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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 29.01.2018 do godz. 19:30 dnia 30.01.2018
W nocy zachmurzenie duże, początkowo na południu regionu z większymi przejaśnieniami.
Później okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 4°C. Wiatr umiarkowany
i dość silny, okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w wyższych
partiach regionu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni
i północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2018 do godz. 19:30 dnia 31.01.2018
W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr
początkowo umiarkowany, zachodni, później słaby, skręcający na południowy.
W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, aż
do wystąpienia po południu opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, na Płaskowyżu Głubczyckim w porywach do 55 km/h,
południowy i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.01.2018 do godz. 19:30 dnia 30.01.2018
W nocy z centrum na południe kraju będzie się przemieszczał front atmosferyczny, związany
z niżem przesuwającym się znad Bałtyku nad Estonię. Ciepłe powietrze polarne morskie
zostanie wyparte przez chłodniejsze polarne morskie. Po początkowym spadku ciśnienia,
w drugiej połowie nocy nastąpi jego wzrost.
W dzień nad Polską z południowego zachodu rozbuduje się klin wyżowy związany z wyżem znad
Atlantyku i Zatoki Biskajskiej, jedynie północny wschód kraju pozostanie w zasięgu niżu,
odsuwającego się nad Zachodnią Rosję. Nadal napływać będzie chłodne powietrze polarne
morskie. Nastąpi wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2018 do godz. 19:30 dnia 31.01.2018
W nocy Polska pozostanie w zasięgu wyżu znad Atlantyku i Południowej Europy, w chłodnym
powietrzu polarnym morskim. Nastąpi dalszy wzrost ciśnienia.
W dzień Polska przejdzie pod wpływ niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim i związanego
z nim ciepłego frontu atmosferycznego, za którym z zachodu zacznie przejściowo napływać
cielejsze powietrze polarne morskie. Nastąpi spadek ciśnienia.
prognozę 3663/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-01-29 12:20
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

