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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Ważność: od godz. 13:30 dnia 05.03.2021 do godz. 19:30 dnia 05.03.2021
Po południu zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady
śniegu, lokalnie może spaść do 5 cm śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, na północy regionu okresami porywisty, północny i północno-zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.03.2021 do godz. 19:30 dnia 06.03.2021
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura
minimalna od -6°C do -3°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 słabnący, zachodni i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Rano
temperatura poniżej 0°C może spowodować miejscami oblodzenie nawierzchni dróg
i chodników. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i dość silny, po południu wzmagający
się okresami do porywistego, na północnym zachodzie regionu w porywach do 60 km/h,
z kierunków zachodnich.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 06.03.2021 do godz. 19:30 dnia 07.03.2021
W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, od północy regionu wzrastające do dużego, aż
do wystąpienia opadów śniegu przemieszczających się z zachodu na wschód regionu.
Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach,
zwłaszcza na północy regionu wzmagający się do 80 km/h, przeważnie zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, z postępującymi od północy większymi przejaśnieniami.
Przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnie na zachodzie deszczu.
Miejscami, zwłaszcza na północy opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost
pokrywy śnieżnej lokalnie do 15 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, wieczorem stopniowo słabnący, zachodni
i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 05.03.2021 do godz. 19:30 dnia 06.03.2021
Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum głównym nad Wyspami Brytyjskimi. W dzień, do
krańców północnych, przybliży się front ciepły, związany z niżem znad północnej
Finlandii. Z północy napływać będzie powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie
wzrośnie, a po południu zacznie spadać.
Ważność od godz. 19:30 dnia 06.03.2021 do godz. 19:30 dnia 07.03.2021
Północna Polska będzie na skraju niżu znad Finlandii; z północy ku centrum przemieszczać
się będzie układ frontów atmosferycznych, związanych z tym niżem. Z kolei Polska
południowa będzie na skraju wyżu z centrami w rejonie Morza Czarnego. Pozostaniemy
w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego. Spadek ciśnienia.
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