawiało jak najwięcej istotnych informacji. Podobnie jak prognozy 

zjawisk burzowych, tak i ostrzeżenia meteorologiczne powinny posiadać odpowiednie 

elementy, dzięki którym będzie możliwe przekazanie najważniejszych informacji  

o danym zjawisku. 

 Wszystkie ostrzeżenia synoptyczne bez względu na rodzaj zjawiska, przed 

którym zostało wydane powinno posiadać następujące elementy: 

• Identyfikator pochodzenia depeszy ostrzeżenie – nazwa biura wydającego 

ostrzeżenie 

• Identyfikator rodzaju ostrzeżenia: 
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- tytuł depeszy – nazwa i numer, 

- nazwa zjawiska i stopień, 

• Treść depeszy ostrzenie: 

- obszar występowania zjawiska – nazwa województwa, subregionu lub miasta, 

- ważność ostrzeżenia – data i godzina początku i końca ważności, 

- przebieg zjawiska – stosowany w celu scharakteryzowania jego zmian 

(intensywność, czas, miejsce), 

- prawdopodobieństwo – określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska, 

- uwagi – różnego rodzaju zmiany, 

• Podpis osoby wystawiającej ostrzeżenie synoptyczne 

• Data i godzina opracowania ostrzeżenia 

 Ostrzeżenie meteorologiczne, które zostanie skonstruowane w powyższy sposób 

charakteryzuje dane zjawisko pod każdym istotnym względem. Najistotniejszą rzeczą 

jest przedstawienie opisu przebiegu danego zjawiska, ponieważ jego natężenie, czas 

oraz miejsce wystąpienia mogą ulec zmianie. Istotne jest wówczas, aby informacja 

szczegółowo przedstawiała te zmiany. Jeśli podczas występowania zjawiska jego 

natężenie zmieni się w znaczący sposób, synoptyk musi zareagować w odpowiedni 

sposób. Na podstawie aktualnych danych pomiarowo-obserwacyjnych zostaje wydana 

aktualizacja ostrzeżenia synoptycznego lub komunikat meteorologiczny. W ostrzeżeniu 

ważne jest także podanie dokładnego lub jak najbardziej przybliżonego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia zjawiska, które wystąpi na danym obszarze. 

 Informacje przekazywane w ostrzeżeniu meteorologicznym są podstawą działań, 

które mają na celu ograniczenie do minimum skutków niebezpiecznych zjawisk. Trafna 

prognoza oraz odpowiednio wcześniej wydane ostrzeżenie, umożliwi podjęcie 

odpowiednim służbom działań zabezpieczających mieszkańców przed siłą żywiołu oraz 

dostosowanie zachowań, do sytuacji jaka będzie mieć miejsce (Zawiślak, ). 

 

4.1.3. Formułowanie komunikatów meteorologicznych 
 

 Komunikaty podobnie jak ostrzeżenia, aby w skuteczny sposób mogły spełniać 

swoją rolę, powinny być dostosowane do zaistniałej sytuacji. Znacząca jest także forma 

przekazu informacji zawartych w komunikacie. Powinien on zawierać następujące 

elementy: 
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• Identyfikator pochodzenia depeszy komunikat – nazwa biura wydającego 

komunikat 

• Identyfikator rodzaju komunikatu: 

- tytuł depeszy – nazwa i numer, 

- odniesienie do wydanego ostrzeżenia – numer wydanego ostrzeżenia i data, 

- nazwa zjawiska i stopień, 

• Treść depeszy komunikat meteorologiczny: 

- obszar występowania zjawiska – nazwa województwa, subregionu lub miasta, 

- przebieg zjawiska, 

- prognoza dalszego występowania zjawiska, 

- uwagi – na podstawie jakich danych został przygotowany komunikat, 

• Podpis osoby wystawiającej ostrzeżenie synoptyczne 

• Data i godzina opracowania ostrzeżenia 

 W komunikacie meteorologicznym najważniejszymi elementami są: informacja, 

do którego ostrzeżenia odnosi się dany komunikat oraz prognoza dalszego przebiegu 

zjawiska. Elementy te pozwalają odnieść się do wydanego ostrzeżenia i zaktualizować 

informacje o występującym zjawisku meteorologicznym. Decyzję o wydaniu 

komunikatu zawsze podejmuje synoptyk odpowiedzialny za osłonę danego regionu, 

który zapoznany jest z warunkami meteorologicznymi panującymi w konkretnym 

regionie. Należy pamiętać, że komunikat meteorologiczny nie zastępuje ostrzeżenia 

meteorologicznego. 

 

4.2. WYDAWANIE OSTRZEŻEŃ NA PODSTAWIE PROGNOZ ZJAWISK 
BURZOWYCH 
 

 Ostrzeżenia synoptyczne, które odnoszą się do zjawisk burzowych tworzone są 

na podstawie prognoz konwekcyjnych. Poprzez analizę odpowiednich wskaźników  

i wyznaczenie obszarów, które zagrożone są danym rodzajem burzy, synoptyk ma 

obowiązek do wydania stosownego ostrzeżenia odnoszącego się do burzy lub burzy  

z gradem. Czynność ta powinna być wykonana w jak najkrótszym czasie po 

opublikowaniu prognozy. Tylko tak wykonane zadanie spełnia swoją podstawową rolę. 

 Biorąc pod uwagę skalę burz używaną do tworzenia prognoz zjawisk burzowych 

oraz charakterystykę siły burz w owej skali można wnioskować, iż ostrzeżenia 1 stopnia 
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zostają wydane w przypadku burz o umiarkowanej sile, 2 stopień dla burz silnych,  

a 3 dla burz bardzo silnych. W większości przypadków dla burz słabych nie wydaje się 

ostrzeżeń synoptycznych, gdyż zjawiska z nimi związane nie są traktowane jako te, 

które w znacznym stopniu zagrażają życiu. Zwykła pojedyncza komórka burzowa, 

której czas trwania wynosi średnio 30-40 minut nie jest w stanie wygenerować opadów 

deszczu przekraczających wartość 20 mm oraz porywów wiatru większych niż 72 km/h. 

Wartości elementów meteorologicznych zawartych w ostrzeżeniu 1 stopnia mogą zostać 

przekroczone w przypadku burz wielokomórkowych lub superkomórek burzowych. 

 Aby określić stopień zagrożenia intensywnymi opadami deszczu w czasie burzy 

należy przeanalizować wskaźniki odpowiadające za rozkład wilgoci w troposferze. Im 

wyższe wartości przyjmują te parametry tym zwiększa się prawdopodobieństwo 

wydania ostrzeżenia meteorologicznego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 

wskaźników odpowiadających za porywy wiatru.  

 Należy także pamiętać, że ostrzeżenia synoptyczne powinny być aktualizowane 

wraz z aktualizacją prognozy intensywności burz. Warunki panujące w troposferze 

mogą ulegać zmianą, dlatego ważne jest, aby przed wydaniem ostrzeżenia sprawdzić 

najnowsze dane. Jeśli warunki pogorszą się wówczas komórki burzowe nie będą mieć 

wystarczającej siły, by wygenerować pierwotnie prognozowane zjawiska. 

 

4.3. WYDAWANIE OSTRZEŻEŃ I KOMUNIKATÓW NA PODSTAWIE 
BIEŻĄCYCH INFORMACJI 
 

 Ostrzeżenia i komunikaty związane z groźnymi zjawiskami burzowymi mogą 

być wydawane na podstawie bieżących danych obserwacyjnych i pomiarowych, do 

jakich ma dostęp synoptyk. W wielu przypadkach zdarza się, że numeryczne modele 

prognostyczne źle oceniają warunki mające panować w troposferze. Prowadzi to do 

tego, że synoptyk korzystający z owych modeli nie otrzymuje informacji o groźnych 

zjawiskach jakie mogą wystąpić na danym obszarze, a w konsekwencji nie zostaje 

wydane ostrzeżenie meteorologiczne. Sytuację tą można jednak zmienić na podstawie 

bieżących informacji. Każdy synoptyk ma do dyspozycji najnowsze dane pochodzące 

ze stacji synoptycznych, posterunków opadowych oraz aktualnych danych satelitarnych, 

radarowych i detektorowych. Dzięki nim może monitorować aktualny stan pogody na 

obszarze całego kraju. 
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 Bardzo często zdarza się tak, że modele numeryczne prognozują, iż warunki do 

tworzenia się burz są słabe, przez co w prognozie zjawisk burzowych wydawany jest 

najniższy stopień ich siły oraz pomijane jest wydanie ostrzeżenia meteorologicznego. 

Jednak modele numeryczne nie są doskonałe i nie są w stanie odtworzyć dokładnych 

warunków, jakie panują w najniższych warstwach atmosfery. Niekiedy wystarczy 

niewielki impuls by warunki sprzyjające powstawaniu burz uległy poprawie, dlatego tak 

ważne jest śledzenie najnowszych danych meteorologicznych. 

 Obrazy satelitarne, radarowe i detektorowe pochodzące z procesu skanowania 

atmosfery są jednym z głównych źródeł informacji o stanie najniższej jej warstwy. Na 

ich podstawie można rozpoznać rodzaj struktur burzowych i ocenić, czy według 

prognozy konwekcyjnej takie komórki burzowe miały się tworzyć, czy też nie. Jeśli 

zdjęcia radarowe prezentują inne struktury burzowe niż były przewidywane, wówczas 

synoptyk jest zobowiązany do wydania ostrzeżenia meteorologicznego. Wszystkie  

z wymienionych rodzajów zdjęć umożliwiają obserwację rozwoju danej komórki lub 

struktury burzowej. 

 Informacje o komórkach burzowych, jak i zjawiskach z nimi związanych można 

uzyskać za pomocą danych ze stacji synoptycznych lub posterunków opadowych. Jeśli 

na trasie danej burzy znajduje się stacja synoptyczna lub posterunek opadowy, wówczas 

synoptyk jest w stanie uzyskać informacje o przechodzącym zjawisku. Na podstawie 

takich danych również można wydać ostrzeżenie meteorologiczne. 

 Inaczej wygląda sytuacja, gdy ostrzeżenie meteorologiczne na dane zjawisko 

zostało wydane. Jeśli synoptyk, po analizie dostępnych mu danych synoptycznych oraz 

satelitarnych, radarowych i detektorowych dostrzeże, że prognozowane zjawiska 

burzowe przybierają na sile i intensywności musi wydać stosowne komunikaty 

meteorologiczne. Dzięki nim jest on w stanie scharakteryzować występujące zjawiska – 

ich przebieg, intensywność i obszar występowania. Jest to proces niezwykle ważny, 

gdyż w wielu przypadkach informacja tego typu może uchronić przed 

niebezpieczeństwem, jakie niosą ze sobą burze. 
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5. PORÓWNANIE WSKAZA Ń MODELI NUMERYCZNYCH ZE 
STANEM FAKTYCZNYM – BURZE W WOJEWÓDZTWIE 
MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU 
 

 W poniższym rozdziale omówione zostaną wybrane przykłady zjawisk 

burzowych, które miały miejsce na obszarze województwa małopolskiego w 2012 roku. 

Analiza konkretnych przypadków składać się będzie z ich wstępnej prognozy opartej na 

podstawie wskaźników z modeli numerycznych, wydanych ostrzeżeń 

meteorologicznych, analizy bieżącej sytuacji oraz porównania wskazań modeli  

z danymi radiosondażowymi. 

  Dla każdego przypadku zjawiska burzowego wykonana została analiza 

porównawcza warunków, jakie faktycznie panowały w troposferze danego dnia. 

Zestawienie danych pochodzących z modelu numerycznego GFS i danych uzyskanych 

w wyniku sondowania atmosfery dla stacji Poprad – Ganovce (Słowacja) pozwoliło 

wyznaczyć prawdopodobne warunki, jakie w tym samym czasie mogły wystąpić  

w województwie małopolskim – stacja Kraków. Stacja Poprad – Ganovce została 

wybrana ze względu na to, iż jest ona stacją aerologiczną położoną najbliższej obszaru 

województwa małopolskiego. Do określenia przypuszczalnych wartości parametrów 

konwekcyjnych dla Krakowa posłużył procentowy błąd prognozy dla stacji w Popradzie 

– stosunek danych prognozowanych do danych występujących w rzeczywistości. 

Przyjmując, że Kraków i Poprad znajdowały się w takiej samej sytuacji synoptycznej 

wykorzystano obliczony błąd prognozy dla Popradu, do obliczenia warunków 

przypuszczalnych dla Krakowa. Dane te są jednak tylko szacunkowe, gdyż  

w rzeczywistości występują różne czynniki wpływające na dany parametr. 

 

5.1. ANALIZA ZJAWISK KONWEKCYJNYCH – 10.06.2012 
 

5.1.1. Prognoza konwekcyjna 
 

 Numeryczne modele prognostyczne wskazywały, że w ciągu dnia w niedzielę 

(10.06.2012) Polska znajdować się będzie w strefie obniżonego ciśnienia, w której 

znajdowało się kilka płytkich, przyziemnych ośrodków niżowych (ryc. 62). Utworzone 

one zostały w zatoce geopotencjalnej znajdującej się w środkowej troposferze (ryc. 61), 
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dzięki chłodnemu powietrzu spływającemu z wysokich szerokości geograficznych. Na 

procesy pogodowe w Polsce południowej decydujący wpływ miał mieć jednak front 

atmosferyczny (ryc. 60). Rozdzielał on znajdujące się w całym przekroju troposfery 

chłodne powietrze polarno-morskie zalegające nad dzielnicami zachodnimi i północno 

zachodnimi Europy, od ciepłego powietrza zwrotnikowego znajdującego się we 

wschodniej i południowo wschodniej części kontynentu. Ze względu na napór mas 

powietrza o różnych właściwościach fizycznych, na froncie pojawiały się kolejne 

zafalowania. Dzięki takiej sytuacji w rejonie Czech pojawił się przyziemny ośrodek 

niżowy, który miał wejść do Polski przez Bramę Morawską. Ciepły wycinek niżu  

z wilgotnym i potencjalnie niestabilnym powietrzem miał znaleźć się nad Polską 

południową i wraz z niżem przemieszczać się nad Mazowsze i Lubelszczyznę, a później 

nad Białoruś i Litwę. Rozwojowi ośrodka przyziemnego sprzyjała również dodatnia 

adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa (ryc. 63). 

