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       la altitudini mai mari de 2000 m

     Zăpada mai este prezentă la altitudini de peste 2000 m, în arii discontinue și va continua să se 
topească sub influența temperaturilor pozitive și a insolației, umezindu-se suplimentar. Cu totul izolat, 
din zonele adăpostite ale Carpaților Meridionali, unde au mai rămas depozite de zăpadă, se mai pot 
desprinde bulgări sau bucăţi de zăpadă umedă, în special pe versanții nordici și adăpostiți, acolo unde 
încă se întâlnesc troiene mai consistente. 
       

CARPAȚII MERIDIONALI

 

Vreme în încălzire, averse 
temporare de ploaie. 



Buletin nivometeorologic pentru perioada 
23 mai 2022 ora 21 - 26 mai 2022 ora 21

Evoluția vremii din intervalul 19 - 23 mai 2022

Vremea s-a încălzit în primele două zile ale intervalului mai sus menționat și s-a răcit în ultima parte. 
Trecător s-au semnalat averse slabe de ploaie, iar pe crestele din Meridionali precipitații mixte. Vântul a suflat 
în general moderat, cu rafale temporare de 50-60 km/h în majoritatea masivelor și cu până la 80-100 km/h pe 
crestele din Carpații Meridionali. Pe arii restrânse în zonele înalte s-a semnalat ceață. 

Stratul de zăpadă a continuat să se topească accelerat, cu până la 28 cm la Bâlea-Lac și 14 cm la 
Vf.Omu și este prezent doar  în zona montană înaltă, de peste 2000 m, în arii discontinue. 

Grosimea stratului de zăpadă în 23.05.2022, ora 15, în platformele stațiilor meteorologice:

Carpaţii Meridionali: 124 cm la Vf. Omu, 52 cm la Bâlea-Lac, petice la Vf. Țarcu 

Carpaţii Orientali: petice la Ceahlău-Toaca, Vârful Iezer, Călimani

Carpaţii Occidentali: -

Prognoza vremii în intervalul 23.05.2022 ora 21 - 26.05.2022 ora 21

Vremea se va încălzi, iar gradul de instabilitate va crește treptat. Temporar se vor semnala averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice și care vor avea miercuri și joi izolat și caracter torențial, putând fi 
asociate cu grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări mai susținute pe crestele Carpaților 
Meridionali. Trecător, se va semnala ceață. Temperaturile minime vor fi ușor negative la noapte pe crestele 
cele mai înalte, apoi vor fi exclusiv pozitive(de la 2..4 grade pe creste la 12 grade la altitudini joase), iar 
temperaturile maxime vor crește de la 5…15 grade mâine la 9..19 grade. 

Izoterma de 0 grade: în creștere de la 2500-2900 m spre 3300-3800 m 

Vânt la peste 2000 m: în intensificare treptată din sector sudic în primele două zile, cu viteze temporare de 
70-90 km/h, apoi din sector vestic cu 70-90 km/h. 
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