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ZJAWISKA METEOROLOGICZNE (METEORY)

• Elektrometeory (burza, ognie św. Elma, zorza polarna)

• Fotometeory (m.in. halo, wieniec, iryzacja, gloria, tęcza)

• Hydrometeory (m.in. chmury, mgła, zamieć śnieżna, trąba powietrzna, 

deszcz, śnieg, grad, rosa, szron, szadź, gołoledź) 

• Litometeory (m.in. zmętnienie opalizujące i pyłowe, dym, wir pyłowy)



ELEMENTY METEOROLOGICZNE

• Temperatura powietrza,

• Suma opadów atmosferycznych,

• Usłonecznienie,

• Wilgotność powietrza,

• Ciśnienie atmosferyczne,

• Prędkość wiatru,

• Wysokość pokrywy śnieżnej.



OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE W POLSCE

Groźne zjawiska meteorologiczne powodujące

 bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach 

katastrof oraz zagrożenie życia

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 

powodujące duże straty materialne oraz 

zagrożenie zdrowia i życia

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które 

mogą powodować straty materialne oraz 

zagrożenie zdrowia i życia

Brak zagrożeń pogodowych mających

 istotny wpływ na życie codzienne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – specjalny rodzaj informacji o
występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska
pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu.
Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra
zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej
gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie
działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz
infrastruktury.

Komunikat meteorologiczny – rodzaj informacji
uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania
ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest
przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i
prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Źródło: http://aplikacjameteo.imgw.pl



OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE W POLSCE

Źródło: https://meteo.imgw.pl

• Burze atmosferyczne;

• Opady atmosferyczne;

• Prędkość i porywy wiatru;

• Opady śniegu i zamiecie śnieżne;

• Warunki termiczne (m.in. mróz, 
przymrozki, upał);

• Roztopy;

• Mgły.

Ostrzeżenie dotyczące mgieł w dniu 2 marca 2021



OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE W POLSCE
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Źródło: https://rcb.gov.pl



OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE W NIEMCZECH

Ekstremalne

warunki pogodowe

Bardzo niebezpieczne 

warunki pogodowe

Niebiezpieczne warunki 

pogodowe

Możliwe zagrożenie 

ze strony warunków pogodowych

Brak zagrożenia 

pogodowego

• We wszystkich landach obowiązuje ten sam system
ostrzeżeń meteorologicznych;

• Jednostką odpowiedzialną za wydawanie ostrzeżeń
jest Niemiecka Służba Pogodowa (DWD);

• Wydawanie ostrzeżeń odbywa się w oparciu o dane
meteorologiczne, we współpracy z jednostkami
związanymi z zarządzaniem kryzysowym oraz
hydrologami;

• Obowiązuje pięć poziomów ostrzeżeń
meteorologicznych.

Na podstawie: T. Kratzsch, Warning system  Germany - ideas for CAP, Deutcher Wetterdienst



OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE W NIEMCZECH

• Prędkość i porywy wiatru;

• Burze atmosferyczne;

• Opady atmosferyczne;

• Opady śniegu;

• Warunki termiczne (m.in. mróz, 
przymrozki, odwilż);

• Oblodzenie;

• Mgły.
Źródło: https://www.dwd.de/EN/weather/warnings/warnings_node.html 

Ostrzeżenia dotyczące mgieł i przymrozków w dniu 28 luty 2021



OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE W NIEMCZECH

Źródło: T. Kratzsch, Warning system  Germany - ideas for CAP, Deutcher Wetterdienst



PORYWY WIATRU

• ORKAN CYRYL (16-19 stycznia 2007) –
prędkość wiatru w porywach dochodziła
do 40 m/s w części nizinnej regionu,
natomiast w szczytowej strefie
Karkonoszy (Śnieżka) przekroczyła skalę
anemometru (>70 m/s).

• ORKAN EMMA (29 luty – 2 marca 2008)
– prędkość wiatru w regionie
granicznym Polska-Saksonia miejscami
przekraczała 30 m/s, a w górach
dochodziła do 55 m/s.

• HURAGAN CIARA (SABINA) (10-11 luty
2020) – prędkość wiatru na nizinach w
omawianym regionie miejscami
przekraczała 30 m/s, a w górach
(Śnieżka) osiągała 55 m/s.

Źródło: http://www.zlotoryjska.plŹródło: https://tvn24.pl/Źródło: https://m.bolec.info



INTENSYWNE OPADY I POWODZIE

Źródło: http://www.se.pl

• W dniu 7 sierpnia 2010 r. w Bogatyni zanotowana została rekordowa suma

opadów, wynosząca ponad 160 mm.

• W wyniku powodzi spowodowanej przez intensywne opady zginęły 4 osoby, a

wielkość strat materialnych w gminie Bogatynia wyniosła niemal 250 mln zł.

