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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Ważność: od godz. 13:30 dnia 27.01.2022 do godz. 19:30 dnia 27.01.2022
Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad
morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h,
południowo-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią wieczorem.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.01.2022 do godz. 19:30 dnia 28.01.2022
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie
śniegu. Miejscami wysokość opadów do 10 mm. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 30
km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni, po północny skręcający na
północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo na
wschodzie przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C
do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem w porywach do
65 km/h, stopniowo słabnący, północno-zachodni.
Ważność: od godz. 19:30 dnia 28.01.2022 do godz. 19:30 dnia 29.01.2022
W nocy zachmurzenie duże. Nad ranem na zachodzie słabe opady deszczu ze śniegiem
i śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, nad morzem około 1°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, nad ranem nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami
wysokość opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią
wieczorem.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
Ważność od godz. 19:30 dnia 27.01.2022 do godz. 19:30 dnia 28.01.2022
Polska będzie w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Łotwy na wschód, nad Rosję.
W nocy od centrum kraju na południowy wschód przemieści się front chłodny, za nim
z północy na południe, głównie w dzień, będzie wędrował front okluzji. Z północnego
zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie przeważnie
spadać, w dzień będzie szybko rosnąć.
Ważność od godz. 19:30 dnia 28.01.2022 do godz. 19:30 dnia 29.01.2022
W nocy nad Polską przejściowo rozbuduje się klin wyżu znad Europy Zachodniej. W dzień
Polska dostanie się pod wpływ głębokiego niżu z ośrodkami nad Skandynawią, a z zachodu na
wschód kraju przemieści się strefa frontu ciepłego. Będziemy w chłodnym powietrzu
polarnym, a za frontem napłynie ciepła masa powietrza polarnego morskiego. W nocy
ciśnienie będzie rosnąć, w dzień będzie gwałtownie spadać.
prognozę 16136/2022 opracował synoptyk dyżurny Wojciech Szulc, dnia 2022-01-27 12:25
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres meteo.mok@imgw.pl.
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