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Vânt puternic. 
Risc moderat de avalanșe

în Făgăraş şi Bucegi
 la peste 1800 m. 

 MASIVUL BUCEGI   RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
Temperaturile preponderent pozitive, precipitațiile lichide și parțial insolația, vor determina în continuare un 

risc de declanșare al avalanșelor de topire de mici dimensiuni sau de curgeri superficiale în zonele unde există 
acumulări mai importante de zăpadă. În cazuri izolate pot apărea avalanșe de fund ce nu vor angrena însă volume  
mari de zăpadă. 

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă este puternic umezit, se regăsește la înalțimi de peste 1800 m și doar izolat pe firul văilor 

în zonele umbrite, sub această altitudine. La baza stratului, pe versanții nordici, întâlnim și cristalele tip cupă. Pe văi 
și în zonele adăpostite sunt acumulări mai importante de zăpadă. Procesul de topire al stratului va continua. 

Avalanșe de topire
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Restul  masivelor

La peste 1800 m, în restul masivelor, se mai întâlnesc zone cu strat discontinuu de zăpadă, în special pe 
versanții nordici și pe firul văilor unde sunt acumulări mai vechi de zăpadă netopită. Pe fondul temperaturilor pozitive, 
al ploilor și parțial al insolației,  acest strat discontinuu  iși va continua topirea.  Nu există risc de declanșări de 
avalanșe sau de  curgeri superficiale. 

Evoluția vremii din intervalul 07.05.2020 ora 15 - 11.05.2020 ora 15 
Vremea s-a încălzit treptat devenind deosebit de caldă. Cerul a fost variabil cu unele înnorări temporare. 

Izolat s-au semnalat precipitații slabe. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări susținute în zilele de 7-8 
mai, cu rafale ce au depășit 100-120 km/h pe creste spulberând zăpada. 

Grosimea stratului de zăpadă în 11.05.2020, ora 15: 
Carpaţii Meridionali: 116 cm la Bâlea-Lac, 49 cm la Vf. Omu
Carpaţii Orientali: 1 cm la Ceahlău-Toaca, petice la Călimani
Carpaţii Occidentali: petice pe creste



Meteorolog: Udo Reckerth  

Prognoza vremii în intervalul 11.05.2020 ora 21 - 14.05.2020 ora 21

Vremea va fi schimbătoare. În primele 24 de ore vremea va fi instabilă și se va răci urmând a se 
încălzi apoi treptat de la o zi la alta, devenind spre sfârșitul intervalului din nou deosebit de caldă pentru 
această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare accentuate. Se vor semnala averse de ploaie, 
însoțite și de descărcări electrice sau căderi de grindină, pe arii mai extinse în cursul zilei de 12 mai,  local în 
cursul zilei de 14 mai și doar izolat  în rest.  Vântul va sufla moderat din sector vestic și sud-vestic, cu 
intensificări ce vor depăși temporar la rafale 90-100 km/h în zonele înalte în cursul zilelor de 12 și 14 mai și 
de doar 60-80 km/h în rest. Trecător se va semnala ceață iar pe creste precipitațiile pot fi și mixte. 

Temperaturi prognozate în intervalul 11.05.2020 ora 21 - 12.05.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: 4 la 9 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 10 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 8  la 12 gr.C; temperaturi maxime: 9 la 14 gr.C 
Vânt la peste 2000 m: din sector predominant vestic cu viteze de 90-100 km/h
Izoterma de 0 grade: de la 3700 m la începutul intervalului în coborâre spre 3000 metri.

Temperaturi prognozate în intervalul 12.05.2020 ora 21 - 13.05.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -3 la 0 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 11 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 0 la 3 gr.C; temperaturi maxime: 11 la 16 gr.C 
Vânt la peste 2000 m: din sector predominant sud-vestic cu viteze de 60-80 km/h
Izoterma de 0 grade: în urcare spre 3300 m.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.05.2020 ora 21 - 14.05.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: 4 la 9 gr.C; temperaturi maxime: 6  la 10 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 8  la 12 gr.C; temperaturi maxime: 9 la 13 gr.C 
Vânt la peste 2000 m: din sector predominant sud-vestic cu viteze de 90-100 km/h 
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Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


