Buletin nivometeorologic pentru perioada
14 martie 2020 ora 20 - 16 martie 2020 ora 20

Vreme în general
frumoasă și însorită dar
rece. Stratul în stabilizare.
Curgeri de topire la
altitudini joase.

Masivul Bucegi

RISC 3 - însemnat

Zone de risc

Desprinderea
întregului strat

Descrierea riscului
La altitudini de peste 1800 m, pe fondul temperaturilor diurne pozitive înregistrate în cursul zilei de
ieri și a temperaturilor negative nocturne, la suprafață s-au format cruste subțiri de gheață. Stratul se va
stabiliza ușor în partea superioară, temperaturile estimate fiind negative inclusiv în cursul zilelor următoare.
La altitudini mai mici de 1600 m, în cursul după-amiezelor, pe pantele înclinate unde mai sunt prezente
depozite de zăpadă, se pot declanșa curgeri de topire, care în zone izolate pot antrena întregul strat de
zăpadă.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, pe fondul temperaturilor negative, stratul se va stabiliza ușor, dar se vor menține
depozitele mai vechi de zăpadă care pe alocuri depășesc și 2 metri. La altitudini mai mici de 1800 m, la
suprafață se vor forma cruste subțiri de gheață, iar stratul nu va prezenta variații semnificative.
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Munții Făgăraș

RISC 3 - însemnat

Zone de risc

Desprinderea
întregului strat

Descrierea riscului
La peste 1800 m, odată cu răcirea vremii, stratul de zăpadă se va stabiliza ușor. La supraîncărcări
slabe, se pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni. Sub 1800 m, pe fondul vremii însorite, la suprafață
se vor forma cruste subțiri de gheață, iar pe pantele mai înclinate, se pot declanșa curgeri de topire care
în anumite zone pot antrena întregul strat de zăpadă.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, pe fondul temperaturilor negative stratul de zăpadă se va stabiliza ușor la
suprafață. În zone adăpostite depozitele de zăpadă depășesc 2 m. La altitudini mai joase, stratul în
ușoară scădere va îngheta noaptea în partea superioară, izolat după-amiezele fiind posibile curgeri de
topire.

Munții Parâng-Șureanu

RISC 2 - moderat

Zone de risc

Desprinderea
întregului strat

Descrierea riscului
Zăpada umezită din zilele precedente va îngheța la suprafață, stabilizându-se ușor. La
supraîncărcări mai mari, pe pantele înclinate se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici. La altitudini mai
joase, pe fondul temperaturilor ușor diurne pozitive, izolat după-amiaza se pot declanșa alunecări și
avalanșe mici, în special pe versanții cu orientare sudică.

Stratul de zăpadă
Stratul va forma la suprafață cruste subțiri de gheață. În zone adăpostite mai sunt depozite de
zăpadă de până la 1 m. La altitudinile mai joase, stratul deja redus va continua sa scadă ușor.
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Munții Călimani-Bistriței-Ceahlău

RISC 2 - moderat

Zone de risc

Descrierea riscului
La peste 1800 m, în zonele cu acumulări mai mari de zăpadă la supraîncărcări se pot declanșa
avalanșe de dimensiuni mici, care izolat după-amiaza pot antrena și straturi mai vechi.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, vremea va fi însorită, cu temperaturi negative și astfel stratul se va stabiliza ușor.
În zone adăpostite, depozitele de zăpadă depășesc pe alocuri 1-1.5 m. La altitudini mai joase, stratul de
zăpadă are dimensiuni mai reduse și va continua să scadă.

Munții Rodnei

RISC 2 - moderat

Zone de risc

Descrierea riscului
La peste 1800 m principalul risc îl reprezintă zonele cu acumulări mai vechi de zăpadă cu
rezistență scăzută, unde la supraîncărcări slabe vor fi condiții de avalanșe de mici dimensiuni.

