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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 06.01.2018 do godz. 19:30 dnia 07.01.2018
W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Głównie po północy
wystąpią słabe opady deszczu. Miejscami, głównie na południu województwa, wystąpią mgły
ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby,
początkowo zmienny, później północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu. Nad ranem na południu województwa
miejscami utrzymywać się będzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura
maksymalna od 5°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2018 do godz. 19:30 dnia 08.01.2018
W nocy zachmurzenie duże. Na południu województwa słabe opady deszczu ze śniegiem
i śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże. Na południu województwa miejscami słabe opady deszczu ze
śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-wschodn i wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 06.01.2018 do godz. 19:30 dnia 07.01.2018
W nocy Polska będzie w siodle barycznym pomiędzy: niżami jednym nad Finlandią a drugim
nad Hiszpanią i wyżami znad Szkocji i Turcji. W ciągu dnia Polska przejdzie pod wpływ
wyżu, który znad Szkocji rozbudowuje się w kierunku Danii. Na południu kraju zaznaczy się
wpływ zachmurzenia frontu ciepłego. Napłynie powietrze polarne morskie, na północy
chłodniejsze, a na południu cieplejsze. Wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2018 do godz. 19:30 dnia 08.01.2018
Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znad zachodniego Bałtyku przemieści
się nad Pomorze. Napłynie powietrze polarne morskie, na północnym wschodzie chłodniejsze,
na południowym zachodzie cieplejsze. Dalszy wzrost ciśnienia.
prognozę 680/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-01-06 11:53
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

