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PROSTE SPOSOBY PRZEPOWIADANIA POGODY 

Zawsze zadziwiało mnie, gdy ksiąŜkowi traperzy spoglądali od niechcenia w niebo i bezbłędnie 

przepowiadali pogodę na następny dzień. PoniŜsze tabelki mogą pomóc w osiągnięciu w tym 

względzie sprawności starego górala., choć - co sprawdziłem wielokrotnie - niektóre z 

prognostyków nie mają stuprocentowej skuteczności. 

BARWY NIEBA PROGNOZA 

na wieczornym niebie róŜowe chmury pierzaste bez innych 

chmur 
piękna pogoda 

niebo poranne szare piękna pogoda 

piękna, niejaskrawa zorza wieczorna bez ciemnych chmur piękna pogoda 

zorza poranna w niskich chmurach niepogoda 

jaskrawe i kontrastowe barwy na niebie porannym i wieczornym niepogoda 

ciemna lub fioletowa czerwień niepogoda 

silne róŜnice w zabarwieniu chmur podczas dnia niepogoda 

ciemno niebieskie niebo przy wietrznej pogodzie nieustalona pogoda 

szare niebo pokryte licznymi wielkimi chmurami kłębiastymi posucha 

szare niebo pokryte chmurami warstwowymi deszcz 

na wieczornym niebie przewaŜają barwy 

brudno-seledynowe i czerwono Ŝółte 
deszcz i wiatr 

na wieczornym niebie przewaŜają barwy jasnoŜółte 
wietrznie, 

bezdeszczowo  
 

MGŁY PROGNOZA 

opadająca mgła cieplej 

podnosząca się mgła deszcz 

mŜawka długotrwała niepogoda 

gęsta mgła poranna w jesieni długotrwała piękna pogoda 

mgła poranna w gorące dni skłonność do burz  
 

CHMURY PROGNOZA 

chmury róŜnego kształtu i wysokości niepogoda 

chmury zbierające się po burzliwej i deszczowej pogodzie 

na zachodzie lub północnym zachodzie i tworzące kłęby 
przejaśnienia 

chmury pierzaste, szybko przeciągające z zachodu 

lub południowego zachodu 
niepogoda 



powolny przepływ chmur pierzastych ze wschodu długotrwała piękna pogoda 

zbieranie się licznych chmur pierzastych po długiej 

ładnej pogodzie 

zbliŜająca się depresja, 

która moŜe przejść 

bez opadów 

zbieranie się wieczorem licznych chmur pierzastych 

po długiej ładnej pogodzie na zachodniej stronie nieba 

prawdopodobnie 

niepogoda 

chmury pierzaste w warstwach deszcz w ciągu 6 godzin 

baranki na niebie porannym niepogoda 

baranki na niebie wieczornym ładna pogoda 

baranki w ciągu dnia i rozprzestrzeniające się chmury 

kłębiaste wieczorem 
w nocy burza 

chmury kłębiaste z ostrymi konturami ładna pogoda 

brzegi chmur zacierają się skłonność do deszczu 

chmury pęcznieją w górze skłonność do burz 

chmury kłębiaste o wschodzie słońca niepogoda 

wiele ciemnych chmur warstwowych deszcz 

ciemnoszare chmury warstwowe pod jasnoszarym niebem długotrwałe deszcze 

walcowate lub nawisłe chmury przepływające 

z jednej strony nieba na drugą 
burza lub wichura 

bezchmurne niebo wczesnym rankiem podczas 

nieustalonej pogody 
deszcz za kilka godzin 

 
 

INNE OZNAKI PROGNOZA 

grzmoty przy zimnej deszczowej pogodzie w lecie okres niepogody 

gołoledź 
niepogoda trwająca 

dość długo 

dym z kominów ścielący się po ziemi niepewnie - deszcz 

tęcza rano i przed południem deszcz z wichrem 

tęcza po południu i wieczorem poprawa pogody 

szron zazwyczaj ładna pogoda 

szron po deszczu nieustalona pogoda 

opady śnieŜne nocą w wielkich ilościach, przy silnie opadającym 

barometrze 
odwilŜ lub ocieplenie 

opady śnieŜne przy podnoszącym się barometrze krótkotrwała odwilŜ 

po deszczu woda szybko wyparowuje powtórny deszcz 

halo dookoła słońca 
pogorszenie się pogody 

w ciągu 24 - 48 godzin 

po pięknej pogodzie wyraźne gwiazdy 
moŜliwe pogorszenie 

pogody 

rosa piękna pogoda 

druty telefoniczne dźwięczą zimno i opady śnieŜne  

opracowano na podstawie "Małej Encyklopedii Przyrodniczej PWN"


