
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 09.04.2017 do godz. 19:30 dnia 10.04.2017   

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie w obniżeniach terenu silne
zamglenia. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 3°C, na
szczytach Beskidów od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, lokalnie
zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C,
w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, na szczytach Beskidów od 8°C do 11°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
porywisty, po południu w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.04.2017 do godz. 19:30 dnia 11.04.2017   

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. W górach opady deszczu po północy
przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo możliwe burze. Temperatura
minimalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, na szczytach Beskidów od
-1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, początkowo południowo-zachodni, skręcający na
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h,
zachodni i północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w górach śniegu.
Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 7°C, na szczytach
Beskidów od -1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h,
północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 09.04.2017 do godz. 19:30 dnia 10.04.2017   

W nocy północno-zachodnia Polska przejdzie pod wpływ zatoki związanej z niżem z ośrodkiem
nad północną Skandynawią.
Pozostała część kraju pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu znad Bałkanów.
Z południowego zachodu napłynie ciepłe, polarno-morskie powietrze.

W dzień w całym kraju pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka związana z niżem znad
północnej Skandynawii. Z północnego zachodu do centrum kraju dotrze front atmosferyczny,
za którym napłynie chłodniejsze, polarno-morskie powietrze.
Prognozuje się wolny spadek, a po południu na północnym zachodzie kraju wolny wzrost
ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.04.2017 do godz. 19:30 dnia 11.04.2017   

W nocy chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad północnej Europy, w dalszym
ciągu będzie przemieszczał się w kierunku południowo-wschodnim, i nad ranem znajdzie się
już poza granicami Polski. Po przejściu frontu atmosferycznego, zacznie stopniowo
rozbudowywać się klin związany z wyżem znad Atlantyku i Europy Zachodniej. Cały kraj
znajdzie się w chłodnej, polarno-morskiej masie powietrza.
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W dzień Polska pozostanie pod wpływem klina wyżu znad Europy Zachodniej, ale wieczorem na
krańcach północno-zachodnich pogodę zacznie kształtować ciepły front atmosferyczny
związany z niżem z ośrodkiem w rejonie Islandii.
Prognozuje się wolny wzrost ciśnienia, tylko początkowo na południowym wschodzie wolny
spadek.

prognozę 9042/2017 opracował synoptyk dyżurny Piotr Wałach, dnia 2017-04-09 10:20 
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