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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.06.2017 do godz. 19:30 dnia 09.06.2017
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich
od 7°C do 9°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 9°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą
południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny z przewagą północnego.
W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C,
w rejonach podgórskich od 22°C do 24°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 18°C. Wiatr
słaby, południowo-wschodni lub południowy. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny, po
południu słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.06.2017 do godz. 19:30 dnia 10.06.2017
W nocy zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Nad ranem miejscami słabe opady
deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C,
na szczytach Beskidów od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, skręcający na
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w drugiej połowie nocy porywisty,
z kierunków zachodnich.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu
i miejscami burze. Suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C,
w rejonach podgórskich od 19°C do 20°C, na szczytach Beskidów od 10°C do 14°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.06.2017 do godz. 19:30 dnia 09.06.2017
W nocy przeważająca część kraju będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko do
krańców północno-zachodnich dotrze zatoka niżowa z mało aktywnym, ciepłym frontem
atmosferycznym.
W dzień zatoka niżowa związana z niżem znad Morza Północnego obejmie zachodnią połowę
kraju. Pozostała część kraju pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia.
Z południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie.
Przewiduje się wolny spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.06.2017 do godz. 19:30 dnia 10.06.2017
W ciągu kolejnej doby chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad Morza
Północnego i południowej Skandynawii, będzie się stopniowo przemieszczał z zachodu na
wschód. W dzień, po przejściu frontu atmosferycznego nad Polską rozbuduje się klin
wyżowy.
Początkowo w nocy napływać będzie ciepłe powietrze z południa Europy, później stopniowo
z zachodu, po przejściu frontu atmosferycznego, napłynie chłodniejsze powietrze
polarno-morskie.
Przewiduje się początkowo spadek, później wolny wzrost ciśnienia.
prognozę 14068/2017 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Knopik, dnia 2017-06-08 11:32

