SERVICIUL REGIONAL de
PROGNOZĂ a VREMII SIBIU

DATA: 03.12.2016
BULETIN NIVOMETEOROLOGIC
- valabilă pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) emisă pentru perioada 03 decembrie 2016 ora 20 – 05 decembrie 2016 ora 20
PESTE 1800 m
SUB 1800 m
FĂGĂRAŞ

RISC ÎNSEMNAT (3)

RISC MODERAT (2)

BUCEGI

RISC ÎNSEMNAT (3)

RISC MODERAT (2)

STAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ în data de 03.12.2016, ora 14:
În ultimele 24 de ore a nins viscolit în întreaga zonă montană. Vântul a suflat moderat, cu intensificări
temporare până la tare, din sector predominant nord-vestic, cu viteze maxime la rafală de 90-95 km/h,
viscolind sau spulberând zăpada. Stratul de zăpadă a crescut cu peste 15 cm în platformele staţiilor
meteorologice din zonele înalte ale zonei monitorizate. Datorită vântului puternic, s-au format depozite
însemnate de zăpadă în zonele adăpostite, care depăşesc 1 metru înălţime. S-a semnalat frecvent ceaţă,
asociată şi cu depunere de chiciură. La ora 14, stratul de zăpadă măsura 97 cm la Bâlea-Lac, 23 cm la
Vf.Omu, 20 cm la Sinaia, 19 cm Predeal şi 11 cm la Fundata.
EVOLUŢIA VREMII ÎN INTERVALUL: 03.12.2016 ora 20 – 04.12.2016 ora 20
Vremea va fi rece, geroasă noaptea în întreaga zonă montană, iar ziua şi la altitudini mai mari de
1800 metri. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea, când va mai ninge slab. Vântul va mai prezenta
intensificări din sector predominant nord-vestic, mai ales în cursul nopţii, cu rafale ce pot depăşi 70-80 km/h
pe creste, viscolind sau spulberând ninsoarea. Se va semnala ceaţă, asociată şi cu depunere de chiciură.
Peste 1800 m: temperaturi minime: -20 la -16 gr.C; temperaturi maxime: -15 la -9 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -16 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -9 la -4 gr.C
Izoterma 0 grade: la nivelul solului
Izoterma de -10 grade: în jur de 1800 m
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant nord-vestic, cu viteze de 70-80 km/h
INTERVALUL: 04.12.2016 ora 20 – 05.12.2016 ora 20
Vremea se va menţine rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi
moderat, cu intensificări izolate.
Peste 1800 m: temperaturi minime: -18 la -13 gr.C; temperaturi maxime: -8 la -4 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -13 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -4 la 0 gr.C
rma 0 grade: la nivelul solului până spre sfârşitul intervalului, când va urca la 400 m
Izoterma de -10 grade: în urcare, de la 1800 la 3400 m
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant nord-vestic, cu viteze de 50-70 km/h
STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ
La altitudini mai mari de 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3): Zăpada depusă este uşoară, de tip pulver. În
următorul interval, aceasta se va tasa, atât sub acţiunea propriei greutăţi, cât şi a insolaţiei diurne. În interior
se regăsesc şi cristale de măzăriche, ce pot favoriza alunecarea straturilor interne şi conduce la declanşarea
avalanşelor., Zăpada uşor umezită de la suprafaţă, poate îngheţa noaptea, formând cruste subţiri. Pe
numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă va fi instabil datorită mai ales cristalelor de
măzăriche, între care nu există coeziune, astfel încât riscul declanşării avalanşelor va fi însemnat, chiar în
condiţiile unei slabe supraîncărcări. Sunt posibile unele declanşări spontane.
La altitudini mai mici de 1800 m RISC MODERAT (2): stratul de zăpadă este mai redus, dar pe văi şi în
zonele adăpostite sunt formate acumulări mai însemnate de zăpadă. Stratul este mediu stabilizat, declanşările
de avalanşe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mai mari şi pe pantele suficient de înclinate.
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