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Tygodniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego

na okres: 03.11 - 08.11.2017

03.11.2017 

W nocy zachmurzenie duże.  Przelotne opady deszczu.  Temperatura minimalna od 6°C do 8°C.

Wiatr umiarkowany, w pierwszej połowie nocy okresami porywisty, zachodni. 

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura

maksymalna od 9°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. 

04.11.2017 

W nocy zachmurzenie duże z większymi  przejaśnieniami.  Miejscami przelotne opady deszczu.  

W drugiej  połowie nocy lokalnie  silne zamglenia i  mgły,  ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 4°C do 5°C. Wiatr  słaby,  zachodni,  skręcający w pierwszej połowie

nocy na południowo-zachodni. 

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na północy i wschodzie duże. Początkowo

lokalnie mgły,  ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C.

Wiatr słaby, południowy. 

05.11.2017 

Zachmurzenie  umiarkowane  i  duże.  Temperatura  minimalna  od  4°C  do  6°C.  Temperatura

maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. 

06.11.2017 

Zachmurzenie  duże  z  większymi  przejaśnieniami.  Temperatura  minimalna  od  5°C  do  6°C.

Temperatura maksymalna od 10°C do 11°C. Wiatr słaby, zmienny. 

07.11.2017 

Zachmurzenie  duże.  Miejscami  opady  deszczu.  Temperatura  minimalna  od  5°C  do  6°C.

Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C. Wiatr słaby, północno-wschodni. 

08.11.2017 

Zachmurzenie  duże  z  większymi  przejaśnieniami.  Temperatura  minimalna  od  5°C  do  6°C.

Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, wschodni.
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Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 03 - 09.11.2017 

W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie w strefie

wody wysokiej i średniej. 

Na Wiśle przewiduje się wahania z przewagą wzrostów poziomu wody, związanych ze spływem

wody z górnej części zlewni - w strefie wody średniej i wysokiej. 

Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego  przewiduje się: początkowo wzrosty stanu

związane ze spływem wody opadowej, w następnych dniach wahania – w strefie wody wysokiej,

miejscami  w  średniej.  Lokalnie  poziom  wody  może  zostać  zakłócony  pracą  urządzeń

hydrotechnicznych. 

Obecne  przekroczenia  stanów  ostrzegawczych  i  stanu  alarmowego  będą  się  utrzymywały.

Prognozuje się dalsze wzrosty i przekroczenie stanu alarmowego również na Bzurze w Żukowie

oraz stanu ostrzegawczego na Drzewiczce w Odrzywole i na Jeziorce w Piasecznie. 

Opracowanie: dyżurny hydrolog Marianna Tyniec
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