ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 12/1/2022
Μέγεθος κινδύνου: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΒΟΡΑΣ

Περιγραφή κύριων κινδύνων:
Αδύναμο στρώμα πολύ κοντά στην επιφάνεια Δ-ΒΔ και ΒΑ-Α
Παγωμένη επιφάνεια στα βορινά, κάτω από τον πάγο μεγάλο στρώμα αδύναμου layer
Ανεμοσούρι από 20εκατοστά έως 50 εκατοστά σε όλα τα υπήνεμα σημεία, πάνω σε
παγωμένη επιφάνεια = Υψηλή αστάθεια

ΝΟΤΟΣ

Δευτερεύοντες κίνδυνοι:
Παγωμένο χιόνι με παγίδες
Προσοχή ανάμεσα από τα δέντρα και στις ΒΑ και ΒΔ πλαγιές
Σημεία με καλυμμένες πέτρες στα χαμηλά επίπεδα
Επικίνδυνα σημεία με παγίδες εδάφους
ΦΡΕΣΚΟ ΧΙΟΝΙ

ΑΝΕΜΟΣΟΥΡΙ

ΥΓΡΟ ΧΙΟΝΙ

4

3
1–2–3–4
10εκ – 40εκ Αέρας/Άνοδος Θ;;

1–2–3–4

1–2–3–4

Τοπικός ή Γενικός; Ταχύτητα;

Τήξη / Ήλιος / Θερμ. / Βροχή

ΠΟΥ εντοπίζεται το κάθε πρόβλημα;
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ΑΔΥΝΑΜΟ ΣΤΡΩΜΑ

1–2–3–4
Βαθιά μέσα ή κοντά στην
επιφάνεια; Τεστ στήλης;

Καιρός:
Προηγούμενες ημέρες:
9/1/2022 Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, με ελαφριά χιονόπτωση χωρίς με ασθενείς ανέμους κατά τη διάρκεια της
ημέρας και ισχυρούς ανέμους τις βραδινές ώρες
10/1/2022 Μέτριας έντασης χιονόπτωση με ισχυρούς ανέμους, θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Πυκνή χιονόπτωση με
ισχυρούς ανέμους τις βραδινές ώρες
11/1/2022 Ισχυροί άνεμοι, με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός σε όλα τα επίπεδα. Χιονόπτωση τις βραδινές ώρες
Ημέρας: 12/01/2022
Χαμηλή ορατότητα
Χιονόπτωση με ισχυρούς ανέμους σε όλα τα επίπεδα
Ισχυροί Δυτικοί – Βορειοδυτικοί άνεμοι
Θερμοκρασίες βάσης -4 ο C με -9ο C
Θερμοκρασίες μέσης -6ο C με -12ο C
Θερμοκρασίες κορυφής -6ο C με -12ο C


Με βάση τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 11/1/2022 σε βορειοδυτική πλαγιά σε υψόμετρο 2244 μέτρα
στο Extended Column Test υπήρχε πρώτο σπάσιμο χωρίς διάδοση στα 20 εκατοστά, υπήρξε και δεύτερο σπάσιμο
με διάδοση στα 50 εκατοστά. Στον Βορινό προσανατολισμό υπάρχει συσσωρευμένο ανεμοσούρι ύψους από
30εκατοστά έως 50 εκατοστά,!
ΣΥΝΘΗΚΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΆ - ΒΟΡΕΙΟΝΑΤΟΛΙΚΑ:
Στρώμα με ανεμοσούρι ΠΙΘΑΝΟ να σπάσει με συνέπειες να ΘΑΨΕΙ άτομο = Επικίνδυνες Συνθήκες.
Αδύναμο στρώμα στα 50 έως 70 εκατοστά ΔΥΝΑΤΟ να σπάσει με συνέπειες να ΘΑΨΕΙ μέχρι και αυτοκίνητο = ΠΟΛΥ
Επικίνδυνες Συνθήκες
 Συσσωρευμένο χιόνι σε λούκια και υπήνεμα σημεία ΧΩΡΙΣ συνοχή με την προηγούμενη επιφάνεια = Υψηλή
αστάθεια
ΥΨΗΛΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΙΟΝΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Πιθανό να
καταρρεύσει με συνέπειες τραυματισμού ατόμου ή ακόμα και θάψιμο

