
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 06.03.2021 do godz. 19:30 dnia 06.03.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w rejonach górskich
jeszcze okresami duże i tam możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C
do 3°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach -8°C do -5°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni, mogący jeszcze
powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 06.03.2021 do godz. 19:30 dnia 07.03.2021   

  W nocy początkowo bezchmurnie potem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura
minimalna od -6°C do -4°C, w rejonach podgórskich od -8°C do -4°C, w dolinach górskich
lokalnie spadek temperatury do -10°C, wysoko w Beskidach od -10°C do -8°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, na północy województwa miejscami porywisty, zachodni
i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60
km/h, zachodni i północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, w centralnej oraz północnej części województwa
wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach
podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach -8°C do -5°C. Wiatr umiarkowany, porywisty,
zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 07.03.2021 do godz. 19:30 dnia 08.03.2021   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące od północy regionu słabe opady
śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C,
wysoko w Beskidach od -8°C do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni
i północno-zachodni.
   W dzień zachmurzenie duże z opadami głównie śniegu. Przejściowo opady mogą być
o natężeniu umiarkowanym. Po południu od północy województwa postępujące większe
przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do
2°C, wysoko w Beskidach -7°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany skręci na kierunki
północne. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni,
powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 06.03.2021 do godz. 19:30 dnia 07.03.2021   

Polska będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, związanej z niżem znad Finlandii.
W ciągu dnia z północy na południe kraju będzie przemieszczał się chłodny front
atmosferyczny. Przejściowo nad Polską będzie zalegała polarna morska masa powietrza, po
przejściu frontu napłynie świeże, arktyczne powietrze. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 07.03.2021 do godz. 19:30 dnia 08.03.2021   

W nocy Polska będzie jeszcze w zasięgu zatoki niżu, którego ośrodek znad Finlandii
przemieści się nad Rosję, a w południowej połowie kraju zaznaczy się strefa chłodnego
frontu atmosferycznego. W dzień nad Polską rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia,
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a oddziaływanie frontu będzie widoczne jedynie na krańcach południowych. Nadal będzie
napływała arktyczna masa powietrza.  Ciśnienie będzie rosło.

prognozę 41431/2021 opracował synoptyk dyżurny Krzysztof Jania, dnia 2021-03-06 12:20 

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