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Vreme instabilă.

Risc moderat de avalanșe
 în zonele înalte din 
Carpații Meridionali 

    La peste 1800 metri stratul de zăpadă, puternic umezit, este încă însemnat, îndeosebi pe văile 
versanților mai puțin însoriți. Precipitațiile predominant sub formă de ploaie, care vor fi local însemnate și 
temperaturile diurne ușor pozitive, vor umezi suplimentar zăpada, favorizând în continuare topirea 
acesteia. Datorită conținutului mare de apă în strat, se menține riscul declanșării unor avalanșe spontane 
de topire pe pantele înclinate, unde mai sunt depozite. Unele avalanșe pot fi de profunzime, riscul fiind 
amplificat la supraîncărcări. 
      La altitudini mai mici de 1800 de metri stratul de zăpadă s-a topit accelerat și este discontinuu.  
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Evoluția vremii în perioada 14.05.2021 - 17.05.2021
      Vremea a fost instabilă. Valorile termice au scăzut treptat. Cerul a prezentat înnorări temporar accentuate în 
majoritatea masivelor și s-au semnalat averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată 
ale vântului. Pe creste, trecător, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță, ninsoare sau măzăriche. Vântul a suflat 
slab la moderat, cu intensificări temporare ce au atins 60-70 km/h pe creste. Stratul de zăpadă a continuat să se 
topească accelerat în toate masivele.   

Grosimea stratului de zăpadă în 17.05.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 140 cm la Bâlea-Lac, 92 cm la Vf. Omu, 10 cm Vf. Țarcu 
Carpaţii Orientali: 19 cm la Vf. Călimani, 5 cm la Ceahlău-Toaca, discontinuu la Vf. Iezer 
Carpaţii Occidentali: strat discontinuu

Prognoza vremii în intervalul 17.05.2021 ora 20 - 20.05.2021 ora 20
   Vremea va fi instabilă. Cerul va prezenta înnorări în majoritatea masivelor și temporar se vor semnala precipitații  sub 
formă de aversă, însoțite și de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Precipitațiile vor fi predominant sub formă 
de ploaie în zonele joase, iar în cele înalte vor fi mixte. lzolat vor fi condiții de grindină sau măzăriche. Cantitățile de apă 
vor fi local însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare asociate averselor și de 60-70 km/h pe 
creste, din sector predominant vestic și apoi estic în ultima zi a intervalului. Trecător se va semnala ceață.  

Temperaturi prognozate în intervalul 17.05.2021 ora 20 - 20.05.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -4 la 2 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 4 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: 0 la 6 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 11 gr.C 

Vânt la peste 2000 m:  din sector vestic începând din cursul acestei nopți și până în 19 mai și din sector estic în ultima 
zi, cu intensificări temporare de 60-70 km/h. 

Izoterma de 0 grade:  în jur de 2300 m, în coborâre în ultima zi

meteorolog: Narcisa Milian 
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 RISC 1 - REDUS

   La peste 1800 metri, zăpada se regăsește doar pe firul văilor de pe versanții mai puțin însoriți și este 
umezită în profunzime. Ploile din următoarele zile, care vor fi local însemnate, vor favoriza în continuare 
topirea acesteia; datorită conținutului ridicat de apă din strat se menține riscul declanșării unor avalanșe 
spontane de topire, pe pantele înclinate unde mai sunt depozite mai mari. Riscul declanșării avalanșelor va fi 
amplificat la supraîncărcări.  
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul de zăpadă este în mare parte topit.
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