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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 15.03.2018 do godz. 19:30 dnia 16.03.2018
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem,
głównie na południu województwa. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany,
wschodni.
W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, po południu od zachodu
województwa przechodzące w śnieg. Okresami opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana
wysokość opadów od 5 mm do 10 mm, lokalnie 15 mm. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C
wystąpi w pierwszej połowie dnia, później nastąpi spadek do około -1°C wieczorem. Wiatr
umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni, przy opadach śniegu powodować może
zawieje śnieżne.
ważność od godz. 19:30 dnia 16.03.2018 do godz. 19:30 dnia 17.03.2018
W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, początkowo o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 8 cm. Temperatura minimalna od -7°C do
-5°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni, miejscami powodujący
zawieje śnieżne.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do
-2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, miejscami powodujący
zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 15.03.2018 do godz. 19:30 dnia 16.03.2018
Polska będzie pomiędzy rozległym, stacjonarnym wyżem z centrum nad środkową Szwecją oraz
płytkim niżem, który znad południowych Niemiec przemieści się nad południową Małopolskę.
Nad Polską utrzymywać będzie się strefa stacjonarnego frontu atmosferycznego, położonego
równoleżnikowo od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę. Front ten oddzielał będzie powietrze
pochodzenia arktycznego napływające na północ od niego od ciepłego powietrza polarnego
morskiego napływającego nad południe kraju.
Ciśnienie na północy kraju - stan stały, na pozostałym obszarze - spadek, na południu
dość szybki.
ważność od godz. 19:30 dnia 16.03.2018 do godz. 19:30 dnia 17.03.2018
Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrum początkowo nad środkową Szwecją,
później nad południową Norwegią, tylko w nocy nad południowym wschodem kraju zaznaczy się
jeszcze wpływ płytkiego niżu, przemieszczającego się znad Małopolski i Podkarpacia nad
Ukrainę. Front atmosferyczny będzie powoli przemieszczał się znad południa Polski nad
Czechy i Słowację. Obszar kraju pozostanie w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego,
jedynie krańce południowo-wschodnie początkowo w nocy będą jeszcze w ciepłym powietrzu
polarnym morskim.
Ciśnienie w nocy - wzrost, w dzień stan stały.
prognozę 9365/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-03-15 12:33
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

