SERVICIUL REGIONAL de
PROGNOZĂ a VREMII SIBIU

DATA: 02.04.2012
BULETIN NIVOMETEOROLOGIC
- valabil pentru zonele neamenajate din masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) Peste 1800 m

Sub 1800 m

FĂGĂRAŞ

RISC ÎNSEMNAT (3)

RISC MODERAT (2)

BUCEGI

RISC MODERAT (2)

RISC REDUS (1)

STAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ în data de 02.04.2012, ora 15:
În prima parte a zilei de luni a mai nins, în general slab, apoi vremea s-a ameliorat din punct de vedere al
precipitaţiilor. Stratul de zăpadă a crescut cu până la 3 cm în zona înaltă din Bucegi şi a scăzut în rest cu până la 3
cm. Vântul a mai prezentat unele intensificări în zonele înalte, viscolind zăpada.
La ora 15 stratul de zăpadă măsura: 233 cm la Bâlea-Lac, 87 cm la Vf. Omu, 31 cm la Sinaia, 22 cm la Predeal şi
10 cm la Fundata.

PENTRU INTERVALUL 02.04.2012.ORA 21 – 03.04.2012.ORA 21:
EVOLUŢIA VREMII:
Vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări intensificări în zonele
de creastă.
Peste 1800 m: temperaturi minime: -10 la -5 gr.C, temperaturi maxime -2 la 4 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -5 la -1 gr.C, temperaturi maxime 4 la 13 gr.C
Izoterma 0 grade: în urcare de la 1500 m la 2200 m
Izoterma de -10 grade: în urcare, de la 3600 m la 4100 m
Vantul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant vestic, cu viteze de 40-50 km/h
STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ:
În FĂGĂRAŞ
La altitudini mai mari de 1800 m RISC ÎNSEMNAT (3)
La suprafaţă se întâlneşte un strat de circa 25-30 cm de zăpadă depusă în ultimele zile, uşoară, fără coeziune între
cristale, dar care a făcut priză destul de bună cu stratul vechi, care este compact şi în general stabilizat. În zonele
adăpostite a fost depusă o cantitate mai însemnată de zăpadă. Pe versanţii suficienţi de înclinaţi, mai ales la
supraîncărcări, stratul nou depus se poate fisura, ducând la declanşarea avalanşelor.
Odată cu creşterea temperaturilor din cursul zilei, pe versanţii foarte înclinaţi, se pot declanşa curgei şi avalanşe de
suprafaţă de dimensiuni mici şi medii.
La altitudini sub 1800 m RISC MODERAT (2)
Declanşarea avalanşelor poate avea loc mai ales la supraîncărcări, pe versanţii înclinaţi, prin dislocarea stratului de
zăpadă depus în ultimele zile. Mai ales în cursul zilei, când temperaturile vor fi pozitive, se pot produce curgeri şi
avalanşe de suprafaţă.
În BUCEGI
La altitudini mai mari de 1800 m RISC MODERAT (2)
Stratul de zăpadă depus în ultimele zile este relativ redus (până în 10 cm). Nu sunt aşteptate avalanşe spontane de
amploare, existând însă riscul declanşării acestora la supraăncări, pe versanţii înclinaţi, iar după orele amiezii se pot
semnala unele curgeri de suprafaţă.
La altitudini sub 1800 m RISC REDUS (1)
Stratul de zăpadă este de dimensiuni reduse şi prezintă la suprafaţă un strat subţire de zăpadă proaspătă. Se pot
produce curgeri şi avalanşe de suprafaţă, mai ales în cursul zilei, când temperaturile vor fi pozitive.
PROGNOZA VREMII PENTRU URMĂTOARELE 2 ZILE (03.04.2012.ORA 21 – 05.04.2012.ORA 21):
Vremea ca continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, temporar noros în ultima zi, când local se vor semnala
precipitaţii predominant sub formă de ploaie.
mtg. Ovidiu Câmpean
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În continuare, ataşăm:
VARIAŢIA GROSIMII STRATULUI DE ZĂPADĂ ŞI A TEMPERATURII
AERULUI ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ LA STAŢIILE CU PROGRAM NIVOLOGIC:
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