  

Ryc. 60. Mapa synoptyczna –                       Ryc. 61. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  

10.06.2012 godz. 00 UTC                            10.06.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/          Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

  

  Ryc. 62. Rozkład ciśnienia przy                  Ryc. 63. Adwekcja wirowości na poziomie 

  powierzchni – 10.06.2012 godz. 12 UTC   500 hPa – 10.06.2012 godz. 12 UTC 

  Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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 Wskaźniki konwekcyjne na ten dzień wskazywały, że w niedzielę 10 czerwca 

2012 roku na obszarze województwa małopolskiego pojawią się dogodne warunki do 

rozwoju komórek burzowych o umiarkowanej sile (ryc. 64), lokalnie burze mogą być 

gwałtowne. Ciepła masa powietrza napływająca do Polski z południowego zachodu 

charakteryzowała niestabilnością, która miała wynieść według LFTX -2 - -4 ºC,  

a według KI 30 – 37 ºC. Niestabilność ta miała pokrywać się ze znacznymi zasobami 

wilgoci w dolnych warstwach troposfery – na poziomie 700 hPa model GFS 

prognozował od 75% do 90% wilgotności. Świadczyła o tym także niewielka różnica 

między temperaturą punktu rosy i temperaturą powietrza, która tego dnia miała wynieść 

tylko 5 – 6 ºC. Do szybszej inicjacji zjawisk konwekcyjnych miał się także przyczynić 

niski poziom kondensacji, który przez cały dzień miał utrzymywać się na poziomie  

500 – 1000 m. 

 

Ryc. 64. Prognoza intensywności burz – siła burzy 10.06.2012 

Autor: Opracowanie własne na podstawie prognozy intensywności burz 

 

 Model numeryczny GFS wskazywał, że w ciągu dnia w Małopolsce pojawi się 

umiarkowana energia potencjalna (CAPE 750 – 1500 J/kg) (ryc. 65), która przy braku 

energii hamującej konwekcję i znaczących wartościach ścinania zarówno w warstwie 

granicznej (LLS 10 m/s), jak i w wyższych warstwach troposfery (DLS 0 – 6 km 

wynoszące 20 – 25 m/s, DLS 1 – 8 km 20 – 30 m/s) (ryc. 72) doprowadzi do rozwoju 

umiarkowanie silnych burz. Prawdopodobnie w takich warunkach występować będą 

burze superkomórkowe lub burze wielokomórkowe. Korzystne wartości do rozwoju 

tego typu struktur burzowych miał mieć również wskaźnik SRH, którego wartości  

w ciągu dnia miały wynieść około 75 – 100 m²/s² (ryc. 71). Przyczynią się także do 
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szybszego przemieszczania się komórek burzowych. Potencjalne prędkości prądów 

wznoszących zarówno tych startujących od powierzchni ziemi (CONV 40 – 50 m/s) 

(ryc. 70), jak i tych występujących na poziomie 700 hPa były wystarczające do 

rozbudowy w pionie chmur burzowych. 

 Burze występujące na obszarze województwa w ciągu dnia miały 

charakteryzować się intensywnymi opadami deszczu, które miały być spowodowane 

wysokimi wartościami wskaźnika PWATER (30 – 34 mm) (ryc. 69). Dodatkowo ze 

względu na znaczne wartości wskaźników odpowiedzialnych za uskoki wiatru oraz 

energię konwekcji, pojawiało się ryzyko wystąpienia gradu o wielkości do 3 cm oraz 

silnych podmuchów wiatru (20 – 24 m/s). 

  

Ryc. 65. CAPE – 10.06.2012 godz. 15 UTC Ryc. 66. LFTX – 10.06.2012 godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 67. KI – 10.06.2012 godz. 15 UTC      Ryc. 68. LCL – 10.06.2012 godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/               Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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Ryc. 69. PWATER – 10.06.2012                    Ryc. 70. CONV – 10.06.2012  

godz. 15 UTC                                                  godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                  Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 71. SRH – 10.06.2012                            Ryc. 72. DLS 0 – 6 – 10.06.2012  

godz. 15 UTC                                                 godz. 15 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

 

Ryc. 73. Wilgotność względna na            Ryc. 74. Temperatura powietrza na  

poziomie 700 hPa – 10.06.2012               poziomie 850 hPa – 10.06.2012 

godz. 12 UTC                                           godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/                 Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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5.1.2. Ostrzeżenia meteorologiczne 
 

 Synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniu 

10.06.2012 r. wydał ostrzeżenie meteorologiczne (tab. 3), które informowało  

o wystąpieniu na obszarze województwa małopolskiego burz. Ostrzeżenie zostało 

wydane na podstawie prognozy zjawisk burzowych. Ze względu na zjawiska 

towarzyszące komórkom burzowym został wydany 1 stopień zagrożenia. Oznaczało to, 

iż tworzące się na obszarze województwa burze mogły doprowadzić do powstania 

szkód materialnych oraz do możliwości zagrożenia życia. 

 

Tab. 3. Ostrzeżenie meteorologiczne 10.06.2012 

Nazwa Biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie 

Zjawisko/Stopień 
zagrożenia 

Burze/1 

Obszar województwo małopolskie 
Ważność (czas urz.) od godz. 11:00 dnia 10.06.2012 do godz. 01:00 dnia 

11.06.2012 
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady 

deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w 
porywach od 55 do 65 km/h. Możliwe opady gradu. 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska (%) 

80 % 

Uwagi Brak 
Dyżurny synoptyk Piotr Wałach 
Data wydania dnia 10.06.2012 
Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/  

 

5.1.3. Obserwacje bieżącej sytuacji 
 

 Nad obszarem województwa pierwsza komórka burzowa tego dnia utworzyła się 

na granicy województwa śląskiego i małopolskiego – na zachód od Zawoji (ryc. 75, 76. 

77). Na obrazie radarowym pojawiła się o godz. 14:45 i wtedy też wygenerowała 

pierwsze wyładowanie doziemne. O godz. 15:00 kolejne wyładowania atmosferyczne 

(CG) pojawiły się w okolicy Nowego Sącza oraz między Tarnowem a Gorlicami.  

W rejonach tych utworzyły się komórki burzowe charakteryzujące się znaczną 

odbiciowością radarową – około 50 dBZ. W tym samym czasie powstały również burze 

między Limanową a Bochnią (kierunek Brzesko) oraz między Wadowicami  
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a Myślenicami (kierunek Kraków). Burze te opuściły granice województwa około 

godziny 17:30 i wygenerowały około 100 wyładowań typu chmura-ziemia. 

  

Ryc. 75. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 15:00 (A) i 16:00 (B) 

Źródło: Imeteo, http://www.imeteo.sk/ 

  

Ryc. 76. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 15:00 (A) i 16:00 (B) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

  

Ryc. 77. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 15:00 (A) i 16:00 (B) 

Źródło: Sat24,  http://sat24.com/ 

 

 Kolejne burze tego dnia pojawiły się w Małopolsce około godz. 19:45 (ryc. 78, 

79, 80). Komórka opadowa była widoczna na radarze meteorologicznym na południe od 

Chrzanowa i około godz. 20:00 wytworzyła pierwsze wyładowanie doziemne. W ciągu 

kolejnych kilku minut na północ i południe komórki burzowej w rejonie Chrzanowa 

tworzyły się kolejne burze, które stały się częścią linii szkwału ciągnącej się od 
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województwa łódzkiego po województwo śląskie i małopolskie. Struktura liniowa 

powstała przed frontem atmosferycznym, który przemieszczał się w głąb kraju. Burze, 

które powstały nad miejscowością Zator (godz. 20:30) oraz Wadowice (godz. 20:45) 

kierowały się nad Kraków. W mieście widoczny był wał chmurowy umiejscowiony  

u podstawy chmury burzowej zwany shelf cloud (ang.). 

  

Ryc. 78. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 20:00 (A) i 21:00 (B) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

  

Ryc. 79. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 20:00 (A) i 21:00 (B) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

  

Ryc. 80. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 20:00 (A) i 20:45 (B) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

 Około godz. 21:30 z obszaru województwa śląskiego do Małopolski weszły 

kolejne komórki burzowe, które generowały pojedyncze wyładowania doziemne  

i intensywne, lecz krótkotrwałe opady deszczu. Burze przemieszczały się na północny-
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wschód województwa, tak jak front atmosferyczny, przynosząc za sobą umiarkowane 

opady deszczu. O godz. 22:45 linia szkwału, rozciągała się na obszarze od woj. 

mazowieckiego po małopolskie. Komórki burzowe z każdą minutą traciły na sile ze 

względu na pogarszające się warunki panujące w troposferze. 

 

5.1.4. Analiza warunków rzeczywistych 
 

 Radiosondaż aerologiczny wykonany o godz. 12 UTC na stacji Poprad - 

Ganovce wskazywał, iż wartości wskaźników konwekcyjnych, jakie na ten dzień 

prognozował numeryczny model prognostyczny GFS były na ogół zbliżone do tych, 

które faktycznie panowały w atmosferze w tej części Europy. W przypadku  

4 parametrów pojawiły się znaczące błędy, które wynosiły powyżej 50%. Do analizy 

przyjęto dane parametrów konwekcyjnych na godz. 12 UTC. Dokładne wartości 

poszczególnych wskaźników przedstawia tabela (tab. 4). 

 
Tab. 4. Rozkład wskaźników konwekcyjnych dla Popradu i Krakowa  

10.06.2012 godz. 12 UTC 

 Poprad 
 

Kraków 

Wskaźnik Pomiar 
radiosondy 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd 
prognozy 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 

Prawdopo- 
dobne 

warunki 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd 
prognozy 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 
CAPE 200 J/kg 1000 J/kg 80% ~240 J/kg 1200 

J/kg 
80% 

CIN 0 J/kg 0 J/kg 0% ~0 J/kg 0 J/kg 0% 

LFTX -0,78 ºC -2 ºC 61% ~-1,56 ºC -4 ºC 61% 

KI 34,2 ºC 36 ºC 5% ~33,25 ºC 35 ºC 5% 

DLS 0-6 29,5 m/s 20 m/s 47% ~29,5 m/s 20 m/s 47% 

DLS 1-8 30,8 m/s 25 m/s 23% ~43,12 m/s 35 m/s 23% 

LLS 6,7 m/s 3 m/s 123% ~6,69 m/s 3 m/s 123% 

SRH 125 m²/s² 100 m²/s² 25% ~125 m²/s² 100 m²/s² 25% 

PW 28,8 mm 32 mm 10% ~30,6 mm 34 mm 10% 

LCL 1554,4 m 350 m 344% ~3108 m 700 m 344% 

Autor: Opracowanie własne na podstawie radiosondażu dla Popradu 
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 Badając błąd prognozy dla poszczególnych wskaźników, zauważyć można, że 

numeryczny model prognostyczny GFS, największe błędy popełnił przy prognozowaniu  

4 wskaźników – CAPE, LFTX, LLS oraz LCL. Ilości energii potencjalnej dostępnej dla 

konwekcji zostały przez model bardzo zawyżone, przez co prognoza przyniosła mylne 

wnioski. Znaczna różnica pojawia pomiędzy prognozą modelu a stanem 

prawdopodobnym stanem faktycznym pojawia się także w przypadku wskaźnika 

odpowiedzialnego za informację o poziomie kondensacji LCL – 344%. Większe różnice 

pojawiały się także we wskaźnikach takich jak LLS oraz LFTX, gdzie przypuszczalny 

błąd wyniósł 60% – 80%. Z pozostałymi parametrami model poradził sobie na ogół 

dobrze. Jedynie w 2 parametrach błąd prognozy nie był większy niż 10%. 

 

5.2. ANALIZA ZJAWISK KONWEKCYJNYCH – 03.07.2012 
 

5.2.1. Prognoza konwekcyjna 
 

 We wtorek 3 lipca 2012 r. wpływ na procesy pogodowe w Polsce południowej 

miał wywierać front polarny, który oddzielał od siebie dwie masy powietrza o różnych 

cechach fizycznych – powietrze zwrotnikowe w ciepłym wycinku niżu i chłodniejsze 

powietrze polarno – morskie w tylnej części frontu (ryc. 81). Łączył on ze sobą dwa 

ośrodki baryczne niskiego ciśnienia – niż znad północnych dzielnic Półwyspu 

Skandynawskiego oraz niż nad obszarze północno-zachodnich Bałkanów (ryc. 83).  

W środkowej troposferze front polarny przebiegał wzdłuż zachodniej krawędzi klina 

wyżowego, dzięki czemu dzielił obszar Polski na dwie odmienne strefy pogodowe (ryc. 

82). Przy powierzchni ziemi front atmosferyczny ułożony był prawie równolegle do 

południowo – zachodniego przepływu powietrza, co powodowało jego falowanie. 

Niewielkie fale frontowe doprowadziły do uformowania się płytkiego dolnego ośrodka 

niżowego na terenie Czech, który w nocy 2/3 lipca przemieścił się nad południowo – 

zachodnią Polskę. W ciągu dnia we wtorek płytki niż kierował się nad dzielnice 

centralne Polski dodatkowo wspomagając zjawiska konwekcyjne, a wieczorem jego 

centrum znajdować się miało na Warmii i Mazurach, wspomagany był dodatnią 

adwekcją wirowości (ryc. 84). 
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Ryc. 81. Mapa synoptyczna –                       Ryc. 82. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  

03.07.2012 godz. 00 UTC                            03.07.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/          Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

  

Ryc. 83. Rozkład ciśnienia przy                    Ryc. 84. Adwekcja wirowości na poziomie 

powierzchni – 03.07.2012 godz. 12 UTC     500 hPa – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com                     Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 Prognoza intensywności burz (ryc. 85) oparta o wskaźniki z globalnego systemu 

prognozowania (GFS) wskazywała, iż na terenie województwa małopolskiego w ciągu 

dnia pojawią się warunki do powstania pojedynczych komórek burzowych  

o umiarkowanej sile. Według danych pochodzących z aktualizacji dokonanej  o godz. 