Επικίνδυνες Συνθήκες 12/01/2022
Προσοχή στις Β-ΒΑ-ΒΔ πλαγιές στο αδύναμο στρώμα
Προσοχή στις Βορινές πλαγιές στο παγωμένο χιόνι
Όλα τα σημεία με συσσώρευση χιονιού είναι επικίνδυνα
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Γενικά σταθερές συνθήκες
Η ενεργοποίηση είναι δυνατή μόνο με υψηλά πρόσθετα φορτία βάρους σε συγκεκριμένα
σημεία και περιοχές απότομου εδάφους και σε πεδία που χαρακτηρίζονται ως EXTREME terrain.
Το πιθανό μέγεθος των χιονοστιβάδων είναι μικρές ή μεσαίες.
Τυπικές ενδείξεις αναγνώρισης κινδύνου στο πεδίο:

Σπάνια μπορείς να εντοπιστούν ενδείξεις κινδύνου
Περίπου 5% των συνολικών θυμάτων από χιονοστιβάδα περιλαμβάνονται σε αυτό τον κίνδυνο
Αυξημένος κίνδυνος χιονοστιβάδας σε συγκεκριμένα πλαγιές
Η ενεργοποίηση των χιονοστιβάδων είναι δυνατό να συμβεί σε συγκεκριμένες πλαγιές, έπειτα
από υψηλά πρόσθετα φορτία βάρους, ιδιαίτερα στις υποδεικνυόμενες απότομες πλαγιές. Πολύ
μεγάλες φυσικές χιονοστιβάδες είναι πιθανές.
Τυπικές ενδείξεις αναγνώρισης κινδύνου στο πεδίο:

Δεν μπορείς να εντοπίσεις ενδείξεις κινδύνου στο πεδίο, αλλά, αυτό δεν σημαίνει ότι
είναι ασφαλές.


Δώστε προσοχή στο τοπικό δελτίο κινδύνου χιονοστιβάδας και ποιοι είναι οι επιμέρους κίνδυνοι.

Ιδιαίτερη προσοχή, αν το επίμονο αδύναμο στρώμα είναι ένα από τα προβλήματα.
Περίπου 30% των συνολικών θυμάτων από χιονοστιβάδα περιλαμβάνονται σε αυτό τον κίνδυνο
Επικίνδυνες συνθήκες χιονοστιβάδας
Ο κίνδυνος ενεργοποίησης είναι πιθανός ακόμη και μικρά πρόσθετα φορτία βάρους, ιδιαίτερα
στις υποδεικνυόμενες πλαγιές. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανές κάποιες μεγάλες
χιονοστιβάδες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις πολύ μεγάλες φυσικές χιονοστιβάδες
Τυπικές ενδείξεις αναγνώρισης κινδύνου στο πεδίο:

Πρόσφατη δραστηριότητα χιονοστιβάδας


Υπόκωφος ήχος στο χιόνι “Whumpf”



Ρηγματώσεις στο ανώτερο στρώμα (παρατηρείτε στις απότομες πλαγιές)



Η απομακρυσμένη ενεργοποίηση χιονοστιβάδας είναι χαρακτηριστικό, ειδικά αν υπάρχει μόνιμο αδύναμο
στρώμα

