
გუდაური
Recent snowfall with variable winds, loading new 
snow and forming windslabs on top of an unstable 
snowpack. With more new snow in the coming 
days we expect avanche hazard rating to increase 
to 4 in the course of Monday

პროგნოზი შედგენილია: 4-თებ-2023 17:30
პროგნოზი ვალიდურია 5-თებ-2023 17:30

ეს არის საცდელი ზვავსაშიშროების პროგნოზი რომელიც მომზადებულია გუდაურში, 
მოხალისეების მიერ, გამოცდილი საერთაშორისო ექსპერტის დახმარებით. აქ 
მოცემული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არასრული ან უზუსტო - არ დაეყრდნოთ 
მხოლოდ ამ პროგნოზს თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მოღებისას
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3   მნიშვნელოვანი
მაღალი ალპური მაღალი ზვავსაშიშროება. კარგად შეაფასეთ თოვლის 

აგებულება, იყავით ფრთხილად მარშრუტის არჩევისას 
და კონსერვატიულები გადაწყვეტილების მიღებისას

> 2600m

3   მნიშვნელოვანი
ალპური მაღალი ზვავსაშიშროება. კარგად შეაფასეთ თოვლის 

აგებულება, იყავით ფრთხილად მარშრუტის არჩევისას 
და კონსერვატიულები გადაწყვეტილების მიღებისას

2000m - 2600m

?   შეფასების გარეშე
სუბალპური ამ მომენტისთვის ზვავის საფრთხის შეფასება არ არის 

შესაძლებელი არასაკმარისი ინფორმაციისა და 
შეფასების შესაძლებლობის არქონის გამო

< 2000m

პრობლემის ნომერი 1 - ქარის დაფა
ზვავის ტიპი. ქარის შედეგად ტრანსპორტირებული თოვლის მიერ, 
წარმოქმნილი თოვლის დაფის მოწყვეტა
Windslabs may release in specific wind-sheltered areas near ridge crests and gullies.
The windslabs can easily step down to the persistent layer and producer larger 
avalanches. Where winds were stronger (or shifting), cross loading into other aspects 
is possible.

ალბათობა ზვავის ზომა დრო ტრენდი
Likely 2 All day No change

პრობლემის ნომერი 2 - შენარჩუნებული  თოვლის დაფა
ზვავის ტიპი. არსებული სუსტი შრის თავზე 
ფორმირებული თოვლის დაფა
Facetted layers in the middle and bottom of the snowpack. While the 
problem limited to specific areas with sufficient snow prior to 31 January, a 
small additional load (e.g., one skier) is sufficient to trigger size 2-3 
avalanches. Remote triggering is possible!

ალბათობა ზვავის ზომა დრო ტრენდი
Possible 3 All day No change

პრობლემის ნომერი 3 - შტორმის დაფა
ზვავის ტიპი: არამდგრადი ფენის თავზე უამინდობის შედეგად ერთი ან 
რამდენიმე შრე ჩამოყალიბდა თოვლის დაფად 
About 30 - 40 cm of snow fallen between Jan 31 and Feb deposited in wind-
sheltered areas. In isolated, wind-sheltered areas in the alpine, this snow 
they may have fallen on surface hoar. 

ალბათობა ზვავის ზომა დრო ტრენდი
Possible 2 All day Improving

ახალი/რელევანტური დაკვირვებები
3 Feb Kudebi: Reactive snowpack (110 cm), with light loads (one person) producing 
"whoomphs" (facet layer collaps) shooting cracks (propagation). Feb 3 Chrdili (2500 m) W 
aspect: 25 cm of new snow on 5 cm facets (2-3 mm); some shooting cracks observed.  Feb 
4 Kudebi natural avalanche size 1-2 observed, SE, 3000 m; Whumphing and cracking on 
SW and W aspects 2700 - 3000 m.

კონდიციების ცვლილება ბოლო პროგნოზის შემდეგ
No changes.

ამინდის პროგნოზი
Light snow starting in the early morning of Sunday Feb 5; predominantly light winds from SE