5:30 czasu urzędowego burze miały powstawać w ciepłym wycinku niżu oraz przed 

chłodnym fragmentem frontu. 

 Powietrze zwrotnikowe zalegające nad Polską południową charakteryzowało się 

dużą niestabilnością. Świadczyły o tym znaczne wartości Lifted Index (LFTX), które 

przez cały dzień miały wynosić -5 – -6 ºC, a po południu i wieczorem (godz. 15 –  

18 UTC) -7 ºC na północy i północnym-wschodzie województwa (ryc. 87). Tego dnia 

umiarkowane wartości osiągnąć miał także wskaźnik K Index, który o godz. 09 UTC 

miał osiągnąć wartości 27 – 33 ºC (od zachodu na wschód), a na godz. 15 UTC 34 – 42 
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ºC (ryc. 88). W strefie występowania dużych niestabilności miały pojawić się 

umiarkowane warunki wilgotnościowe – na poziomie 700 hPa wilgotność 60 – 75% 

(ryc. 92). Ilości takie wystarczyły by do zainicjowania zjawisk konwekcyjnych, jednak 

te prognozowane były dopiero w godzinach popołudniowych. Wcześniejszy rozwój 

uniemożliwiał im umiarkowany poziom kondensacji (ok. 1000-1500 m) (ryc. 89) oraz 

duża różnica miedzy temperaturą powietrza a temperaturą punktu rosy wynosząca około 

12 ºC. 

 W troposferze od wczesnych godzin porannych miały występować znaczne 

wartości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie (CAPE). O godz. 06 UTC 

wskaźnik ten miał wynosić 1500 – 2000 J/kg, a w godzinach popołudniowych 2250 – 

2500 J/kg (ryc. 86), co przy braku warstwy hamującej konwekcję (CIN = 0 J/kg) miało 

przyczynić się do tego, iż cała energia potencjalna byłaby wykorzystana w procesie 

tworzenia chmur burzowych. Tak duże wartości wskaźnika CAPE miały być 

spowodowane dziennym nagrzewaniem się terenu oraz gorącą masą powietrza. 

 Dzięki znacznym wartością CAPE można było wnioskować, iż prędkość 

pionowych prądów powietrza (CONV) wyniesie ok. 50 – 55 m/s w godzinach 

porannych oraz ok. 60 – 70 m/s po południu. Tak duże wartości tego wskaźnika oraz 

umiarkowane prądy wznoszące na wysokości 3 km (700 hPa) miały pozwolić chmurom 

cumulonimbus na rozbudowę w pionie. Wskaźniki konwekcyjne informujące  

o uskokach prędkościowych i kierunkowych nie przyjmowały znaczących wartości, 

jednak mając na uwadze wysoki CAPE, były to ilości wystarczające do zainicjowania 

zjawisk burzowych. Zarówno ścinanie (DLS) w warstwie 0 – 6 km, jak i 1 – 8 km miały 

osiągnąć wartości nie przekraczające 10 m/s, dodatkowo ścinanie w warstwie 0 – 1 km 

(LLS) miał wynieść zaledwie 1 – 3 m/s (ryc. 91). Warunki tego typu informowały  

o tym, że komórki burzowe, które powstaną w ciągu dnia będą poruszały się wolno. 

Świadczył o tym także wskaźnik SRH, który na całym obszarze województwa miał 

przyjąć wartości nie większe niż 40 – 50 m²/s². 
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Ryc. 85. Prognoza intensywności burz – siła burzy 03.07.2012 

Autor: Opracowanie własne na podstawie prognozy intensywności burz 

 

 Analizując powyższe wartości powyższych parametrów można było 

wnioskować, iż znaczne zasoby chwiejności w połączeniu z wymuszonymi pionowymi 

ruchami wstępującymi doprowadzą do znacznej rozbudowy w pionie chmur 

cumulonimbus. Według prognoz komórki burzowe miały charakteryzować się przede 

wszystkim opadami gradu, dużą elektrycznością oraz intensywnymi, a lojalnie silnymi 

opadami deszczu – duża wodność atmosfery PWATER 30 – 34 mm, na północnym 

wschodzie województwa 36 – 38 mm (ryc. 90). Ze względu na obecność frontu, 

związane z nim wymuszone ruchy konwekcyjne oraz występującą dodatnią adwekcją 

wirowości na 500 hPa, komórki burzowe utworzone w ciągu dnia miały istnieć także po 

zachodzie słońca, lecz ich aktywność miała stopniowo słabnąć. 

  

Ryc. 86. CAPE – 03.07.2012                        Ryc. 87. LFTX – 03.07.2012  

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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Ryc. 88. KI – 03.07.2012                               Ryc. 89. LCL – 03.07.2012  

godz. 12 UTC                                                 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 90. PWATER – 03.07.2012                  Ryc. 91. LLS – 03.07.2012  

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 92. Wilgotność względna na            Ryc. 93. Temperatura powietrza na  

poziomie 700 hPa – 03.07.2012               poziomie 850 hPa – 03.07.2012 

godz. 12 UTC                                           godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/                 Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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5.2.2. Ostrzeżenia meteorologiczne 
 

 Synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniu 

03.07.2012 r. wydał ostrzeżenie meteorologiczne (tab. 5), odnoszące się do pojawienia 

się na obszarze województwa burz. Ostrzeżenie otrzymało 1 stopień zagrożenia. 

Oznaczało to, iż tworzące się na obszarze województwa burze mogły doprowadzić do 

powstania szkód materialnych oraz do możliwości zagrożenia życia. 

 

Tab. 5. Ostrzeżenie meteorologiczne dn. 03.07.2012 

Nazwa Biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie 

Zjawisko/Stopień 
zagrożenia 

Burze/1 

Obszar województwo małopolskie 
Ważność (czas urz.) od godz. 15:30 dnia 03.07.2012 do godz. 23:00 dnia 

03.07.2012 
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz z przelotnymi opadami 

deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów 
podczas burz od 20 do 30 mm, a wiatr w porywach od 60 
do 70 km/h. 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska (%) 

90 % 

Uwagi Brak 
Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca 
Data wydania dnia 03.07.2012 
Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

5.2.3. Obserwacje bieżącej sytuacji 
 

 W dniu 3 lipca 2012 roku procesy konwekcyjne w województwie małopolskim 

zostały zainicjowane w godzinach około południowych. Pierwsza komórka burzowa 

pojawiła się na radarze meteorologicznym o godz. 11:50 na granicy województwa 

śląskiego i małopolskiego – w kierunku zachodnim od Suchej Beskidzkiej. O tej samej 

porze detektor wyładowań czeskiej służby pogodowej odnotował 2 wyładowania 

doziemne na tym terenie. Czas trwania komórki burzowej nie był większy niż 30 minut. 

Około godziny 12:40 na radarze meteorologicznym widoczna była kolejna komórka 

burzowa, która utworzyła się na wschód od Jabłonki i przemieszczała się na północny 

wschód województwa. Godzinę później burza wytworzyła się nad Łąckiem. Według 

danych radarowych i detektorowych o godz. 14:30 w Małopolsce istniały 4 komórki 
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burzowe ze znacznymi rdzeniami opadowymi, których odbiciowość radarowa wynosiła 

średnio 50 – 55 dBZ, a lokalnie 60 dBZ (ryc. 94, 95, 96).  

   

Ryc. 94. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 15:00 (A), 16:00 (B) i 17:00 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 95. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 15:00 (A), 16:00 (B) 

 i 17:00 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

   

Ryc. 96. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 15:15 (A), 16:00 (B) i 17:00 (C) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

 Z każdym następnym obrazem radarowym pochodzącym ze skanowania 

atmosfery można było obserwować rozwój kolejnych komórek opadowych, z których 

po chwili generowane były wyładowania atmosferyczne. Zauważalne było również, jak 

komórki burzowe zwiększają swoje rozmiary i przybierają na sile. Ze względu na słabe 

warunki kinematyczne panujące tego dnia w troposferze burze poruszały się bardzo 

wolno, a niekiedy komórki były wręcz stacjonarne. Prowadziło to do skupienia się 

całego opadu burzowego w jednym miejscu, a co za tym idzie do wzrostu wody  

w rzekach. 
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 O godz. 16:00 grzmoty słychać było w południowych i południowo-wschodnich 

dzielnicach województwa oraz w rejonie Krakowa. W ciągu zaledwie 30 minut – skan 

radarowy z godz. 16:30 – można było zaobserwować, iż prawie nad całą Małopolską 

występują opady konwekcyjne związane z burzami. Analizując kolejne zdjęcia 

satelitarne, radarowe i detektorowe można było zauważyć, że komórki burzowe coraz 

bardziej się rozrastają, łączą się w burzę wielokomórkową oraz przybierają na sile. 

Maksymalna odbiciowość radarowa, jaka występowała w rdzeniach burz świadczyła  

o możliwości pojawienia się na danym obszarze opadów gradu i silnych opadów 

deszczu. Komórki burzowe przez cały czas kierowały się na północny-wschód 

województwa, dzięki czemu o godz. 17:30 wolne od burz były dzielnice południowo-

wschodnie (Krynica, Gorlice), a o godz. 18:00 tereny górskie w pasie południowym 

województwa. 

 Pojedyncze komórki burzowe, które utworzyły się nad Małopolską wędrowały 

w głąb kraju przynosząc głównie intensywne opady deszczu i gradu. Około godziny 

18:30 struktura wielokomórkowa, która powstała z burz utworzonych nad Małopolską  

i Górnym Śląskiem, połączyła się z burzami wchodzącymi do Polski z rejonu Czech. 

Obecność struktury wielokomórkowej oraz wysokie wartości energii potencjalnej 

dostępnej konwekcyjnie doprowadziły do powstania komórki burzowej w rejonie 

Jabłonki – skan radarowy z godz. 18:40 (ryc. 97, 98, 99). Burza ta, podobnie jak 

poprzednie komórki utworzone w ciągu dnia, kierowała się na północny-wschód – rejon 

Myślenic, a następnie Krakowa. Za nią tworzył się pas mniejszych komórek 

burzowych, który o godz. 22:00 rozciągał się na długości od Czarnego Dunajca po 

Miechów oraz na szerokości od Chrzanowa po Bochnię. W granicach województwa 

ostatnie wyładowanie doziemne zostało odnotowane o godz. 23:40. Łączna ilość 

wszystkich wyładowań doziemnych wygenerowanych tego dnia wyniosła około 1500. 

   

Ryc. 97. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 19:00 (A), 20:00 (B) i 21:00 (C) 

Źródło: http://www.pogodynka.pl/ 
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Ryc. 98. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 19:00 (A), 19:45 (B) 

i 21:00 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

   

Ryc. 99. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 19:00 (A), 19:30 (B) i 20:00 (C) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

 Burze, które wystąpiły na obszarze województwa małopolskiego spowodowały 

szkody w zabudowaniach o czym informowały portale informacyjne. W Kleczy 

Zarąbkach (powiat wadowicki) od uderzenia pioruna doszczętnie spłonął dom 

mieszkalny, w Spytkowicach (powiat wadowicki) wiatr naruszył konstrukcję dwóch 

dachów, w Niepołomicach (powiat wielicki) wiatr łamał drzewa i przewracał 

przydrożne reklamy, dodatkowo w wielu regionach odnotowywano opady gradu 

znacznych wielkości – Wielka Wieś (powiat krakowski). Wszystkie serwisy 

informacyjne donosiły, że nad Małopolską przeszły gwałtowne burze z silnym wiatrem 

i gradobiciami. 

 

5.2.4. Analiza warunków rzeczywistych 
 

 Pomiar aerologiczny wykonany na stacji Poprad - Ganovce o godz. 12 UTC 

świadczył o tym, że wartości wybranych wskaźników konwekcyjnych, które były 

prognozowane przez model GFS były w większości przypadków zbliżone do wartości 

uzyskanych w wyniku sondowania atmosfery (tab. 6). Taka sytuacja mogła również 
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panować w przypadku wartości wskaźników dla Krakowa. Największe różnice 

widoczne były 4 parametrach i wynosiły ponad 50%. Do analizy posłużyły dane 

parametrów konwekcyjnych z godz. 12 UTC.  

 

Tab. 6. Rozkład wskaźników konwekcyjnych dla Popradu i Krakowa  

03.07.2012 godz. 12 UTC 

 Poprad 
 

Kraków 
 

Wskaźnik Pomiar 
radiosondy 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 

Prawdopo- 
dobne 

warunki 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 
CAPE 529,3 J/kg 1400 J/kg 62% ~592 J/kg 1600 J/kg 62% 
CIN -40,6 J/kg 0 J/kg 40 (b.b) ~-40 J/kg 0 J/kg 40 (b.b) 

LFTX -2,39 ºC -5 ºC 52% ~-2,35 ºC -5 ºC 52% 
KI 29,7 ºC 34 ºC 12% ~29,04 ºC 33 ºC 12% 

DLS 0-6 6,3 m/s 7 m/s 10% ~6,3 m/s 7 m/s 10% 
DLS 1-8 7,1 m/s 8 m/s 12% ~7,92 m/s 9 m/s 12% 

LLS 2,7 m/s 1 m/s 170% ~5,4 m/s 2 m/s 170% 
SRH 0 m²/s² 30 m²/s² 30 (b.b) ~15 m²/s² 45 m²/s² 30 (b.b) 
PW 23,6 mm 26 mm 10% ~29,7 mm 33 mm 10% 
LCL 2935,6 m 1500 m 95% ~2925 m 1500 m 95% 

Autor: Opracowanie własne na podstawie radiosondażu dla Popradu 
 

 Model numeryczny GFS największe problemy miał z wyznaczeniem poziomu 

kondensacji. W przypadku wskaźnika LCL błąd prognozy wyniósł około 95%, co 

oznacza, że model zdecydowanie zaniżył faktyczny stan poziomu kondensacji. 

