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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2017 do godz. 19:30 dnia 12.04.2017
W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego.
Początkowo na południu województwa miejscami zachmurzenie duże i zanikające słabe opady
deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem na północnym zachodzie
województwa możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach
podgórskich od -1°C do 1°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, lokalnie
umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, porywisty, początkowo w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami, głównie na północy województwa, słabe opady
deszczu. Wysoko w górach możliwe słabe opady śniegu, po południu przechodzące w deszcz ze
śniegiem. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, na
szczytach Beskidów od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80
km/h, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.04.2017 do godz. 19:30 dnia 13.04.2017
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem
i śniegu. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C, na
szczytach Beskidów od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty,
południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h,
zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Wysoko
w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C,
w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, na szczytach Beskidów od -1°C do 2°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość
silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2017 do godz. 19:30 dnia 12.04.2017
W nocy przeważający obszar Polski będzie pod wpływem klina związanego z wyżem znad
Atlantyku, w bardzo chłodnej polarno-morskiej masie powietrza. Od zachodu kraju będzie
nasuwać się zatoka związana z niżem z ośrodkiem nad Skandynawią i front ciepły.
Początkowo wystąpi wzrost ciśnienia, a po północy spadek.
W ciągu dnia zatoka wraz z frontem przemieszczać się będzie na wschód kraju i do Polski
napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie. Po południu północny zachód kraju znajdzie
się w strefie frontu chłodnego, za którym ponownie zacznie napływać chłodna
polarno-morska masa powietrza. Wystąpi spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.04.2017 do godz. 19:30 dnia 13.04.2017
Zatoka niżowa z frontem chłodnym przemieszczać się będzie na południowy wschód kraju, nad
Polskę napłynie chłodna, polarno-morska masa powietrza. W ciągu dnia nad północne krańce
Polski nasunie się kolejny front chłodny, za którym nad północ kraju przejściowo napłynie
jeszcze chłodniejsza, arktyczna masa powietrza. Wystąpi wzrost ciśnienia.
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prognozę 9180/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-04-11 12:03
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