SERVICIUL REGIONAL de
PROGNOZĂ a VREMII SIBIU

DATA: 25.02.2017
BULETIN NIVOMETEOROLOGIC
- valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) emis pentru perioada 25 februarie 2017 ora 20 – 26 februarie 2017 ora 20
PESTE 1800 m

SUB 1800 m

FĂGĂRAŞ

RISC ÎNSEMNAT (3)

RISC MODERAT (2)

BUCEGI

RISC ÎNSEMNAT (3)

RISC MODERAT (2)

STAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ în data de 25.02.2017, ora 14:
În ultimele 24 de ore, vremea s-a răcit. Cerul a fost mai mult noros şi pe arii extinse s-au semnalat
precipitaţii, la altitudini de sub 1800 metri acestea au fost mixte, iar în zona înaltă sub formă de ninsoare. Vântul
a suflat în general moderat cu intensificări de peste 70 km/h pe creste, viscolind zăpada, care a fost depusă pe văi
şi în zonele adăpostite. Stratul de zăpadă a crescut în majoritatea zonelor monitorizate, cu 2 până la 13cm. La ora
14, acesta măsura: 150 cm la Bâlea-Lac, 54 cm la Vârfu Omu, 41 cm la Sinaia, 33 cm la Predeal şi 27 cm la
Fundata.
EVOLUŢIA VREMII ÎN INTERVALUL 25.02.2016 ora 20 – 26.02.2017 ora 20:
Noaptea,vremea va fi rece, local geroasă, iar în cursul zilei predominant frumoasă şi în încălzire
uşoară. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de peste 70-80 km/h,
mai ales pe creste, spulberând temporar zăpada. Izolat şi trecător se va semnala ceaţă.
Peste 1800 m: temperaturi minime: -12 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 1 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -10 la -7 gr.C; temperaturi maxime: 1 la 5 gr.C
Vântul la altitudinea de 2500 m: la începutul intervalului din nord-vest cu viteze de peste 80 km/h, apoi din vest
şi sud-vest, cu viteze de 60-70 km/h
STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ
La altitudini mai mari de 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3)
În ultimele ore s-a depus strat de zăpadă proaspătă care măsoară în medie cca.10 cm. Are rezistenţă
scăzută şi coeziune slabă cu startul aflat dedesubt, care prezenta la suprafaţă placi de vânt şi /sau cruste
subţiri de gheaţă. Declanşarea avalanşelor va fi posibilă mai ales la supraîncărcări, îndeosebi pe pantele mai
înclinate prin alunecarea stratului proaspăt, puţin stabilizat sau prin ruperea plăcilor de vânt şi a crustelor de sub
acesta.
La altitudini mai mici de 1800 m: RISC MODERAT (2)
Şi aici s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, dar acesta este redus şi umezit, iar în cursul nopţii va
îngheţa. Declanşările de avalanşe vor fi posibile mai ales la supraîncărcări mari, pe pantele foarte înclinate, de la
altitudini mai mari.
mtg. Cristian Grecu
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