Kolejnym parametrem, którego dane pomiarowe znacząco się do siebie różniły jest 

CAPE. W tym przypadku znów została zawyżona ilość energii potencjalnej, która 

miałaby być wykorzystana w procesach związanych z konwekcją. Różnica w skrajnym 

przypadku wynosiła około 1000 J/kg. W przypadku parametru LLS i LFTX również 

pojawiły się błędy między prognozą a stanem faktycznym – około 52% – 170%. Model 

numeryczny GFS najdokładniej wyprognozował uskoki prędkościowe w warstwie  

0 – 6 km oraz 1 – 8 km, a także wskaźnik odnoszący się do niestabilności – KI. W ich 

przypadku błąd prognozy nie był większy niż 15%. 

 

 



 123 

5.3. ANALIZA ZJAWISK KONWEKCYJNYCH – 11.07.2012 
 

5.3.1. Prognoza konwekcyjna 
 

 W polu barycznym nad Europą Środkową w ciągu dnia 11 lipca 2012 roku, 

numeryczne modele prognostyczne wskazywały, iż znajdujące się do tej pory nad 

Polską centrum słabego wyżu będzie kierować się na wschód i zanikać (ryc. 102). Jego 

miejsce miał zająć ośrodek niżowy, którego cyklogeneza była wspomagana chłodnym 

powietrzem pochodzącym z wysokich szerokości geograficznych. Spływ tego powietrza 

był możliwy dzięki środkowotroposferycznemu ośrodkowi niżowemu, którego centrum 

w południe 11 lipca miało znajdować się między południową Norwegią a Wyspami 

Brytyjskimi (ryc. 101). Z niżem znajdującym się przy powierzchni ziemi związany był 

również chłodny front atmosferyczny oddzielający od siebie powietrze polarno-morskie 

stare – zalegające nad Europą przez około 2-3 dni i znajdujące się przed frontem – od 

powietrza polarno-morskiego chłodnego mającego napłynąć do Polski z rejonów Morza 

Północnego (ryc. 100). Front ten miał w ciągu dnia przemieszczać się od dzielnic 

zachodnich Polski do centrum, a wieczorem i w nocy dotrzeć nad województwa 

wschodnie. Dodatkowo przed frontem prognozowana była linia konwergencji, która 

wspomagałaby rozwój chmur konwekcyjnych i burz oraz dodatnia adwekcja wirowości 

(ryc. 103). 

  

Ryc. 100. Mapa synoptyczna –                  Ryc. 101. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  

11.07.2012 godz. 00 UTC                          11.07.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/       Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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Ryc. 102. Rozkład ciśnienia przy                Ryc. 103. Adwekcja wirowości na poziomie 

powierzchni – 11.07.2012 godz. 12 UTC   500 hPa – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 W środę 11 lipca 2012 roku model GFS wskazywał, że na obszarze 

województwa małopolskiego pojawią się wysokie wartości wskaźników 

konwekcyjnych, które w połączeniu ze strefami konwergencji występującymi  

w przyziemnej warstwie atmosfery (przed frontem chłodnym), doprowadzą do rozwoju 

umiarkowanych i silnych burz (ryc. 104). W Małopolsce w ciągu dnia prognozowana 

była umiarkowana niestabilność atmosfery – LFTX -3 – -5 ºC (ryc. 106), KI 28 – 35 ºC 

(ryc. 107), która wraz ze znacznymi wartościami energii potencjalnej dostępnej 

konwekcyjnie (CAPE w godzinach 12-15 UTC wynosiło 1250 – 2000 J/kg) miała 

doprowadzić do inicjacji zjawisk konwekcyjnych (ryc. 105). Rozwój komórek 

burzowych nie był ograniczany przez energię hamującą konwekcję, ze względu na jej 

brak w dolnej troposferze (CIN = 0 J/kg). 

 

Ryc. 104. Prognoza intensywności burz – siła burzy 11.07.2012 

Autor: Opracowanie własne na podstawie prognozy intensywności burz 
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 Procesy konwekcyjne początkowo miały mieć utrudnione warunki do rozwoju 

ze względu na duże wartości wskaźnika LCL oznaczającego poziom kondensacji. 

Model GFS wskazywał, iż jedynie w dzielnicach centralnych województwa wartości 

parametru LCL wyniosą około 1000 m, zarówno nad dzielnicami zachodnimi, jak  

i wschodnimi wysokość kondensacji pary wodnej miała wynieść 1500 m (ryc. 108). Tak 

wysokie wartości oznaczały, iż w przyziemnych warstwach troposfery panuje lekki 

niedosyt wilgoci. Widoczny był on również w stosunku temperatury powietrza i punktu 

rosy – różnica między tymi parametrami wynosiła około 10 ºC. Wilgotne warstwy 

pojawiały się powyżej 1500 m, głównie do wysokości 3000 m – wilgotność 60% - 90% 

(ryc. 113). 

 W procesie rozwoju burz korzystne były natomiast wartości wskaźnika CONV. 

Według niego prądy konwekcyjne, które miały rozpocząć wędrówkę w wyższe warstwy 

troposfery miały osiągnąć prędkość około 50 – 60 m/s (ryc. 110). Taka prędkość była 

wystarczająca, aby powietrze wzniosło się na wysokość 700 hPa, gdzie miały wystąpić 

prądy wstępujące wspomagające rozwój chmur burzowych – uniesienie prądów 

wstępujących ponad warstwę graniczną. Model numeryczny GFS wskazywał także, że 

na obszarze województwa małopolskiego wystąpią umiarkowane uskoki prędkościowe  

i kierunkowe, które pomogą w inicjacji komórek burzowych oraz ich organizacji  

w większe struktury. Ścinanie w warstwie 0 – 1 km (LLS), 0 – 6 km (DLS 0 – 6) oraz  

1 – 8 km (DLS 1 – 8) miało wynieść odpowiednio 1 – 3 m/s, 10 – 12 m/s oraz  

15 – 20 m/s, co świadczyć mogło o powstaniu burz wielokomórkowych (ryc. 112),  

a lokalnie nawet superkomórek burzowych. Wskaźnik SRH przyjmujący wartości 50 – 

100 m²/s² również był korzystny do rozwoju komórek burzowych i dodatkowo 

świadczył o tym, że chmury burzowe będą przemieszczać się umiarkowanym tempem 

(ryc. 111). 

 Analizując wszystkie powyższe wskaźniki można było wnioskować, iż w ciągu 

dnia na obszarze województwa pojawiać się będą komórki burzowe organizujące się  

w większe struktury konwekcyjne, których zagrożeniem będą intensywne opady 

deszczu (PWATER powyżej 30 mm) (ryc. 109), opady gradu przyjmujące średnicę od  

2 do 4 cm oraz silne podmuchy wiatru (20 – 24 m/s). Burze miały rozwijać się przed 

chłodnym frontem atmosferycznym, w strefie konwergencji oraz trwać do późnych 

godzin wieczornych i nocnych. 
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Ryc. 105. CAPE – 11.07.2012                      Ryc. 106. LFTX – 11.07.2012  

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl  

  

Ryc. 107. KI – 11.07.2012                             Ryc. 108. LCL – 11.07.2012  

godz. 12 UTC                                                 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl  

  

Ryc. 109. PWATER – 11.07.2012                Ryc. 110. CONV – 11.07.2012 

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl  
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Ryc. 111. SRH – 11.07.2012                         Ryc. 112. DLS 0 – 6 – 11.07.2012 

godz. 12 UTC                                                 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl  

  

Ryc. 113. Wilgotność względna na            Ryc. 114. Temperatura powietrza na  

poziomie 700 hPa – 11.07.2012                 poziomie 850 hPa – 11.07.2012 

godz. 12 UTC                                             godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

5.3.2. Ostrzeżenia meteorologiczne 
 

 Synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniu 

11.07.2012 r. na podstawie utworzonej wcześniej prognozy zjawisk burzowych wydał 

ostrzeżenie meteorologiczne (tab. 7) informujące o pojawieniu się na obszarze 

województwa burz. Ostrzeżenie otrzymało 1 stopień zagrożenia. Stopień ten 

informował o możliwości powstania szkód materialnych w wyniku przejścia burzy oraz 

o możliwości zagrożenia życia. 

 

 



 128 

Tab. 7. Ostrzeżenie meteorologiczne 11.07.2012 

Nazwa Biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie 

Zjawisko/Stopień 
zagrożenia 

Intensywne opady deszczu/2 
Burze z gradem/1 

Obszar województwo małopolskie 
Ważność (czas urz.) od godz. 15:00 dnia 11.07.2012 do godz. 06:00 dnia 

12.07.2012 
Przebieg Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym 

i silnym oraz lokalnych burz. Prognozowana wysokość 
opadów od 20 do 30 mm, a w burzach punktowo do 40 
mm. Wiatr podczas burz osiągnie w porywach do 75 
km/h. Miejscami możliwy grad. 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska (%) 

85 % 
80% 

Uwagi Brak 
Dyżurny synoptyk Tomasz Knopik 
Data wydania dnia 11.07.2012 
Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

5.3.3. Obserwacje bieżącej sytuacji 
 

 Pierwsze tego dnia komórki burzowe zaczęły tworzyć się nad obszarami 

górskimi województwa. Na obrazie radarowym z godziny 13:00 w granicach 

województwa znajdowały się 2 komórki burzowe – nad Białym Dunajcem  

i w Pieninach. Około 15 minut później komórki wygenerowały pierwsze wyładowania. 

Komórki burzowe przemieszczały się głównie w kierunku wschodnim z lekkim 

odchyleniem na północ. Kolejne wyładowania na południu Małopolski słyszalne były 

głównie ze Słowacji, ponieważ na obszarze tego państwa rodziły się kolejne komórki 

burzowe. 

 O godz. 14:00 na obrazach detektorowych pojawiły się wyładowania doziemne  

w rejonie Krynicy, gdzie utworzyła się kolejna burza i połączyła w większą strukturę 

burzową z komórkami znad Słowacji. Według zdjęcia radarowego z 14:10 między 

Krynicą a Gorlicami powstała struktura burzowa składająca się z dwóch rdzeni 

opadowych, które dawały lokalnie intensywne opady deszczu (ryc. 115, 116, 117). 

Nowe wyładowania zaczęły pojawiać się również w okolicach Łącka, Limanowej  

i Nowego Sącza, gdzie zaczęły tworzyć się następne pojedyncze komórki burzowe 

bardzo szybko stające się częścią większej struktury wielokomórkowej. Obrazy 

radarowe z okresu 14:30 – 15:00 wskazywały, że burza znajdująca się w rejonie 
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Limanowej przybiera groźniejszy charakter. Odbiciowość radarowa w rdzeniu owej 

komórki burzowej przyjmowała znaczące wartości co mogło świadczyć o opadach 

gradu w tym rejonie. Burze kierowały się na północny-wschód województwa. 

   

Ryc. 115. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 116. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) 

i 16:00 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

   

Ryc. 117. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

 Podczas, gdy nad południowo-wschodnimi dzielnicami województwa 

występowała struktura wielokomórkowa, do dzielnic zachodnich zbliżała się podobna 

struktura utworzona nad obszarem województwa śląskiego, połączona z komórkami 

burzowymi znad Czech. O godz. 15:00 grzmoty z komórki burzowej znajdującej się  

w rejonie Tych słyszeli mieszkańcy Kęt i Brzeszcz. Kolejne zdjęcia radarowe 
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prezentowały, jak struktura burzowa ze Śląska, związana z frontem atmosferycznym 

coraz bardziej wkracza na obszar województwa małopolskiego przynosząc intensywne 

opady deszczu.  

   

Ryc. 118. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 17:00 (A), 18:00 (B) i 19:00 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 119. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 17:00 (A), 18:00 (B) 

i 19:00 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

   

Ryc. 120. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 17:00 (A), 18:00 (B)  

i 19:00 (C) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

Dodatkowo pomiędzy występującą nad dzielnicami wschodnimi burzą 

wielokomórkową, a burzą wkraczającą do Małopolski od zachodu, zaczęły się tworzyć 

mniejsze pojedyncze komórki burzowe. Obrazy radarowe, satelitarne i detektorowe 

wskazywały, że między godz. 16:00 i 17:00 nad Małopolską utworzyła się jedna 
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wielokomórkowa formacja burzowa, która początkowo kierowała się na północny-

wschód województwa, a później na wschód wraz z przemieszczającym się frontem 

atmosferycznym (ryc. 118, 119, 120). Ostatnie wyładowania doziemne wygenerowane 

w granicach województwa pojawiły się o godz. 19:45, a wygasła burza 

wielokomórkowa nad wschodnimi powiatami województwa przynosiła umiarkowane  

i silne opady deszczu. 

 

5.3.4. Analiza warunków rzeczywistych 
 

 Radiosondaż aerologiczny wykonany na stacji Poprad - Ganovce o godz.  

12 UTC wskazywał, że w trzech przypadkach wartości wskaźników konwekcyjnych 

pojawiły się błędy we wskazaniach numerycznego modelu prognostycznego GFS,  

a warunkami faktycznie występującymi w tej części kontynentu. Analizie poddano dane 

parametrów konwekcyjnych z godz. 12 UTC i zawarto w tabeli (tab. 8). 

 

Tab. 8. Rozkład wskaźników konwekcyjnych dla Popradu i Krakowa  

11.07.2012 godz. 12 UTC 

 Poprad 
 

Kraków 
 

Wskaźnik Pomiar 
radiosondy 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 

Prawdopo- 
dobne 

warunki 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 
CAPE 312,7 J/kg 750 J/kg 59% ~307,5 

J/kg 
750 J/kg 59% 

CIN -49 J/kg 0 J/kg 49 (b.b) ~-49 J/kg 0 J/kg 49 (b.b) 

LFTX -2,02 ºC -3 ºC 33% ~-2,01 ºC -3 ºC 33% 

KI 36,9 ºC 34 ºC 8% ~32,4 ºC 30 ºC 8% 

DLS 0-6 13,8 m/s 9 m/s 53% ~16,83 m/s 11 m/s 53% 

DLS 1-8 21,4 m/s 19 m/s 12% ~19,04 m/s 17 m/s 12% 

LLS 2,2 m/s 1 m/s 120% ~4,4 m/s 2 m/s 120% 

SRH 42 m²/s² 30 m²/s² 40% ~70 m²/s² 50 m²/s² 40% 

PW 27,8 mm 27 mm 2% ~28,56 mm 28 mm 2% 

LCL 2028,9 m 1500 m 35% ~2160 m 1600 m 35% 
Autor: Opracowanie własne na podstawie radiosondażu dla Popradu 
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 Największe błędy w prognozach z dn. 11.07.2012 r. pojawiły się w parametrze 

CAPE, DLS 0 – 6 oraz LLS. Wyniosły one odpowiednio 59%, 53% oraz 120%. Zła 

prognoza wskaźników odpowiedzialnych za uskoki prędkościowe wykonana przez 

model może skutkować mylnym odczytaniem rzeczywistych warunków 

kinematycznych troposferze. W przypadku parametru PW model prawie najwierniej go 

odwzorował. Wodność atmosfery, jaka miała być o godz. 12 UTC na obszarze Popradu 

i prawdopodobnie na obszarze Krakowa różniła się między modelem a stanem 

faktycznym o zaledwie 2%. Błąd nie przekraczający 10% wystąpił w przypadku 

wskaźnika KI informującego o niestabilności atmosfery – błąd 8%. Z drugim 

parametrem tyczącym się niestabilności – LFTX – model nie poradził sobie już tak 

dobrze. Błąd w tym przypadku wyniósł około 33%.  

