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KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY

Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu

Obszar Opolskie

PROGNOZA POGODY NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność od godz. 19:30 dnia 15.02.2012     do     godz. 19:30 dnia 16.02.2012

Przebieg W nocy zachmurzenie całkowite. Opady śniegu, okresami o natężeniu
umiarkowanym, a na Płaskowyżu Głubczyckim przejściowo także silnym.
Przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 8 cm, miejscami
około 12 cm, a na Płaskowyżu Głubczyckim od 6 cm do 12 cm, miejscami
około 18 cm. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C°C. Wiatr
początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, później słabnący do
umiarkowanego, powodujący zawieje i zamiecie, północno-zachodni
i północny.
   W dzień zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady śniegu,
wieczorem stopniowo zanikające. Przewidywany przyrost pokrywy
śnieżnej na Płaskowyżu Głubczyckim od 2 cm do 5 cm, miejscami około
8 cm. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany
i słaby, północny skręcający na zachodni.

PROGNOZA POGODY NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność od godz. 19:30 dnia 16.02.2012     do     godz. 19:30 dnia 17.02.2012

Przebieg W nocy początkowo zachmurzenie przeważnie umiarkowane, później
wzrastające do całkowitego, aż do wystąpienia opadów śniegu.
Temperatura minimalna od -9°C do -7°C wystąpi przed północą. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
   W dzień zachmurzenie duże. Początkowo opady śniegu, okresami
o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej
miejscami około 5 cm. Później opady śniegu z deszczem przechodzące
w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Temperatura
maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
zachodni.
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Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z
bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
   Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres meteo.mok@imgw.pl.


