O clima na Polônia

primavera (wiosna)

verão (lato)

outono (jesień)

inverno (zima)

Localizada na Europa Central, a Polônia possui um clima variado por estar na zona
moderada, portanto, é um clima com aspectos ao mesmo tempo marítimos e continentais.
O ar úmido do Oceano Atlântico atinge a Polônia e sobre o território polonês colide com o
ar seco que se origina no interior da Eurásia. Por isso, tende a apresentar oscilações
climáticas ligadas às estações do ano e pode ser diferente de ano para ano.
As temperaturas até o verão começam a subir em maio e o verão pleno pode ter
temperaturas acima de 20ºC e índice pluviométrico variável. Enquanto na parte oriental do
país pode-se encontrar clima continental, isto é, quente e seco, algumas vezes pode
tornar-se frio e úmido. A luz do dia, nesta estação, pode começar bem antes das seis da
manhã e se prolongar até as dez horas da noite.
O inverno (de dezembro a março) pode ser úmido do tipo oceânico ou ensolarado
do tipo continental. Geralmente ao norte e oeste o clima é mais marítimo, com invernos
frescos, suaves ou úmidos. A temperatura média anual pode oscilar entre 5ºC e 7ºC nas
regiões montanhosas da Pomerânia, na Mazúria, e nas serras, vales dos Cárpatos, na
Silésia e Grande Polônia entre 8ºC e 10ºC. O mês mais quente é julho e a temperatura
média pode ficar em torno de 19ºC. As partes mais quentes da Polônia são o Sul e o
Oeste (Cracóvia, Legnica, Wrocław), com ar vindo do ocidente europeu. Nas montanhas o
verão é mais frio e a cada 100m a mais na altitude a temperatura cai em 0,6ºC, tanto é
que nos picos das montanhas Tatras e Sudetes a temperatura no verão pode ser de 9ºC.
À beira mar, por seu lado, as temperaturas são amenas com temperaturas de cerca de
16ºC, em média. O mês mais frio é janeiro e as frentes frias chegam do noroeste da
Polônia. Entre janeiro e fevereiro a temperatura oscila ao redor de 0ºC e em certas
regiões pode cair até -25ºC e durar até 130 dias ao sul do país, na região montanhosa.
Durante o inverno na região dos Tatras, por exemplo, a temperatura muda de modo

interessante, pois nos vales ela é mais fria e nas zonas mais altas é mais quente. O ar é
tão limpo que se pode vislumbrar regiões longínquas a centenas de quilômetros. Por este
motivo, em certos anos, neva muito e em outros, como na parte central, pode não nevar o
suficiente a ponto de deixar as cidades e campos com as lindas paisagens brancas. No
inverno os dias são mis curtos e pode começar a escurecer já às três da tarde.
A umidade relativa do ar em dias nublados varia entre 60% e 70%. O mês mais
nublado é novembro e os meses menos nublados, agosto e setembro. O índice
pluviométrico médio anual situa-se em torno de 600mm/ano em vales e colinas; nas
montanhas entre 800 e 1400mm/ano entre os meses de abril a outubro; e, nas regiões de
Pomorze e Mazúria entre 400 e 700mm/ano. O registro que apresentou precipitação
abaixo de 300mm/ano está próximo do lago Gopło. O índice pluviométrico mais elevado é
medido nos verões e pode ser de duas a três vezes maior que nas épocas de inverno.
Nos Cárpatos este índice pode ser até quatro vezes mais alto. A parte central do país
permanece relativamente seca e, por mais estranho que pareça, a região mais seca é dos
rios e lagos na região de Kujawy bem como na Grande Polônia.
Quanto aos ventos, mais da metade do sopram ventos oriundos da parte ocidental
da Europa. A direção dos mesmos é variável ao longo do ano. No verão, entre os meses
de julho a setembro, dominam os ventos vindos do ocidente, e no inverno, principalmente
nos meses de dezembro e janeiro, os ventos vêm do oriente com menor intensidade. A
velocidade dos ventos oscila entre 2m/s a 10m/s e os mais velozes, 30m/s, ocorrem mais
ao norte da Polônia, isto é, ao longo da costa do mar Báltico, e na região montanhosa, ao
sul do país.
Ao viajar para a Polônia é necessário estar preparado tanto para o calor como para
chuva e vento ou frio, dependendo da estação do ano. Por este motivo, as melhores
estações para visitar a Polônia são a primavera e o verão. Os meses mais secos são
setembro e outubro, quando se pode ver o lindo dourado do outono polonês nos bosques,
planícies e montanhas. A paisagem alegre da primavera causa uma impressão agradável
pois é a época em que a natureza desperta do inverno e colore os campos com
paisagens maravilhosas e odores florais inesquecíveis.
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