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Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)
Tendencja

Szczególnie niebezpieczna wystawa

Brak zmian

Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):
Śnieg przetransportowany przez wiatr
Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i
tylko śniegu już spadłego.

Opis panującej sytuacji:
W ostatniej dobie wystąpiły słabe opady śniegu /lokalnie do 10 cm/ przy temperaturach dochodzących do -12◦ C i bardzo silnym północo-wschodnim wietrze osiągającym w porywach 110 km/h.
Śnieg z bieżących opadów został zwiany z odkrytych stoków i w większości osadzony przy górnej
granicy lasu /wystawa południowa/. Nieznaczne zagrożenie utrzymuje się na niektórych stromych
stokach, w miejscach, gdzie wcześniej wiejące wiatry spowodowały odłożenie depozytów przewianego śniegu o znacznej grubości. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie stromych stoków, zagłębień
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terenowych, jarów, miejsc przygrzbietowych i szczególnie o wystawach północnych, północno –
wschodnich. Występująca na znacznym obszarze zróżnicowana grubość pokrywy, narastająca wraz
ze wzrostem wysokości i dochodząca do 100 cm jest częściowo stabilizowana przez wystającą
roślinność. Na stokach południowych pojawia się coraz więcej miejsc pozbawionych pokrywy śnieżnej. Najbliższa doba bez opadów śniegu, ze spadkiem temperatur do -15◦ C i wiatrem północnowschodnim do 70 km/h ale stopniowo słabnącym.
Wyrazistość przebiegu szlaków turystycznych uzależniona od aktualnej widzialności. Miejscami możliwe oblodzenia.
Informacja o szlakach zamkniętych znajduje się na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
https://www.bdpn.pl/

Opis ogłoszonego stopnia według skali:
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.
Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny:
Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci
zsuwów i małych lawin.
Zalecenia dla ruchu osób:
Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.

Osoba odpowiedzialna

Grupa odpowiedzialna

Bujwid Jerzy

Grupa Bieszczadzka

Komunikat lawinowy z 22 lutego 2019 17:31:38 Strona 2 z 2

.

