Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

Prognoza pogody dla Polski na dzien 08-01-2019 i
na noc 08/09-01-2019
PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważna od 08-01-2019, godz. 7:00 do 08-01-2019, godz. 19:00
UWAGA !!! W CZASIE WAŻNOŚCI PROGNOZY PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIE GROŹNYCH ZJAWISK
METEOROLOGICZNYCH.
W centrum i na wschodzie będą występować marznące opady deszczu ze śniegiem powodujące gołoledź
na drogach i chodnikach. Natomiast na krańcach wschodnich będą występować słabe, a w górach
umiarkowane i intensywne opady samego śniegu, jednocześnie wraz z tymi opadami wystąpią zawieje i
zamiecie śnieżne.
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska znajdzie się pod wpływem układu niskiego ciśnienia i ciepłego frontu atmosferycznego, który z rejonu Danii
oraz południowej Szwecji przemieści się nad nasz kraj. Do kraju napływać będzie ciepła i wilgotną masa powietrza
polarno-morskiego z rejonu Atlantyku transportowana przez rejon Skandynawii i morza północnego.
SZCZEGÓŁY PROGNOZY NA DZIEŃ:
Zachmurzenie będzie całkowite ze słabymi i umiarkowanymi, miejscami intensywnymi opadami na zachodzie deszczu
i deszczu ze śniegiem, a w centrum, na południowym-wschodzie i na wschodzie z opadami deszczu ze śniegiem oraz
śniegu. Temperatury maksymalne będą dopiero pod wieczór pod koniec prognozy i wyniosą od -5°C/0°C na wschodzie
i południowym-wschodzie przez 0°C/3 w centrum do 4°C/5°C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie wiać
umiarkowanie i silnie, miejscami porywiście z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Ciśnienie
atmosferyczne w Warszawie wyniesie 1002 i w kolejnych godzinach będzie spadać. Sytuacja biometeorologiczna
niekorzystna.

PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważna od 08-01-2019, godz. 19:00 do 09-01-2019, godz. 7:00
UWAGA !!! W CZASIE WAŻNOŚCI PROGNOZY PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIE GROŹNYCH ZJAWISK
METEOROLOGICZNYCH.
W centrum, na wschodzie i południu będą występować marznące opady deszczu ze śniegiem powodujące
gołoledź na nawierzchniach dróg i chodnikach. Jednocześnie będą także w tych rejonach występować
słabe opady śniegu podczas, których będą występować zawieje i zamiecie śnieżne.
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska znajdzie się pod wpływem układu niskiego ciśnienia i ciepłego frontu atmosferycznego, który z rejonu Danii
oraz południowej Szwecji przemieści się nad nasz kraj. Do kraju napływać będzie ciepła i willgotna masa powietrza
polarno-morskiego z rejonu Atlantyku transportowana przez rejon Skandynawii i morza północnego.
SZCZEGÓŁY PROGNOZY NA NOC:
Zachmurzenie będzie całkowite ze słabymi i umiarkowanymi opadami na zachodzie deszczu i deszczu ze śniegiem, a
w centrum i na wschodzie oraz południu opadami deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Temperatury minimalnie
nad ranem wyniosą od -3°C/-0°C na wschodzie oraz 0°C/2°C w centrum do 2°C/3°C na zachodzie i 2°C/4°C na
wybrzeżu. Wiatr będzie wiać umiarkowanie i silnie, miejscami porywiście z kierunków zmiennych, głównie zachodnich
i południowo-zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie wyniesie 996 i w kolejnych godzinach będzie powoli
rosnąć. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
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