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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2018 do godz. 19:30 dnia 24.10.2018
W nocy zachmurzenie duże, miejscami z większymi przejaśnieniami. Okresami opady
deszczu. Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 15 mm, zwłaszcza na południu regionu.
Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu
stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr początkowo dość silny,
w porywach do 75 km/h, później stopniowo słabnący do umiarkowanego, po południu
w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.10.2018 do godz. 19:30 dnia 25.10.2018
W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po północy od zachodu regionu
wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. Temperatura minimalna
od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.
W dzień zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 70 km/h, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2018 do godz. 19:30 dnia 24.10.2018
Przeważająca część Polski będzie w zasięgu dość głębokiego niżu, który znad Estonii
przemieszczać się będzie na wschód, jedynie na południowym zachodzie w dzień zaznaczy się
skraj wyżu znad Atlantyku. Z centrum na południe przemieszczać się będzie front chłodny,
za którym z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W nocy
ciśnienie będzie spadać, w dzień zacznie rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.10.2018 do godz. 19:30 dnia 25.10.2018
Polska będzie na ogół w zasięgu niżów: w nocy znad Rosji, a w ciągu dnia wtórnego ośrodka
niżowego, przemieszczającego się znad Szwecji ku Litwie. Z ośrodkiem tym związany będzie
układ frontów atmosferycznych. Przejściowo z zachodu napłynie cieplejsze powietrze
polarne morskie, pod koniec dnia z północnego zachodu zacznie napływać powietrze chłodne,
polarne morskie. W nocy wahania ciśnienia, w dzień będzie spadać.
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