
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2017 do godz. 19:30 dnia 30.04.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu.
W drugiej połowie nocy miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich około -1°C, na szczytach
Beskidów około 0°C. W rejonach podgórskich możliwe przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr
słaby, zmienny. W górach wiatr słaby z kierunków północnych.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, w rejonach
podgórskich około 9°C, na szczytach Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.04.2017 do godz. 19:30 dnia 01.05.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, w rejonach
podgórskich około 0°C, na szczytach Beskidów od 0°C do 2°C. W rejonach podgórskich
możliwe lokalne przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby, wschodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna
od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich około 12°C, na szczytach Beskidów około 8°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2017 do godz. 19:30 dnia 30.04.2017   

Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znajdujące się w nocy nad południową
Norwegią przemieści się w dzień w rejon Zatoki Gdańskiej. Przez obszar kraju, z zachodu
na wschód, przemieści się mało aktywny, rozmywający się front atmosferyczny. Obszar kraju
pozostanie w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.
Ciśnienie: w nocy wzrost, w dzień niewielkie wahania.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.04.2017 do godz. 19:30 dnia 01.05.2017   

Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum odsunie się znad południowo-wschodniego
Bałtyku nad Estonię. Obszar kraju pozostanie w chłodnym powietrzu pochodzenia
arktycznego, ale w dzień od południa zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze
polarno-morskie.
Ciśnienie: w nocy nieznaczne wahania, w dzień spadek.

prognozę 10625/2017 opracował synoptyk dyżurny Łukasz Harasimowicz, dnia 2017-04-29 11:39 
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