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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO

- AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: występowania burz.
ważność od godz. 21:40 dnia 05.08.2019 do godz. 19:30 dnia 06.08.2019
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie
nocy również lokalne burze. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich
od 12°C do 14°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 9°C do 12°C. Wiatr słaby,
zmienny, z przewagą południowego. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni
i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu
oraz burze. Wysokość opadu w czasie burz do 15 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna
od 25°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C, na szczytach Bieszczadów
i Beskidu Niskiego od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W czasie burz
możliwe porywy wiatru do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 06.08.2019 do godz. 19:30 dnia 07.08.2019
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo miejscami zanikające
przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od
14°C do 16°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 12°C do 15°C. Wiatr słaby,
południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich wiatr słaby wzmagający się do
umiarkowanego i porywistego, południowy. Wysoko w górach wiatr od 20 km/h do 30 km/h
wzmagający się na 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże i gdzieniegdzie
przelotne opady deszczu oraz burze. Wysokość opadu w czasie burz lokalnie do 30 mm,
możliwy grad. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 26°C do
28°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 18°C do 21°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni. W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 60 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy
wiatru do 90 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 21:40 dnia 05.08.2019 do godz. 19:30 dnia 06.08.2019
Polska będzie na skraju zatoki niżowej z systemem frontów atmosferycznych, związanej
z niżem znad Anglii. W nocy od zachodu zacznie przemieszczać się ciepły front
atmosferyczny, który w ciągu dnia dotrze nad wschodnie krańce Polski. Pozostaniemy
w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Przewiduje się wolny spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 06.08.2019 do godz. 19:30 dnia 07.08.2019
Niż, którego ośrodek przemieści się nad Morze Północne będzie kształtował pogodę nad
Polską. W nocy od zachodu kraju zacznie nasuwać się chłodny front atmosferyczny, który
w ciągu dnia falując dotrze nad południowo-wschodnią część kraju. Napłynie nieco
cieplejsza i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się niewielki
spadek, a na zachodzie wzrost ciśnienia.
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prognozę 431953/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Łukasz Kiełt, dnia 2019-08-05 21:39
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.
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