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Prognoza zagrożenia suszą jest bardzo prawdopodobna. Z długoterminowych
prognoz wynika, że w tym roku brak wody będzie dużym problemem
zwłaszcza latem. Susza da się we znaki wszystkim. W takiej sytuacji, jak to
zwykle bywa, jedni zyskają, a inni poważnie stracą.
Wilgotność gleby jest niska, miejscowo wynosi 35 proc. W grudniu i styczniu tego roku temperatura
w Polsce była o prawie 4 st. wyższa od średniej. Tak duży deficyt wody niepokoi rolników. Prognoza
zagrożenia suszą jest wysoce prawdopodobna.
– Zima jest jaka jest, są jakieś tam opady, ale ta wilgoć po prostu ucieka – zauważa Leszek
Drwęski, rolnik z woj. kujawsko-pomorskiego. – Nie ma żadnego zapasu żeby zostało to na wiosnę,
jeśli wiosna będzie sucha to będzie kicha – dodaje.

Prognoza zagrożenia suszą
Jaki jest stan aktualny? Suszę w ujęciu metrologicznym, hydrologicznym oraz rozkładzie
przestrzennym można sprawdzić na aktualnych mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Informacje znajdują się pod tym adresem. Znajdziemy tam prognostyczno-operacyjny system
informujący o zjawiskach suszy. Analizowanie występowania susz historycznych może być bardzo
przydatne dla podejmowanych decyzji w rolnictwie.

Skąd ta susza?
Wody Polskie przedstawiły najnowsze dane na temat zagrożenia suszą w Polsce. Jak
poinformowały, na obszarze Kujaw, województwa zachodniopomorskiego poprzez województwo
pomorskie, wielkopolskie oraz na połowie obszaru regionu łódzkiego, jak również warmińskomazurskiego, dane wskazują na bardzo intensywną suszę atmosferyczną i rolniczą.
– Susza już się pojawiła. Mamy dużo niższe opady atmosferyczne niż w poprzednich latach. Nie
mamy również okrywy śnieżnej, która jest naturalną retencją wody – ocenia Wojciech Skowyrski, zca dyrektora Departamentu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Wody Polskie.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy
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Prognoza zagrożenia suszą jest wysoce prawdopodobna w tegorocznym sezonie rolniczym

Wody Polskie opracowują pierwszy w Polsce plan przeciwdziałania skutkom suszy. Ma on
zawierać katalog działań, które obniżą wielkość strat i zapewnią skuteczne monitorowanie
zasobów wodnych.
– Retencja zbiornikowa, ale nie tylko. Będzie retencja dolinowa, leśna, błotna, bagienna, wszystkie
te elementy, które pozwalają zatrzymać wodę. Będzie duży nacisk położony na meliorację, na
zatrzymanie wody – tłumaczy Wojciech Skowyrski. – W tej chwili zaczynamy działania na terenach
rolniczych. Rozpoczynamy odbudowywanie jazów i zastawek – zaznacza.

Susza będzie się pogłębiać
Z długoterminowych prognoz wynika, że brak wody będzie dużym problemem zwłaszcza
latem. Prognoza zagrożenia suszą nie jest optymistyczna. Susza da się we znaki
wszystkim. Zdaniem ekspertów rolnicy muszą przygotować się na niższe plony,
a konsumenci – na wzrost cen żywności.
– Prognozy średnioterminowe i długoterminowe nie są zbyt optymistyczne. W ciągu najbliższych
miesięcy ilość opadów będzie poniżej normy, a wysokość temperatury – powyżej normy. Jeśli
dodamy do siebie te dwie składowe, to są one złym prognostykiem. Susza będzie się pogłębiać –
zaznacza Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

Prognoza zagrożenia suszą – więcej w materiale filmowym Magdaleny
Kowalczyk i Daniela Biernata.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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