
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 07:30 dnia 11.05.2020 do godz. 07:30 dnia 12.05.2020   

   W dzień zachmurzenie duże, jedynie początkowo we wschodniej połowie regionu małe.
Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Możliwy grad. Najintensywniejsze zjawiska
burzowe w centralnej i wschodniej części regionu. Prognozowana wysokość opadów miejscami
od około 15 mm na zachodzie do 25 mm zwłaszcza na wschodzie regionu. Temperatura
maksymalna od 14°C na zachodzie do 23°C na wschodzie regionu. Wiatr umiarkowany,
północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.
   W nocy zachmurzenie duże, nad ranem na zachodzie regionu większe przejaśnienia. Opady
deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów miejscami
około 10 mm. Lokalnie zwłaszcza we wschodniej połowie regionu, przejściowy przyrost
pokrywy śnieżnej do 2 cm. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C, miejscami drogi i chodniki
śliskie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
  W dzień zachmurzenie umiarkowane szybko wzrastające do dużego. Opady deszczu, miejscami
burze. Możliwy grad. Po południu i wieczorem od zachodu regionu powyżej 600 m n.p.m
w Kotlinie Jeleniogórskiej, oraz  powyżej 800 m n.p.m w Kotlinie Kłodziej, opady deszczu
przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do
25 mm. Temperatura maksymalna od 16°C na zachodzie do 18°C na wschodzie regionu. Wiatr
umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami przelotne opady deszczu
przechodzące wieczorem w opady śniegu. Spadek temperatury od 7°C rano do -1°C wieczorem.
Wiatr silny i bardzo silny od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h.
   W nocy  zachmurzenie duże, nad ranem na zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu
ze śniegiem przechodzące w śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 10
cm, na obszarach poniżej 400 m n.p.m. przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm.
Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr
umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Miejscami powodujący zawieje
i zamiecie śnieżne.
  W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady śniegu. Prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Dalszy spadek temperatury od -2°C do -7°C. Wiatr
silny i bardzo silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni.
Miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 07:30 dnia 12.05.2020 do godz. 07:30 dnia 13.05.2020   

  W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Po południu większe przejaśnienia,
wieczorem rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany,
w pierwszej połowie dnia okresami porywisty, północno-zachodni, skręcający od zachodu na
zachodni.
  W nocy zachmurzenie małe, jedynie początkowo małe i umiarkowane. Temperatura minimalna
od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
  W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Wieczorem większe przejasnienia.
Temperatura maksymalna od 8°C na 8 do 10°C. Wiatr umiarkowany, pierwszej połowie dnia
okresami porywisty, północno-zachodni, skręcający na zachodni
  W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) początkowo opady śniegu.
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Temperatura od -6°C do -4°C. Wiatr silny i bardzo silny od 45 km/h do 55 km/h, w porywach
do 70 km/h, północno-zachodni. Lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
 W nocy zachmurzenie małe, jedynie początkowo małe i umiarkowane. Temperatura minimalna
od -1°C do 1°C. Miejscami spadki temperatury przy gruncie do około -3°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-wschodni.
  W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) niewielki wzrost temperatury od
-5°C do -3°C. Wiatr silny i bardzo silny od 45 km/h do 55 km/h, zachodni.

prognozę 372637/2020 opracował synoptyk dyżurny Krzysztof Salanyk, dnia 2020-05-11 05:55 

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