• Zniszczona została zapora na zbiorniku Niedów na rzece Witka.

2010

2002

Źródło: https://www.bbc.com

• W sierpniu 2002 r. poziom wody w Łabie w Dreźnie osiągnął 8,9 m i był

najwyższy od 1845 r.

• Ponad 30 000 osób w Dreźnie zostało ewakuowanych.

• Straty finansowe w całych Niemczech wyniosły 750 mln Euro, z czego ponad

300 mln stanowiły straty w zabudowie mieszkaniowej.

• W dniu 07.08.2006 na stacji meteorologicznej Jakuszyce (Góry Izerskie)

zmierzono 204,3 mm opadu, co jest największą zanotowaną wielkością w

całym obszarze granicznym Polska-Saksonia.



FALE UPAŁÓW

Cottbus Legnica Dresden Görlitz Jelenia Góra

średnia

 (1971-2019) 12 9 8 7 5

1992 19 21 14 13 11

1994 23 22 19 19 15

2003 21 19 17 14 10

2006 29 21 19 18 12

2015 27 30 24 25 23

2018 30 22 27 25 14

2019 32 24 24 18 16

Średnia liczba dni upalnych (Tmax >30oC) w okresie 1971-2019 
oraz w wybranych latach w regionie granicznym Polska-Saksonia

• Około 25% wszystkich największych klęsk żywiołowych na świecie
w latach 1966-2015 było związanych z falami upałów (Martinez-
Austria & Bandala, 2018);

• W lecie 2003 r. liczba dodatkowych zgonów w Europie Zachodniej
przekroczyła 70 000 (Robine et al. 2008);

• W Niemczech, w sierpniu 2003 r. i lipcu 2015 r., śmiertelność
przekroczyła normę o 70% i 56% (Muthers et al. 2017);

• W czasie fali upałów w lipcu 2006 r. wzrost śmiertelności w Polsce
wyniósł 33-115% (55-220% dla osób z chorobami układu krążenia
oraz 41-134% w przypadku osób starszych) (Graczyk et al. 2019).

www. https://ec.europa.eu



SUSZE
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Klasyfikacja poszczególnych lat okresu 
2001-2018 pod względem opadowym 

dla Görlitz i Bogatyni  

Warunki wilgotnościowe wg wskaźnika standaryzowanego opadu (McKee
et al. 1993, modyfikacja: Łabędzki 2007)

Źródło: http://neymo.imgw.pl/mapy-spi/

Skala klasyfikacji lat pod 
względem opadowym

• Susze są naturalnym zjawiskiem, którego nie da się uniknąć, można jednak ocenić jego
ryzyko i zminimalizować skutki.

• Przyczyną susz jest długotrwały brak lub deficyt opadów atmosferycznych, wysokie
wartości temperatury powietrza oraz duże usłonecznienie.

• W ostatnim okresie najbardziej intensywne susze w regionie granicznym Polska-Saksonia
występowały w latach 2003, 2006, 2015 i 2018.



WARTOŚCI WSKAŹNIKA SPI DLA STYCZNIA I SIERPNIA 2018 R.
SPI-3 SPI-6 SPI-12

Sierpień 2018

Styczeń 2018

Źródło: http://neymo.imgw.pl/mapy-spi/



ZMIANY ROCZNEJ LICZBY DNI UPALNYCH W LATACH 1971-2019

1 dzień/
4 lata

1 dzień/
6 lat

1 dzień/
17 lat

1 dzień/
13 lat



ZMIANY ROCZNEJ LICZBY DNI Z BURZAMI ATMOSFERYCZNYMI W LATACH 1971-2019

1 dzień/6 lat

Fot. I. Lejcuś

Brak istotnego 
statystycznie 

trendu



PODSUMOWANIE I WNIOSKI

• Pogodowe zjawiska ekstremalne występujące w regionie granicznym Polska-Saksonia są typowe dla
strefy klimatu umiarkowanego;

• Najistotniejszymi pogodowymi zjawiskami ekstremalnymi są: fale upałów, intensywne opady
atmosferyczne i związane z nimi powodzie, silny wiatr, susze i burze atmosferyczne.

• Fale upałów są najistotniejszym zjawiskiem w kontekście oddziaływania na zdrowie mieszkańców.
Jego znaczenie jest szczególnie istotne z uwagi na silnie rosnącą tendencję sytuacji pogodowych
powodujących duże obciążenie cieplne organizmu.

• W ostatnich kilkudziesięciu latach wyraźnie wzrosła częstość występowania zjawisk ekstremalnych,
np. fal upałów i burz atmosferycznych. Projekcje klimatyczne prognozują dalszy wzrost niektórych
zjawisk, m.in. dni upalnych, a także częstości okresów bezopadowych, mogących skutkować w
przyszłości intensyfikacją susz.
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