
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 16.04.2021 do godz. 19:30 dnia 16.04.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
Prognozowana suma opadów miejscami do 7 mm. W rejonach podgórskich opady śniegu,
przejściowo możliwy deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu. W miejscach położonych
powyżej 500 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej o 3 do 7 cm. Temperatura maksymalna od 2°C
do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -3°C
do -1°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni, miejscami będzie
powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 16.04.2021 do godz. 19:30 dnia 17.04.2021   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach
podgórskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. W miejscach
położonych powyżej 500 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Lokalnie mgły
ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach
podgórskich od -1°C do 1°C, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -3°C do -1°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty,
północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami słabe opady deszczu. W rejonach
podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura
maksymalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, w Bieszczadach
i Beskidzie Niskim od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, zachodni. Wysoko w górach wiatr
początkowo umiarkowany, zachodni, później słaby z kierunków zmieniających się.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 17.04.2021 do godz. 19:30 dnia 18.04.2021   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko
w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, wschodni.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C,
wysoko w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, wschodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany, wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 16.04.2021 do godz. 19:30 dnia 17.04.2021   

  Polska będzie pod wpływem płytkiego niżu, którego ośrodek przemieszczał się będzie znad
Białorusi na zachód, nad Mazowsze i Ziemię Łódzką. Na północnym wschodzie oraz w centrum
zaznaczy się strefa frontu okluzji. Nad północną część kraju, z północnego wschodu,
napłynie nieco cieplejsza masa powietrza, pozostały obszar zostanie w tym samym,
chłodniejszym, powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie ulegnie niewielkim wahaniom.

Ważność od godz. 19:30 dnia 17.04.2021 do godz. 19:30 dnia 18.04.2021   
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  Polska znajdować się będzie pod wpływem płytkich niżów, w nocy z ośrodkiem
przemieszczającym się znad Ziemi Łódzkiej nad Opolszczyznę, a w dzień z ośrodkiem nad
Białorusią. W dzień z północnego wschodu na zachód przemieszczać się będzie strefa
ciepłego frontu atmosferycznego. Z północnego wschodu napływać będzie cieplejsze
powietrze polarne morskie, jedynie południowy zachód pozostanie w chłodniejszej masie
powietrza. Ciśnienie będzie się wahać.

prognozę 65862/2021 opracował synoptyk dyżurny Małgorzata Koper, dnia 2021-04-16 11:45 

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