
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 26.03.2019 do godz. 19:30 dnia 27.03.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W pierwszej połowie nocy
przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach
powyżej 700 m n.p.m. - śniegu, od północy województwa zanikające. W górach przyrost
pokrywy śnieżnej o 2 cm do 5 cm. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, w rejonach
podgórskich od -3°C do -1°C, na szczytach Beskidu Niskiego i Bieszczadów od -6°C do -3°C.
Wiatr początkowo silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 75 km/h, stopniowo słabnący
do umiarkowanego, na wschodzie województwa nadal porywisty; północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący na 30
km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h; północno-zachodni i północy.

  W dzień początkowo zachmurzenie duże, później małe i umiarkowane, ale wieczorem od
północnego zachodu województwa ponowny wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura
maksymalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, na szczytach Beskidu
Niskiego i Bieszczadów od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h; północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.03.2019 do godz. 19:30 dnia 28.03.2019   

  W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie województwa początkowo
umiarkowane. Miejscami słabe opady deszczu, przemieszczające się z północnego zachodu na
południowy wschód. Po północy w górach powyżej 900 m n.p.m. - słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, na szczytach
Beskidu Niskiego i Bieszczadów od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

  W dzień początkowo zachmurzenie całkowite i słabe opady deszczu. Po południu
zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu.
W górach powyżej 1000 m n.p.m. okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do
9°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidu Niskiego i Bieszczadów od
-3°C do 0°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany; zachodni skręcający na północy. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 26.03.2019 do godz. 19:30 dnia 27.03.2019   

W nocy od zachodu Polska będzie się dostawać pod wpływ rozległego wyżu z centrum nad
Morzem Celtyckim. W pierwszej połowie nocy na wschodzie i południowym wschodzie zaznaczy
się płytki niż z chłodnym frontem atmosferycznym, odsuwający się w kierunku Ukrainy. Po
południu nad Pomorze nasunie się płytka zatoka niżowa wraz z układem frontów
atmosferycznych związana z niżem znad Morza Grenlandzkiego. Z północy napływać będzie
chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, które po południu na północnym zachodzie
i zachodzie kraju będzie wypierane przez cieplejsze powietrze polarne morskie.
Stopniowy wzrost ciśnienia, w dzień na północy kraju wahania.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.03.2019 do godz. 19:30 dnia 28.03.2019   
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W nocy płytka zatoka niżowa wraz z układem frontów atmosferycznych przemieszczać się
będzie na południowy wschód stopniowo wypełniając się. W dzień ponownie dostaniemy się
pod wpływ rozległego wyżu znad Morza Celtyckiego. W pierwszej połowie dnia na południu
zaznaczy się rozmywający front okluzji. Dalszy napływ z północnego zachodu powietrza
polarnego morskiego. W nocy niewielki spadek ciśnienia, w dzień wzrost.

prognozę 13223/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Iwona Lelątko, dnia 2019-03-26 12:22 

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