 

5.4. ANALIZA ZJAWISK KONWEKCYJNYCH  – 03.08.2012 
 

5.4.1. Prognoza konwekcyjna 
 

 O procesach pogodowych w Polsce południowej w ciągu dnia 03.08.2012r. 

decydował rozległy i stacjonarny niż znad Wysp Brytyjskich, który zaznaczał się  

w całym przekroju atmosfery. Miał on spowodować wycofanie się wyżu znad Białorusi 

daleko na wschód w rejon Rosji. W środkowej troposferze centrum niżu usytuowane 

było nad Irlandią, podobnie wyglądała sytuacja baryczna przy powierzchni ziemi (ryc. 

122). W strefie ośrodka niżowego, zasilanego chłodnym powietrzem polarno-morskim, 

powstał wtórny niż atmosferyczny, którego centrum w południe 03.08.2012 miało 

znaleźć się nad południowymi dzielnicami Półwyspu Skandynawskiego (ryc. 123). Oba 

ośrodki baryczne niskiego ciśnienia łączył system frontów atmosferycznych – front 

zokludowany na Atlantyku, ciepły nad Skandynawią i chłodny przemieszczający się od 

wschodnich Niemiec do Polski zachodniej, skąd miał rozpocząć wędrówkę w głąb kraju 

(ryc. 121). Modele numeryczne przewidywały, że w ciągu dnia po wejściu do Polski 

zatoki związanej z niżem skandynawskim oraz chłodnego frontu atmosferycznego,  

w jego centralnej części pojawi się zafalowanie oraz powstanie płytki ośrodek niskiego 

ciśnienia. Niż ten wspierany dodatnią adwekcją wirowości na poziomie 500 hPa (ryc. 

124) miał wspomóc rozwój zjawisk konwekcyjnych, które miały występować zarówno 

na froncie, jak i na umiejscowioną przed nim linią konwergencji. Tego dnia przed 



 133 

frontem zalegało ciepłe powietrze zwrotnikowe napływające do Polski z południowego 

zachodu, za frontem natomiast miało napłynąć chłodne powietrze polarno-morskie. 

  

Ryc. 121. Mapa synoptyczna –                   Ryc. 122. Geopotencjał na poziomie 500 hPa 

03.08.2012 godz. 00 UTC                           03.08.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/        Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

  

Ryc. 123. Rozkład ciśnienia przy                Ryc. 124. Adwekcja wirowości na poziomie 

powierzchni – 03.08.2012 godz. 12 UTC   500 hPa – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 Numeryczne modele prognostyczne na dzień 3 sierpnia wskazywały, że w ciągu 

dnia na obszarze województwa będą pojawiać się umiarkowane, lokalnie silne burze 

(ryc. 125), które zaczną tworzyć się już w godzinach przedpołudniowych i trwać 

lokalnie do późnych godzin nocnych. W wyniku dziennego nagrzewania się 

powierzchni ziemi na linii frontu atmosferycznego i linii zbieżności burze miały 

przynosić groźniejsze zjawiska. Tego dnia model GFS prognozował umiarkowane 

wartości wskaźników K Index (KI) oraz Lifted Index (LFTX) (ryc. 127, 128), które 

wynosiły odpowiednio 29 – 33 ºC oraz -4 – -5 ºC. Wartości te oznaczały, troposfera jest 

umiarkowanie niestabilna. W parze z niestabilnością szły również umiarkowane ilości 
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chwiejności termodynamicznej (CAPE), które wynosiły na godz. 15 UTC od 750 J/kg 

na południu województwa do 2000 J/kg nad dzielnicami północnymi (ryc. 126). Brak 

energii hamującej rozwój konwekcji i znaczne prędkości pionowych prądów 

rozpoczynających wędrówkę od powierzchni ziemi (CONV wynosił 40 – 60 m/s, 

wartości wzrastały od południa na północ) (ryc. 131), które dodatkowo wspomagane 

były umiarkowanie silnymi prądami na poziomie 700 hPa miało doprowadzić do 

znacznej rozbudowy w pionie chmur burzowych. 

 

Ryc. 125. Prognoza intensywności burz – siła burzy 03.08.2012 

Autor: Opracowanie własne na podstawie prognozy intensywności burz 

 

 W dolnych warstwach troposfery zauważane były umiarkowane ilości wilgoci. 

Zauważyć to można było na podstawie wskaźnika LCL, który przez znaczą część dnia 

miał przyjmować wartości przekraczające 1500 m (ryc. 129). Dopiero w godzinach 

popołudniowych poziom kondensacji miał obniżyć się do około 1000 m. Więcej 

wilgoci pojawiało się natomiast na poziomie 700 hPa (około 3 km) – od 60% do 70%,  

a w strefie frontu do 90% (ryc. 134). Analiza temperatury powietrza i temperatury 

punktu rosy wskazywała również na niedosyt wilgoci w dolnych  warstwach troposfery 

– różnica wynosiła, aż 12 ºC – jednak biorąc pod uwagę, że powietrze było nasycone 

wilgocią w górnych warstwach model numeryczny mógł zaniżyć wartości Td. 

 Warunki kinematyczne, jakie miały panować w troposferze wskazywały na fakt, 

iż w ciągu dnia w Polsce będą się tworzyć najprawdopodobniej pojedyncze komórki 

burzowe, które dzięki obecności frontu i stref konwergencji przyjmą kształt układu 

liniowego. W Małopolsce prognozowane były pojedyncze komórki burzowe, które 

lokalnie mogły łączyć się w większe struktury burzowe. Ze względu na niskie wartości 

ścinania zarówno w warstwie 0 – 6 km (ryc. 133), jak i 1 – 8 km (DLS 0 – 6 wynosił 
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poniżej 10 m/s, DLS 1 – 8 około 10 m/s), komórki burzowe miały przemieszczać się 

bardzo wolno. Świadczył o tym także parametr SRH, który lokalnie przyjmował 

wartości 40 – 50 m²/s² (ryc. 132) oraz LLS wynoszący zaledwie 1 – 3 m/s.  

 Wolno przemieszczające się komórki burzowe, w połączeniu z wysokimi 

wartościami PWATER (30 – 34 mm, lokalnie 36 mm) (ryc. 130) stwarzały zagrożenie 

intensywnymi opadami deszczu, których przewidywana suma opadów miała wynieść 

około 40 mm. Znaczny gradient temperatury w troposferze oraz położenie 

wierzchołków chmur miały przyczynić się do dużej elektryczności burz oraz opadów 

gradu o średnicy około 3 cm. Zagrożeniem były również silne porywy wiatru, których 

prędkość miała osiągać 90 km/h. W nocy natężenie burz i zjawisk z nimi związanych 

miało słabnąć, chociaż lokalnie burze mogły utrzymywać się przez większą część nocy. 

  

Ryc. 126. CAPE – 03.08.2012                      Ryc. 127. LFTX – 03.08.2012  

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl 

  

Ryc. 128. KI – 03.08.2012                             Ryc. 129. LCL – 03.08.2012  

godz. 12 UTC                                                 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl  
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Ryc. 130. PWATER – 03.08.2012                Ryc. 131. CONV – 03.08.2012 

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl  

  

 Ryc. 132. SRH – 03.08.2012                        Ryc. 133. DLS 0 – 6 – 03.08.2012  

 godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl 

  

Ryc. 134. Wilgotność względna na            Ryc. 135. Temperatura powietrza na  

poziomie 700 hPa – 03.08.2012                 poziomie 850 hPa – 03.08.2012 

godz. 12 UTC                                             godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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5.4.2. Ostrzeżenia meteorologiczne 
 

 Synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniu 

03.08.2012 r. na podstawie prognozy intensywności burz wydał ostrzeżenie 

meteorologiczne (tab. 9) informujące o pojawieniu się na obszarze województwa 

komórek burzowych. Zjawiska, które miały towarzyszyć burzom kwalifikowały się do 

wydania 1 stopnia ostrzeżenia. Stopień ten informował o możliwości powstania szkód 

materialnych w wyniku przejścia burzy oraz o możliwości zagrożenia życia. 

 

Tab. 9. Ostrzeżenie meteorologiczne 03.08.2012 

Nazwa Biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie 

Zjawisko/Stopień 
zagrożenia 

Burze z gradem/1 

Obszar województwo małopolskie 
Ważność (czas urz.) od godz. 12:00 dnia 03.08.2012 do godz. 02:00 dnia 

04.08.2012 
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami 

gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 
30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska (%) 

80% 

Uwagi Brak 
Dyżurny synoptyk Grzegorz Mikutel 
Data wydania dnia 03.08.2012 
Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

5.4.3. Obserwacje bieżącej sytuacji 
 

 W piątek 3 sierpnia 2012 roku rozwój konwekcji zainicjowany został około 

godz. 12:00. Pierwsza komórka opadowa tego dnia utworzyła się w rejonie Wadowic 

około godz. 13:00 i 15 minut później wygenerowała pierwsze wyładowania doziemne. 

Według obrazu radarowego z godz. 13:30 na obszarze województwa pojawiły się 

kolejne komórki, z których po kilku minutach detektor wykrył doziemne wyładowania 

atmosferyczne – okolice Suchej Beskidzkiej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic (ryc. 

136, 137, 138). Wszystkie burze za wyjątkiem tej znajdującej się w rejonie Suchej 

Beskidzkiej szybko wygasły, a ona sama kierowała się w stronę Myślenic. 
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Ryc. 136. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 137. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) 

i 16:00 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

   

Ryc. 138. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

 Obraz radarowy z godz. 14:20 wskazywał, że na terenie województwa w rejonie 

Miechowa, Nowego Sącza, Gorlic i nad Ochotnicą Dolną tworzą się kolejne komórki 

burzowe. Zdjęcie detektorowe z godz. 14:30 informowały o kolejnych wyładowaniach 

doziemnych w tych rejonach. Na następnych skanach radarowych widoczne były 

dobrze rozbudowane rdzenie opadowe komórek burzowych, w których odbiciowość 

radarowa wynosiła 50 – 55 dBZ. Burze kierowały się na północny wschód 

województwa przybierając na sile i powiększając swoje rozmiary. Około godziny 15:30 
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radar meteorologiczny wskazywał, że burze, która powstały nad Gdowem i Bochnia 

około 30 minut wcześniej połączyły się w strukturę liniową z komórkami znad 

Limanowej, Ochotnicy Dolnej i Zakopanego. Cała struktura burzowa zaczęła kierować 

się nad wschodnie dzielnice województwa. Dodatkowo przed nią tworzyły się 

pojedyncze komórki, które po krótkiej chwili zostały przez nią wchłonięte. 

 Równocześnie nad dzielnicami zachodnimi zaczęły tworzyć się kolejne komórki 

burzowe. Pierwsza z nich powstała w okolicach Olkusza o godz. 15:50, a następna  

20 minut później w okolicach Zawoji (część większej struktury burzowej, która 

wchodziła na obszar województw małopolskiego z Górnego Śląska). Komórki burzowe 

zaczęły się tworzyć także nad Krakowem, na wschód od Chrzanowa oraz nad czarnym 

Dunajcem i w rejonie Rabki. Wraz ze zbliżaniem się burzy wielokomórkowej ze Śląska 

na terenie Małopolski powstawały mniejsze komórki burzowe, które około godz. 17:30 

pokrywały już znaczny obszar województwa – dzielnice zachodnie po linię od Olkusza 

po Rabkę (ryc. 139, 140, 141). Powstająca struktura wielokomórkowa posiadała kilka 

znaczących rdzeni opadowych. Dodatkowo wolno przemieszczająca się burza 

powodowała skupianie się znacznych ilości opadu na danym terenie. 

   

Ryc. 139. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 18:00 (A), 19:00 (B) i 20:00 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 140. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 18:00 (A), 19:00 (B) 

i 19:45 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 
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Ryc. 141.  Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 18:00 (A), 19:00 (B) i 20:00 (C) 

Źródło: Sat24, http://sat24.com/ 

 

 Na obrazie radarowym z godz. 18:20 widać, jak burza wielokomórkowa 

wykształciła rdzeń opadowy w kształcie łuku, rozciągający się od Olkusza, przez 

Kraków, Myślenice, Rabkę, aż po Jabłonkę (ryc. 139, 140, 141). Cała struktura burzowa 

charakteryzująca się intensywnymi opadami deszczu kierowała się na wschód 

województwa obejmując swoim zasięgiem kolejne powiaty. Ostatnie wyładowania 

doziemne pochodzące z burzy wielokomórkowej detektor wyładowań atmosferycznych 

wykrył o godzinie 19:45. W ciągu kolejnych minut struktura burzowa opuszczała 

granice województwa przynosząc jedynie umiarkowane, lokalnie silne opady deszczu. 

O godz. 21:00 nad powiatem olkuskim pojawiła się ostatnia tego dnia burza, która 

dotarła z rejonów województwa śląskiego, jednak po wejściu nad Małopolskę 

wygenerowała zaledwie kilka wyładowań doziemnych i rozpadła się. 

