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IMiGW ostrzega przed gwałtownymi burzami
Autor: Redaktor Naczelny
Data: 17 czerwca 2016

IMiGW wydał ostrzeżenie o gwałtownych burzach i gradobiciach,
które dziś mogą przejść nad województwami wschodniej i północnej
części Polski. Meteorolodzy zalecają ostrożność w pracach
polowych i zachęcają do śledzenia komunikatów pogodowych.
Stalowe niebo i intensywny deszcz – na taką pogodę wielu rolników czekało od dawna. I nie ma się
co dziwić. Słoneczna i sucha aura, z której cieszą się mieszkańcy miast, dla rolników na dłuższa
metę oznacza poważne straty. Tym bardziej, że w wielu miejscach Polski od kilku tygodni nie spadła
ani jedna kropla deszczu.
– Nic nie chciało rosnąć, opryski nie działały na chwasty – skarży się Roman, rolnik z Łagiewnik
w woj. dolnośląskim. – Tam, gdzie ziemia jest dobra, to jeszcze buraki wzeszły, ale gdzie gleby
gorsze – to wszystko jak wiór. Teraz dzięki Bogu przez 3 dni padało i widać wegetacja ruszyła.
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IMiGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: SawekKulik)

Dzisiaj na brak opadów rolnicy nie powinni narzekać. Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMiGW) informuje, że nad Polską wystąpią intensywne deszcze. To efekt frontów
przechodzących nad naszym krajem. Na wschodnią część Polski napływa upalne powietrze
zwrotnikowe, nad zachodnią, za chłodnym frontem powietrze polarno-morskie.
– Modele numeryczne prognozują wysokie opady na wybrzeżu, Pomorzu i północnym-zachodzie
woj. lubuskiego – informuje Małgorzata Tomczuk z IMiGW. – Wysokość opadów prognozujemy
powyżej 20 mm w ciągu 12 godzin, lokalnie na wybrzeżu nawet do ok. 50 mm w ciągu 12
godzin.
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O ile sam deszcz rolników cieszy, o tyle towarzyszące opadom burze i gradobicia już nie, a właśnie
przed nimi ostrzega też IMiGW.

Ulewny deszcz i gradobicie zawsze oznaczają dla rolników spore problemy. (fot. AgroFoto.pl,
użytkownik: newhollandt6090)

– Na południowym zachodzie przewidujemy przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze
gwałtowne burze, którym towarzyszyć mogą intensywne gradobicia – mówi Kamil Walczak,
synoptyk IMiGW. – Prognozowana wysokość opadów w czasie burz osiągnie wysokość do 40
mm. W tym czasie wiatr może osiągać w porywach prędkość do 100 km/h.
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą oznaczać dla rolników poważne straty, dlatego eksperci
zawsze radzą, by się ubezpieczać. Niestety większość właścicieli gospodarstw tego nie robi. Co
więc począć, gdy ubezpieczenia nie ma, a nawałnice zniszczyły uprawy?
– W tym wypadku procedura jest prosta – mówi Regina Hołda z Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. – Jeśli na danym obszarze wystąpią groźne zjawiska, np.
gradobicia, a w ich skutek poważne straty, rolnik musi zgłosić ten fakt do swojego wójta lub
burmistrza. W oparciu o to wójt lub burmistrz powołuje komisję, która oceni straty.
Ocena strat wiąże się z wizytacją pola i wypełnieniem protokołu. Najtrudniej jest z deszczem, bo
efekty zniszczeń wywołanych przez ulewy trzeba porównać z wynikami opadów odnotowanych przez
służby meteorologiczne.
– Uzyskanie protokołu potwierdzającego wystąpienie szkód na danym obszarze upoważnia rolnika
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np. do uzyskania ulg w podatku rolnym lub czynszu dzierżawnym – mówi Regina Hołda z DODR.

IMiGW prosi,by podczas burz nie wychodzić z domu. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: szymonek

Co prawda według prognoz IMiGW w najbliższych dniach Dolny Śląsk nie powinien obawiać się
groźnych zjawisk atmosferycznych, ale pan Roman z niepokojem patrzy w niebo.
– Zawsze jest ryzyko, więc trochę się boje, tym bardziej, że już kilka razy mieliśmy w naszej okolicy
poważne gradobicia – mówi Roman, rolnik z Łagiewnik. – To zawsze oznacza problemy
i poważne straty.
W tej chwili najtrudniejsza sytuacja pogodowa ma miejsce na Śląsku, w Małopolsce i w Łódzkiem.
Do południa straż pożarna interweniowała już blisko 900 razy. IMiGW prosi o zachowanie
szczególnej ostrożności.
A jak wygląda sytuacja pogodowa w Twojej okolicy? Podziel się zdjęciami i informacjami. Kliknij
czerwony przycisk AGROREPORTERA bądź napisz do nas bezpośrednio.
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