
Stopnie zagrożenia lawinowego

Stopień Zagrożenie Stabilność 
pokrywy śnieżnej 

Prawdopodobieństwo 
samoistnego i 

mechanicznego 
wyzwolenia lawiny 

Zalecenia 

 

MAŁE

NA OGÓŁ BEZPIECZNA

Pokrywa śniegowa jest na ogół 
utrwalona i stabilna.
 

Możliwe samorzutne zejście lawin 
małych rozmiarów w postaci tzw. 
zsuwów, szczególnie przy śniegach 
mokrych.

Mechaniczne wyzwolenie lawiny 
możliwe na ekstremalnie stromych 
stokach o nachyleniu równym, lub 
większym niż 40°, tylko przy bardzo 
dużym dodatkowym obciążeniu.
 

Na ogół dogodne warunki dla działalności górskiej. Bardzo strome i 
ekstremalnie strome stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 40°, 
a zwłaszcza żleby, depresje i rozległe pola śnieżne, szczególnie w 
pobliżu grani należy przechodzić (przejeżdżać) pojedynczo. Unikać 
miejsc z nawianym śniegiem (tzw. poduchami śnieżnymi), zwłaszcza na 
ekstremalnie stromych stokach o nachyleniu równym, lub większym niż 
40°, w żlebach, depresjach i rozległych polach śnieżnych. 

UMIARKOWANE 

SYTUACJA 
NIEBEZPIECZNA

Pokrywa śniegowa jest na ogół 
umiarkowanie stabilna, ale na 
stokach bardzo stromych o 
nachyleniu 35-40°, a 
zwłaszcza na ekstremalnie 
stromych o nachyleniu 
równym, lub większym niż 
40° może być mało stabilna.  

Możliwe jest samorzutne schodzenie 
pojedynczych lawin małych 
rozmiarów.

Mechaniczne wyzwolenie lawiny jest 
możliwe przede wszystkim na bardzo 
stromych stokach o nachyleniu 35-40°, 
przy dużym obciążeniu 
dodatkowym**. Na niektórych 
ekstremalnie stromych stokach o 
nachyleniu równym, lub większym niż 
40°o niekorzystnych wystawach*, 
możliwe jest wyzwolenie lawiny 
średnich rozmiarów już przy małym 
dodatkowym obciążeniu** .
 

 Częściowo niekorzystne warunki dla działalności górskiej. Zaleca się 
rezygnację z poruszania się pod i po stokach o nastromieniu o 
nachyleniu równym, lub większym niż 40° w szczególności po stronie 
zawietrznej i o niekorzystnych wystawach*, oraz zacienionych formacji 
w pobliżu grani. Uważać na nagromadzony na twardym podłożu 
przewiany śnieg. Po stokach stromych o nachyleniu 30-35° i bardzo 
stromych o nachyleniu 35-40°, poruszać się ostrożnie i pojedynczo z 
zachowaniem bezpiecznych odległości (min. 10 m.) Unikać żlebów, 
depresji i rozległych pól śnieżnych. Bezpieczne poruszanie się wymaga 
umiejętności samodzielnej oceny zagrożenia lawinowego w terenie i 
ostrożnego wyboru trasy.



 ZNACZNE

SYTUACJA KRYTYCZNA!

Warunki w znacznej mierze 
niekorzystne. Już na wielu 
stromych stokach o nachyleniu 
35-40°, pokrywa śniegowa jest 
utrwalona co najwyżej 
umiarkowanie, lub słabo

Możliwe jest częste, samorzutne 
schodzenie średnich bądź 
pojedynczych dużych lawin, czasami 
osiągających nawet dna dolin.

Mechaniczne wyzwolenie lawiny jest 
możliwe przede wszystkim na 
stromych stokach o nachyleniu 30-35° 
już przy małym obciążeniu 
dodatkowym**. Na niektórych bardzo 
stromych stokach o nachyleniu 35-40° 
możliwe jest wyzwolenie lawiny 
średnich rozmiarów z dużej odległości 
już przy małym dodatkowym 
obciążeniu**.

Warunki w znacznej mierze niekorzystne. Zaleca się rezygnację z 
poruszania się pod i po stokach o nastromieniu 35° i więcej. Po stokach 
stromych o nachyleniu 30-35° poruszać się ostrożnie i pojedynczo z 
zachowaniem bezpiecznych, dużych odległości (min.15-20 m.). 
Zdecydowanie unikać żlebów, depresji i rozległych pól śnieżnych. 
Bezpieczne poruszanie się wymaga dużego doświadczenia i 
umiejętności samodzielnej oceny zagrożenia lawinowego w terenie. 
Mniej doświadczonym zaleca się wyjścia tylko pod opieką 
profesjonalnego przewodnika, lub rezygnację z wyjścia w teren 
wysokogórski, ponad naturalną górną granicę lasu.

 

DUŻE

SYTUACJA SKRAJNIE 
KRYTYCZNA!

Warunki niekorzystne. 
Pokrywa śniegowa jest słabo 
utrwalona już na wszystkich 
stromych stokach o nachyleniu 
30-35° 

Możliwe jest samorzutne schodzenie 
dużych lawin, zagrażających miejscom 
zazwyczaj bezpiecznym, często 
osiągając przeciwstoki.

Mechaniczne wyzwolenie lawiny jest 
bardzo prawdopodobne już na 
umiarkowanie stromych stokach o 
nachyleniu równym. lub mniejszym niż 
30°przy małym dodatkowym 
obciążeniu** z bardzo dużej 
odległości.

Warunki zdecydowanie niekorzystne. Zaleca się zaniechania wszelkich 
wyjść w teren wysokogórski, oraz rezygnację z poruszania się w 
partiach niższych - pod i po stokach o nastromieniu 30° i więcej.

 

 BARDZO DUŻE

SYTUACJA 
KATASTROFALNA!

Pokrywa śniegowa jest na 
rozległym obszarze bardzo 
słabo utrwalona. 

Należy spodziewać się samorzutnego 
schodzenia wielu dużych lawin także w 
terenie umiarkowanie stromym o 
nachyleniu równym. lub mniejszym niż 
30° . Zagrożenie obejmuje już całe 
doliny, aż do ich ujścia.

Poruszanie się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. 

ZNACZENIE ODNOŚNIKÓW:

* UWAGA!!! za szczególnie niebezpieczne należy zawsze uważać stoki o wystawie północno-wschodniej, północnej i północno-zachodniej. Czynnikiem radykalnie zwiększającym zagrożenie lawinowe jest silny 
wiatr w połączeniu z opadem śniegu, należy śledzić kierunek wiatru i miejsca odkładania śniegu w terenie.

** obciążenie dodatkowe:
-bardzo duże - np. duża grupa piechurów (np. 4 osoby i więcej), lub grupa dynamicznie zjeżdżających narciarzy, lub snowboardzistów (a zwłaszcza ich upadki), bez zachowania należytych odstępów.
-duże - np. mała grupa turystów (np. 2-4 osoby) podchodzących na nartach bez zachowania należytych odstępów, lub upadający pojedynczy narciarz, lub pojedynczy piechur.
-małe - np. samotny turysta podchodzący na nartach, lub pojedynczy narciarz zjeżdżający łagodnymi, długimi łukami - bez upadku

*** stromizna stoków;
-umiarkowanie strome 30°
-strome 30-35°
-bardzo strome 35-40°
-ekstremalnie strome 40°

TEREN WYSOKOGÓRSKI - oznacza treny górskie położone powyżej naturalnej górnej granicy lasu.


