
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 15.03.2019 do godz. 19:30 dnia 16.03.2019   

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu nad
ranem przechodzące w deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Możliwa burza. Temperatura
minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 3°C, wysoko w Bieszczadach od
-4°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, wzmagający się do dość silnego, w porywach do 80 km/h,
południowo-zachodni, skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od
30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni, skręcający na północno-zachodni,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich początkowo
śniegu z deszczem, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 8°C,
w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Bieszczadach od -2°C do -1°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość
silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, północno-zachodni,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.03.2019 do godz. 19:30 dnia 17.03.2019   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w górach
początkowo śniegu przechodzące w opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C,
w rejonach podgórskich od 2°C do 3°C, wysoko w Bieszczadach od -2°C do 1°C. Wiatr
umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni, skręcający na południowo-zachodni. Wysoko
w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C,
w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Bieszczadach od 7°C do 10°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 15.03.2019 do godz. 19:30 dnia 16.03.2019   

Nad Polską przeważać będzie wpływ zatoki aktywnego niżu, który będzie się przemieszczać
od południowego Bałtyku nad Litwę i Białoruś. W nocy z zachodu na wschód przemieszczać
się będzie układ frontów atmosferycznych. Jutro strefa ciepłego frontu atmosferycznego
związanego z niżem znad Wysp Brytyjskich zacznie się zaznaczać nad południową
i południowo-zachodnią Polską. Napływać będzie przeważnie chłodne powietrze polarne
morskie, jedynie w nocy nad południe kraju przejściowo napłynie ciepłe powietrze polarne
morskie, a w dzień ciepłe powietrze polarne morskie zacznie napływać nad krańce
południowo-zachodnie Polski.
Ciśnienie w nocy będzie się wahać, w dzień zacznie rosnąć.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.03.2019 do godz. 19:30 dnia 17.03.2019   

Polska znajdować się będzie w zasięgu zatoki głębokiego niżu znad Morza Północnego,
w strefie ciepłego frontu atmosferycznego, który w nocy i rano w niedzielę będzie się
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przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód kraju. Pod koniec dnia nad
zachodnią Polskę nasunie się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z południowego
zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie się wahać.

prognozę 11589/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Wałach, dnia 2019-03-15 12:17 

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