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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Ważność: od godz. 13:30 dnia 03.03.2021 do godz. 19:30 dnia 03.03.2021
Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.
Lokalnie mogą utrzymywać się silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m.
Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, wzmagający się okresami do
umiarkowanego, przeważnie południowy i południowo-zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 03.03.2021 do godz. 19:30 dnia 04.03.2021
W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, stopniowo od północy województwa wzrastające do
dużego i całkowitego. Miejscami możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca
widzialność lokalnie do 200 m. Nad ranem miejscami, głównie na północy, słabe, przelotne
opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu. Temperatura minimalna od -1°C
do 0°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, lokalnie, zwłaszcza nad ranem,
porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza po południu i wieczorem.
Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura maksymalna
od 2°C do 5°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni
i północno-zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 04.03.2021 do godz. 19:30 dnia 05.03.2021
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Nad ranem na
północy miejscami możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C.
Spadek temperatury poniżej 0°C może spowodować oblodzenie mokrych nawierzchni dróg
i chodników. Wiatr na ogół umiarkowany, początkowo także porywisty, w drugiej połowie
nocy okresami słabnący, północny.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe przelotne opady
śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami
porywisty, północy i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 03.03.2021 do godz. 19:30 dnia 04.03.2021
Nad Polskę nasunie się zatoka niżowa związana z niżem znad północno-zachodniej Rosji.
Z północy na południe będzie stopniowo przemieszczał się chłodny front atmosferyczny.
Przed frontem zalega ciepła i przetransformowana masa powietrza, a za frontem,
z północnego zachodu, zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie
będzie spadać.
Ważność od godz. 19:30 dnia 04.03.2021 do godz. 19:30 dnia 05.03.2021
Front chłodny związany z niżem znad północno-zachodniej Rosji będzie przemieszczać się
dalej na południe, stopniowo poza granice kraju. Za nim będzie rozbudowywać się klin wyżu
znad Wysp Brytyjskich. Z północy napłynie powietrze arktyczne. Ciśnienie będzie rosnąć.
prognozę 39577/2021 opracował synoptyk dyżurny Karolina Kierklo, dnia 2021-03-03 12:01
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl.

