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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.01.2018 do godz. 19:30 dnia 24.01.2018
W nocy zachmurzenie duże, przejściowo z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe
słabe opady śniegu lub mżawki. Nad ranem postępujące od zachodu regionu słabe opady
deszczu. Lokalnie możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od
-2°C do 0°C. Wiatr słaby, nad ranem okresami umiarkowany, z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie duże, po południu lub wieczorem z większymi przejaśnieniami.
Miejscami słabe opady deszczu. Rano możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź.
Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu regionu
okresami porywisty, z kierunków południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2018 do godz. 19:30 dnia 25.01.2018
W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Wiatr
na ogół umiarkowany, porywisty, na południu regionu w porywach do 65 km/h, z kierunków
południowych.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr
początkowo umiarkowany, w porywach do 60 km/h, po południu słaby i umiarkowany,
z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.01.2018 do godz. 19:30 dnia 24.01.2018
W nocy Polska znajdzie się pod wpływem zatoki związanej z rozległym niżem znad północnego
Atlantyku, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Nad zachodnią część kraju nasunie się
strefa frontu atmosferycznego, za którym z zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne
morskie.
W ciągu dnia ciepły front przemieszczać się będzie stopniowo na wschód, poza granice
kraju, a nad północną Polskę dotrze strefa kolejnego frontu atmosferycznego, za którym
przejściowo napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Nad pozostałą część kraju
napływać będzie cieplejsze powietrze z południowego zachodu.
Prognozuje się spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.01.2018 do godz. 19:30 dnia 25.01.2018
W ciągu kolejnej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego niżu znad północnego
Atlantyku i Skandynawii. Z północnego zachodu do centrum kraju dotrze pofalowany front
chłodny, za którym napłynie chłodniejsza masa powietrza. Nad pozostałą część kraju nadal
napływać będzie cieplejsze powietrze z południowego zachodu.
W nocy wolny spadek, w dzień wahania ciśnienia.
prognozę 2877/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-01-23 12:10
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

