
გუდაური
მოსალოდნელია ბევრი ახალი თოვლი, ზომიერი და ძლიერი სამხრეთ-
აღმოსავლეთის ქარის და ისედაც სუსტი თოვლის ფენის გამო, 
მომდევნო 2-3 დღის განმავლობაში სახიფათო ზვავსაშიშროება იქნება. 
დარჩით სახლში და უყურეთ თოვლის ვარდნას - ჩვეულებრივ, 
დაახლოებით 48 საათი სჭირდება ქარიშხლის თოვლისა და ქარის 
დაფების სტაბილიზაციას.

პროგნოზი შედგენილია: 5-თებ-2023 19:00
პროგნოზი ვალიდურია 7-თებ-2023 19:00 -მდე

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

დამკვირვებელი Manu Greer

პროგნოზის არეა ©Seznam.cz 2023

4   მაღალი
მაღალი ალპური ძალიან მაღალი ზვავსაშიშროება. შვავსაშიშ რელიეფზე 

გადაადგილება არ არის რეკომენდებული> 2600m

4   მაღალი
ალპური ძალიან მაღალი ზვავსაშიშროება. შვავსაშიშ რელიეფზე 

გადაადგილება არ არის რეკომენდებული2000m - 2600m

3   მნიშვნელოვანი
სუბალპური მაღალი ზვავსაშიშროება. კარგად შეაფასეთ თოვლის 

აგებულება, იყავით ფრთხილად მარშრუტის არჩევისას 
და კონსერვატიულები გადაწყვეტილების მიღებისას

< 2000m

პრობლემის ნომერი 1 - შტორმის დაფა
ზვავის ტიპი: არამდგრადი ფენის თავზე უამინდობის შედეგად ერთი ან 
რამდენიმე შრე ჩამოყალიბდა თოვლის დაფად 

80 სმ-მდე ახალი შტორმის თოვლი შეიძლება ბუნებრივად ჩამოწვეს ქარიშხლის 
დროს, ან მოთხილამურემ/სნოუბორდერმა ადვილად გამოიწვიოს 30 გრადუსზე 
მეტი დახრის მქონე ფერდობებზე. ქარიშხლის დროს ქარის და ტემპერატურის 
ცვლილებებმა შეიძლება შექმნას სისუსტეები ქარიშხლის თოვლში. სამხრეთ-
აღმოსავლეთის ქარებისგან დაცული უბნები უფრო ღრმა და რეაქტიული 
იქნება. ზვავები შეიძლება დაეცნენ სუსტ ფენას და წარმოქმნან უფრო დიდი 
ზომის ზვავები.

ალბათობა ზვავის ზომა დრო ტრენდი

ძალიან 
მაღალი 
ალბათობა

2 მთელი დღე გაუარესებულ
ი 

მდგომარეობა

პრობლემის ნომერი 2 - შენარჩუნებული  თოვლის დაფა
ზვავის ტიპი. არსებული სუსტი შრის თავზე 
ფორმირებული თოვლის დაფა
თოვლის სუსტი ფენები არსებობს ქვემოთ მდებარე თოვლის ზონაში, იმ 
ადგილებში, სადაც თოვლი იდო 31 იანვრამდე. ისინი რეაქტიულები არიან 
ერთი ადამიანის წონაზე, კოლაფსმა შეიძლება გაიაროს თოვლში და თქვენს 
ზემოდან ზვავები წამოვიდნენ.

ალბათობა ზვავის ზომა დრო ტრენდი

შესაძლებელია 3 მთელი დღე უცვლელი

პრობლემის ნომერი 3 - ქარის დაფა
ზვავის ტიპი. ქარის შედეგად ტრანსპორტირებული თოვლის მიერ, 
წარმოქმნილი თოვლის დაფის მოწყვეტა
ახალი ქარის დაფები განვითარდება სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარისგან დაცულ 
ადგილებში. გაითვალისწინეთ, რომ ძველი დაფები ჯერ კიდევ შეიძლება 
არსებობდეს 2 თებერვალს ჩრდილო-დასავლეთის ქარის მიერ ადრე 
დატვირთულ ადგილებში, მაგრამ მათი გააქტიურება უფრო რთულია. 
დააკვირდით ქედების მიმდებარე ადგილებს, სადაც თოვლი ჩაღრმავებული, 
თითქოს მყარი მაგრამ ერთი დაწოლის შემდეგ ფაფუკი, ან ხისტია. ზვავები 
შეიძლება დაეცნენ სუსტ ფენას და წარმოქმნან უფრო დიდი ზომის ზვავები.

ალბათობა ზვავის ზომა დრო ტრენდი

მაღალი 
ალბათობა

2 მთელი დღე გაუარესებულ
ი 

მდგომარეობა

ახალი/რელევანტური დაკვირვებები
3 დღის განმავლობაში სათხილამურო კურორტის ირგვლივ დაფიქსირდა ფართოდ 
გავრცელებული ბზარები და „ვუმფ“ ხმები, 2200 - 3000 მეტრზე ყველა ასპექტზე გარდა 
სამხრეთისა (ყველგან სადაც წინა თოვლი იდო 31 იანვრამდე). რამდენიმე პატარა (დონე 1) 
ზვავი დაფიქსირდა 3000 მეტრზე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ასპექტზე და 1900 მეტრზე, 
აღმოსავლეთ ასპექტზე - რომლებიც სავარაუდოდ ჩამოწვა 2 თებერვალს. თოვლის ფენა ჯერ 
კიდევ ძალიან ზედაპირულია; 15-30 სმ სუსტ კრისტალიზირებულ ფენებს ზემოდან ადევს 40 
სმ-მდე ახალი თოვლის ფენა. ზოგიერთ მიდამოში (სამხრეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ და 
აღმოსავლეთ ასპექტებზე) ასევე არის 40 სმ-მდე სისქის მყარი ქარის დაფების ფენა.

კონდიციების ცვლილება ბოლო პროგნოზის შემდეგ
დღეს მთელი დღის განმავლობაში მსუბუქი თოვლი, დაახლოებით 4 სმ. პირობების მცირე 
ცვლილება.

ამინდის პროგნოზი


