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BULETIN NIVOMETEOROLOGIC
- valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic)
emisă pentru perioada 11 decembrie 2017 ora 20 – 12 decembrie 2017 ora 20
PESTE 1800 m

SUB 1800 m

FĂGĂRAŞ

RISC MARE (4)

: RISC ÎNSEMNAT (3)

BUCEGI

RISC MARE (4)

: RISC ÎNSEMNAT (3)

Starea stratului de zăpadă în data de 11.12.2017, ora 14
În cursul zilei de ieri, până seara, a continuat să ningă, iar stratul de zăpadă a crescut cu
până la 20 cm la staţiile meteorologice; vântul a prezentat intensificări susţinute, cu viteze care
au depăşit la rafală 100 km/h pe creste, viscolind zăpada şi formând depozite însemnate în
zonele adăpostite. În cursul acestei zile, vremea s-a încălzit, vântul a bătut din sector sudic şi
grosimea stratului de zăpadă a scăzut cu până la 14 cm la Bâlea-Lac. S-a semnalat ceaţă,
asociată şi cu depunere de chiciură în zona înaltă. Sunt formate depozite mari de zăpadă în
zonele adăpostite, unde La ora 14 zăpada măsura: 110 cm la Bâlea-Lac, 97 cm la Vârful Omu,
24 cm Sinaia, 14 cm la Fundata şi 12 cm la Predeal.
Evoluţia vremii în intervalul 11.12.2016 ora 20 – 12.12.2017 ora 20:
Vremea va fi caldă pentru această perioadă şi în general frumoasă, iar cerul variabil.
Temperaturile diurne vor fi pozitive în întreaga zonă montană. Vântul va sufla slab şi moderat, din
sector sud-vestic, cu intensificări temporare noaptea mai ales în zona înaltă, unde rafalele vor
mai depăşi 70 km/h, spulberând zăpada pe creste.
Peste 1800 m: temperaturi minime: -3 la 0 gr.C; temperaturi maxime mâine: 3 la 8 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: 0 la 3 gr.C; temperaturi maxime mâine: 8 la 13 gr.C
Stabilitatea şi evoluţia startului de zăpadă:
La altitudini de peste 1800 m: RISC MARE (4): datorită încălzirii accentuate a vremii şi a
insolaţiei, zăpada se va topi, iar apa rezultată din topire va pătrunde în strat, umezindu-l. Riscul
declanşării de avalanşe spontane de topire va fi mare începând din orele amiezii, în special pe
versanţii însoriţi.
La altitudini mai mici de 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3): şi aici, încălzirea accentuată a vremii va
favoriza topirea accelerată a zăpezii şi umezirea acesteia, astfel încât va exista riscul declanşării
spontane de curgeri sau avalanşe de topire pe pantele înclinate şi în zonele cu depozite mari de
zăpadă.
ATENŢIE! riscul declanşării avalanşelor, la altitudinimai mari de 1800 m, va rămâne MARE (4) şi
pentru următoarele 24 de ore.
mtg. Narcisa Milian
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