Warszawa, 24.01.2021 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB: Intensywne opady śniegu na wschodzie kraju!

We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce sypnie śniegiem. Miejscami spadnie od 15 cm do 30
cm, a lokalnie na południu Podkarpacia nawet 35 cm białego puchu. W związku z tym IMGW-PIB
zdecydował o wydaniu ostrzeżeń I, II i III stopnia o Intensywnych opadach śniegu.
Już dziś w drugiej połowie nocy (24/25.01) a także o poranku 25.01 nad południowo-wschodnią
Polskę, nasunie się aktywny niż z frontami atmosferycznymi. Niż ten przywędruje do nas znad Włoch,
przez Nizinę Węgierską i zachodnią Ukrainę. Są to wilgotne tereny i taki tor przemieszczania się niżu,
spowoduje, że napłynie do nas powietrze zasobne w duże zapas wilgoci, co będzie skutkowało
intensywnymi opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Strefa śniegu będzie wędrowała z
południa na północ kraju, wraz z przemieszczaniem się niżu. Największych opadów śniegu
spodziewamy się nad ranem i w ciągu dnia 25.01 na Podkarpaciu, tam spadnie do 35 cm śniegu. W
Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na wschodzie Mazowsza i Podlasia spadnie od 20 do 30 cm śniegu w
ciągu 24 godzin. Na pozostałam obszarze kraju również nieco się zabieli jednak opady nie będą już tak
intensywne. Opadom śniegu okresami będzie towarzyszył silny i porywisty wiatr który miejscami,
zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodzie Mazowsza, a także w górach może powodować
zawieje i zamiecie śnieżne. Zarówno jutro (25.01) w dzień jak kolejnej nocy, temperatura powietrza w
całym kraju będzie dość wyrównana i wyniesie około 0°C, 1°C. W kolejnych dniach pogoda będzie
bardzo zmienna, na przemian będą występowały dni słoneczne i pochmurne z opadami śniegu i
deszczu.

Rys. 1. Prognozowana suma opadu śniegu na podstawie modelu Alaro na godzinę 10:00 25.10.

Rys. 2. Prognozowana suma opadu śniegu na podstawie modelu Alaro na godzinę 04:00 26.10.

Dodatkowe informacje 24h/dobę:
IMGW-PIB Biuro Prasowe
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po Bałtyk, od
Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. Nasze systemy
informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i doświadczeniem analityków i
specjalistów meteorologii i hydrologii. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy specjalistów
i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów
we współczesnym świecie.
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