Stratul de zăpadă
La altitudini de peste 1800 m, în zone adăpostite sunt formate depozite mai vechi de zăpadă care
pot depăși 1 m. În profunzime stratul este în general consolidat. La altitudini mai joase, stratul de zăpadă
are dimensiuni reduse, formându-se noaptea la suprafață cruste subțiri de gheață.
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Munții Țarcu-Godeanu

RISC 2 - moderat

Zone de risc

Descrierea riscului
La peste 1800 m, stratul superior umezit în ultimele zile se va stabiliza ușor pe fondul
temperaturilor negative din zilele următoare. La supraîncărcări pe pantele mai înclinate și cu depozite mari
de zăpadă, se pot declanșa avalanșe mici, care pot antrena zăpadă din straturile vechi. La altitudini mai
joase, unde după-amiaza temperaturile diurne vor fi ușor pozitive, pe pantele înclinate se pot declanșa
curgeri superficiale, în special pe versanții sudici.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, stratul are în general dimensiuni reduse, însă în zonele adăpostite sunt formate
acumulări mai mari de zăpadă. La altitudini mai joase, la suprafață se vor forma cruste subțiri de gheață,
friabile la supraîncărcări.

Munții Vlădeasa-Muntele Mare

RISC 1 - redus

Zone de risc

Descrierea riscului
Izolat după-amiaza sunt posibile curgeri superficiale de zăpadă în zonele cu acumulări mai mari de
pe pantele foarte înclinate.

Stratul de zăpadă
La suprafață se vor forma cruste subțiri de gheață pe fondul insolației diurne și a temperaturilor
negative nocturne. La altitudini mai joase stratul este discontinuu.
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Evoluția vremii din intervalul 13.03.2020 ora 16 - 14.03.2020 ora 16
Vremea a fost deosebit de caldă, cu temperaturi diurne pozitive și predominant negative noaptea.
Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare. Pe arii restrânse a plouat, iar la peste 1800 metri s-au
semnalat precipitații mixte slabe. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare în zona
înaltă, unde rafalele au depășit 80...90 km/h. Local s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă a scăzut în
cea mai mare parte a masivelor montane, cu până la 5 cm.
Grosimea stratului de zăpadă în 14.03.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 180 cm la Bâlea-Lac, 62 cm la Vf. Omu, 49 cm la Cuntu, 37 cm Vf. Țarcu, 28 cm
la Păltiniș, 22 cm la Parâng, petice la Predeal;
Carpaţii Orientali: 73 cm la Vf. Călimani, 52 cm la Lăcăuți, 38 cm la Bucin, 18 cm la Vf. Ceahlău-Toaca,
7 cm la Iezer;
Carpaţii Occidentali: 47 cm la Semenic, 13 cm la Stâna de Vale, 9 cm la Băișoara, 8 cm la Vf.
Vlădeasa 1800 m, 3 cm la Vlădeasa 1400 m.

Prognoza vremii în intervalul 14.03.2020 ora 20 - 15.03.2020 ora 20
Vremea se va răci, devenind rece, geroasă noaptea și dimineața la peste 2000 metri. Cerul va fi
variabil, temporar noros noaptea și prima parte a zilei în Carpații Meridionali și Orientali. Izolat, mai ales
pe versanții sudici din Carpații Meridionali se vor semnala ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat,
cu intensificări locale ce vor atinge pe creste 60...70 km/h în zona înaltă.
Temperaturi prognozate în intervalul 14.03.2020 ora 20 - 15.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -13 la -8 gr. C; temperaturi maxime: -9 la -3 gr. C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -8 la -5 gr. C; temperaturi maxime: -3 la 2 gr. C
Vânt la peste 2000 m: moderat din nord-vest noaptea și nord ziua, cu intensificări temporare de 70...90
km/h în Carpații Orientali și 50-70 km în rest.

Prognoza vremii în intervalul 15.03.2020 ora 20 - 16.03.2020 ora 20
Vremea va fi predominant frumoasă dar noaptea va fi rece, geroasă la peste 2000 metri. Cerul va fi
mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în zona înaltă unde rafalele vor
atinge temporar 50...60 km/h.
Temperaturi prognozate în intervalul 15.03.2020 ora 20 - 16.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -15 la -9 gr. C; temperaturi maxime: -7 la 0 gr. C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -9 la -5 gr. C; temperaturi maxime: 0 la 6 gr. C
Vânt la peste 2000 m: slab și moderat, predominant nordic, cu intensificări temporare de 50...60 km/h.
meteorolog:Pașol Adrian

Legendă

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Zăpadă viscolită cu formare de
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Zăpadă umedă

Căsuțele marcate cu gri
reprezintă expoziția
versanților cu risc

