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[UWAGA!]: Na pocz?tku przysz?ego tygodnia pot??ny
podmuch z Arktyki. Mróz i ?nieg nawet na nizinach
Uprzedzali?my, ?e pogoda w maju b?dzie wyj?tkowo kaprysi?a. Po bardzo ciep?ym
weekendzie, pocz?tek przysz?ego tygodnia przyniesie nam g??bokie och?odzenie i
intensywne opady. Chwyci mróz, a miejscami spadnie ?nieg. To ostrze?enie dla rolników,
ogrodników i sadowników.

Ten tydzie? zako?czy si? kompletnie inn? aur? ni? rozpocznie si? przysz?y tydzie?. Spodziewamy
si? gwa?townego i g??bokiego och?odzenia dos?ownie z dnia na dzie?. Uderzenie arktycznego
powietrza przyniesie nam nocne i poranne przymrozki w wi?kszo?ci regionów kraju.
Miejscami mróz b?dzie na tyle znacz?cy, aby powodowa? uszkodzenia i zniszczenia upraw na
polach, w sadach i ogrodach. Jest jeszcze czas, aby si? odpowiednio zabezpieczy? na skrajnie
niskie temperatury i ochroni? swoje uprawy.
Temperatura spadnie w ci?gu doby o ca?e 15 stopni. Przyk?adowo na ?l?sku w niedziel? (10.05)
b?dzie jeszcze 20 stopni w cieniu, a w poniedzia?ek (11.05) maksymalnie zaledwie 5 stopni. O
poranku chwyci mróz nawet do minus 5 stopni.

Nawet 20 cm ?niegu?
Jednak mróz to nie jedyne zagro?enie, poniewa? wraz z nim nadci?gn? te? wyj?tkowo obfite
opady. Szczególnie mocno pada? b?dzie w po?udniowych i centralnych regionach naszego kraju,
gdzie w ci?gu tylko jednej doby mo?e spa?? nawet od 20 do 50 mm deszczu, a miejscami nawet
od 10 do 20 cm ?niegu.
Co wi?cej, prószy? b?dzie nie tylko na terenach górzystych, ale te? na nizinach. Ostatnie prognozy
wskazuj?, ?e na po?udniu i w centrum kraju mog? spa?? najwi?ksze ilo?ci ?niegu o tej porze roku
na tle wielu ostatnich lat. Bia?y ?nieg otulaj?cy zielone drzewa? Niezwyk?y widok w maju.

Czeka nas parali?
To jednak niepokoj?ce informacje, poniewa? ?nieg padaj?cy przy temperaturze w pobli?u zera jest
bardzo wilgotny, a przez to ci??ki. Drzewa s? ju? pe?ne rozwini?tych li?ci, a to oznacza, ?e pod
ci??arem ?niegu mog? si? ?ama? ga??zie, a te mog? uszkadza? linie energetyczne.
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Warto ?ledzi? prognozy zwi?zane z tym niecodziennym och?odzeniem, poniewa? mo?e ono
spowodowa? spore zamieszanie, nie tylko w rolnictwie, ale te? w ruchu drogowym i naszym
codziennym ?yciu. Niestety, zawirowania w aurze szybko nam nie odpuszcz?. Du?e wahania
temperatury, a tak?e przeplatanka suszy i ulew, ma nam towarzyszy? przez ca?? wiosn?, a tak?e
latem.
https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2020-05-05/zimni-ogrodnicy-ani-mysla-nam-odpuscicprzymrozki-moga-siac-spustoszenie-na-polach-i-w-sadach/
Zimni ogrodnicy w tym sezonie dadz? nam popali?. Przed nami kilka naprawd? zimnych dni z
temperaturami spadaj?cymi o porankach poni?ej zera, miejscami znacznie, za? popo?udniami nie
przekraczaj?cymi 10 stopni.
http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/bodenvorhersage/
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