Warszawa, 12.03.2021 r.
Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB

Zimą w górach nie ma miejsca na błędy. Najważniejszym elementem wyposażenia
powinna być głowa i rozsądek.
W najnowszym artykule w Obserwatorze online o tegorocznym sezonie zimowym, lawinach i wpływie
klimatu oraz człowieka na bezpieczeństwo turystyki górskiej, rozmawia Rafał Stepnowski z IMGW-PIB
z Pawłem Chrustkiem, kierownikiem Stacji Badań Śniegu i Lawin Hala Gąsienicowa z IMGW-PIB oraz
Kubą Radlińskim, członkiem Służby Śniegowo-Lawinowej GOPR.

Stacja Badań Śniegu i Lawin na Hali Gąsienicowej. Fot. Paweł Chrustek

„Zima w polskich górach zaczęła się dość późno, bo stała pokrywa śnieżna utworzyła się dopiero na
początku stycznia. Obecnie na Hali Gąsienicowej mamy 50-60 cm śniegu (dane z 4 marca 2021 r.,
przyp. red.). Bardzo charakterystycznymi zjawiskami były, i nadal są, szybkie przyrosty pokrywy
śnieżnej i równie szybkie roztopy. Jeśli chodzi o temperaturę, to mijająca zima jest dość
niestabilna. W stosunku do średnich wieloletnich styczeń był chłodniejszy, a luty znacznie
cieplejszy. Wyjątkowym jest także nierównomierny ruch turystyczny i prawdziwy najazd amatorów
białego szaleństwa, zwłaszcza osób zainteresowanych dość nowym w polskich górach rodzajem
aktywności – skitouringiem. Pełne szlaki, opróżnione wypożyczalnie sprzętu, ludzie uciekali w tym
roku od popularnych zwykle stoków.” – mówi Paweł Chrustek

Więcej: https://obserwator.imgw.pl/zima-w-gorach-nie-ma-miejsca-na-bledy-najwazniejszymelementem-wyposazenia-powinna-byc-glowa-i-rozsadek/

Poranek na Hali Gąsienicowej, 11.11.2019 r. Fot. Paweł Chrustek

Dodatkowe informacje 24h/dobę:
IMGW-PIB Biuro Prasowe
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie.
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. Jesteśmy Instytutem
skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim.
Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie.
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