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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 26.01.2018 do godz. 19:30 dnia 27.01.2018
W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później od zachodu województwa
wzrastające do dużego. Nad ranem na krańcach zachodnich województwa słabe opady deszczu
lub mżawki. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura
minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu lub mżawki. Silne zamglenia,
lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C.
Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.
ważność od godz. 19:30 dnia 27.01.2018 do godz. 19:30 dnia 28.01.2018
W nocy zachmurzenie duże, po północy z większymi przejaśnieniami. Początkowo słabe
opady deszczu lub mżawki, silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400
m. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, nad ranem umiarkowany, na południu
województwa porywisty, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od
7°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 26.01.2018 do godz. 19:30 dnia 27.01.2018
Zatoka niżowa wraz z frontem chłodnym przemieści się przez obszar Polski z zachodu na
wschód, w nocy dotrze do centrum kraju, a w dzień nad regiony południowo-wschodnie.
Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.
Wystąpi wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 27.01.2018 do godz. 19:30 dnia 28.01.2018
Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. W nocy południowa
część kraju będzie pod wpływem klina wyżowego. W dzień przez obszar kraju przemieści się
zatoka niżowa z frontem okluzji. Z zachodu napływać będzie polarna morska masa powietrza,
w nocy chłodna, w dzień cieplejsza.
W nocy wystąpi niewielki wzrost ciśnienia, a w dzień spadek.
prognozę 3251/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-01-26 11:49
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

