Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie
70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 10
tel: 91-4342012, fax: 91-4342012
email: meteo.szczecin@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: Wystąpienia gradu.
ważność od godz. 19:30 dnia 20.06.2018 do godz. 19:30 dnia 21.06.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Możliwy
przelotny deszcz, głównie nad ranem. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby,
nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, od zachodu województwa wzrastające do dużego. Od
godzin południowych przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem.
Przewidywana wysokość opadów podczas burzy do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do
26°C, nad morzem od 22°C do 23°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, po południu
okresami dość silny i porywisty, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h,
południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz porywy do 80 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 21.06.2018 do godz. 19:30 dnia 22.06.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, głównie na północy
województwa. Nad morzem lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burzy do 15
mm. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
w porywach do 60 km/h, zachodni. Nad morzem i podczas burzy porywy wiatru do 65 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami
burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burzy do 10 mm. Temperatura maksymalna od
16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem
do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru podczas burzy do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 20.06.2018 do godz. 19:30 dnia 21.06.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu klina wyżowego, tylko nad ranem do wybrzeża zbliży się
zatoka i front chłodny, związany z płytkim niżem znad południowej Szwecji. W dzień, od
północnego zachodu, Polska dostawać się będzie pod wpływ zatoki niżu znad Bałtyku,
a chłodny front z nim związany przemieszczać się będzie z zachodu w głąb kraju.
Z południa, przejściowo napłynie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie
będzie spadać, ale pod wieczór na zachodzie kraju zacznie powoli wzrastać.
ważność od godz. 19:30 dnia 21.06.2018 do godz. 19:30 dnia 22.06.2018
W nocy Polska pozostanie w zasięgu zatoki związanej z niżem, który znad Bałtyku przesunie
się w rejon Zatoki Botnickiej, a chłodny front atmosferyczny nad ranem znajdzie się już
za naszymi wschodnimi granicami. W dzień Polska pozostanie na skraju niżu, którego
ośrodek przemieści się nad Finlandię, ale po południu nad województwa zachodnie sięgnie
słaby klin wyżu znad Irlandii. Z zachodu napływać będzie wilgotne i chłodne powietrze
polarne morskie, tylko w pierwszej połowie nocy na wschodzie kraju zalegać jeszcze będzie
bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie powoli wzrastać.
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