
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 12.03.2017 do godz. 19:30 dnia 13.03.2017   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem,
w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C,
w rejonach podgórskich około -3°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -4°C. Wiatr słaby,
z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu i mżawki, w rejonach
podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C, w rejonach
podgórskich około 3°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, z kierunków
północnych, po południu przechodzący w zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.03.2017 do godz. 19:30 dnia 14.03.2017   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem możliwe rozpogodzenia.
Początkowo miejscami zanikające słabe opady deszczu, a w górach śniegu. Lokalnie mgły,
ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach
podgórskich około -4°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, zmienny.
Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rano możliwe rozpogodzenia. Rano
lokalnie silne zamglenia. Początkowo, na południu województwa, możliwe słabe opady
deszczu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C, w rejonach podgórskich
około 5°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, północno-zachodni
i zachodni, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
północnych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 12.03.2017 do godz. 19:30 dnia 13.03.2017   

 Północno-zachodnia połowa Polski będzie pod wpływem wyżu z centrum w rejonie Zatoki
Gdańskiej. Południowo-wschodnia połowa kraju będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej
związanej z niżem z ośrodkiem nad Morzem Czarnym. Nad Polską będzie chłodna,
polarno-morska masa powietrza.
Wystąpi wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.03.2017 do godz. 19:30 dnia 14.03.2017   

 Polska będzie w obszarze klina wyżowego łączącego wyż z centrum w rejonie Zatoki
Biskajskiej z wyżem znad wschodniej Europy. W dzień nad północną część kraju nasunie się
zatoka niżowa z frontem ciepłym. Nad Polską będzie nadal chłodna, polarno-morska masa
powietrza, tylko w dzień nad północną część kraju napłynie nieco cieplejsze powietrze
z zachodu.
Początkowo wystąpi wahanie ciśnienia, a po południu spadek.

prognozę 6125/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-03-12 11:51 
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