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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 06.02.2018 do godz. 19:30 dnia 07.02.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Temperatura
minimalna od -8°C do -5°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, południowo-wschodni
i południowy.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od południa regionu wzrastające do dużego
i tam po południu lub wieczorem miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do
3°C. Wiatr na ogół słaby, początkowo południowo-wschodni, później skręcający na
północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.02.2018 do godz. 19:30 dnia 08.02.2018
W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm
na południowym wschodzie regionu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby,
północno-wschodni i północny.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu, zwłaszcza na południowym wschodzie
regionu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny
i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 06.02.2018 do godz. 19:30 dnia 07.02.2018
W nocy Polska będzie na skraju wyżu znad Ukrainy, w arktycznej masie powietrza, jedynie
początkowo na północnym wschodzie zaznaczy się niż z ośrodkiem nad Zatoką Fińską. W dzień
od południowego zachodu zaznaczy się wpływ niżu z ośrodkiem nad Półwyspem Apenińskim.
Z południa zacznie napływać cieplejsza, polarna morska masa powietrza. Przewiduje się na
północy kraju wahania ciśnienia, na południu spadek.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.02.2018 do godz. 19:30 dnia 08.02.2018
Północna Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, pozostała część kraju
będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Półwyspu Apenińskiego
przez Bałkany w kierunku Mołdawii, w polarnej morskiej masie powietrza, na północnym
zachodzie chłodniejszej, na południowym wschodzie cieplejszej. Przewiduje się na
wschodzie spadek ciśnienia, na zachodzie wzrost.
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