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Burzowy początek tygodnia
Początek tygodnia przyniesie zróżnicowaną pogodę nad Polską. Wystąpi duża różnica temperatury
powietrza – od 22°C na wybrzeżu i 24°C na zachodzie do nawet 32°C na południowym wschodzie kraju.
Na zachodzie i północy Polski będzie raczej pochmurnie, choć
miejscami pojawią się przejaśnienia. Na pozostałym obszarze
więcej słońca, choć od czasu do czasu również będzie się
chmurzyć.
To, co dzisiaj zasługuje na podkreślenie, to możliwość
wystąpienia silnych burz – głównie na południowym
wschodzie, wschodzie, częściowo na południu i w centrum.
Na zjawiska te zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne
II stopnia. Zagrożeniem związanym z burzami będzie przede
wszystkim silny wiatr (nie można wykluczyć porywów wiatru
nieco powyżej 100 km/h) oraz ulewne opady deszczu.
O ile możemy wstępnie oszacować natężenie burz,
to dokładne określenie ich lokalizacji jest na chwilę obecną
dość trudnym zadaniem, zwłaszcza w przypadku burz, które
miałyby się rozwinąć po południu. Wieczorem i w nocy poza
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burzami można się będzie spodziewać silnych opadów
deszczu na znacznym obszarze obejmującym południe, wschód oraz centrum Polski. Poniżej grafika
z prognozowaną wysokością opadów deszczu w ciągu najbliższej doby.
Jutro strefa opadów oraz lokalnych burz przemieści się
bardziej na południowy wschód kraju, ale prognozujemy
mniejsze natężenie tych zjawisk niż dzisiaj. Poza tym
przelotne opady deszczu będą mogły wystąpić miejscami
w całym kraju, nie można również wykluczyć burz,
zwłaszcza na północy Polski.
Będzie umiarkowanie ciepło - maksymalna temperatura
powietrza wyniesie od 20°C do 25°C, na południowym
wschodzie około 19°C, co na tym obszarze oznacza
kilkunastostopniowe ochłodzenie.
Ze względu na prognozowany dynamiczny przebieg
sytuacji, zachęcamy do śledzenia naszych ostrzeżeń
i komunikatów, dostępnych na stronach:
http://pogodynka.pl/ostrzezenia
http://pogodynka.pl/monitoringburz/
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IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi związane
z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, społeczeństwa, lotnictwa
cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku prognozujemy pogodę, przeprowadzamy
analizy i badania. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną
infrastrukturą do pracy nad nim. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym
świecie. Więcej: www.imgw.pl www.pogodynka.pl
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