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Południowy wschód: jaka pogoda w kolejnym tygodniu?
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Tegoroczne żniwa powoli dobiegają końca. Choć większość
rolników uporała się już ze zbiorami ziarna, sprawdzamy jaka
pogoda czeka tych gospodrarzy z południowego wschodu, którzy
jeszcze kończą prace.
W tym roku pogoda nieraz płatała rolnikom figle. Powracające co kilka dni opady i burze wielokrotnie
uniemożliwiały dokończenie żniw. Gospodarze, którzy kończą właśnie zbiory, mają przed sobą
kilka słonecznych dni.
– W sobotę i niedzielę będzie pięknie i pogodnie. W poniedziałek też słonecznie, ale zachmurzenie
wzrośnie. Temperatura maksymalna może przekroczyć w ciągu dnia 30°C i osiągnąć nawet 32°C,
zapowiadają się upały, są wydane ostrzeżenia meteorologiczne na ten okres. Natomiast
w nocy odpoczniemy od tego upału, bo temperatura będzie wynosić od 13 do 17°C. Z tym, że
w poniedziałek już w Małopolsce w drugiej części dnia może zacząć się chmurzyć i pojawią się
przelotne opady deszczu i burze. Tymczasem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do końca dnia
będzie pięknie i pogodnie – prognozuje Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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Niestety w nadchodzącym tygodniu również będzie kapryśna.

Niestety, pogoda we wtorek zdecydowanie się pogorszy.
–We wtorek przechodzić będzie front atmosferyczny, zachmurzenie wzrośnie do
umiarkowanego i dużego. Będzie padać przelotny deszcz, te opady miejscami mogą być
silniejsze, tak samo jak burze, które w poniedziałek już się pojawią na zachodzie regionu.
Temperatura się zdecydowanie obniży. Prognozujemy we wtorek maksymalnie od 22 do 24°C,
tylko na samych krańcach południowo-wschodnich może być jeszcze 25°C. To będzie ten jeden
dzień z dużą ilością chmur i opadami deszczu, bo od środy przewidujemy poprawę pogody –
przewiduje Anna Nemec.
W piątek znowu może być upalnie, zwłaszcza na Podkarpaciu, tutaj może być nawet powyżej
30°C.
Anna Nemec z IMGW

Na powrót słonecznej aury nie będzie jednak trzeba długo czekać.
– Od środy prognozujemy mniej opadów, będzie dużo słońca, zachmurzenie małe. Będzie
z każdym dniem coraz cieplej. W środę temperatura będzie się wahać od 23 do 25°C, w czwartek
od 25 do 27°C. Natomiast w piątek znowu może być upalnie, zwłaszcza na Podkarpaciu, tutaj
może być nawet powyżej 30°C. Na Małopolsce i Lubelszczyźnie ok. 28–29°C – dodaje
pani synoptyk.

Powiązane: Opolszczyzna: jaka pogoda czeka kończących żniwa?
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