
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 04.03.2021 do godz. 19:30 dnia 04.03.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, wysoko
w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni,
skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, 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 całkowite. Opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem,
a następnie w opady śniegu. Suma opadów wyniesie do 10 mm, a w centralnej i południowej
części województwa miejscami do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej na południu województwa
miejscami do 5 cm. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -3°C
do 0°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -3°C. Spadek temperatury nad ranem spowoduje
miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, nad
ranem miejscami porywisty, północny. Wysoko w Beskidach wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 70 km/h, zachodni, skręcający na północny, miejscami powodujący zawieje
śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże, po południu postępujące od północy większe przejaśnienia.
Opady śniegu, od północy województwa stopniowo słabnące i zanikające. Przyrost pokrywy
śnieżnej na południu województwa, miejscami do 8 cm. Temperatura maksymalna od 2°C do
4°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach -4°C do -2°C. Temperatura
maksymalna w górach wystąpi rano, potem spadek temperatury, wieczorem w Beskidach około
-9°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny. W górach wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.03.2021 do godz. 19:30 dnia 06.03.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura
minimalna od -4°C do -2°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C, wysoko w Beskidach od
-11°C do -9°C. Spadek temperatury nad ranem spowoduje miejscami zamarzanie mokrych
nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby, północno-zachodni. W górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 60 km/h, północny, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu.
Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko
w Beskidach -8°C do -5°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W górach wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północny, powodujący zawieje i zamiecie
śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 04.03.2021 do godz. 19:30 dnia 05.03.2021   

  W nocy Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad
północno-zachodniej Rosji, w strefie przemieszczającego się z północy na południe
chłodnych frontów atmosferycznych. W dzień za frontem zacznie rozbudowywać się klin wyżu
znad Wysp Brytyjskich. Z północy napłynie powietrze arktyczne. Przewiduje się wzrost
ciśnienia.
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Ważność od godz. 19:30 dnia 05.03.2021 do godz. 19:30 dnia 06.03.2021   

  Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. W dzień nad północne
obszary kraju nasunie się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. W nocy
pozostaniemy w powietrzu arktycznym, w dzień zacznie napływać powietrze polarne morskie.
W nocy stan stały, w dzień wolny spadek ciśnienia.

prognozę 40213/2021 opracował synoptyk dyżurny Adam Michniewski, dnia 2021-03-04 12:36 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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