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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. LUBELSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 30.06.2016 do godz. 19:30 dnia 01.07.2016
W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na zachodzie okresami wzrost
zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. W strefach opadów deszczu
prognozowane lokalne sumy do 10 mm. Wiatr słaby, południowy.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, głównie na zachodzie i północy,
wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Lokalnie burze, głównie po południu.
W strefach burz wysokość opadów do 25 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 29°C do
31°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków
południowych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.07.2016 do godz. 19:30 dnia 02.07.2016
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe
burze. W czasie burz wysokość opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do
18°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 55 km/h.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie możliwy wzrost zachmurzenia do dużego
i słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby,
zmienny, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 30.06.2016 do godz. 19:30 dnia 01.07.2016
Podczas najbliższej doby Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, na skraju
rozległego układu niżowego z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. Nad Polską będzie
pofalowany, rozmywający się front chłodny. Nad południowo-wschodnią częścią kraju będzie
powietrze zwrotnikowe, a nad pozostałą częścią Polski, za frontem atmosferycznym, będzie
napływać ciepłe, polarno-morskiego powietrze. Niewielkie zmiany ciśnienia, w nocy wzrost,
w dzień spadek.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.07.2016 do godz. 19:30 dnia 02.07.2016
Podczas kolejnej doby Polska nadal będzie na skraju rozległego układem niżowego
z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. Z południa będzie napływać zwrotnikowe powietrze.
W dzień, nad północno-zachodnią częścią kraju będzie przemieszczać się front chłodny, za
którym, nad zachodnie Pomorze i Ziemię Lubuską, napłynie chłodniejsze, polarno-morskie
powietrze. Ciśnienie spadnie.
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