
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 07:30 dnia 21.03.2017 do godz. 07:30 dnia 22.03.2017   

  W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura
maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, na szczytach Beskidów
od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

  W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, w rejonach podgórskich przechodzące w opady
deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm na
północy, do 15 mm na południu województwa. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej
wyniesie miejscami do 15 cm. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich
od 0°C do 3°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko
w górach umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni.

ważność od godz. 07:30 dnia 22.03.2017 do godz. 07:30 dnia 23.03.2017   

  W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem,
a wysoko w górach opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm. Przyrost
pokrywy śnieżnej w partiach szczytowych Beskidów wyniesie do 15 cm. Temperatura
maksymalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C, na szczytach Beskidów od
-1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni.

  W nocy zachmurzenie duże. Zanikające opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu
ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich
od -1°C do 1°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
wschodni. Wysoko w górach umiarkowany, południowo-zachodni.

prognozę 7610/2017 opracował synoptyk dyżurny Adam Michniewski, dnia 2017-03-21 06:02 
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