
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 07.09.2017 do godz. 19:30 dnia 08.09.2017   

  W nocy zachmurzenie początkowo duże z większymi przejaśnieniami, później małe
i umiarkowane. Początkowo możliwe zanikające słabe przelotne opady deszczu. W rejonach
podgórskich nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C,
w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 3°C
do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, początkowo w porywach do 60
km/h, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami małe. Temperatura maksymalna od 18°C do
21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego
od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, po południu w porywach do 60
km/h, południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 08.09.2017 do godz. 19:30 dnia 09.09.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, w drugiej połowie nocy małe. Temperatura minimalna od
10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu
Niskiego od 7°C do 9°C.  Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, w rejonach podgórskich także
porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80
km/h, południowo-zachodni i południowy.

  W dzień zachmurzenie małe, w górach także umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C
do 26°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 24°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu
Niskiego od 15°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.
W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 70 km/h, południowy.
Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h,
po południu w porywach do 100 km/h, południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 07.09.2017 do godz. 19:30 dnia 08.09.2017   

 W nocy Polska północna będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad północno-zachodnią Rosją,
wschód kraju będzie w strefie przemieszczającego się z północy na południe frontu
okluzji. Południe kraju przejściowo znajdzie się w słabym klinie wyżowym. Napływać będzie
chłodne powietrze polarno-morskie.
W ciągu dnia Polska przejdzie pod wpływ niżu z ośrodkiem w rejonie Szkocji. Z zachodu na
wschód przemieszczać się będzie front ciepły i do Polski z południowego zachodu napłynie
cieplejsze powietrze polarno-morskie. 
Początkowo wahania, potem spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 08.09.2017 do godz. 19:30 dnia 09.09.2017   

Polska będzie w ciepłym wycinku niżu, którego ośrodek w nocy znajdować się będzie nad
Szkocją, a w dzień przesunie się nad Morze Północne. W ciągu dnia nad zachodnie krańce
Polski nasunie się front chłodny. Do Polski z południowego zachodu napływać będzie ciepłe
powietrze polarno-morskie.
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Spadek ciśnienia.
prognozę 22843/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Anna Woźniak, dnia 2017-09-07 11:31 

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