Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 31.03.2018 do godz. 19:30 dnia 01.04.2018
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Początkowo
możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 12 mm. Temperatura minimalna od
3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad ranem w porywach do 55 km/h, początkowo
południowy, później skręcający na północno-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni
i północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.04.2018 do godz. 19:30 dnia 02.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady początkowo
deszczu, później deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane, okresami duże. Miejscami
słabe opady początkowo deszczu ze śniegiem, potem deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C
do 9°C. Wiatr umiarkowany, przed południem porywisty, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 31.03.2018 do godz. 19:30 dnia 01.04.2018
W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem niżu z układem frontów
atmosferycznych. W nocy ośrodek niżowy przemieści się znad Śląska nad Podlasie, jutro nad
Białoruś. Początkowo przeważający obszar kraju będzie w ciepłej polarnej morskiej masie
powietrza, jedynie nad regionami zachodnimi będzie chłodniejsze powietrze. Stopniowo, za
przemieszczającym się na wschód pofalowanym frontem atmosferycznym, z północnego zachodu,
napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jedynie krańce północno-wschodnie do
końca dnia pozostaną w ciepłej masie powietrza. W nocy spadek lub wahania ciśnienia,
jutro wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.04.2018 do godz. 19:30 dnia 02.04.2018
Podczas kolejnej doby Polska będzie na skraju niżu, którego ośrodek będzie przemieszczać
się znad Białorusi nad Finlandię. Z północnego zachodu będzie napływać chłodne powietrze
polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.
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