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Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe
umiarkowane (drugi stopień)

Tendencja Szczególnie niebezpieczna wystawa

Brak zmian Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr
Mechanizm jest związany z przenoszeniem śnie-
gu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i
tylko śniegu już spadłego.

Opis panującej sytuacji:
W ostatniej dobie obyło się bez opadów śniegu. Zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim w
miejscach powstania depozytów nawianego śniegu, które powstały (i nadal powstają) pod wpływem
ciągle wiejącego wiatru.Znajdują się one w żlebach, zagłębieniach terenowych za przełamaniami
terenu, głównie na stokach o wystawach północno - wschodnich, północnych i północno - za-
chodnich. W tych miejscach nawiany śnieg jest bardzo słabo związany ze śniegiem pochodzącym
ze starszych opadów - możliwe są wystąpienia niewielkich lawin lub zsuwów.
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W ciągu najbliższej doby prognozowany są opadów śniegu i wiatr dochodzący w porywach do 20
m/sek. z kierunków południowo-zachodnich w ciągu dnia skręcających na zachodni. Temperatury
w partiach szczytowych Karkonoszy mogą spaść do -8 stopni Celsjusza.

Warunki turystyczne na najczęściej odwiedzanych szlakach dobre, pozostałe szlaki pokryte świeżym
śniegiem, nieprzetarte. Wiejący wiatr może tworzyć zaspy, oraz zamieć śnieżna. Zaleca się uży-
wania raczków, kijków oraz dobrego obuwia. Informacje o warunkach na poszczególnych szlakach
turystycznych można uzyskać na stronie gopr.org.

Informacje o zamkniętych szlakach na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Opis ogłoszonego stopnia według skali:
Stabilność pokrywy śnieżnej:

Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana
umiarkowanie.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny:

Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na
stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin***
jest mało prawdopodobne.

Zalecenia dla ruchu osób:

Częściowo niekorzystne warunki.

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru
trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a
szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub
wysokości.

Osoba odpowiedzialna

Brzeziński Andrzej

Grupa odpowiedzialna

Grupa Karkonoska
.
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