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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: dodania zjawiska mgły na bieżący dzień
Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.03.2021 do godz. 19:30 dnia 25.03.2021
Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego
i całkowitego. Silne zamglenia, miejscami, głównie nad morzem, mgła ograniczająca
widzialność do 300 m. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do
12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.03.2021 do godz. 19:30 dnia 26.03.2021

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200
m. Lokalnie możliwe, głównie nad ranem, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od
2°C do 5°C, na wschodzie lokalnie spadek temperatury przy gruncie do -1°C. Wiatr słaby,
z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, nad samym morzem około 11°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.03.2021 do godz. 19:30 dnia 27.03.2021
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami słabe przelotne opady
deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, rano okresami umiarkowany
i porywisty, południowy i południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po
południu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C, tylko nad samym
morzem około 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad
morzem w porywach do 75 km/h, południowy i południowo-zachodni szybko skręcający na
zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 25.03.2021 do godz. 19:30 dnia 26.03.2021

Polska będzie w zasięgu wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego, w powietrzu polarnym morskim.
Ciśnienie bez większych zmian.
Ważność od godz. 19:30 dnia 26.03.2021 do godz. 19:30 dnia 27.03.2021

Polska będzie pod wpływem zatoki z chłodnym frontem atmosferycznym, związanej z niżem
znad Morza Norweskiego. Tylko początkowo, na krańcach południowo-wschodnich, zaznaczy się
wpływ wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne
morskie. Spadek, a potem wzrost ciśnienia.
prognozę 53418/2021 opracował synoptyk dyżurny Małgorzata Bachmatiuk, dnia 2021-03-25 13:04

strona 1 z 2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie
70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 10
tel: 914342012, fax: 914691785
email: meteo.szczecin@imgw.pl
www: www.imgw.pl

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