
STOPNIE ZAGRO¯ENIA LAWINOWEGO

NAZWA SYMBOL
STABILNOŒÆ 

POKRYWY 
ŒNIE¯NEJ

PRAWDOPODOBIEÑSTWO WYZWOLENIA 
(ZEJŒCIA) LAWINY ZALECENIA DLA RUCHU OSÓB

5
BARDZO WYSOKI

Pokrywa œnie¿na jest 
na ogó³ s³abo 
zwi¹zana i dalece 
niestabilna.

Istnieje prawdopodobieñstwo samoczynnego 
schodzenia wielu du¿ych, niejednokrotnie 
równie¿ bardzo du¿ych lawin***, tak¿e w 
terenie œrednio stromym.

Wysoce niekorzystne warunki
Poruszanie siê w terenie jest zazwyczaj niemo¿liwe. Zaleca siê 
zaniechanie wszelkich wyjœæ w góry i pozostanie w obszarach nie 
objêtych zasiêgiem zagro¿enia lawinowego.

4
WYSOKI

Pokrywa œnie¿na jest 
s³abo zwi¹zana na 
wiêkszoœci stromych 
stoków*.

Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na 
licznych stromych stokach ju¿ przy ma³ym 
obci¹¿eniu dodatkowym**. Mo¿liwe jest 
samorzutne schodzenie licznych œrednich, a 
czêsto równie¿ du¿ych lawin***.

Warunki zdecydowanie niekorzystne. 
Poruszanie siê wymaga ekstremalnie du¿ej zdolnoœci do 
lawinoznawczej oceny sytuacji . Zaleca siê zaniechanie wszelkich 
wyjœæ w teren wysokogórski. Nale¿y pozostawaæ w granicach 
œrednio stromych stoków oraz braæ pod uwagê zasiêg lawin z 
wy¿ej po³o¿onych stoków.

3
ZNACZNY

Pokrywa œnie¿na jest 
umiarkowanie lub 
s³abo zwi¹zana na 
wielu stromych 
stokach*.

Wyzwolenie lawiny jest mo¿liwe ju¿ przy 
ma³ym obci¹¿eniu dodatkowym**, przede 
wszystkim na stromych stokach*. W 
niektórych przypadkach mo¿liwe jest 
samorzutne schodzenie œrednich, a 
sporadycznie tak¿e du¿ych lawin***.

Warunki w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie siê wymaga 
bardzo du¿ego doœwiadczenia oraz posiadania bardzo du¿ej 
zdolnoœci do lawinoznawczej oceny sytuacji. Nale¿y unikaæ 
stromych stoków* szczególnie wskazanych  pod wzglêdem 
wystawy i wysokoœci *.

2
UMIARKOWANY

Pokrywa œnie¿na jest 
umiarkowanie 
zwi¹zana na 
niektórych stromych 
stokach*, na ogó³ 
jednak jest zwi¹zana 
dobrze.

Wyzwolenie lawiny jest mo¿liwe zw³aszcza 
przy du¿ym obci¹¿eniu dodatkowym**, przede 
wszystkim na stromych stokach*. Nie nale¿y 
spodziewaæ siê samorzutnego schodzenia 
du¿ych lawin***.

Czêœciowo niekorzystne warunki. 
Poruszanie siê wymaga umiejêtnoœci oceny lokalnego zagro¿enia 
lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na 
wszystkich stromych stokach* oraz na stokach œrednio stromych* 
szczególnie wskazanych  pod wzglêdem wystawy i wysokoœci. 

1
NISKI

Pokrywa œnie¿na jest 
na ogó³ dobrze 
zwi¹zana i stabilna.

Wyzwolenie lawiny na ogó³ jest mo¿liwe tylko 
przy du¿ym obci¹¿eniu dodatkowym** w 
nielicznych miejscach w bardzo stromym, lub 
ekstremalnym terenie*. Mo¿liwe jest 
samorzutne schodzenie lawin g³ównie w 
postaci zsuwów i ma³ych lawin***.

Na ogó³ dogodne warunki dla wêdrówek.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ na stokach 
ekstremalnych i bardzo stromych.

