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Alert pogodowy: będą intensywne opady śniegu
Autor: Beata Kozłowska
Data: 29 lutego 2016

Już teraz pada w wielu miejscach: w centrum Polski deszcz, a na
południowym zachodzie śnieg. W nocy prognozowane są śnieżyce.
W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku opady śniegu mogą wynieść
nawet 10 cm.
Niż Zissi odpowiedzialny jest za to, że przełom lutego i marca obfituje w opady. Dziś były to opady
deszczu na Lubelszczyźnie i Mazowszu oraz śniegu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Na
Przedgórzu Sudeckim i prawie całym Dolnym Śląsku spadł śnieg.

Jak opady śniegu wpłyną na przemarznięte już i tak oziminy?

Strefa opadów będzie wkraczać w głąb kraju, z upływem godzin deszcz będzie zamieniał się
w deszcz ze śniegiem, a w nocy będzie padał sam śnieg. Najwięcej śniegu prognozowane jest na
Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W centrum kraju mają to być opady śniegu z deszczem.
Zgodnie z prognozami do rana śnieg padać będzie od Dolnego Śląska przez Ziemię
Lubuską, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Kujawy, Warmię, Mazury po Suwalszczyznę
i Podlasie. Spadnie tam od 2 do 10 cm.
Realny wpływ na poprawę nawodnienia gleb może mieć śnieg. Gdy topi się powoli, stopniowo
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uwalnia wodę do gleby i wtedy gleba jest odpowiednio nawodniona.
Marianna Sasin, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia:
Ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami śniegu obowiązuje w Sudetach i na
Przedgórzu Sudeckim.
W woj. dolnośląskim (część nizinna) – ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami
śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 8.
W Kotlinie Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) mogą pojawić się marznące pady powodujące
gołoledź.
Woj. świętokrzyskie i małopolskie objęte są alertem ostrzegającym przed intensywnymi
opadami deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 16.
Woj. świętokrzyskie jest także objęte ostrzeżeniem hydrologicznym drugiego stopnia.
W związku z intensywnymi opadami deszczu spodziewane są wzrosty poziomu wody do
strefy stanów wysokich z możliwością lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Ostrzeżenie jest ważne do porannych godzin w środę.
W woj. mazowieckim ostrzeżenie obejmuje intensywne opady śniegu w północnej części
województwa i umiarkowane opady deszczu w południowej części.
W południowo-wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego wydano ostrzeżenie
pierwszego stopnia – prognoza przewiduje opady śniegu powodujące przyrost pokrywy
śnieżnej od 5 cm do 10 cm.
Woj. wielkopolskie – regiony kalisko-leszczyński, koniński i poznański – ostrzeżenie przed
opadami śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.
Ostrzeżenie jest ważne do godzin porannych we wtorek.
Podobne ostrzeżenie wydano także dla woj. lubuskiego, głównie okolic Zielonej Góry.

Opady śniegu przewidywane są głównie na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce.
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Prognozowane temperatury mogą sięgnąć w nocy kilku stopni poniżej zera.
– W tym tygodniu prognozujemy więcej opadów w rejonie od Dolnego Śląska przez woj. lubuskie do
centralnej Polski – mówi Marianna Sasin, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. –
Czy wpłynie to na poprawę sytuacji hydrologicznej tych regionów? Deszcz na suszę nie pomaga –
szybko spływa do rzek i cieków i nie nawadnia gleby. Realny wpływ na poprawę nawodnienia
gleb może mieć śnieg. Gdy topi się powoli, stopniowo uwalnia wodę do gleby i wtedy gleba jest
odpowiednio nawodniona. Są tereny w Polsce, gdzie śniegu pada dużo, przede wszystkim jest to
północno-wschodnia część kraju i tych terenów susza nie dotyka. Pokrywa śnieżna zimą jest
najlepszym lekarstwem na suszę.
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