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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2018 do godz. 19:30 dnia 31.01.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego.
Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni
i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach
do 60 km/h, południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2018 do godz. 19:30 dnia 01.02.2018
W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od
2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni
i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do
6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2018 do godz. 19:30 dnia 31.01.2018
W nocy Polska będzie pod wpływem przemieszczającego się z zachodu na wschód klina
wyżowego, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Na wschodzie kraju ciśnienie nieznacznie
wzrośnie, na pozostałym obszarze początkowo małe wahania, później spadek.
W dzień klin wyżowy odsunie się na wschód, a od zachodu nasunie się rozległa zatoka niżu
z ośrodkiem w rejonie Szetlandów i związany z nią ciepły front atmosferyczny, za którym
napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie dość szybko spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2018 do godz. 19:30 dnia 01.02.2018
Polska będzie pod wpływem układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Północnym i południową
Skandynawią. Przez obszar kraju, z zachodu na wschód, przemieści się układ frontów
atmosferycznych. Napływać będzie powietrze polarne morskie, początkowo ciepłe, później
chłodne. Na zachodzie kraju niewielkie wahania ciśnienia, na pozostałym obszarze w nocy
spadek ciśnienia, w dzień nieznaczny wzrost.
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