Objaœnienia:
* Ogólne wskazówki na temat stoków, na których wystêpuje tendencja do schodzenia lawin 
mo¿e zawieraæ komunikat lawinowy (np. wysokoœci bezwzglêdne, wystawa stoków, formy 
terenu).
? teren œrednio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym ni¿ 30 stopni; 
? teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub wiêkszym ni¿ 30 stopni; 
? teren ekstremalny, bardzo stromy: obszar o nachyleniu wiêkszym ni¿ 40 stopni, lub 
szczególnie niekorzystny ze wzglêdu na rzeŸbê terenu, pokrycie, bliskoœæ grzbietu. 
** Obci¹¿enie dodatkowe:
? ma³e: np. pojedynczy narciarz/snowboardzista jad¹cy p³ynnie bez upadków, ma³a  grupa (2 – 
4 osoby) narciarzy/osób poruszaj¹cych siê na nartach lub na rakietach zachowuj¹ca nale¿yte 
odstêpy odci¹¿aj¹ce (minimum 15 m), pojedynczy piechur/wspinacz poruszaj¹cy siê na nartach 
lub rakietach;
? du¿e: np. pojedynczy piechur/wspinacz, ma³a grupa narciarzy/osób poruszaj¹cych siê na 
nartach lub na rakietach œnie¿nych nie zachowuj¹ca nale¿ytych odstêpów odci¹¿aj¹cych, du¿a 
grupa narciarzy/osób poruszaj¹cych siê na rakietach (5  i wiêcej osób), dynamicznie zje¿d¿aj¹cy 
narciarz/snowboardzista, skuter œnie¿ny, ratrak. 
Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powsta³e bez udzia³u cz³owieka 
Wystawa: linia spadku stoku wzglêdem kierunku geograficznego

Rozmiar Nazwa Klasyfikacja toru lawiny Potencjalne szkody Typowa d³ugoœæ i objêtoœæ lawiny

1 zsuw

przemieszczenie œniegu z 
minimalnym zagro¿eniem 
zasypania (g³ównie mo¿liwoœæ 
spowodowania upadku)

stosunkowo ma³o niebezpieczny 
dla ludzi

d³ugoœæ lawiny <50 m,
3objêtoœæ < 100 m

2 ma³a osi¹ga koniec stoku mo¿e zasypaæ, zraniæ lub zabiæ 
cz³owieka

d³ugoœæ lawiny < 100 m,
3objêtoœæ < 1000 m

3 œrednia
osi¹ga p³askie czêœci doliny (o 
nachyleniu znacznie poni¿ej 
30°) na dystansie poni¿ej 50 m 

mo¿e zasypaæ, zniszczyæ 
samochód osobowy, uszkodziæ 
ciê¿arówkê, mo¿e zburzyæ ma³y 
budynek, po³amaæ pojedyncze 
drzewa

d³ugoœæ lawiny < 1000 m,
3objêtoœæ < 10 000 m

4 du¿a

osi¹ga p³askie czêœci doliny (o 
nachyleniu znacznie poni¿ej 
30°) na dystansie powy¿ej 50 
m i mo¿e osi¹gn¹æ dno doliny

mo¿e zasypaæ i zniszczyæ du¿¹ 
ciê¿arówkê, poci¹g, mo¿e 
niszczyæ kilka budynków i 
fragmenty lasu.

d³ugoœæ lawiny w granicach 1 - 2 km, 
3objêtoœæ < 100 000 m

5 bardzo 
du¿a

osi¹ga dno dolin, najwiêksze 
znane lawiny

mo¿e dokonywaæ znacz¹cych 
zmian w krajobrazie, mo¿liwe 
katastrofalne zniszczenia.

d³ugoœæ lawiny  oko³o 3 km, 
3objêtoœæ >100 000 m

Wzrost wraz z temperatur¹. 
Zagro¿enie lawinowe osi¹gnie wartoœæ okreœlon¹ w komunikacie w przypadku wzrostu 
temperatury.

***Klasyfikacja wielkoœci lawin
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