5. PIELIKUMS
Boforta vēja stipruma skala (Zirnītis 1968)*
Boforta
balles
0

Metri sekundē
0 – 0,5

Vēja
nosaukums
Bezvējš

1

0,6 – 1,7

Ļoti lēns

2
3

1,8 – 3,3
3,4 – 5,2

Lēns
Viegls

4

5,3 – 7,4

Mērens

5

8,0 - 10,7

6

10,8 - 13,8

mēreni stiprs
vējš
stiprs vējš

7

13,9 - 17,1

ļoti stiprs vējš

8

17,2 - 20,7

vētrains

9

20,8 - 24,4

vētra

10

24,5 - 28,4

stipra vētra

11

28,5 - 32,6

ļoti stipra vētra

12

32,7 un vairāk

orkāns

Pazīmes
Dūmi ceļas taisni uz augšu; vēja virziens nav nosakāms; jūras
virsma spoguļgluda
Dūmi ceļas uz augšu ieslīpi; var noteikt vēja virzienu; uz
ūdens ir verags – nelieli, zvīņveidīgi
vilnīši
Vēja kustību jūt uz sejas; čaukst koku lapas; īsi, stāvi viļņi
Kustas lapas un sīki zariņi; viegli plandās karogi; viļņu
virsotnītes plīst bez putām
Lokās tievi koku zari; viļņi kļūst garāki; virsotnēm plīstot,
rodas baltas putas; viļņiem plīstot krastā, dzirdama šalkoņa
Lokās koku gali un tievākie stumbri. Sāk veidoties viļņu
grēdas, jūra balti "zied", krastā dzirdama šalkoņa
Lokās resni koku zari, šalc mežs. Zāle un labība brīžam liecas
līdz zemei. Dūc telegrāfa vadi. Viļņi jūrā sāk plīst, bangojuma
šalkoņa pāriet dunoņā.
Lokās koku stumbri, liecas lieli zari. Cilvēks, ejot pret vēju,
izjūt pretestību. Dzirdama vēja svilpšana gar ēkām,
nekustīgiem priekšmetiem. Viļņi kraujas augstumā un bieži
plīst.
Liecas lieli koki, lūst tievi zari. Cilvēka gaita pret vēju
ievērojami apgrūtināta. Tālu no krasta dzirdama ūdeņu
bangojuma dunoņa.
Vējš lauž resnos koku zarus, nodara nelielus bojājumus ēkām,
izkustina no vietas vieglus priekšmetus. Jūrā ir garas,
plīstošas putu klātas viļņu grēdas. Tikai vietām - viļņu
ieplakās - ūdens brīvs no putām.
Vējš lauž atsevišķus kokus, nodara citus postījumus. Jūra ir
baltās putās, vēja uzrautās šļakatas pilda gaisu un samazina
redzamību.
Vējš lauž resnu koku stumbrus, plēš jumtus un nodara citus
ievērojamus postījumus. Jūras virsma blīvi pārklāta ar putām,
horizontālā redzamība jūras virzienā minimāla.
Ļoti lieli postījumi. Vējš izrauj kokus ar visām saknēm.

* Zirnītis A. 1968. Meteoroloģija. Vispārīgās un lauksaimniecības meteoroloģijas pamati.
Zvaigzne, 366 lpp.

