
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO  - AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: Wystąpienie burz oraz prognozowanej sumy opadów.   

ważność od godz. 19:30 dnia 17.07.2018 do godz. 19:30 dnia 18.07.2018   

   W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Suma
opadów miejscami na północy i w centrum województwa do 20 mm, a na południu do 30 mm.
Możliwe burze. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, na szczytach Beskidów od 10°C do
13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość
silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.
Możliwe burze. Suma opadów miejscami na północy i w centrum województwa do 25 mm, a na
południu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 17°C
do 19°C, na szczytach Beskidów od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, porywisty,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 65 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 18.07.2018 do godz. 19:30 dnia 19.07.2018   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Suma opadów miejscami na północy
i w centrum województwa do 25 mm, a na południu do 40 mm. Temperatura minimalna od 15°C
do 18°C, na szczytach Beskidów od 10°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h,
północny. 

   W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Suma opadów lokalnie do 15 mm, a na
południu województwa do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, na szczytach
Beskidów od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h,
północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 17.07.2018 do godz. 19:30 dnia 18.07.2018   

  Polska pozostanie w zasięgu rozległej zatoki związanej z głównym,  płytkim ośrodkiem
niżowym  z rejonu Kijowa, który przemieści się nad wschodnią Ukrainę i wtórnym nad
Zachodnim Pomorzem. Przez Polskę przebiegać będzie strefa zbieżności, łącząca wyżej
wymienione ośrodki niżowe i powoli przemieszczająca się na południe kraju. W dzień 
krańce zachodnie znajdą się  w strefie prawie stacjonarnego frontu chłodnego, związanego
z niżem z rejonu Morza Norweskiego. Z północnego wschodu  napływa wilgotne i ciepłe
powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W  nocy niewielkie wahania, a w dzień powolny wzrost
ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 18.07.2018 do godz. 19:30 dnia 19.07.2018   

  Polska nadal będzie w zasięgu  rozległej zatoki znad wschodniej Europy. Na południu
kraju zaznaczy się  wpływ linii zbieżności, a na krańcach zachodnich pofalowanego frontu
chłodnego. Pozostaniemy w wilgotnej i ciepłej masie powietrza. Wystąpi powolny wzrost
ciśnienia.
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prognozę 21624/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Monika Kaseja, dnia 2018-07-17 14:43 

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