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Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrozenie lawinowe znaczne
(trzeci stopień)

Tendencja Szczególnie niebezpieczna wystawa

Brak zmian Zagrożenie jednolite
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Świeży śnieg
Mechanizm powstawania la-
win jest związany z trwają-
cym lub ostatnim opadem.
Wielkość dodatkowego obcią-
żenia działającego na pokry-
wę jest najważniejszym czyn-
nikiem sprzyjającym wyzwo-
leniu lawiny.

Śnieg przetransportowany
przez wiatr
Mechanizm jest związany z
przenoszeniem śniegu przez
wiatr, zarówno w czasie opa-
du jak i tylko śniegu już spa-
dłego.

Opis panującej sytuacji:

Komunikat lawinowy z 14 kwietnia 2021 18:53:09 Strona 1 z 2



Intensywne opady śniegu (ponad 40cm w ciągu 48h na wysokości 1200m npm, wyżej więcej) oraz
prognozowane dalsze opady z towarzyszącym silnym wiatrem prowadzą do wzrostu zagrożenia.

Znaczne zagrożenie lawinowe występuje głównie w żlebach, kotłach, pod przełamaniami terenu
i na bardzo stromych stokach po północnych stronach masywu ale ze względu na zmienność
kierunków wiatru depozyty odkładanego śniegu znajdują się na różnych wystawach, należy zwracać
uwagę na mikrorzeźbę terenu. Padający od dwóch dni śnieg z silnym wiatrem głównie z kierunku
północnego formuje twardszą warstwę zbitego śniegu oraz maskuje i dodatkowo dociąża odłożone
znaczne depozyty z opadów z ubiegłego tygodnia. Miejscom wywianym do starego twardego śniegu
towarzyszą nawiane zaspy do 150cm

Stara pokrywa śnieżna w przeważającej części zbudowana z kryształów w formie ziaren roztopo-
wych oraz zmetamorfizowanego śniegu o drobnych kryształach ogólnie dobrze związanych ze sobą
pokryta szrenią na której odłożone są depozyty utworzone w zeszłym tygodniu (wiatr z kierunku
południowego), a także nowe nowe depozyty tworzone z bieżących opadów.

Pokrywa śnieżna w partiach szczytowych Babiej Góry ok 150 cm, w miejscach nawianych znacznie
więcej. Na grzbiecie w miejscach wywianych oraz w niższych partiach możliwe oblodzenie. Szlaki
w wyższych partiach zawiane z niewidocznym ich przebiegiem

W nocy i jutro dalsze opady śniegu (ok 20cm), wiatr północno-zachodni do 30km/h, temperatura w
partiach szczytowych -8C na poziomie 1000m ok -3C.

Opis ogłoszonego stopnia według skali:
Stabilność pokrywy śnieżnej:

Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny:

Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stro-
mych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych
przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie.

Zalecenia dla ruchu osób:

Warunki w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświad-
czenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagroże-
nia lawinowego. Należy unikać stromych stoków*, szczególnie wskazanych w komunikacie
lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest za-
chowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz

Grupa odpowiedzialna

Grupa Beskidzka
.
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