
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 14.06.2016 do godz. 19:30 dnia 15.06.2016   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo przelotne opady deszczu,
lokalnie burze. Po północy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura
minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, aż
do wystąpienia burz i opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana
wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do
24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni, podczas burz
w porywach do 65 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 15.06.2016 do godz. 19:30 dnia 16.06.2016   

  W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające opady deszczu. Później rozpogodzenia
i miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10°C do
12°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.
  W dzień początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później okresami wzrastające do
dużego. Po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura maksymalna od
24°C do 26°C. Wiatr słaby, zmienny, podczas burz w porywach do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 14.06.2016 do godz. 19:30 dnia 15.06.2016   

Polska pozostanie w obszarze rozległego niżu z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi
i Ukrainą, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać
będzie ciepłe, polarno-morskie powietrze.
Przewiduje się niewielkie wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 15.06.2016 do godz. 19:30 dnia 16.06.2016   

W ciągu kolejnej doby, niż znad Ukrainy w nocy przemieści się nad północną Polskę
i państwa nadbałtyckie, a w dzień nad Zatokę Fińską. Na południowym wschodzie Polski
rozbuduje się słaby klin wyżowy. Nadal z południowego zachodu napływać będzie ciepłe
i wilgotne powietrze polarno-morskie.
Przewiduje się wolny wzrost ciśnienia.

prognozę 19826/2016 opracował synoptyk dyżurny Maria Orawczak, dnia 2016-06-14 12:45 
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