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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 09.08.2017 do godz. 19:30 dnia 10.08.2017
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym zachodzie województwa,
w drugiej części nocy, możliwy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia
przelotnych opadów deszczu i burz z gradem. Prognozowana suma opadów w burzy wynosi do
30mm. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 16°C,
w Beskidach od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr
słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 90km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie województwa rano
możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w burzy
wynosi do 15mm. Temperatura maksymalna od 34°C do 36°C, w rejonach podgórskich około
33°C, w Beskidach od 25°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.
W czasie burz wiatr porywisty z kierunków zmieniających się.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.08.2017 do godz. 19:30 dnia 11.08.2017
W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C,
w rejonach podgórskich około 17°C, w Beskidach od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, zmienny.
Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu duże. Temperatura maksymalna od 34°C do
36°C, w rejonach podgórskich około 33°C, w Beskidach od 25°C do 29°C. Wiatr słaby,
zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków
południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 09.08.2017 do godz. 19:30 dnia 10.08.2017
Polska będzie pod wpływem układu niżowego z ośrodkami znad Skandynawii i północnych
Włoch. Od wybrzeża wschodniego po Dolny Śląsk będzie rozciągać się strefa falującego
frontu atmosferycznego. Na wschód od frontu napływać będzie powietrze zwrotnikowe, a na
zachód od niego powietrze polarno-morskie. Ciśnienie stopniowo będzie spadać, jedynie na
północnym zachodzie kraju nieznaczne wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.08.2017 do godz. 19:30 dnia 11.08.2017
W ciągu kolejnej doby Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem znad Chorwacji. Na
północny i zachodzie zaznaczać się będzie strefa falującego frontu atmosferycznego
oddzielającego, obejmujące przeważający obszar kraju, powietrze zwrotnikowe od
polarno-morskiego. Ciśnienie będzie spadać.
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