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TORNADO – jak wygląda?

 Lej o średnicy ok. 150 m – niewielki  rozmiar.

 Traba powietrzna – wirująca kolumna powietrza

przemieszcza się na odległość kilkudziesięciu 

kilometrów.



TORNADO – jak powstaje?

 Gorące i wilgotne powietrze znad Zatoki 

Meksykańskiej napotyka zimne i suche powietrze znad 

Gór Skalistych.

 Powstaje lej połączony z chmurą burzową.

 Duża różnica ciśnień jest przyczyną powstania wiatru o 

prędkości do 400 km/h.

 Aleja Tornad – pas o szerokości 650 km od Teksasu do 

Dakoty Pd.



TORNADO – skutki

 Istnieje możliwość ostrzeżenia ludzi. 

 Siła określana w skali EF (Fujity)



CYKLON TROPIKALNY – jak wygląda?

 Olbrzymi wir powietrza 

przemieszczający się na odległość do 

kilku tysięcy kilometrów.

 Wokół oka cyklonu (20-30 km) tworzy 

się układ bardzo silnych wiatrów i 

intensywnych opadów.



CYKLON TROPIKALNY – jak powstaje?

 Głęboki ośrodek niskiego ciśnienia, który 

tworzy się nad silnie nagrzanym oceanem w 

strefie międzyzwrotnikowej głównie latem i 

jesienią. 

 Powstają burze, gwałtowne ulewy i bardzo silne 

wiatry.

 Z powodu różnicy ciśnień między okiem 

cyklonu a skrajem wiru prędkość wiatrów 

dochodzi do 300 km/h. Im bliżej oka 

cyklonu, tym wiatr jest silniejszy.



CYKLON TROPIKALNY – inne nazwy



CYKLON TROPIKALNY – skutki

1. Prędkość i siła wiatru  zniszczenia budynków.

2. Intensywne opady  powodzie i podtopienia.

3. Nadchodzą znad oceanu  fala powodziowa.

Ale:

 Przemieszczają się z mała prędkością (40 km/h) i 

istnieje możliwość ostrzeżenia i ewakuacji ludności.

 Skala Saffira-Simpsona.



CYKLON TROPIKALNY – skutki



CYKLON TROPIKALNY – skutki



PODSUMOWANIE…

CECHA TORNADO CYKLON

RODZAJ ZJAWISKA
Trąba powietrzna – wirująca 

kolumna powietrza.

Głęboki niż 

atmosferyczny przemieszczający się 

z prędkością 40 km/h

LOKALIZACJA Aleja Tornad – środkowe USA
Nad nagrzanym oceanem w strefie 

międzyzwrotnikowej

WIELKOŚĆ ZJAWISKA I PRĘDKOŚĆ 

WIATRU

średnica 150m

prędkość wiatru 400 km/h

średnika oka 20-30 km

średnica całego wiru kilkaset km

prędkość wiatru 300 km/h

SKUTKI I SKALA POMIARU 

SKUTKÓW

Skala Fujity (0-5)

- Zniszczone dachy, budynki

- Powyrywane drzewa

- Porwane duże obiekty

Skala Saffira-Simpsona (1-5)

- Zniszczone dachy, budynki

- Powodzie i podtopienia

- Fala powodziowa

INNE NAZWY trąba powietrzna huragan, tajfun, willy-willy



PODSUMOWANIE…

 Ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń – str. 50-

51
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