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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 14.02.2018 do godz. 19:30 dnia 15.02.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 15.02.2018 do godz. 19:30 dnia 16.02.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, po północy wzrastające od zachodu województwa do
dużego. Nad ranem opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy deszcz marznący
powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, wystąpi w pierwszej połowie
nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, przed
południem również deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź,
wieczorem opady zanikające. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 14.02.2018 do godz. 19:30 dnia 15.02.2018
W nocy Polska południowa będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej związanej
z wypełniającym się niżem z ośrodkiem nad Morzem Czarnym, północna część kraju będzie pod
wpływem klina wyżowego. W dzień Polska przejdzie pod wpływ klina wyżowego związanego
z wyżem z centrum nad północną Rosją, pod koniec dnia na zachodzie zaznaczy się wpływ
płytkiej zatoki niżowej związanej z głębokim i rozległym niżem z ośrodkiem w rejonie
Islandii. Nad Polskę będzie napływać ta sama dość wilgotna masa powietrza polarnego.
Ciśnienie będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 15.02.2018 do godz. 19:30 dnia 16.02.2018
Polska będzie w zatoce niżu znad Islandii a w ciągu dnia wtórnego ośrodka niżowego znad
południowej Szwecji. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front okluzji. Napływa
powietrze polarne morskie. Wzrost ciśnienia.
prognozę 5715/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Kurowski, dnia 2018-02-14 11:45
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

