
Dotkliwa susza w Polsce, poziom wód jest coraz niższy.
Rzecznik IMGW: szanujmy wodę, może jej zabraknąć

Piotr Kobyliński Agnieszka Kowalko 30 czerwca 2022, 14:50

 

Polskę nawiedzają afrykańskie upały. Doszło do zagrożenia suszą hydrologiczną. W związku z tym w czwartek
zostało wydane ostrzeżenie dotyczące ponad 50 zlewni rzek. Stan Wisły w Warszawie osiągnął najniższy poziom od
siedmiu lat. Rzecznik IMGW w rozmowie z polskatimes.pl nawołuje, by szanować wodę.

         
   

  

          
   

Hydrologów, którzy badają stan wód, interesują dwie główne wartości: stan wody, czyli wysokość
zwierciadła wody, oraz przepływ, czyli ilość wody przepływającej przez daną stację wodowskazową w
określonym czasie, mierzona zazwyczaj w metrach sześciennych na sekundę. Jeśli wynik spada poniżej
pewnej wartości, mówi się o suszy hydrologicznej. W Polsce jest ponad 500 stacji mierzących przepływ.
Grzegorz Walijewski dodaje, że od początku pomiarów hydrologicznych w czerwcu nigdy jeszcze nie było
tylu stacji, które odnotowały tak niski poziom wód.
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Polska Times › Fakty › Dotkliwa susza w…

Suche jezioro lub bagno w procesie suszy i braku deszczu lub wilgoci. fot.maximsafaniuk/ 123rf.com

– Susza hydrologiczna jest kolejnym etapem suszy, którą można podzielić na kilka faz. Pierwszą
jest susza meteorologiczna, występuje ona wówczas, gdy przez dłuższy okres czasu, minimum 20
dni, nie ma opadów lub jest ich deFcyt. Następnie przeradza się w kolejną fazę, to jest susza
rolnicza lub susza glebowa. Następnie, jeśli te dwie fazy się utrzymują, następuje susza
hydrologiczna, czyli obniża się poziom wód w wodach powierzchniowych: rzekach, jeziorach.
Kolejnym etapem jest susza hydrogeologiczna, polegająca na spadku wód gruntowych, czyli to
coś, czego nie widać, a jest bardzo istotne. Ostatnią fazą jest ta, o której mówią ekonomiści: susza
gospodarcza, czyli konsekwencje, jakie pociągnęły za sobą poprzednie fazy – wyjaśnił.
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susza susza hydrologiczna upał poziom wód jeziora rzeki
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Jak suszyć pranie w mieszkaniu? Poradnik dla osób, które nie
mają suszarek bębnowych
Suszenie prania w czasie, gdy na dworze deszcz i coraz niższe temperatury przysparza trochę
problemów, bo wyprane ubrania muszą schnąć w domu. Radzimy, co...

16 lipca 2022, 4:45

obniżka dom i wnętrze sprzątanie domu okazje

Nadchodzi intensywny deszcz i silny wiatr. Najwyższy stopień
zagrożenia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia
przed intensywnymi opadami deszczu dla trzech powiatów na wschodzie...

13 lipca 2022, 8:19

imgw alerty ostrzeżenia imgw pogoda deszcz silny wiatr

Prognoza pogody na wtorek, 12 lipca 2022. W części regionów
będzie deszcz i wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
We wtorkowe południe od północnego wschodu zachmurzenie będzie wzrastać. W tej części
Polski należy się spodziewać opadów deszczu, które wyniosą do 40 mm -...

12 lipca 2022, 5:14

imgw pogoda deszcz wiatr pogoda we wtorek prognoza na dziś

prognoza pogody

Pogoda w Europie. Druga fala upałów w Hiszpanii. W Polsce
burze, od wtorku ocieplenie
W najbliższych dniach Europa, zwłaszcza jej południowa część, będzie zmagać się z upałami,
które przyniesie ze sobą antycyklon, który zmierza na północ z...

10 lipca 2022, 20:06

Pogoda upały europa Pogoda w Europie Pogoda w Polsce prognoza pogody

Hiszpania antycyklon

Przewlekła choroba nerek długo przebiega bezobjawowo.
Nieleczona może prowadzić do niewydolności. Nefrolog mówi jak
jej uniknąć
Przewlekła choroba nerek (PChN) bardzo często rozwija się przez długie lata w ukryciu. „Kiedy
nerki chorują, to mówi się, że nie bolą, bo do ostatniej fazy...

8 lipca 2022, 14:14

nerki niewydolność nerek dializy przeszczep choroba nerek

Kiedy wróci prawdziwe lato? Prognoza pogody na najbliższe dni
nie jest optymistyczna
Piątek to kolejny dzień odpoczynku od upałów. Prognozy wskazują, że w całym kraju
zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, miejscami pojawią się przelotne opady...

8 lipca 2022, 7:00

pogoda prognoza pogody upały burze imgw
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