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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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, później nastąpi wzrost temperatury do około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowy i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, przed
południem również deszczu ze śniegiem. Rano możliwe opady deszczu marznącego powodującego
gołoledź. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 16.02.2018 do godz. 19:30 dnia 17.02.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Wiatr słaby,
zachodni i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, zmienny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 15.02.2018 do godz. 19:30 dnia 16.02.2018
W nocy Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżu z ośrodkiem nad Islandią. Z zachodu
do centrum kraju przemieści się mało aktywny front okluzji. W dzień strefa frontu
atmosferycznego będzie przemieszczać się dalej na wschód, nad południową Szwecją utworzy
się wtórny, płytki ośrodek niżowy, a po południu nad południowy zachód Polski nasunie się
słaby klin wyżowy. Napływać będzie powietrze polarne morskie.
Ciśnienie: na północnym wschodzie będzie powoli spadać, na pozostałym obszarze - w nocy
spadek, w dzień wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 16.02.2018 do godz. 19:30 dnia 17.02.2018
Polska będzie pomiędzy płytkim niżem z ośrodkiem przemieszczającym się znad Bałtyku nad
Łotwę oraz słabym wyżem z centrum przemieszczającym się znad południowych Niemiec nad
Rumunię. Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie nieznacznie wahać się.
prognozę 5858/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Paweł Żuchowski, dnia 2018-02-15 12:00
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

