
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 22.06.2017 do godz. 19:30 dnia 23.06.2017   

  W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później wzrastające do dużego. Przelotne
opady deszczu i burze, miejscami z gradem.
Prognozowana suma opadów w czasie burz do 35 mm.
Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich około 17°C, na szczytach
Beskidów od 14°C do 17°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 70 km/h, zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 85
km/h, z kierunków zmieniających się.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, rano
lokalnie burze.
Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 21°C, na szczytach
Beskidów od 14°C do 17°C.
Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.
Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 90 km/h, zachodni skręcający na
północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków
zmieniających się.
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  W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże.
Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 11°C, na szczytach
Beskidów od 8°C do 10°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane.
Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich około 25°C, na szczytach
Beskidów od 18°C do 23°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 22.06.2017 do godz. 19:30 dnia 23.06.2017   

W nocy przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczać się będzie układ frontów
atmosferycznych, związany z ośrodkiem niżowym znad Danii. Wschodnia część kraju
pozostanie w gorącej, zwrotnikowej masie powietrza, do zachodniej dotrze chłodniejsze,
polarno-morskie powietrze.
W dzień układ frontów atmosferycznych przemieści się poza granice kraju, a ośrodek niżowy
z nim związany dotrze nad Białoruś. Chłodniejsza, polarno-morska masa powietrze obejmie
cały kraj.
Przewiduje się wolny spadek, po przejściu frontu chłodnego wolny wzrost ciśnienia.
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W nocy nad przeważającą częścią Polski rozbuduje się słaby klin wyżowy, tylko na krańcach
północnych zaznaczy się wpływ frontu okluzji. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze,
polarno-morskie powietrze.
W dzień do północno-zachodniej Polski dotrze chłodny front atmosferyczny, związany
z ośrodkiem niżowym znad Wysp Owczych. Pozostała część kraju pozostanie w słabnącym
klinie wyżowym, w coraz cieplejszej masie powietrze napływającej z południowego zachodu.
Przewiduje się w nocy wolny wzrost, w dzień wahania, okresami wolny spadek ciśnienia.

prognozę 15354/2017 opracował synoptyk dyżurny Grzegorz Mikutel, dnia 2017-06-22 11:35 
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