
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 06.01.2015 do godz. 19:30 dnia 07.01.2015   

   W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura
minimalna od -10°C do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
  W dzień zachmurzenie duże. Po południu miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna
od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2015 do godz. 19:30 dnia 08.01.2015   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze
śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -5 do
-3°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, przed południem marznącego
i powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr początkowo słaby,
później umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 06.01.2015 do godz. 19:30 dnia 07.01.2015   

Polska centralna i wschodnia znajdować się będzie pod wpływem wyżu którego centrum
przemieści się znad wschodniej Polski nad Białoruś i Ukrainę, Polska zachodnia znajdzie
się pod wpływem nasuwającej się znad Niemiec płytkiej zatoki związanej z niżem znad
Skandynawii. W ciągu dnia nad zachodnią częścią kraju zacznie oddziaływać strefa frontu
okluzji. Polska będzie w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza, w ciągu dnia nad
krańce zachodnie zacznie napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie. W nocy niewielkie
wahania ciśnienia, w ciągu dnia od zachodu kraju ciśnienie zacznie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2015 do godz. 19:30 dnia 08.01.2015   

W ciągu następnej doby wyż znad Białorusi i Ukrainy odsunie się na południowy wschód nad
wschodnią Rumunię, natomiast płytka zatoka z rozmywającym się frontem okluzji przemieści
się nad wschodnią połowę kraju. W ciągu dnia znad Niemiec nasunie się kolejna zatoka
związana z niżem znad Islandii. Napływać będzie coraz cieplejsze powietrze
polarno-morskie. Nastąpi spadek ciśnienia, jedynie w nocy na południowym wschodzie stan
stały.
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