
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 27.04.2021 do godz. 19:30 dnia 27.04.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Temperatura
maksymalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, wysoko w Beskidach od
2°C do 4°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W górach wiatr słaby, wschodni
i południowo-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.04.2021 do godz. 19:30 dnia 28.04.2021   

  W nocy zachmurzenie małe, nad ranem na południu lokalnie umiarkowane. Temperatura
minimalna od -1°C na wschodzie do 1°C na zachodzie, przy gruncie lokalnie -2°C,
w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C, w obniżeniach terenu miejscami około -4°C, wysoko
w Beskidach od -1°C do 2°C. Temperatura minimalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr
słaby, wschodni i południowo-wschodni, w rejonach podgórskich lokalnie umiarkowany
i porywisty, w obniżeniach terenu miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby,
chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór na zachodzie i południu regionu
miejscami duże. Temperatura maksymalna od 12°C na północy do 15°C na południu regionu,
w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 7°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowo-wschodni i wschodni, w obniżeniach
terenu lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty,
południowo-wschodni, w szczytowych partiach Beskidów południowy.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 28.04.2021 do godz. 19:30 dnia 29.04.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, w górach i w rejonach podgórskich wzrastające
nad ranem miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C na północy do 8°C
na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 3°C
do 7°C. Temperatura minimalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni i południowy, lokalnie zmienny, zwłaszcza w obniżeniach terenu.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, nad ranem także dość silny, w porywach do 65 km/h,
z kierunków południowych, w szczytowych partiach Beskidów południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże, w drugiej części dnia na południu możliwe większe
przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, a w górach i w rejonach podgórskich możliwa
burza. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C,
wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi wieczorem.
Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni skręcający na
południowo-zachodni, wieczorem miejscami wiatr słaby. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 27.04.2021 do godz. 19:30 dnia 28.04.2021   

  Polska będzie pomiędzy wyżem z centrum nad Ukrainą a niżem, którego ośrodek znad
Wielkiej Brytanii przesunie się nad Francję. Zalegać będzie chłodna masa powietrza,
w dzień nad zachodnią i południową część kraju z południowego zachodu napływać zacznie
cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.
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Ważność od godz. 19:30 dnia 28.04.2021 do godz. 19:30 dnia 29.04.2021   

  Z zachodu nad Polskę nasuwać się zacznie niż wraz z układem frontów atmosferycznych,
jedynie w nocy wschodnia część kraju pozostanie na skraju wyżu znad Ukrainy.
Z południowego zachodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, tylko
w nocy północ kraju będzie jeszcze w chłodniejszej masie powietrza. Prognozuje się dalszy
spadek ciśnienia.

prognozę 71636/2021 opracował synoptyk dyżurny Tadeusz Stolarczyk, dnia 2021-04-27 13:02 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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