 

5.4.4. Analiza warunków rzeczywistych 
 

 Pomiar aerologiczny wykonany, który został wykonany na stacji Poprad - 

Ganovce o godz. 12 UTC dn. 03.08.2012 r. świadczył o tym, że wartości wybranych 

wskaźników konwekcyjnych, jakie prognozował przez model GFS były w większości 

przypadków mało dokładne (tab. 10). Taka sytuacja mogła również panować  

w przypadku wartości wskaźników dla Krakowa. Największe różnice widoczne były  

2 parametrach i wynosiły ponad 200%. Do analizy posłużyły dane parametrów 

konwekcyjnych z godz. 12 UTC. 
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Tab. 10. Rozkład wskaźników konwekcyjnych dla Popradu i Krakowa  

03.08.2012 godz. 12 UTC 

 Poprad 
 

Kraków 
 

Wskaźnik Pomiar 
radiosondy 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 

Prawdopo- 
dobne 

warunki 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 
CAPE 731,9 J/kg 600 J/kg 21% ~1331 J/kg 1100 J/kg 21% 

CIN -30 J/kg 0 J/kg 30 (b.b) ~-30 J/kg 0 J/kg 30 (b.b) 

LFTX -3,06 ºC -3 ºC 2% ~-4,08 ºC -4 ºC 2% 

KI 37,6 ºC 33 ºC 13% ~32,77 ºC 29 ºC 13% 

DLS 0-6 9,3 m/s 6 m/s 55% ~10,85 m/s 7 m/s 55% 

DLS 1-8 4,1 m/s 6 m/s 32% ~4,08 m/s 6 m/s 32% 

LLS 5,4 m/s 1 m/s 440% ~5,4 m/s 1 m/s 440% 

SRH 66 m²/s² 20 m²/s² 230% ~66 m²/s² 20 m²/s² 230% 

PW 29,2 mm 28 mm 4% ~32,24 mm 31 mm 4% 

LCL 2261 m 1500 m 50% ~2250 m 1500 m 50% 
Autor: Opracowanie własne na podstawie radiosondażu dla Popradu 

 

 Numeryczny model prognostyczny zupełnie nie poradził sobie w tym przypadku  

z prognozowaniem wartości 2 wskaźników – LLS i SRH. Błąd pomiaru wyniósł aż  

230 – 440 %. Według modelu uskoki wiatru w warstwie granicznej (LLS) miały być 

znacznie gorsze niż wystąpiły w rzeczywistości. Podobna sytuacja miałam miejsce  

w przypadku parametru SRH. Różnica między wartościami prognozowanymi,  

a faktycznymi zmierzonymi w czasie sondowania atmosfery wyniosła 46 m²/s², co jest 

znaczną pomyłką modelu. Zaniżone wartości uskoków prędkościowych i kierunkowych 

mogą doprowadzić do złej interpretacji warunków panujących w troposferze  

i skonstruowania złej prognozy. Wartości tylko 2 wskaźników były zbliżone do siebie, 

gdyż błąd prognozy wyniósł w obu przypadkach nie więcej niż 5% - wskaźnik LFTX 

oraz PW. 
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5.5. ANALIZA ZJAWISK KONWEKCYJNYCH  – 06/07.08.2012  
 

5.5.1. Prognoza konwekcyjna 
 

 W poniedziałek 6 sierpnia 2012 r. numeryczne modele prognostyczne 

wskazywały na oddalanie się od wschodnich granic Polski ośrodka wysokiego 

ciśnienia. Jego miejsce miała zająć zatoka niskiego ciśnienia, związana z przyziemny 

niżem, który przywędrował do Polski z rejonów Wielkiej Brytanii (ryc. 144).  

W środkowej troposferze odpowiadał mu niż górny, utworzony w zatoce 

geopotencjalnej i przemieszczający się taką samą trasą (ryc. 143). Taki rozkład 

ciśnienia decydował o południowo-zachodnim przepływie powietrza. Przy powierzchni 

ziemi centrum owego niżu o godz. 12 UTC (06.08.2012) znajdowało się u wybrzeży 

Danii i Norwegii. Z niżem barycznym związany był front polarny, który łączył się  

z płytkim ośrodkiem niskiego ciśnienia znad Włoch (ryc. 142). Front ten oddzielał od 

siebie dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych – powietrze polarno-

morskie za frontem (mające napłynąć do Polski początkowo zachodniej, później 

centralnej) i powietrze zwrotnikowe przed frontem. Dodatkowo przed frontem 

atmosferycznym wytworzyła się linia zbieżności (konwergencji), która wspomagała 

proces rozwoju zjawisk burzowych oraz występowała dodatnia adwekcja wirowości 

(ryc. 145). 

  

Ryc. 142. Mapa synoptyczna –                   Ryc. 143. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  

06.08.2012 godz. 00 UTC                           06.08.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/       Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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Ryc. 144. Rozkład ciśnienia przy                Ryc. 145. Adwekcja wirowości na poziomie 

powierzchni – 06.08.2012 godz. 12 UTC   500 hPa – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

W nocy z poniedziałku na wtorek (06/07.08.2012) Polska w dalszym ciągu 

znajdowała się pod wpływem niżu barycznego. O godzinie 00 UTC (07.08.2012) 

centrum ośrodka niżowego znajdowało się już w rejonie Morza Bałtyckiego miedzy 

Szwecją i Finlandią (ryc. 148). Front polarny przebiegał od Warmii i Mazur po 

Małopolskę (ryc. 146). W wyniku przemieszczania się frontu z zachodu na wschód  

i napierania chłodniejszej masy powietrza, a także równoległego do osi frontu kierunku 

strumienia w środkowej troposferze (ryc. 147), na froncie pojawiło się zafalowanie,  

w wyniku którego nad Austrią wytworzył się płytki ośrodek niżowy. O godz. 00 UTC 

(07.08.2012) centrum owego niżu znajdowało się nad Polską południową. Przed 

frontem polarnym w dalszym ciągu występowała linia zbieżności i dodatnia adwekcja 

wirowości (ryc. 149). 

  

Ryc. 146. Mapa synoptyczna –                   Ryc. 147. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  

07.08.2012 godz. 00 UTC                           07.08.2012 godz. 18 UTC 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/        Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 
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Ryc. 148. Rozkład ciśnienia przy                 Ryc. 149. Adwekcja wirowości na poziomie 

powierzchni – 07.08.2012 godz. 00 UTC    500 hPa – 07.08.2012 godz. 18 UTC 

Źródło: Ogimet, http://www.ogimet.com                    Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

Prognoza zjawisk konwekcyjnych, oparta na modelu GFS wskazywała, że na 

obszarze województwa małopolskiego w ciągu dnia pojawią się umiarkowane warunki 

do powstawania słabych (lokalnie umiarkowanych) komórek burzowych (ryc. 150). 

Według wyliczeń modelu z godziny 5:30 czasu urzędowego burze miały powstawać na 

froncie atmosferycznym przemieszczającym się z zachodu na wschód oraz występującą 

przed nim linią zbieżności. Zwrotnikowa masa powietrza charakteryzowała się 

umiarkowaną niestabilnością – Lifted Index (LFTX) -3 – -4 ºC, a KI 30 – 39 ºC (ryc. 

152, 153). Niestabilność ta nie szła jednak w parze z dużą wilgotnością w środkowej 

troposferze. Wilgotne były jedynie dolne warstwy troposfery, które miały przyczynić 

się do rozwoju słabej konwekcji – wilgotność względna na poziomie 700 hPa ok. 60% 

(ryc. 159). O niedosycie wilgotności świadczyła także znaczna różnica pomiędzy 

temperaturą powietrza a temperaturą punkty rosy – Tpow 30 – 32 ºC, Td 16 – 18 ºC. 

Rozwojowi burz miał nie sprzyjać także poziom kondensacji – wskaźnik LCL przez 

większą część dnia osiągał wartości powyżej 1400 m, a lokalnie powyżej 2000 m (ryc. 

154). 
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Ryc. 150. Prognoza intensywności burz – siła burzy 06.08.2012 

Autor: Opracowanie własne na podstawie prognozy intensywności burz 

 

Umiarkowane wartości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie (CAPE od  

750 J/kg na krańcach SW województwa, do 1750 – 2000 J/kg w rejonie powiatu 

miechowskiego i proszowickiego) (ryc. 151), brak warstwy hamującej oraz pionowe 

uskoki prędkościowe wynoszące odpowiednio DLS 0 – 6 10 m/s (ryc. 158), DLS 1 – 8  

15 m/s, LLS ok. 5 m/s miały spowodować, iż w regionie pojawiać się będą jedynie 

pojedyncze komórki burzowe. Wartości wskaźnika SRH (100 m²/s²), również były 

korzystne do rozwoju chmur burzowych (ryc. 157). Miały one także powstawać dzięki 

umiarkowanym wartością prądów konwekcyjnych rozpoczynających pionowy ruch od 

podłoża, dla których wskaźnik CONV prognozował wartości ok. 50 m/s (ryc. 156). 

Jednak na poziomie 700 hPa prądy wznoszące nie będą na tyle mocne, aby wspomóc 

rozbudowę chmur cumulonimbus. 

Na podstawie takich warunków można było wnioskować, iż w ciągu dnia  

w województwie małopolskim będą pojawiać się pojedyncze i słabo przemieszczające 

się komórki burzowe, zanikające w godzinach wieczornych. Największym zagrożeniem 

ze strony burz miały być intensywne opady deszczu, związane z wodnością atmosfery 

wynoszącą 30 – 34 mm (ryc. 155) oraz silne podmuchy wiatru związane z prądami 

zstępującymi. 
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Ryc. 151. CAPE – 06.08.2012                      Ryc. 152. LFTX – 06.08.2012  

godz. 12 UTC                                                godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 153. KI – 06.08.2012                             Ryc. 154. LCL – 06.08.2012  

godz. 12 UTC                                                 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                 Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 155. PWATER – 06.08.2012                  Ryc. 156. CONV – 06.08.2012 

godz. 12 UTC                                                  godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                  Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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Ryc. 157. SRH – 06.08.2012                         Ryc. 158. DLS 0 – 6 – 06.08.2012  

godz. 12 UTC                                                 godz. 12 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 159. Wilgotność względna na            Ryc. 160. Temperatura powietrza na  

poziomie 700 hPa – 06.08.2012                 poziomie 850 hPa – 06.08.2012 

godz. 12 UTC                                             godz. 12 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/                   Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

 Analiza warunków panujących w troposferze w godzinach wieczornych  

i nocnych (06/07.08.2012) wskazywała na fakt, iż na zachodnie dzielnice województwa 

małopolskiego z rejonu Czech wkroczyć może burza wielokomórkowa (MCS), która 

utworzy się w ciągu dnia na tym obszarze. Związana ona będzie z dodatnią adwekcją 

wirowości, która doprowadzić miała do rozwoju płytkiego ośrodka niżowego na 

terytorium Czech. Rozwojowi układu burzowego w godzinach nocnych miały sprzyjać 

warunki kinematyczne, które w całej troposferze były niezwykle korzystne. Uskoki 

prędkościowe w warstwie 0-6 km miały wynieść 20 – 25 m/s na godz. 21 UTC (ryc. 

169), a na godz. 00 UTC miały przekroczyć 25 m/s, z kolei w warstwie 1-8 km miały 

wynieść odpowiednio 20 – 30 m/s i 30 – 35 m/s. Warunki występujące w warstwie 
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granicznej także uległy poprawie osiągając do 5 m/s, a uskoki kierunkowe miały 

przyjąć ekstremalnie duże wartości w rejonie Czech i Górnego Śląska (ok. 300 m²/s², 

lokalnie do 500 m²/s²), a w Małopolsce miały wynieść około 100 – 200 m²/s² (ryc. 168). 

Tak znaczące wartości ścinania w dolnych i środkowych warstwach troposfery 

wspomogłyby przemieszczający się układ burzowy. O jego wystąpieniu miały 

świadczyć także znaczne wartości opadów deszczu, które wynieść według modeli  

10 mm/6 godzin. 

 

Ryc. 161. Prognoza intensywności burz – siła burzy 06/07.08.2012 

Autor: Opracowanie własne na podstawie prognozy intensywności burz 

 

 Ekstremalnie wysokie wartości owych wskaźników mogły także sprzyjać do 

rozwoju burzy superkomórkowej, tworzącej się na przedpolu układu MCS. Modele 

wskazywały, iż utworzyłaby się ona w środowisku słabej energii konwekcji wynoszącej 

na godz. 21 UTC 200 – 500 J/kg, a na godz. 00 UTC 50 – 200 J/kg (ryc. 162). Takie 

ilości CAPE przy znacznych wartościach wskaźników kinematycznych były by 

wystarczające do powstania tego typu komórki burzowej. Największym zagrożeniem ze 

strony takiej burzy miały być ulewne opady deszczu – ze względu na znaczną wodność 

atmosfery (PWATER 30 – 36 mm) (ryc. 166), opady gradu oraz silne prądy zstępujące 

– prędkość wiatru w porywach 20 – 24 m/s. Ze względu na niski poziom kondensacji, 

lokalnie niższy niż 500 m istniało prawdopodobieństwo pojawienia się trąby 

powietrznej (ryc. 165). 



