
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 03.03.2018 do godz. 19:30 dnia 04.03.2018   

  W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -16°C do -13°C, na szczytach
Beskidów od -13°C do -10°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny
z przewagą kierunków północnych.

  W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w rejonach
podgórskich od -4°C do -1°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, zmienny.
Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny, po południu słaby i umiarkowany, południowy.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.03.2018 do godz. 19:30 dnia 05.03.2018   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C,
w rejonach podgórskich od -8°C do -6°C, na szczytach Beskidów od -5°C do -2°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
południowo-zachodni.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C,
w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 0°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 03.03.2018 do godz. 19:30 dnia 04.03.2018   

  Rozległy wyż z centrum nad centralną Grenlandią swoim klinem, poprzez Skandynawię,
sięgać będzie po Polskę. Na wschodzie zalegać będzie jeszcze zimne powietrze
kontynentalne, ale od zachodu stopniowo zastępowane będzie przez coraz cieplejsze
polarno-morskie. Niewielki wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.03.2018 do godz. 19:30 dnia 05.03.2018   

  Polska od zachodu dostanie się pod wpływ niżu z ośrodkami nad Zatoką Biskajską, wyspami
brytyjskimi i Morzem Północnym, tylko początkowo w nocy na wschodzie zaznaczy się jeszcze
wpływ wyżu z centrum nad południową Ukrainą. Z zachodu napłynie cieplejsze powietrze
polarno-morskie. W nocy wahania, w ciągu dnia spadek ciśnienia.

prognozę 6546/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Szymon Poręba, dnia 2018-03-03 11:59 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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