
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 18.03.2017 do godz. 19:30 dnia 19.03.2017   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i deszczu
ze śniegiem, w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do
2°C, w rejonach podgórskich około -1°C, w Beskidach od -7°C do -5°C. Wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr
dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 90 km/h, północno-zachodni,
powodujący zawieje śnieżne.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura
maksymalna od 6°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, wysoko w Beskidach od
-2°C do 0°C.  Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni
i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h,
północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.03.2017 do godz. 19:30 dnia 20.03.2017   

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem.
W rejonach podgórskich początkowo opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem.
W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, wysoko w Beskidach od -2°C do
0°C.  Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny
(od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C,
wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 18.03.2017 do godz. 19:30 dnia 19.03.2017   

 W nocy Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek przesunie się znad Zatoki
Gdańskiej nad Białoruś. Z północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczać
się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, za którym napłynie chłodniejsze
powietrze polarno-morskie. Wystąpi wzrost ciśnienia.
W dzień początkowo Polska będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad Ukrainą, później od
zachodu przejdziemy pod wpływ rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Z zachodu
do centrum kraju będzie przemieszczać się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym.
Nad Polską będzie polarno-morska chłodna masa powietrza, jedynie nad krańce zachodnie, za
frontem ciepłym, pod koniec dnia, zacznie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie.
Dalszy wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.03.2017 do godz. 19:30 dnia 20.03.2017   

 Podczas kolejnej doby z zachodu na wschód będzie przemieszczać się zatoka niżowa
z układem frontów atmosferycznych, a pod koniec dnia kolejna zatoka niżowa z ciepłym
frontem. Z zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie. Wystąpią wahania
ciśnienia.
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