
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 07:30 dnia 04.03.2017 do godz. 07:30 dnia 05.03.2017   

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w górach duże. Temperatura maksymalna
od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich około 14°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 8°C.
Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy. W rejonach podgórskich wiatr dość
silny i silny (do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr
silny i bardzo silny (do 70 km/h), w porywach do 140 km/h, południowy
i południowo-zachodni, halny.

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W górach
zachmurzenie duże i możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C,
w rejonach podgórskich około 8°C, w zasięgu oddziaływania wiatru halnego lokalnie 11°C,
na szczytach Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60
km/h, południowy. W rejonach podgórskich wiatr od dość silnego do bardzo silnego (do 55
km/h), w porywach do 90 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr od 65 km/h do 80 km/h,
w porywach do 140 km/h, południowy i południowo-zachodni, halny.

ważność od godz. 07:30 dnia 05.03.2017 do godz. 07:30 dnia 06.03.2017   

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. W górach
zachmurzenie duże i możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C,
w rejonach podgórskich około 12°C, na szczytach Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr
umiarkowany, początkowo porywisty, południowo-zachodni. W rejonach podgórskich wiatr dość
silny i silny (do 40 km/h), w porywach do 60 km/h, po południu słabnący,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (do 45 km/h), w porywach do
100 km/h, po południu słabnący, południowy i południowo-zachodni.
 
  W nocy zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami
o natężeniu umiarkowanym. W górach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana
wysokość opadów miejscami do 20 mm, a na południu województwa do 25 mm. Temperatura
minimalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich około 3°C, na szczytach Beskidów od -1°C
do 1°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

prognozę 5464/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-03-04 06:00 
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