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Попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
5 лютого у Житомирі та області небезпечних явищ не очікується

Прогноз погоди на 5 лютого
Хмарно. Переважно без опадів, лише ввечері у Житомирі та південних
районах області невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці по області
місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек. Температура повітря
по області вночі від 1º тепла до 4о морозу, вдень від 1о морозу до 4о тепла.
У Житомирі вночі 0-2о морозу, вдень 0-2о тепла.
Прогноз погоди на 6-7 лютого
06.02: хмарно з проясненнями. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень без
істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний,
5-10 м/сек. Температура повітря вночі від 2º тепла до 3о морозу, вдень
0-5о тепла.
07.02: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних
напрямків, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень
0-5о тепла.
Прогноз погоди на 8-9 лютого
Хмарно з проясненнями. Вночі 9 лютого невеликий сніг, в решту часу без
істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/сек. Температура повітря
вночі 1-6о морозу, вдень від 1о морозу до 4о тепла.

Багаторічні значення по м. Житомиру за 03.02-04.02.19р.
(за даними спостережень метеостанції Житомир з 1945 по 2018 роки)
Середня температура повітря
-5.2º С
о
Мінімальна температура повітря
спостерігалась в 1956 році
-26.3
о
Максимальна температура повітря
спостерігалась в 2002 році
14.6

Огляд погоди з 08 год. 3 лютого до 08 год. 4 лютого 2019 року
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Протягом минулих трьох діб на Житомирщині було без істотних опадів.
Вітер був південних напрямків, 6-11 м/сек. Середня добова температура повітря
3 лютого становила 2о (у Житомирі 2.0°) тепла, що вище норми на 6-7º.
Температура повітря вдень 3 лютого була 2-3о тепла, 4 лютого вночі 2º тепла.
Висота снігового покриву на переважній частині території області становить
2-5 см.
Станом на 08 год. 4 лютого радіаційний фон на більшій частині території
області знаходився в межах природного і становив 11-12 мкр/год, а в Коростені
17 мкр/год.
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