
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 26.03.2017 do godz. 19:30 dnia 27.03.2017   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego.
Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, w rejonach podgórskich około -3°C, na szczytach
Beskidów od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północny i północno-wschodni.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami duże. Temperatura maksymalna od
12°C do 14°C, w rejonach podgórskich około 10°C, na szczytach Beskidów od 4°C do 7°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.03.2017 do godz. 19:30 dnia 28.03.2017   

  W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich
około 1°C, na szczytach Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, z kierunków
południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach początkowo wiatr słaby, z kierunków
północnych, później umiarkowany i dość silny, nad ranem porywisty, północno-zachodni.
 
  W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, w rejonach
podgórskich około 15°C, na szczytach Beskidów od 6°C do 9°C. Wiatr słaby, z kierunków
zachodnich, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, okresami
porywisty, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 26.03.2017 do godz. 19:30 dnia 27.03.2017   

  Polska będzie na skraju układu wyżowego z centrami nad Słowenią i Morzem Północnym.
Wschodnią częścią kraju, z północy na południe, przemieszczać się będzie zokludowany,
mało aktywny, front atmosferyczny. Od zachodu napływać będzie cieplejsza masa powietrza
polarno-morskiego. W nocy prognozuje wzrost, a w dzień spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.03.2017 do godz. 19:30 dnia 28.03.2017   

   Północna część kraju będzie na skraju niżu znad Morza Barentsa w strefie słabo
wyrażonego frontu chłodnego. Południowa część kraju będzie pod wpływem wyżu znad Węgier.
Z zachodu napływać będzie cieplejsza masa powietrza polarno-morskiego. Prognozuje się
spadek ciśnienia.

prognozę 8033/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-03-26 12:17 
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