Περίπου 50% των συνολικών θυμάτων από χιονοστιβάδα περιλαμβάνονται σε αυτό τον κίνδυνο
Πολύ επικίνδυνες συνθήκες χιονοστιβάδας
Ο κίνδυνος ενεργοποίησης είναι πολύ πιθανός, ακόμη και με μικρά πρόσθετα φορτία βάρους,
σε πολλές απότομες πλαγιές. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένονται πολλές μεγάλες και
συχνά πολύ μεγάλες φυσικές χιονοστιβάδες.
Τυπικές ενδείξεις αναγνώρισης κινδύνου στο πεδίο:

Εκτεταμένη πρόσφατη δραστηριότητα χιονοστιβάδας


Υπόκωφοι ήχοι, συχνά



Χαρακτηριστική η ενεργοποίηση χιονοστιβάδας από απόσταση

Περίπου 10% των συνολικών θυμάτων από χιονοστιβάδα περιλαμβάνονται σε αυτό τον κίνδυνο

ΜΕΓΕΘΗ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ
Μέγεθος 1 (Μικρές χιονοστιβάδες – Sluff)
Πιθανή ζημία:
 Είναι απίθανο να θάψει ή να σκοτώσει άτομο, εκτός από συγκεκριμένες περιοχές με δυσμενή χαρακτηριστικά
εδάφους (παγίδες εδάφους), όπως μεγάλα δέντρα, λούκια, κοιλότητες, βράχια.
Σε εξαιρετικά απότομο έδαφος ο κίνδυνος πτώσης υπερισχύει του κινδύνου ταφής από χιονοστιβάδα.
Runout:
Σταματά μέσα στις απότομες πλαγιές
Τυπικές διαστάσεις:
Μήκος 10 – 30 μέτρα
Όγκος χιονιού: 100 κυβικά μέτρα
Μέγεθος 2 (Μεσαίου μεγέθους)
Πιθανή ζημία:
 Μπορεί να θάψει, να τραυματίσει ή ακόμη και να σκοτώσει ένα άτομο


Είναι ο τύπος χιονοστιβάδας που ενεργοποιείται συνήθως από τους σκιέρ

Runout:
Μπορεί να τερματίσει στο τέλος της απότομης πλαγιάς
Τυπικές διαστάσεις:
Μήκος: 50 – 200 μέτρα
Όγκος χιονιού: 1000 κυβικά μέτρα
Μέγεθος 3 (Μεγάλου μεγέθους)
Πιθανή ζημία:
 Μπορεί να θάψει ή/και να καταστρέψει ακόμη και αυτοκίνητο, να καταστρέψει μικρό κτήριο και να σπάσει
δέντρα


Αν ένας σκιέρ πιαστεί σε μια τέτοια χιονοστιβάδα, ο κίνδυνος θανάσιμων τραυματισμών είναι πολύ μεγάλος.

Runout:
Μπορεί να διασχίσει επίπεδο έδαφος (πολύ κάτω των 30 ο) σε απόσταση μέχρι και 50 μέτρα.
Τυπικές διαστάσεις:
Μήκος: εκατοντάδες μέτρα
Όγκος χιονιού: 10.000 κυβικά μέτρα
Μέγεθος 4 (Πολύ μεγάλη χιονοστιβάδα)
Πιθανή ζημία:
 Μπορεί να θάψει και να καταστρέψει μέγεθος φορτηγού και τρένου


Μπορεί να καταστρέψει ακόμα και μεγάλα κτήρια και να ισοπεδώσει δάσος



Οι πολύ μεγάλες χιονοστιβάδες μπορούν να συμβούν όταν υπάρχει επίπεδο κινδύνου Χιονοστιβάδας 3, είναι
σύνηθες σε περιόδους με επίπεδο κινδύνου Χιονοστιβάδας 4 και 5

Runout:
 Μπορεί να διασχίσει επίπεδο εδάφους (πολύ κάτω των 30ο) σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων


Μπορεί να φτάσει ακόμη και στα όρια της κοιλάδας

Τυπικές διαστάσεις:
 Μήκος: 1 – 2 χλμ.


Όγκος χιονιού: 100.000 κυβικά μέτρα

