SERVICIUL REGIONAL de
PROGNOZĂ a VREMII SIBIU

DATA: 30.05.2016
INFORMARE NIVOLOGICĂ
- pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) la peste 2000m altitudine în perioada 30 mai 2016 ora 21 – 02 iunie 2016 ora 21
PESTE 2000 m
BUCEGI

RISC MODERAT (2)

FĂGĂRAŞ

RISC REDUS (1)

1. CARACTERIZAREA VREMII din ULTIMELE 24 ORE şi STAREA STRATULUI de ZĂPADĂ:
Vremea a continuat să se încălzească, devenind deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul a fost
variabil. Izolat s-au semnalat averse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Vântul a suflat slab și
moderat. Datorită temperaturilor pozitive şi a insolaţiei, zăpada s-a topit, grosimea stratului scăzând
semnificativ şi trecător s-au semnalat curgeri şi avalanşe de topire de suprafaţă în Bucegi. La ora 15, zăpada
din platforma staţiilor meteorologice măsura 214 cm la Vârfu Omu şi 31 cm la Bâlea-Lac.
2. EVOLUŢIA VREMII:
INTERVALUL: 30.05.2016 ora 21 – 01.06.2016 ora 21: marţi-miercuri
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros în cursul zilei și al serii. Local se vor semnala
averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20
l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în cursul averselor. Trecător se va semnala ceaţă.
Peste 2000 m: temperaturi minime: 3 la 8 gr.C; temperaturi maxime: 7 la 10 gr.C
Izoterma 0 grade: 3600 metri
Izoterma de -10 grade: 5200 metri
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector nord-vestic, cu viteze de 40-50 km/h
INTERVALUL: 01.06.2016 ora 21 – 02.06.2016 ora 21: -joi
Vremea va fi instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse se vor
semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. Local ploile vor avea și caracter
torențial iar cantitățile de precipitații vor fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în
cursul averselor ce pot lua și aspect de vijelie. Local se va semnala ceaţă.
Peste 2000 m: temperaturi minime: 3 la 8 gr.C; temperaturi maxime: 8 la 11 gr.C
3. STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ LA PESTE 2000 metri ALTITUDINE
BUCEGI: RISC MODERAT (2)
Stratul este puternic umezit şi instabil în partea lui superioară, care este aşezată peste un strat stabil de
cca. 1 m la bază în care sunt prezente multe cruste de gheţă. Sub influenţa vremii calde şi instabile, stratul va
continua să se topească iar apa rezultată din topire va pătrunde în strat, umezindu-l suplimentar, în special în
partea lui superioară. Se vor forma pelicule de apă în strat, peste care zăpada umezită poate aluneca pe pantele
cele mai înclinate, ducând la declanşarea de curgeri şi avalanşe de suprafaţă cu plecare de la peste 2300 m
unde şi stratul e mai consistent, din care unele pot fi de dimensiuni medii. Riscul declanşărilor va fi sporit în
condiţii de supraîncărcare. şi în cazuri izolate să cuprindă o parte mai mare din strat.
FĂGĂRAŞ: RISC REDUS (1)

Stratul are dimensiuni extrem de reduse, este discontinuu şi destul de stabilizat. Zăpadă va continua să
se topească, iar apa rezultată din topire să pătrundă în strat, sporind umezirea sa. Cu totul izolat pe pantele
foarte înclinate şi sub supraîncărcări mari, mai pot fi declanşări de curgeri şi avalanşe de suprafaţă de topire,
precum şi alunecări ale zăpezii de pe rocile din zonele superioare.
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