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Stratul de zăpadă de la suprafață, depus săptămâna trecută, s-a umezit și tasat, dar este încă destul 
de însemnat, îndeosebi pe văile umbrite din Bucegi. Sub acesta se află zăpada veche, compactă, ce prezintă 
izotermie și este de asemenea ușor umezită.  Pe văile versanților umbriți sunt depozite ce depășesc câțiva 
metri. 

Ploile, izolat consistente, precum și temperaturile în creștere, care vor fi pozitive atât ziua, cât și 
noaptea, vor favoriza umezirea suplimentară a zăpezii de la suprafață, crescând riscul declanșării curgerilor 
superficiale și al avalanșelor de topire pe versanții suficient de înclinați. Acestea vor fi în general de suprafață, 
dar izolat, unde zăpada căzută săptămâna trecută s-a depus direct pe sol sau pe un strat discontinuu de 
zăpadă, vor fi și de profunzime. Avalanșele vor avea în general dimensiuni mici și doar izolat medii, acolo 
unde stratul de zăpadă este mai consistent, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. 

Sub 2000 de metri în Făgăraș și 1800 în Bucegi, stratul de zăpadă este redus și discontinuu, dar 
avalanșe pornite de la altitudini înalte pot coborî pe anumite văi spre zonele mai mai joase. 

MUNȚII FĂGĂRAȘ și BUCEGI RISC 2- MODERAT

Vreme instabilă, în ușoară 
încălzire
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Evoluția vremii din perioada 04.06.2021 - 07.06.2021

    Vremea a fost apropiată de normalul termic și ușor instabilă. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare 
începând cu orele amiezii, când local s-au semnalat averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Vântul 
a suflat slab și moderat, cu unele intensificări din sector nordic pe creste și în timpul averselor, cu viteze ce 
au atins 50-60 km/h. Stratul de zăpadă a scăzut cu până la 25 cm. În zonele adăpostite sunt acumulări mari 
de zăpadă. S-a semnalat ceață, asociată izolat și cu depunere de chiciură pe creste. Au fost mai multe 
curgeri și avalanșe de topire, de dimensiuni în general mici, izolat medii, cele mai multe de suprafață, dar și 
unele de profunzime.

În data de 07.06.2021, la ora 15: stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsoară 54 cm la 
Bâlea-Lac și 74 cm la Vârfu Omu

Prognoza vremii în intervalul 24.05.2021 ora 20 - 27.05.2021 ora 2

  meteorolog: Narcisa Milian

Prognoza vremii în intervalul 07.06.2021 ora 20 - 10.06.2021 ora 20

Valorile de temperatură vor crește, astfel încât vremea va fi ușor mai caldă față de normalul termic al 
perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare îndeosebi după-amiaza și în prima parte a nopților, când 
local se vor semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, 
cantitățile de apă pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu 
intensificări în timpul averselor și pe creste, din sector nordic și nord-vestic. 

Temperaturi prognozate în intervalul 07.06 - 10.06.2021:
Peste 1800 m: temperaturi minime:  1  la 5 grade  

                         temperaturi maxime: 6 la 11 grade

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

Izoterma de 0 grade: în jur de 3000-3200 de metri
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