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Ninsori viscolite, strat
consistent de zăpadă
proaspătă. Risc mare în
Făgăraș.

MASIVUL BUCEGI

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul principal constă în stratul consistent de zăpadă proaspătă, care va mai crește ușor în
următorul interval, strat depus peste zăpada veche înghețată și plăcile de vânt formate, îndeosebi pe
versanții vestici și sud-vestici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care
pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Și o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim 10-25 cm de zăpadă proaspătă depusă peste stratul de zăpadă vechi ce
avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat nou poate aluneca cu ușurință. Vântul
puternic va forma plăci de vânt pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică iar în zonele adăpostite,
noi depozite de zăpadă.
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MUNȚII FĂGĂRAȘ

RISC 4 - mare

Descrierea riscului
Principalul risc îl reprezintă stratul consistent depus în ultimele 36 de ore și plăcile de vânt formate,
îndeosebi pe versanții vestici și sud-vestici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot
rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este
probabilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Stratul de zăpadă
În ultimele 36 de ore s-au depus pană la 50 cm de zăpadă proaspătă, strat care va mai crește în
următorul interval. Stratul nou este depus peste zăpada veche înghețată, ce avea la suprafață cruste de
gheață și peste care poate aluneca cu ușurință. Vântul puternic va forma plăci de vânt pe versanții cu
expunere vestică și sud-vestică iar în zonele adăpostite, noi depozite de zăpadă.

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul principal constă în stratul consistent de zăpadă proaspătă, care va mai crește ușor în
următorul interval, depus peste zăpada veche înghețată și plăcile de vânt formate, îndeosebi pe versanții
vestici și sud-vestici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un
factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim 20-40 cm de zăpadă proaspătă depusă peste stratul de zăpadă vechi ce
avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. Vântul puternic
va forma plăci de vânt pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică iar în zonele adăpostite, noi
depozite de zăpadă.
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MUNȚII CĂLIMANI-CEAHLĂU-BISTRIȚEI

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul principal constă în stratul de zăpadă proaspătă, care va mai crește ușor în următorul
interval, strat depus peste zăpada veche înghețată și plăcile de vânt formate, îndeosebi pe versanții
vestici, sud-vestici și sudici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot
fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim 10-20 cm de zăpadă proaspătă, depusă peste stratul de zăpadă vechi ce
avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. Vântul puternic
va forma plăci de vânt pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică iar în zonele adăpostite, noi
depozite de zăpadă.

MUNȚII RODNEI

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul principal constă în stratul de zăpadă proaspătă, care va mai crește ușor în următorul
interval, depus peste zăpada veche înghețată și plăcile de vânt formate, îndeosebi pe versanții vestici,
sud-vestici și sudici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un
factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim un strat de zăpadă proaspătă depusă peste stratul de zăpadă vechi ce avea
la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. Vântul puternic va
forma plăci de vânt pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică iar în zonele adăpostite, noi depozite
de zăpadă.
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MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul principal constă în stratul de zăpadă proaspătă, care va mai crește ușor în următorul
interval, depus peste zăpada veche înghețată și plăcile de vânt formate, îndeosebi pe versanții vestici și
sud-vestici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor
suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim 10-20 cm de zăpadă proaspătă depusă peste stratul de zăpadă vechi ce
avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. Vântul puternic
va forma plăci de vânt pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică iar în zonele adăpostite, noi
depozite de zăpadă.

MUNȚII VLĂDEASA-MUNTELE MARE

RISC 1 - redus

Descrierea riscului și stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse dar va mai crește în următorul interval. Pe văi se pot
creea depozite de zăpadă, dar doar în cazuri extrem de izolate și la supraîncărcări mari se pot întruni
condiții favorabile unor avalanșe de mici dimensiuni.
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Evoluția vremii din intervalul 22.03.2020 ora 16 - 23.03.2020 ora 16
Vremea a fost închisă și rece. Cerul a fost acoperit și a nins moderat pe arii extinse, cu cantități
mai importante în Carpații Meridionali, mai ales pe rama nordică. Vântul a suflat moderat, cu intensificări
temporare de 50-70 km/h în majoritatea masivelor, din sector predominant nord-estic în Orientali și
Apuseni, estic și sud-estic în Meridionali. Pe crestele din vestul Meridionalilor rafalele au atins 70-90
km/h. S-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă a crescut în
toate masivele cu până la 50 cm pe rama nordică a Meridionalilor, cu până la 23 cm în Bucegi, 21 cm în
Călimani, 17 cm în Țarcu, 13 cm în Ceahlău.
Grosimea stratului de zăpadă în 23.03.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 210 cm la Bâlea-Lac, 66 cm la Vf. Omu, 50 cm la Cuntu, 40 cm Vf. Țarcu, 55 cm
la Parâng, 48 cm la Păltiniș, 14 cm la Predeal și 23 cm la Sinaia;
Carpaţii Orientali: 87 cm la Vf. Călimani, 49 cm la Lăcăuți, 38 cm la Bucin, 24 cm la Vf. Ceahlău-Toaca,
6 cm la Iezer;
Carpaţii Occidentali: 36 cm la Semenic, 5 cm la Vf. Vlădeasa 1800 m, 3 cm la Stâna de Vale, 8 cm la
Vlădeasa 1400 m și 11 cm la Băișoara

Prognoza vremii în intervalul 23.03.2020 ora 20 - 24.03.2020 ora 20
Vremea va fi rece și în general închisă. Cerul va fi acoperit și va ninge pe arii relativ extinse. În
Carpații Meridionali cantitățile de apă vor mai depăși local 15-20 l/mp iar stratul de zăpadă nou depus va
fi mai consistent. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări temporare de 50-70 km/h în
majoritatea masivelor și de 70-90 km/h pe creste, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.
Temperaturi prognozate: 23.03.2020 ora 20 - 24.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -16 la -13 gr. C; temperaturi maxime: -12 la -8 gr. C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -13 la -9 gr. C; temperaturi maxime: -8 la -4 gr. C
Vânt la peste 2000 m: moderat cu intensificări temporare de 80-90 km/h, din sector nord-estic.
Izoterma de 0 grade: 400 m

meteorolog: Udo Reckerth

Legendă

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Zăpadă viscolită cu formare de
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă
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Zăpadă umedă

Căsuțele marcate cu gri
reprezintă expoziția
versanților cu risc

