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Huragany, tajfuny, cyklony, tornada, orkany… - klucz 

 

Huragan – zjawisko silnego wiatru, w którym średnia prędkość wynosi powyżej 33 m/s 

(nie mniej niż 12 stopni w skali Beauforta). występują na Atlantyku i wschodnim 

Pacyfiku. Najbardziej narażonymi na nie obszarami świata są południowe rejony 

Stanów Zjednoczonych oraz wybrzeża Afryki. Szczególnie ekstremalne huragany 

przechodzą najczęściej wzdłuż wschodniego wybrzeża USA i okolicy Karaibów. 

Orkan – nazwa pierwotnie oznaczała cyklon tropikalny powstający w okolicach 

Oceanu Indyjskiego. Jednak z powodu na coraz powszechniejsze występowanie 

tego typu zjawisk w Europie Zachodniej i Środkowej, w tym także w Polsce, nazwę tę 

stosuje się także w odniesieniu do huraganów atlantyckich docierających do Europy. 

Tajfun – lokalna nazwa cyklonów tropikalnych występujących we wschodniej 

i południowo-wschodniej Azji. Formuje się na zachodnim Pacyfiku pomiędzy 180 i 100 

południkiem. Słowo tajfun wywodzi się z języka chińskiego i oznacza „wiatr 

z Tajwanu”. Cechą charakterystyczną cyklonów jest to, że poruszają się zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara i występuje tzw. oko cyklonu, w którym panuje 

bezwzględny spokój, nie pada deszcz i nie ma wiatru. 

Cyklon - W południowo-wschodniej części Oceanu Indyjskiego i na południowo-

zachodnim Pacyfiku (tutaj cyklony tropikalne poruszają się zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara) tworzą się cyklony. Czyli mamy z nimi do czynienia zarówno 

w Indiach i Bangladeszu, jak i w Australii. 

 

Zadania 

 

1. – 

2. Mapa przedstawia przebieg dwóch huraganów: Harvey i Irma. Składa się 

z następujących warstw:  

• Przebieg huraganu Harvey (warstwa liniowa) 

• Przebieg huraganu Irma (warstwa liniowa) 

• Punkt zmiany intensywności huraganu Irma (warstwa punktowa) 

• Punkt zmiany intensywności huraganu Harvey (warstwa punktowa) 

• Zasięg Harvey (warstwa poligonowa) 

• Zasięg Irma (warstwa poligonowa) 

3. Wybierz ikonę warstw znajdującą się z prawej strony menu kontekstowego. 

Z jakich warstw składa się mapa? 

Odpowiedź: Mapa składa się z sześciu warstw przedstawiających przebieg 

dwóch huraganów: Harvey i Irma.  

4.  

5. – 

6. Na podstawie mapy odpowiedz na pytanie, przez jakie stany przeszedł 

huragan Harvey. 
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7.  

Odpowiedź: Kentucky, Tennessee, Mississippi, Luizjana, Teksas 

8. Wskaż miasta, które znalazły się w zasięgu działania huraganu Irma Charlotte, 

Odpowiedź: Atlanta, Jacksonville, Miami 

9. Włącz warstwę zasięg Harvey. Zmierz obszar zasięgu działania huraganu 

Harvey wybierając narzędzie Pomiar oznaczone symbolem linijki z opcją 

Powierzchnia. Następnie odrysuj obszar działania huraganu Harvey starając 

się zrobić to jak najdokładniej. 

Odpowiedź: 440 043,3 km2 

10. Korzystając z legendy znajdź na mapie miejsce, w którym huragan Harvey był 

najsilniejszy. Podaj współrzędne tego miejsca wybierając ikonę znajdującą się 

w lewej dolnej części mapy, a następnie klikając na mapie interesujące nas 

miejsce. Odczytaj współrzędne, wyświetlone przy wspomnianej ikonie.  

Odpowiedź: 96,874° W, 27,940° N 

11. Zmierz odległość miejsca z poprzedniego zadania do centrum Houston. 

Wykorzystując narzędzie Pomiar oznaczone symbolem linijki z opcją 

Odległość. 

Następnie spróbuj znaleźć swoje rodzinne miasto i odmierzyć tę odległość 

w dowolnym kierunku. Jak sądzisz, czy takie odległości mają znaczenie w 

przypadku huraganów? 

Odpowiedź: ok. 260 km. Nawet w tak dużej odległości od wystąpienia 

najgwałtowniejszych zjawisk związanych z huraganem prędkość wiatru 

mogła być bardzo duża i stanowić zagrożenie dla mieszkańców. 

12. – 

13. – 

 


