Warszawa 30.10.2017

OMÓWIENIE WARUNKÓW POGODOWYCH W POLSCE W DNIACH 28-30.10.2017

Od soboty 28.10 Polska była w zasięgu głębokiego, aktywnego niżu z ośrodkiem nad
Skandynawią, na którego peryferiach w rejonie cieśnin duńskich utworzył się wtórny ośrodek. Ten
wtórny niż stale pogłębiając się, szybko przemieszczał się na wschód i w nocy 28/29.10 znalazł się
nad południową Szwecją, a rano w niedziele (29.10) w rejonie Zatoki Gdańskiej. Związane z nim fronty
atmosferyczne: najpierw ciepły, a potem chłodny dotarły do granic naszego kraju wieczorem 28.10 i
okludując się szybko przemieszczały się z zachodu w głąb kraju. Znad Europy zachodniej napływało
wilgotne i chłodne powietrze polarne morskie. Nad ranem nad północno-zachodnią Polskę dotarł
kolejny, wtórny chłodny front atmosferyczny, za którym z północnego-zachodu zaczęło napływać
zimne powietrze arktyczne morskie. Z tą sytuacją baryczną związany był silny, porywisty wiatr oraz
intensywne opady deszczu, a w górach także śniegu.

W nocy 28/29.10 w całym kraju padał deszcz o umiarkowanym natężeniu, a wysoko w górach śnieg.
Miejscami na północy i w kotlinach sudeckich opady miały silne natężenie, a punktowo w
Wielkopolsce były ulewne, w Gnieźnie w ciągu godziny spadło około 16 mm. W godz. 20:00-08:00 na
stacjach synoptycznych najwyższe sumy opadów pomierzono w: Lęborku 22 mm, Kołobrzegu i
Olsztynie po 18 mm, Chojnicach 17 mm, Koszalinie 16 mm, Łebie 15 mm. Wiatr na zachodzie,
południu i w centrum kraju był dość silny i silny, a lokalnie w Wielkopolsce i w Kotlinie Kłodzkiej
bardzo silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Największe porywy wiatru zanotowano we Wrocławiu
32 m/s (115 km/h), w Poznaniu 28 m/s (101 km/h), w Jeleniej Górze, Legnicy i Zielonej Górze po 27
m/s (97 km/h), w Szczecinie i Świnoujściu po 24 m/s (86 km/h), w Kłodzku i Lesznie po 23 m/s (83
km/h), w Bielsku Białej i Słubicach po 22 m/s (79 km/h). Na Śnieżce wiał wiatr o sile huraganu, porywy
dochodziły do 50 m/s (180 km/h), a na Kasprowym Wierchu silny i bardzo silny wiatr w porywach
osiągał 27 m/s (97 km/h).

W niedzielę 29.10 stale pogłębiający się niż przemieszczał się na wschód, znad Zatoki Gdańskiej nad
Podlasie, wieczorem docierając do zachodniej Białorusi, a kolejna strefa silnego wiatru
przemieszczała się z zachodu na wschód Polski. Z zachodu na wschód przemieszczała się też strefa
opadów deszczu, niekiedy o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Wysoko w górach padał przelotny
śnieg. Lokalnie na zachodzie i południu wystąpiły burze. Na stacjach synoptycznych za okres 12
godzin (08:00-20:00) najwyższe sumy opadów zanotowały stacje: 21 mm na Kasprowym Wierchu, 19
mm w Zamościu, 16 mm we Włodawie oraz 15 mm w Kozienicach i Lublinie. Wiatr był umiarkowany i
dość silny, okresami silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Największe porywy zanotowano:
na Kasprowym Wierchu 38 m/s (137 km/h), w Krakowie 29 m/s (104 km/h), Jeleniej Górze 28 m/s
(101 km/h), Raciborzu 27 m/s (97 km/h), Gdańsku, Rzeszowie i Ustce 26 m/s (94 km/h) oraz w
Bielsku Białej, Kłodzku, Legnicy, Lesku i Świnoujściu 25 m/s (90 km/h). Na Śnieżce średnia prędkość
północno-zachodniego wiatru osiągała 42 m/s (151 km/h).

W nocy 29/30.10 niż ten nadal wędrował na wschód i w poniedziałek rano (30.10) jego ośrodek
znajdował się na pograniczu Białorusi i Rosji. Powodował on w Polsce nad silny, porywisty wiatr oraz
intensywne opady deszczu, a nad ranem lokalnie deszcz ze śniegiem i krupę śnieżną oraz śnieg. Na
Podhalu i w górach prawie przez całą noc padał śnieg. Rano na Kasprowym Wierchu leżało 65 cm
śniegu, w Zakopanem 15 cm, a na Śnieżce 7 cm. Na Mazurach okresami wystąpiły opady deszczu o
silnym natężeniu. Najwyższe 12-godzinne sumy pomierzono w Kętrzynie 30 mm i Mikołajkach 22 mm.
Wiatr był umiarkowany i dość silny, na wschodzie i północy kraju okresami silny, lokalnie na wybrzeżu
bardzo silny, w porywach do 25 m/s (90 km/h) w Helu,
24 m/s (86 km/h) w Ustce i Gdańsku, 23 m/s (83 km/h) w Świnoujściu i Elblągu, 22 m/s (79 km/h) we
Włodawie, Raciborzu i Rzeszowie oraz 29 m/s (104 km/h) na Śnieżce i 28 m/s (101 km/h) na
Kasprowym Wierchu, północno-zachodni. Na Śnieżce średnia prędkość wiatru osiągała 25 m/s (90
km/h).

IMGW-PIB pierwsze informacje o prognozowanym bardzo silnym wietrze wydał w czwartek 26.11 w
prognozach niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, publikowanych także na stronach
internetowych IMGW-PIB. Ostrzeżenia o silnym wietrze oraz ostrzeżenia o intensywnych opadach
deszczu wydano w godzinach porannych i przedpołudniowych w sobotę 28.10.2017. Były to
ostrzeżenia o silnym wietrze 2° dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego,
podkarpackiego oraz ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu 1° dla województw: pomorskiego,
małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.
Około godz. 16:00 wydano ostrzeżenia o silnym wietrze 1° dla woj. kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego z ważnością od godzin
południowych 29.10.

Na stronie POGODYNKA ukazywały się Komunikaty Pogodowe dla Polski informujące o
prognozowanym silnym i porywistym wietrze oraz intensywnych opadach deszczu. Pierwszy
komunikat pojawił się w piątek 27.10, a następny w sobotę 28.10.

Już w czwartek 26.10 IMGW-PIB wydał Prognozę Zagrożeń Meteorologicznych, publikowaną także
na stronach internetowych informującą o silnym i porywistym wietrze w sobotę i niedzielę.

Oprac.: synoptyk CNO-PSHM Anna Nemec

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem IMGW-PIB
jako źródła informacji.

Bieżące informacje pogodowe: www.pogodynka.pl lub www.imgw.pl

