Buletin nivometeorologic pentru perioada:
12 mai 2022 ora 21 - 16 mai 2022 ora 21
la altitudini mai mari de 2000 m

Vreme caldă.
Averse locale de ploaie.
Risc moderat de avalanșe
la peste 2000 m în Făgăraș
și Bucegi

MUNȚII FĂGĂRAȘ și BUCEGI

RISC 2 - MODERAT

Topirea și scăderea stratului de zăpadă va continua în mod accelerat sub influența vremii calde, a
insolației și temporar a ploilor. Apa rezultată din topire va pătrunde în interior și va umezi suplimentar
zăpada, formând pelicule, care vor facilita alunecarea stratului umed din partea superioară. În zonele
adăpostite se mențin depozitele mai însemnate de zăpadă. Spontan se vor produce curgeri și
avalanșe de topire de suprafață și se vor rupe cornișele rămase pe unele creste, în anumite cazuri
putând fi antrenat și dislocat întreg stratul de zăpadă, riscul fiind mai prezent pe versanții nordici, unde
stratul de zăpadă este mai consistent. Unele avalanșe de zăpadă umedă, pornite de la altitudini mari,
pot coborî și sub 2000-1800 m. Riscul declanșării avalanșelor va fi moderat (2).
La altitudini mai mici de 2000 m se mai găsește zăpadă doar pe scocuri și în zonele umbrite, în rest
fiind topită. Pe fondul temperaturilor ridicate, al ploilor și parțial al insolației, zăpada va continua să se
topească accelerat. Spontan, la altitudini spre 2000 m, se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire de
dimensiuni mici, producerea acestora fiind amplificată la supraîncărcări și pe pantele mai înclinate.
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MUNȚII RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU
PARÂNG-ȘUREANU, ȚARCU-GODEANU

RISC 1 - REDUS

La altitudini de peste 2000 m, zăpada va continua să se topească accelerat, iar apa rezultată va
pătrunde în strat, umezindu-l suplimentar. Pe văi sau în locurile adăpostite mai sunt depozite însemnate
de zăpadă. Temperaturile ridicate, insolația și temporar ploile, vor umezi zăpada existentă, menținând
riscul dislocării unor straturi interne din zonele cu depozite, iar în cazuri izolate și a unor straturi din
profunzime, riscul fiind mai prezent pe versanții nordici, acolo unde stratul de zăpadă este mai
consistent. Riscul va fi amplificat la supraîncărcări ale stratului, care pot angrena zăpada umedă și
instabilă, îndeosebi din zonele cu depozite mai însemnate; se pot produce avalanşe de topire de
dimensiuni în general mici - risc redus (1).
Sub 2000 m, zăpada este topită în cea mai mare parte și se mai întâlnește doar pe anumite văi și
pante umbrite, de la altitudini apropiate de 2000 m. Zăpada iși va continua procesul de topire pe fondul
temperaturilor pozitive, al ploilor și parțial al insolației.

Evoluția vremii din intervalul 09 - 12 mai 2022
Vremea s-a încălzit treptat și a fost instabilă în cursul zilelor de 10 și 11 mai, când cerul a prezentat
înnorări temporare și când local s-au semnalat averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice, intensificări
ale vântului și trecător s-au semnalat precipitații mixte pe crestele din Meridionali. Pe arii restrânse cantitățile
de apă au depășit 15 l/mp.
Stratul de zăpadă s-a topit accelerat, cu până la 51 cm în platforma stației meteorologice Bâlea-Lac și
cu 46 de cm în platforma stației meteorologice de la Călimani și se menține în special în zona montană înaltă,
de peste 2000 m. Sub 2000 m, mai este prezent doar pe scocuri, în zonele umbrite și în nordul Carpaților
Orientali. Pe creste mai sunt prezente cornișe, din care unele care s-au rupt, provocând avalanșe de topire de
suprafață. Au fost observate mai multe curgeri și avalanșe de topire în Făgăraș și Bucegi, la altitudini de
2000-2400 m.
Grosimea stratului de zăpadă în 12.05.2022, ora 15, în platformele stațiilor meteorologice:
Carpaţii Meridionali: 172 cm la Vf. Omu, 110 cm la Bâlea-Lac, 64 cm Vf. Țarcu
Carpaţii Orientali: 51 cm la Vf. Călimani, 12 cm la Ceahlău-Toaca, petice la Vârful Iezer
Carpaţii Occidentali: -
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Prognoza vremii în intervalul 12.05.2022 ora 21 - 16.05.2022 ora 21
Vremea va deveni instabilă în cursul după-amiezelor și serilor. Cerul va fi variabil, temporar noros. Local și
temporar se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, îndeosebi pe parcursul zilei.
Ploile vor avea izolat și caracter torențial pentru scurt timp, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse
20...25 l/mp și sunt condiții de grindină. Trecător se va semnala ceață pe creste și pe văi.

Temperaturi prognozate în intervalul 12.05.2022 ora 21 - 16.05.2022 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: 2…8 grade; temperaturi maxime: 6..15 grade
Sub 1800 m: temperaturi minime: 7…14 grade; temperaturi maxime: 13..21 grade
(cu cele mai ridicate valori în prima parte a intervalului, în scădere ușoară de la o zi la alta)
Izoterma de 0 grade: între 2800 și 3500 m mâine, în scădere treptată spre 2300-2900 m
Vânt la peste 2000 m: din sector predominant vestic și nord-vestic, cu viteze temporare de 40-60 km/h.

meteorolog: Udo Reckerth

