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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Ważność: od godz. 13:30 dnia 12.03.2021 do godz. 19:30 dnia 12.03.2021
Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady
deszczu, lokalnie krupy śnieżnej. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, na
terenie całego województwa okresami w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni
i zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 12.03.2021 do godz. 19:30 dnia 13.03.2021
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C.
Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny,
okresami silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, rano i pod wieczór miejscami większe przejaśnienia. Od
godzin południowych postępujące od zachodu w głąb województwa opady deszczu. Pod wieczór
na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 13.03.2021 do godz. 19:30 dnia 14.03.2021
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu
ze śniegiem. Początkowo miejscami burze. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny,
od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura
maksymalna od 5°C do 7°C, nad morzem 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
w porywach do 55 km/h, nad morzem początkowo dość silny, od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 60 km/h, stopniowo słabnący, z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 12.03.2021 do godz. 19:30 dnia 13.03.2021
Polska pozostanie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Morzem
Północnym. W nocy z piątku na sobotę, z zachodu na wschód kraju przemieści się wtórny
front atmosferyczny, natomiast w dzień nad zachodnie krańce nasunie się strefa ciepłego
frontu atmosferycznego. Z zachodu będzie napływała polarna morska masa powietrza.
Ciśnienie będzie spadało.
Ważność od godz. 19:30 dnia 13.03.2021 do godz. 19:30 dnia 14.03.2021
Polska będzie w zasięgu niżu którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego przez
Wyspy Duńskie nad Bałtyk. W nocy z soboty na niedzielę z zachodu na wschód kraju
przemieści się układ frontów atmosferycznych za którym napłynie chłodna polarna morska
masa powietrza. Ciśnienie powoli będzie rosło.
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