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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 07.05.2019 do godz. 19:30 dnia 08.05.2019
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z zanikającymi
przelotnymi opadami deszczu, a w Bieszczadach powyżej 1300m n.p.m. śniegu. Temperatura
minimalna od 1°C do 3°C, lokalnie spadek temperatury do -1°C, przygruntowe przymrozki do
-3°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Bieszczadach od -3°C do -1°C. Wiatr
słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
północno-zachodni, skręcający w drugiej połowie nocy na zachodni i południowy.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. W górach i na wschodzie województwa okresami
wzrost zachmurzenia do dużego. W Bieszczadach możliwe słabe opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Bieszczadach
od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, zmienny, po południu wzmagający się do umiarkowanego,
południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny z kierunków
południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2019 do godz. 19:30 dnia 09.05.2019
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich
od 1°C do 3°C, wysoko w Bieszczadach od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy
i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h,
z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie małe, wzrastające od zachodu województwa do umiarkowanego
i dużego. Po południu na zachodzie województwa opady deszczu. Temperatura maksymalna od
14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Bieszczadach od 4°C do
6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny,
w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 07.05.2019 do godz. 19:30 dnia 08.05.2019
Polska w nocy będzie w zasięgu klina wyżu z centrum nad Chorwacją, w masie powietrza
pochodzenia arktycznego. W dzień od zachodu będzie nasuwała się zatoka niżowa z ciepłym
frontem atmosferycznym, za którym z południa powoli zacznie napływać ciepłe polarne
morskie powietrze. Ciśnienie początkowo będzie rosło, w dzień zacznie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2019 do godz. 19:30 dnia 09.05.2019
Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego, na zachodzie zaznaczy się
strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południa i południowego zachodu będzie
napływała ciepła polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać.
prognozę 419320/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Adam Michniewski, dnia 2019-05-07 12:19
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

