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Stratul de zăpadă depus în ultimele zile este umezit, sub acesta aflându-se stratul vechi, consolidat. 
Stratul prezintă izotermie pe toată grosimea sa. Pe văile versanților umbriți sunt depozite ce depășesc câțiva 
metri. 

Ploile, izolat consistente și temperaturile în creștere, pozitive, vor favoriza umezirea suplimentară a 
zăpezii de la suprafață, crescând riscul declanșării curgerilor superficiale și a avalanșelor de topire de 
dimensiuni în general mici și izolat medii, pe versanții înclinați, acolo unde stratul de zăpadă este mai 
consistent, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. 

Sub 1800 de metri stratul de zăpadă este discontinuu. 

MUNȚII FĂGĂRAȘ

MUNȚII BUCEGI

RISC 2- MODERAT

RISC 3 - ÎNSEMNAT
Stratul de zăpadă este instabil în partea sa superioară, unde se întâlnesc 40-50 cm de zăpadă umedă, 

depusă în ultimele zile peste stratul vechi, consolidat, iar pe anumite pante peste sol. Stratul de zăpadă 
prezintă izotermie pe toată grosimea sa. Ploile din zilele următoare, izolat consistente  și temperaturile 
predominant pozitive și în creștere, vor favoriza umezirea suplimentară a stratului de zăpadă. 

Pe numeroase pante, suficient de înclinate, stratul de zăpadă este puțin stabilizat și  se vor declanșa 
spontan avalanșe de topire, în general de dimensiuni medii, care în cazuri izolate pot angrena întreg stratul 
prezent. Riscul este amplificat la orice supraîncărcare. 

Sub 1800 de metri stratul de zăpadă este redus și discontinuu, dar avalanșe pornite de la altitudini de 
peste 1800 m pot coborî pe anumite văi favorabile alunecării și la altitudini mai joase. 

Vreme instabilă



Prognoza vremii în intervalul 04.06.2021 ora 20 - 07.06.2021 

Vremea se va încălzi ușor și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare 
în seara de sâmbătă, în cursul zilei de duminică și în după-amiaza zilei de luni, când temporar se vor 
semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină. Izolat, ploile vor avea 
și caracter torențial și cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări 
în timpul averselor și pe crestele montane. 

Temperaturi prognozate în intervalul 03.06 - 04.06.2021:
Peste 1800 m: temperaturi minime:  -2  la 4 grade  

                         temperaturi maxime: 4 la 10 grade

Vânt la peste 2000 m: din sector nordic și nord-vestic, cu viteze de 30-50 km/h

Izoterma de 0 grade: în urcare, de la 3000 la 3200 metri
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Evoluția vremii din perioada 03.06.2021 - 04.06.2021

     Deși temperaturile au crescut ușor față de ziua precedentă, vremea a fost răcoroasă pentru această dată. 
Cerul a fost temporar noros. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări ce au atins 60-70 km/h pe 
creste, din sector nordic. Stratul de zăpadă a scăzut cu până la 8 cm. În zonele adăpostite s-au format în 
ultimele zile acumulări mari, ce ating 1-1,5 m. S-a semnalat ceață, asociată izolat și cu depunere de chiciură 
pe creste. 

În data de 04.06.2021, la ora 15: stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsoară 79 cm la 
Bâlea-Lac și 94 cm la Vârfu Omu

  meteorolog: Udo Reckerth
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