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Dzieńdoberek! Nikt nie chce, żeby deszcz popsuł nam plany na ostatnie wa-
kacyjne dni: kąpiel nad jeziorem, wycieczkę, spacer. Ale takie są uroki naszego 
klimatu. Początkowo brakowało nam słońca i ciepła, a teraz wręcz za dużo! 
Wydaje mi się, że to nawet dobrze, gdyż smutno by było tak ciągle w słońcu 
się smażyć. Deszczu również potrzeba — oby z umiarem i bez przesady! Skąd 
mamy wiedzieć, że pogoda może zmienić się na deszczową? Wystarczy spojrzeć 
w niebo i otaczającą przyrodę! Rolnicy już od kilku dni z niecierpliwością spo-
glądają w niebo. 

Będzie lało… 
Kiedy niebo ma białawy odcień (znak, że w 

powietrzu nazbierało się dużo wilgoci) — w cią-
gu najbliższych 12 godzin pogoda się załamie.

Kiedy zachodzące słońce nie chowa się za czy-
sty horyzont, lecz za warstwę ciemnych chmur, 
wkrótce nadejdzie pogorszenie pogody. 

Deszcz zwiastuje nienatu-
ralne powiększenie się tar-
czy słonecznej i jej krwi-
stoczerwony kolor oraz 
podobna barwa zorzy 
na wieczornym niebie.

Kiedy pogoda ma się 
pogorszyć, poprzedniego 
dnia wieczorem zmrok za-
pada wolno i zaczyna wiać 
silniejszy wiatr, tempera-
tura powietrza zaś lekko 
rośnie. Mieszkający w pobliżu linii kolejo-
wej czy szosy w tym czasie lepiej słyszą przejeż-
dżające pociągi czy samochody.

Silne migotanie gwiazd oraz obecność rudej 
poświaty, tzw. lisiej czapy wokół księżyca, a także 
jego nienaturalna wielkość i wrażenie bliskości 
zwiastują nadejście deszczu. 

Deszczu można się spodziewać szczególnie 

wówczas, jeśli noc jest tak ciepła, że nie różni się 
temperaturą od dnia.

Ogromna, czerwonawa tarcza słoneczna ran-
kiem, a także brak rosy na trawie mówią o 
zbliżających się opadach. To samo zwiastują 

również trzaski w od-
biornikach radiowych 

(pogorszenie odbio-
ru). Ostrzeżeniem 
przed zbliżającymi 
się deszczami w 
górach jest wspa-
niała widoczność.

O zmianie pogody 
na gorszą mówi też zacho-

wanie zwierząt: 
• jaskółki latają nisko (to 

wilgoć w powietrzu zmusza do 
niższych lotów owady, stanowiące ich pokarm); 

• rankiem pszczoły opuszczają ule pojedynczo, 
a już koło południa gromadnie do nich wracają; 

• bociany spacerują po polach, a nie po pod-
mokłych łąkach; 

• mieszkańcy wsi twierdzą, że zawsze przed 
deszczem kury kąpią się w piasku, a koguty pieją 
wieczorem.

Pogodowe przepowiednie

— znak nawigacyjny w po-
staci charakterystycznej wie-
ży umieszczonej na brzegu 
lub w wodzie. Latarnia mor-
ska wysyła sygnały świetlne 
o określonej charakterystyce. 

Czasem latarnia morska wy-
syła także sygnały radiowe, a 
podczas mgły może wysyłać 
sygnały dźwiękowe.

Od innych świateł nawiga-
cyjnych (jak np. główki wej-

ściowe do portu, nabieżniki, 
światła sektorowe) latarnie 
morskie różnią się wielkością 
budowli i zdecydowanie więk-
szym zasięgiem.

Obsługą latarni zazwy-

czaj zajmuje się specjalnie 
do celu zatrudniony pracow-
nik — latarnik, jakkolwiek 
coraz większa liczba latarni 
jest zautomatyzowana i bez-
obsługowa.

Latarnia morska
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ALE DOWCIP!

Przychodzi Mądrala do sklepu i pyta: 
— Są śledzie w czekoladzie?
— Nie ma. 
Na drugi dzień: 
— Są śledzie w czekoladzie? 
— Nie ma. 
I tak kilka razy z rzędu. W końcu sprze-

dawca postanowił sporządzić taki produkt. 
Przychodzi Mądrala: 
— Są śledzie w czekoladzie? 
— Są. 
— I kto to kupi? 

Kochani podróżnicy, 
docieramy do następnego 
celu, jakim jest — 

Brazylia! 
To jeden z największych 

pod względem powierzchni 
(piąte miejsce) i liczby lud-
ności krajów świata. Naj-
chętniej wybieranym przez 
turystów miastem jest 
malowniczo po-
łożone Rio 
de Janeiro 
ze słyn-
ną figurą 
Chrystusa 
Odkupicie-
la. Kraj słynie 
także z kawy, 
samby, piłki 
nożnej i ra-
dosnych ludzi. 
Można tu spotkać liczne 
papugi, kolibry czy tuka-
ny; występują małpy cze-
piaki, kapucynki czy wyjce; 
żyją tu kajmany i legwany, a 
charakterystycznym wężem 
tego obszaru są anakondy. 
Podziwiać można drapież-
ne piranie, arapaimy, a na-
wet delfiny słodkowodne. 
Wśród ssaków warto wy-
mienić kapibary, świnie pe-
kari, szczerbaki czy tapiry 

i jaguary. To tutaj znajduje 
się jedna z najbardziej zna-
nych i pobudzających naszą 
wyobraźnię rzek świata — 
Amazonka.

Zmierzamy do obejrze-
nia Fernando de Noronha, 
czyli pięknego archipelagu, 
położonego na Oceanie 

Atlantyckim. Archipe-
lag ten składa się 

z 21 wysp, 
l ic z nych 
wysepek 
oraz skał 

pochodze-
nia wul-
kaniczne-
go. Głów-

na wyspa stano-
wi około 91 proc. 

archipelagu. Pierw-
szego dokładnego opisu 

wyspy dokonał Amerigo 
Vespucci, który przybył do 
Brazylii z wyprawą. Macie 
szczęście, bo Fernando de 
Noronha to wręcz idealne 
miejsce do nurkowania, to 
raj w wodzie dla nurków. 
Nurkowie mają tu ciepłą 
wodę i bujną podwodną 
faunę i florę na głębokości 
od 25 do 45 m. 

Wakacyjne podróże dookoła świata

KRZYŻÓWKA 

Kilka słów o odwiedzinach, 
które w okresie wakacyjnym 
zdają się sprawą normalną i 
niemalże codzienną.

 

Dobrze wypaść, gdy się wpada
 
Zasada jest prosta — zachowujcie się 

tak, jak chcielibyście, żeby ktoś zachowy-
wał się u Was. 

Nie rządźcie się, nie hałasujcie, nie ba-
łagańcie. 

Jeśli nabałaganicie podczas wspólnej 
zabawy — pomóżcie posprzątać.

I najlepiej, zanim do kogoś wpadniecie, 
wcześniej go o tym uprzedźcie. 

Może mieć przecież zupełnie inne pla-
ny na ten dzień. 
Nie przeciągaj-
cie wizyty w nie-
skończoność. 

Co za długo, 
to niezdrowo. 