 149 

  

Ryc. 162. CAPE – 06.08.2012                      Ryc. 163. LFTX – 06.08.2012  

godz. 21 UTC                                               godz. 21 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/               Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 164. KI – 06.08.2012                              Ryc. 165. LCL – 06.08.2012  

godz. 21 UTC                                                  godz. 21 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                  Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 166. PWATER – 06.08.2012                Ryc. 167. CONV – 06.08.2012 

godz. 21 UTC                                                godz. 21 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 
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Ryc. 168. SRH – 06.08.2012                        Ryc. 169. DLS 0 – 6 – 06.08.2012  

godz. 21 UTC                                                godz. 21 UTC 

Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/                Źródło: Meteomodel, http://meteomodel.pl/ 

  

Ryc. 170. Wilgotność względna na            Ryc. 171. Temperatura powietrza na  

poziomie 700 hPa – 06.08.2012                  poziomie 850 hPa – 06.08.2012 

godz. 18 UTC                                              godz. 18 UTC 

Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/                    Źródło: Wetter, http://www.wetter3.de/ 

 

5.5.2. Ostrzeżenia meteorologiczne 
 

 Synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniu 

06.08.2012 r. na podstawie prognozy intensywności burz wydał ostrzeżenie 

meteorologiczne (tab. 11), które informowało o pojawieniu się na obszarze 

województwa komórek burzowych. Zjawiska, które miały towarzyszyć burzom 

kwalifikowały się do wydania 1 stopnia ostrzeżenia. Stopień ten informował  

o możliwości powstania szkód materialnych w wyniku przejścia burzy oraz  

o możliwości zagrożenia życia. 
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Tab. 11. Ostrzeżenie meteorologiczne 06.08.2012 

Nazwa Biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie 

Zjawisko/Stopień 
zagrożenia 

Burze z gradem/1 

Obszar województwo małopolskie 
Ważność (czas urz.) od godz. 14:00 dnia 06.08.2012 do godz. 08:00 dnia 

07.08.2012 
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami 

gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 
30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h. 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska (%) 

90% 

Uwagi Brak 
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski 
Data wydania dnia 06.08.2012 
Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

 

5.5.3. Obserwacje bieżącej sytuacji 
 

 W poniedziałek 6 sierpnia 2012 roku pierwsza komórka opadowa, która 

przekształciła się w burzę pojawiła się na radarze meteorologicznym oraz zdjęciu 

satelitarnym o godz. 13:20 na południowy-wschód od Miechowa (ryc. 172, 173, 174). 

Przez około 20 minut można było obserwować jej rozwój. Pierwsze wyładowanie 

atmosferyczne, które wygenerowała pojawiło się na mapach detektorowych o godzinie 

13:40. Ostatnie wyładowanie w granicach województwa małopolskiego detektory 

odnotowały o godzinie 14:00. Komórka burzowa kierowała się na północny-wschód na 

obszar województwa świętokrzyskiego, gdzie istniała jeszcze około 20 minut. Po jej 

zaniknięciu utworzyła się kolejna burza przynosząca opady deszczu i wyładowania już 

w okolicach Chmielnika w woj. świętokrzyskim. 

 Na podstawie radarów meteorologicznych można zauważyć, iż owa komórka 

burzowa charakteryzowała się odbiciowością radarową powyżej 50 dBZ, a w swoim 

rdzeniu około 60 dBZ, co świadczy o intensywnych, lecz krótkotrwały opadach 

deszczu. Na kolejnych zdjęciach satelitarnych można także zauważyć, że komórka ta 

nie była znacznie wypiętrzona. Z kolei według odczytów z map detektorowych 

komórka burzowa wygenerowała około 3-4 wyładowań doziemnych. Była to zatem 

typowa pojedyncza komórka burzowa, której cykl od rozwoju do zaniku trwał około  

40 minut. 
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Ryc. 172. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 13:30 (A), 14:30 (B) i 15:30 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 173. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 13:45 (A), 14:30 (B) 

i 15:30 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

   

Ryc. 174. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 13:45 (A), 14:30 (B) i 15:30 (C) 

Źródło: Sat24,  http://sat24.com/ 

 

 Kolejna tego dnia burza, która utworzyła się w Małopolsce powstała na północ 

od Limanowej. Była to burza wielokomórkowa składająca się z 4 burz składowych. 

Pierwsza z nich utworzyła się o godz. 13:40 i pół godziny później wygenerowała 

pierwsze wyładowanie doziemne. Około godziny 14:10 na radarze meteorologicznym 

pojawiła się kolejna komórka burzowa, która podobnie jak wcześniejsza burz poruszała 

się tą samą trasą – na północny-wschód w rejon Brzeska. Kolejne dwie burze składowe 

powstały kolejno w rejonie Gminie Iwkowa oraz w rejonie Brzeska i kierowały się na 
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Tarnów. W granicach województwa małopolskiego komórka burzowa ostatni raz była 

odnotowana o godz. 16:20. Łącznie z 4 komórek burzowych przez cały okres ich 

trwania wytworzyło się około 35 – 40 wyładowań doziemnych. 

 Na kolejnych zdjęciach satelitarnych burza wielokomórkowa wygląda owalne 

struktury połączone ze sobą cienką. Dzięki kolejnym zdjęciom można zauważyć, jak 

kolejne burze zanikały a w ich miejsce tworzyły się nowe. Burze składowe tej struktury 

wielokomórkowej charakteryzowały się głównie intensywnymi opadami deszczu – 

odbiciowość radarowa wynosząca 50 – 55 dBZ. 

 Komórki burzowe, które utworzyły się w ciągu dnia nie przyniosły znacznych 

szkód. Sytuacja ta uległa zmianie w nocy z poniedziałku na wtorek (06/07.08.2012).  

O godzinie 22:40 potężny układ wielokomórkowy, utworzony na terytorium Czech 

zbliżył się do granicy województwa śląskiego i małopolskiego. Na przedpolu owego 

układu powstały dwie komórki burzowe. Mając na uwadze warunki, jakie panowały 

wówczas w troposferze można wnioskować, że mogły to być superkomórki burzowe. 

Nie można jednak dokładnie tego określić, głównie ze względu na brak danych z radaru 

dopplerowskiego, który wskazałby, czy wystąpił w nich mezocyklon.  

 Pierwsza z komórek burzowych utworzyła się na granicy powiatu 

oświęcimskiego i wadowickiego, druga natomiast w rejonie Chrzanowa – obie powstały 

o godz. 22:50 (ryc. 175, 176). Pierwsze wyładowanie wygenerowane z komórki 

południowej o godz. 23:10 wychwycił czeski detektor wyładowań. Komórka północna 

wytworzyła swoje pierwsze wyładowanie o godz. 23:20. Obie burze kierowały się tą 

samą trasą w kierunku Olkusza i Miechowa. Kolejne zdjęcia radarowe wskazują na to, 

iż komórki burzowe zostały wchłonięte przez układ MCS i stały się jego częścią. 

Analiza zdjęć radarowych wskazuje także na fakt, iż burze wykształciły rdzenie 

opadowe (55 – 60 dBZ) przynoszące krótkotrwałe, lecz ulewne opady deszczu oraz 

gradu – według pomiarów na stacjach należących do IMGW w ciągu 10-20 minut 

spadło 10-20 mm opadu (Echo Klucz). Komórki pozostały w granicach województwa 

do godziny 01:00 i w tym czasie wygenerowały około 20 - 25 wyładowań doziemnych. 



 154 

   

Ryc. 175. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 23:00 (A), 23:20 (B) i 24:00 (C) 

Źródło: Pogodynka, http://www.pogodynka.pl/ 

   

Ryc. 176. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 23:15 (A), 23:30 (B) 

i 24:00 (C) 

Źródło: Weatheronline, http://www.weatheronline.pl/ 

 

 Największym zagrożeniem, jakie przyniosły ze sobą komórki burzowe był 

porywisty wiatr, którego prędkość według danych ze stacji pomiarowych wynosiła  

w porywach 80 km/h. Stacja w Jędrzejowie położona na obszarze województwa 

świętokrzyskiego, która znajdowała się na szlaku burzy o godz. 01:40 zanotowała 

prędkość wiatru w porywie wynoszącą 150 km/h (Echo Klucz). Według relacji 

mieszkańców gminy Klucze i Wolbrom (olkusz.tv), gdzie żywioł przyniósł największe 

szkody i straty, przez obszar gmin przeszła trąba powietrzna. Nie można tego stwierdzić 

jednoznacznie, ponieważ brak jest obrazów z radaru dopplerowskiego oraz 

ewentualnych filmów żywiołu, które pomogły by zaprzeczyć lub potwierdzić owe 

informacje.  

 Na obszarze gminy Klucze w wyniku wichury uszkodzeniu uległo  

90 gospodarstw domowych, poważnie uszkodzone zostało 30 ha lasu, a 600 ha zostało 

zniszczone częściowo – połamane lub powyrywane z korzeniami drzewa. Żywioł 

doprowadził do zniszczenia infrastruktury komunalnej, której suma strat wyniosła 

ponad 1 mln zł. W akcji zabezpieczania uszkodzonych budynków – zerwane dachy, 
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zawalone ściany nośne – oraz usuwania skutków burzy – zablokowane drogi, powalone 

drzewa – brało udział ponad 500 strażaków PSP oraz OSP – jednostki z terenu gminy 

Klucze, powiatu olkuskiego oraz spoza powiatu m.in. z Krakowa, Skawiny, Zawiercia 

czy Tarnowa (Echo Klucz).  

 

5.5.4. Analiza warunków rzeczywistych 
 
 W związku z obecnością burz w ciągu dnia 06.08.2012 oraz w nocy 

06/07.08.2012 radiosondaże aerologiczne zostały wykonane o godz. 12 UTC i 00 UTC 

na stacji Poprad – Ganovce. Wartości wskaźników konwekcyjnych, które prognozował 

model na dzień 06.08.2012 na ogół w umiarkowanym stopniu nie pokrywały się ze 

stanem faktycznym troposfery. W drugim przypadku – noc 06/07.08.2012 – 

numeryczny model prognostyczny GFS znacząco pomylił się jedynie w przypadku 

jednego parametru. Dokładne wartości poszczególnych wskaźników dla godz. 12 UTC  

i 00 UTC przedstawia tabela (tab. 12). 

 

Tab. 12. Rozkład wskaźników konwekcyjnych dla Popradu i Krakowa  

06.08.2012 godz. 12 UTC 

 Poprad 
 

Kraków 
 

Wskaźnik Pomiar 
radiosondy 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 

Prawdopo- 
dobne 

warunki 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 
CAPE 322,5 J/kg 700 J/kg 54% ~414 J/kg 900 J/kg 54% 
CIN -26,4 J/kg 0 J/kg 26 (b.b) ~-26 J/kg 0 J/kg 26 (b.b) 

LFTX -1,43 ºC -1 ºC 43% ~-2,86 ºC -2 ºC 43% 

KI 29,5 ºC 34 ºC 14% ~30,1 ºC 35 ºC 14% 

DLS 0-6 22,3 m/s 13 m/s 71% ~22,3 m/s 13 m/s 71% 

DLS 1-8 15,7 m/s 20 m/s 22% ~15,7 m/s 20 m/s 22% 

LLS 8,4 m/s 4 m/s 110% ~8,4 m/s 4 m/s 110% 

SRH 143 m²/s² 100 m²/s² 43% ~100,1 
m²/s² 

70 m²/s² 43% 

PW 24,8 mm 24 mm 3% ~30,9 mm 30 mm 3% 

LCL 2614,9 m 2000 m 30% ~2600 m 2000 m 30% 
Autor: Opracowanie własne na podstawie radiosondażu dla Popradu 
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 Około 1/3 wartości wskaźników konwekcyjnych prognozowanych przez model  

w znaczącym stopniu nie pokryła się z wartościami faktycznie występującymi  

w troposferze. Do wskaźników tych należały CAPE, DLS 0 – 6 oraz LLS. Błąd 

prognozy wynosił w każdym przypadku powyżej 50%. Źle wyliczone przez model 

zarówno ilości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie, jak i uskoki prędkościowe 

dają zupełnie zły obraz warunków, jakie w danej chwili występują w dolnych 

warstwach atmosfery. Prowadzi to do źle wykonanej prognozy, która nie obrazuje 

dokładnego przebiegu zjawisk pogodowych występujących na danym obszarze. Duże 

różnice w wartościach parametrów pojawiły się również w przypadku poziomu 

kondensacji (LCL – 30%), uskoków kierunkowych (SRH – 43%) oraz wskaźnika 

określającego niestabilność atmosfery (LFTX – 43%). Najskuteczniej model 

numeryczny GFS wyprognozował wodność atmosfery na godz. 12 UTC, ponieważ błąd 

prognozy wyniósł w tym przypadku jedynie 3%. 

 
Tab. 13. Rozkład wskaźników konwekcyjnych dla Popradu i Krakowa  

07.08.2012 godz. 00 UTC 

 Poprad 
 

Kraków 
 

Wskaźnik Pomiar 
radiosondy 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%)  

Prawdopo- 
dobne 

warunki 

Prognoza 
modelu 

GFS 

Błąd w 
pomiarze 

bez- 
względny 

(b.b)/ 
względny 

(%) 
CAPE 0,02 J/kg 0 J/kg 0,02 (b.b) ~1,2 J/kg 60 J/kg 0,02 (b.b) 

CIN -161 J/kg -170 J/kg 6% ~-159,8 
J/kg 

-170 J/kg 6% 

LFTX 3,69 ºC 3 ºC 23% ~-1,23 ºC -1 ºC 23% 

KI 26,1 ºC 21 ºC 24% ~38,44 ºC 31 ºC 24% 

DLS 0-6 30,8 m/s 28 m/s 10% ~30,8 m/s 28 m/s 10% 

DLS 1-8 15,8 m/s 30 m/s 48% ~18,2 m/s 35 m/s 48% 

LLS 12,8 m/s 10 m/s 28% ~12,8 m/s 10 m/s 28% 

SRH 202 m²/s² 200 m²/s² 1% ~202 m²/s² 200 m²/s² 1% 

PW 27,4 mm 23 mm 19% ~45,22 mm 38 mm 19% 

LCL 2507,9 m 200 m 1153% ~3759 m 300 m 1153% 
Autor: Opracowanie własne na podstawie radiosondażu dla Popradu 
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 Numeryczny model prognostyczny znacznie lepiej poradził sobie  

z prognozowaniem warunków konwekcyjnych w godzinach nocnych (tab. 13). 

