Data: 23.04.2018
INFORMARE NIVOMETEOROLOGICĂ
- valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) emis pentru perioada 23 aprilie 2018 ora 21 – 26 aprilie 2018 ora 21
STAREA VREMII ŞI EVOLUŢIA STRATULUI DE ZĂPADĂ ÎN ULTIMELE 24 DE ORE:
Vremea a fost în general frumoasă şi caldă. Cerul a fost variabil. Vântul a suflat slab şi moderat,
cu intensificări de 60 km/h pe creste din Bucegi. Izolat pe crestele din Bucegi s-a semnalat ceaţă.
Stratul de zăpadă a scăzut cu până la 9 cm, iar la ora 15 acesta măsura: 147 cm la Bâlea-Lac
şi 129 cm la Vf. Omu.
EVOLUŢIA VREMII ÎN INTERVALUL 23.04.2018 ora 21 – 26.04.2018 ora 21:
INTERVALUL 23.04.2018 ORA 21 – 24.04.2018 ORA 21:
Vremea va deveni în general instabilă. Noaptea cerul va fi variabil, iar în cursul zilei va prezenta
înnorări temporar accentuate şi pe arii relativ extinse se vor semnala averse de ploaie însoțite de
descărcări electrice. Izolat vor fi și condiții de grindină. Pe arii restrânse cantitățile de precipitații vor
depăși 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei, când rafalele
vor depăşi 50-60 km/h, mai ales pe creste.
Peste 1800 m: temperaturi minime: 0 la 6 gr.C; temperaturi maxime: 6 la 11 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: 6 la 9 gr.C; temperaturi maxime: 11 la 17 gr.C.
INTERVALUL 24.04.2018 ORA 21 – 26.04.2018 ORA 21:
Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă şi uşor instabilă. Cerul va fi variabil, cu
unele înnorări temporare în cursul zilelor, când pe arii restrânse se vor semnala averse slabe de
ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales pe creste.
Peste 1800 m: temperaturi minime: 1 la 6 gr.C; temperaturi maxime: 6 la 14 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: 5 la 8 gr.C; temperaturi maxime: 13 la 19 gr.C.
STABILITATEA ŞI EVOLUŢIA STRATULUI DE ZĂPADĂ
La altitudini de peste 1800 m: Datorită temperaturilor ridicate şi a precipitaţiilor sub formă de ploaie
stratul de zăpadă, deja umezit în profumzime, se va îngreuna, iar procesul de topire va continua. Pe
pantele cu grad ridicat de înclinare, unde se regăsesc depozite însemnate de zăpadă, se mai pot
declanşa avalanşe de topire, atât spontan cât şi la supraîncărcări cu turişti sau schiori, din care unele
de profunzime.
mtg. Adela Mitea, Ovidiu Câmpean
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