Analizując dane zawarte w tabeli zauważyć można, iż tylko jeden parametr miał błąd 

większy niż pozostałe i przekroczył 50% - LCL błąd 1153%. Pozostałe wskaźniki nie 

różniły się w tak znaczący sposób od wartości, jakie prognozował model – żaden nie 

przekroczył wartości 50%. Spośród nich jednak 4 wskaźniki charakteryzowały się dość 

dużym błędem – LLS, DLS 1 – 8, KI i LFTX. Analizując błąd prognozy odnoszący się 

do wskaźników KI i LFTX można zauważyć podobieństwo – oba znajdowały się na 

podobnym poziomie 23% – 24%. Z kolei w przypadku wskaźników odpowiedzialnych 

za uskoki prędkościowe większy błąd odnotowano w przypadku parametru DLS 1 – 8 

wynoszącym 48%. Model najdokładniej wyprognozował jeden ze wskaźników – SRH – 

odpowiadający za uskoki kierunkowe w troposferze. Prognoza zakładała, że uskoki te 

przyjmą wartość 200 m²/s², a w rzeczywistości wystąpiła wartość 202 m²/s², w związku 

z tym błąd prognozy wynosił zaledwie 1%. 
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6. DYSKUSJA WYNIKÓW 
 

 Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka odnosi się do prognozowania 

zjawisk burzowych oraz ostrzegania przed ich skutkami. Jest to niezwykle istotny dział 

prognoz pogody, gdyż zjawiska burzowe co roku występują zarówno na obszarze 

województwa małopolskiego, jak i całego kraju. Co roku stają się zagrożeniem dla 

życia ludzi i otaczającego ich środowiska. Niezbędne jest zatem tworzenie dokładnych 

prognoz zjawisk burzowych, które przekażą informację o możliwym 

niebezpieczeństwie i zagrożeniu ze strony burz. Celem pracy było scharakteryzowanie 

zjawisk burzowych, omówienie procesu ich prognozowania oraz przedstawienie 

procesu wydawania ostrzeżeń meteorologicznych informujących o zagrożeniach.  

W pracy scharakteryzowano również konkretne dni, w których wystąpiły zjawiska 

burzowe oraz porównano wskazania numerycznych modeli prognostycznych ze stanem 

faktycznym.  

W pracy przedstawiono szczegółową charakterystykę dwóch numerycznych 

modeli prognostycznych, które umożliwiają tworzenie prognoz intensywności burz. 

Wskazano w jakim stopniu dane prognozowane przez model odzwierciedlają faktyczny 

stan atmosfery na danym obszarze. Z zebranych w toku badań materiałów i dokonanych 

analiz wynika, że modele numeryczne odgrywają w procesie prognozowania zjawisk 

burzowych istotną rolę. Na podstawie wielu złożonych czynności wyliczają parametry 

konwekcyjne niezbędne do tworzenia prognoz intensywności burz. Numeryczne modele 

prognostyczne starają się jak najwierniej odtworzyć przebieg procesów pogodowych  

w danym okresie, lecz w wielu przypadkach różnica między wskazaniami modelu,  

a stanem faktycznym jest znacząca i może prowadzić do mylnych wniosków. Na 

podstawie analizowanych w niniejszej pracy przypadków można stwierdzić, że modele 

numeryczne źle radzą sobie z prognozowaniem wskaźników konwekcyjnych, ponieważ 

rozdzielczość modeli jest zbyt duża, aby w skuteczny sposób prognozować lokalne 

procesy konwekcyjne. Ze względu na to w większości przypadków prognoza zjawisk 

burzowych nie przedstawia dokładnego przebiegu zjawisk pogodowych na danym 

obszarze. Analizując zebrane materiały nasuwa się wniosek, iż każda prognoza 

intensywności burz musi być dobrze przemyślana i przeanalizowana. Tworząc ja należy 

opierać się nie tylko na wskaźnikach konwekcyjnych wyliczanych przez model, ale 

także na danych obserwacyjnych i na analizie sytuacji pogodowej nad Europą. Jest to 
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proces niezwykle złożony, ale wykonany w rzetelny sposób może przynieść właściwe 

informacje. 

Celem niniejszej pracy było również przedstawienie procesu tworzenia 

ostrzeżeń meteorologicznych oraz wskazanie na podstawie, jakich danych 

meteorologicznych możliwe jest wydawanie ostrzeżeń i komunikatów, gdy na obszarze 

województwa występują burze. Ważne jest, aby każde ostrzeżenie meteorologicznie 

było wydane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ostrzeżenie, które zostanie 

opublikowane z wyprzedzeniem daje możliwość mieszkańcom przygotowania się do 

nadchodzącego zjawiska. W przypadku burz informacja o nadchodzącym zagrożeniu 

jest niezwykle ważna. Obserwacje danych satelitarnych, radarowych i detektorowych 

również wspomaga proces wydawania ostrzeżeń, gdyż analizując bieżącą sytuację 

synoptyk jest w stanie wydać stosowne komunikaty, odnoszące się do rozwoju 

zjawiska.  

Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że w naturze występują 

różne rodzaje burz, które powstają w określonych warunkach. Burze to zjawisko trudne 

do prognozowania i niosące ze sobą wiele zagrożeń. Aby móc stworzyć odpowiadającą 

stanowi faktycznemu prognozę zjawisk burzowych należy zanalizować dużą ilość 

danych synoptycznych i modelowych oraz opierać się na swoim doświadczeniu w tym 

zakresie. Numeryczne modele prognostyczne są podstawowym narzędziem w procesie 

prognozowania burz, lecz ze względu na to, że nie potrafią one ze 100% dokładnością 

odwzorować procesów zachodzących w atmosferze, należy ich wyniki poddawać 

szczegółowej weryfikacji. Wówczas możliwe jest stworzenie dokładnej prognozy, na 

podstawie której wydawane są stosowne ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne 

informujące o nadchodzących zagrożeniach. W polskiej meteorologii zagadnieniom 

tego typu poświęca się zbyt mało miejsca. Kwestie odnoszące się do prognozowania 

zjawisk burzowych i skutecznego ostrzegania przed ich skutkami powinny zostać 

bardziej rozwinięte, gdyż każda kolejna groźna burza może przynieść zagrożenie, 

którego efekty pozostaną w naszych myślach na długo.  
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Ryc. 61. Geopotencjał na poziomie 500 hPa – 10.06.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 62. Rozkład ciśnienia przy  powierzchni – 10.06.2012 godz. 12 UTC               

Ryc. 63. Adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa – 10.06.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 64. Prognoza intensywności burz – siła burzy 10.06.2012 

Ryc. 65. CAPE – 10.06.2012 godz. 15 UTC           

Ryc. 66. LFTX – 10.06.2012 godz. 15 UTC 

Ryc. 67. KI – 10.06.2012 godz. 15 UTC            

Ryc. 68. LCL – 10.06.2012 godz. 15 UTC 

Ryc. 69. PWATER – 10.06.2012 godz. 15 UTC  

Ryc. 70. CONV – 10.06.2012 godz. 15 UTC 

Ryc. 71. SRH – 10.06.2012 godz. 15 UTC       
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Ryc. 72. DLS 0 – 6 – 10.06.2012 godz. 15 UTC 

Ryc. 73. Wilgotność względna na poziomie 700 hPa – 10.06.2012 godz. 12 UTC                          

Ryc. 74. Temperatura powietrza na poziomie 850 hPa – 10.06.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 75. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 15:00 (A) i 16:00 (B) 

Ryc. 76. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 15:00 (A) i 16:00 (B) 

Ryc. 77. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 15:00 (A) i 16:00 (B) 

Ryc. 78. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 20:00 (A) i 21:00 (B) 

Ryc. 79. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 20:00 (A) i 21:00 (B) 

Ryc. 80. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 20:00 (A) i 20:45 (B) 

Ryc. 81. Mapa synoptyczna – 03.07.2012 godz. 00 UTC                                       

Ryc. 82. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 83. Rozkład ciśnienia przy powierzchni – 03.07.2012 godz. 12 UTC               

Ryc. 84. Adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 85. Prognoza intensywności burz – siła burzy 03.07.2012 

Ryc. 86. CAPE – 03.07.2012 godz. 12 UTC           

Ryc. 87. LFTX – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 88. KI – 03.07.2012 godz. 12 UTC            

Ryc. 89. LCL – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 90. PWATER – 03.07.2012 godz. 12 UTC       

Ryc. 91. LLS – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 92. Wilgotność względna na poziomie poziomie 700 hPa – 03.07.2012 godz. 12 

UTC           

Ryc. 93. Temperatura powietrza na 850 hPa – 03.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 94. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 15:00 (A), 16:00 (B) i 17:00 (C)  

Ryc. 95. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 15:00 (A), 16:00 (B) 

i 17:00 (C) 

Ryc. 96. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 15:15 (A), 16:00 (B) i 17:00 (C) 

Ryc. 97. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 19:00 (A), 20:00 (B) i 21:00 (C) 

Ryc. 98. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 19:00 (A), 19:45 (B) 

i 21:00 (C) 

Ryc. 99. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 19:00 (A), 19:30 (B) i 20:00 (C) 

Ryc. 100. Mapa synoptyczna – 11.07.2012 godz. 00 UTC         

Ryc. 101. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 102. Rozkład ciśnienia przy powierzchni – 11.07.2012 godz. 12 UTC      
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Ryc. 103. Adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 104. Prognoza intensywności burz – siła burzy 11.07.2012 

Ryc. 105. CAPE – 11.07.2012 godz. 12 UTC       

Ryc. 106. LFTX – 11.07.2012 godz. 12 UTC  

Ryc. 107. KI – 11.07.2012 godz. 12 UTC            

Ryc. 108. LCL – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 109. PWATER – 11.07.2012 godz. 12 UTC             

Ryc. 110. CONV – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 111. SRH – 11.07.2012   godz. 12 UTC              

Ryc. 112. DLS 0 – 6 – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 113. Wilgotność względna na poziomie 700 hPa – 11.07.2012 godz. 12 UTC     

Ryc. 114. Temperatura powietrza na poziomie 850 hPa – 11.07.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 115. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Ryc. 116. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) 

i 16:00 (C) 

Ryc. 117. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Ryc. 118. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 17:00 (A), 18:00 (B) i 19:00 (C) 

Ryc. 119. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 17:00 (A), 18:00 (B) 

i 19:00 (C) 

Ryc. 120. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 17:00 (A), 18:00 (B) i 19:00 (C) 

Ryc. 121. Mapa synoptyczna – 03.08.2012 godz. 00 UTC         

Ryc. 122. Geopotencjał na poziomie 500 hPa – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 123. Rozkład ciśnienia przy powierzchni – 03.08.2012 godz. 12 UTC                 

Ryc. 124. Adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 125. Prognoza intensywności burz – siła burzy 03.08.2012 

Ryc. 126. CAPE – 03.08.2012 godz. 12 UTC       

Ryc. 127. LFTX – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 128. KI – 03.08.2012 godz. 12 UTC            

Ryc. 129. LCL – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 130. PWATER – 03.08.2012   godz. 12 UTC             

Ryc. 131. CONV – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 132. SRH – 03.08.2012 godz. 12 UTC   

Ryc. 133. DLS 0 – 6 – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 134. Wilgotność względna na poziomie 700 hPa – 03.08.2012 godz. 12 UTC 
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Ryc. 135. Temperatura powietrza na poziomie 850 hPa – 03.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 136. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Ryc. 137. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) 

i 16:00 (C) 

Ryc. 138. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 14:00 (A), 15:00 (B) i 16:00 (C) 

Ryc. 129. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 18:00 (A), 19:00 (B) i 20:00 (C) 

Ryc. 140. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 18:00 (A), 19:00 (B) 

i 19:45 (C) 

Ryc. 141. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 18:00 (A), 19:00 (B) i 20:00 (C) 

Ryc. 142. Mapa synoptyczna – 06.08.2012 godz. 00 UTC                                        

Ryc. 143. Geopotencjał na poziomie 500 hPa – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 144. Rozkład ciśnienia przy powierzchni – 06.08.2012 godz. 12 UTC                      

Ryc. 145. Adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 146. Mapa synoptyczna – 07.08.2012 godz. 00 UTC          

Ryc. 147. Geopotencjał na poziomie 500 hPa  –  07.08.2012 godz. 18 UTC 

Ryc. 148. Rozkład ciśnienia przy powierzchni – 07.08.2012 godz. 00 UTC                  

Ryc. 149. Adwekcja wirowości na poziomie 500 hPa – 07.08.2012 godz. 18 UTC 

Ryc. 150. Prognoza intensywności burz – siła burzy 06.08.2012 

Ryc. 151. CAPE – 06.08.2012 godz. 12 UTC       

Ryc. 152. LFTX – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 153.  KI – 06.08.2012 godz. 12 UTC            

Ryc. 154. LCL – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 155. PWATER – 06.08.2012 godz. 12 UTC               

Ryc. 156. CONV – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 157. SRH – 06.08.2012 godz. 12 UTC  

Ryc. 158. DLS 0 – 6 – 06.08.2012 godz. 12 UTC 

Ryc. 159. Wilgotność względna na poziomie 700 hPa – 06.08.2012 godz. 12 UTC  

Ryc. 160.  Temperatura powietrza na poziomie 850 hPa – 06.082012 godz. 12 UTC 

Ryc. 161. Prognoza intensywności burz – siła burzy 06/07.08.2012 

Ryc. 162. CAPE – 06.08.2012 godz. 21 UTC       

Ryc. 163. LFTX – 06.08.2012 godz. 21 UTC 

Ryc. 164. KI – 06.08.2012 godz. 21 UTC            

Ryc. 165. LCL – 06.08.2012 godz. 21 UTC 

Ryc. 166. PWATER – 06.08.2012  godz. 21 UTC                    
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Ryc. 167. CONV – 06.08.2012 godz. 21 UTC 

Ryc. 168. SRH – 06.08.2012 godz. 21 UTC   

Ryc. 169. DLS 0 – 6 – 06.08.2012 godz. 21 UTC 

Ryc. 170. Wilgotność względna na poziomie 700 hPa – 06.08.2012 godz. 18 UTC                     

Ryc. 171. Temperatura powietrza na poziomie 850 hPa – 06.08.2012 godz. 18 UTC 

Ryc. 172. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 13:30 (A), 14:30 (B) i 15:30 (C) 

Ryc. 173. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 13:45 (A), 14:30 (B) 

i 15:30 (C) 

Ryc. 174. Obrazy z satelity meteorologicznego – godz. 13:45 (A), 14:30 (B) i 15:30 (C) 

Ryc. 175. Obrazy z radaru meteorologicznego – godz. 23:00 (A), 23:20 (B) i 24:00 (C) 

Ryc. 176. Obrazy z detektora wyładowań atmosferycznych – godz. 23:15 (A), 23:30 (B) 

i 24:00 (C) 

 

 


