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Avalanşele
•

Avalanşa reprezintă deplasarea rapidă a unei mase de zăpadă cu un volum
mai mare de 100 m3 şi a cărei lungime depăşeşte 50 m.

•

Avalanşele constituie fenomene de risc complexe, care pot produce pierderi de vieţi omeneşti
şi însemnate pagube materiale
– riscuri geomorfologice - datorită faptului că se manifestă prin alunecarea sau prăbuşirea
maselor de material necoeziv (zăpadă, gheaţă), antrenând în lungul pantei şi sol, vegetaţie;
–

riscuri climatice - datorită faptului că unul din factorii determinanţi este existenţa unui strat
de zăpadă cu o grosime suficient de mare, care nu poate exista decât în anumite tipuri de
climat;

–

risc hidrologic - deoarece factorul pus în mişcare este constituit din apă, deşi sub formă
preponderent solidă: zăpadă, gheaţă.

Avalanşele în Carpaţi
Produc anual victime şi pagube materiale (blochează căi de comunicaţie, avariază case, cabane, stâne,
distrug pădurea, fâneţele, etc.).

Avalanşe, număr de victime şi decese în munţii Carpaţi; date cunoscute până în 2012

Program de gestionare a riscului de avalanşă

Elaborarea
hărţilor de risc
Nivologie
(studiul zăpezii)
Măsuri de
prevenire
Măsuri de
salvare

Hărţile de risc
•

Hărţile de risc natural vor furniza informaţii necesare care să prevină şi să asigure
măsurile necesare pentru realizarea investiţiilor în zonele cu risc natural.

•

Realizarea hărţilor de risc va sprijini administraţia publică să identifice măsurile
necesare prevenirii efectelor fenomenelor naturale distructive asupra mediului.

•

Aplicarea prevederilor hărţilor de risc poate conduce la evitarea de pierderi omeneşti
în caz de calamităţi naturale.

Instituţii implicate în elaborarea hărţilor de risc:
•
Administraţiile locale
•
I.G.S.U.
•
Universităţi, prin facultăţile de geografie
•
Serviciile publice Salvamont
•
Administraţia Naţională de Meteorologie
•
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
•
Oficiile judeţene de Cadastru

Nivologie – studiul zăpezii
Scop:
•

Evaluarea stabilităţii stratului de zăpadă şi estimarea riscului de avalanşă

Activităţi:
•
•
•
•
•

monitorizarea stratului de zăpadă pentru determinarea instabilităţii acestuia
monitorizarea avalanşelor
observaţii în teren
elaborarea de prognoze a riscului de avalanşă, înzăpezire şi alte fenomene
periculoase legate de existenţa stratului de zăpadă
prelucrarea datelor şi diseminarea informaţiilor

Instituţii implicate:
• Administraţia Naţională de Meteorologie – rol principal
• Serviciile publice Salvamont – observaţii în teren
• Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – observaţii în teren
• Jandarmeria Montană – observaţii în teren
• Administraţia Parcurilor Naturale (Naţionale) – observaţii în teren
• Ghizi montani – observaţii în teren
• Cabanieri – observaţii în teren
• Cluburi de turism montan – observaţii în teren

Nivologie – studiul zăpezii
•

•
•
•
•

Activitatea de nivologie se desfăşoară în
cadrul Administraţiei Naţionale de
Meteorologie pentru masivele montane
Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic).
Observaţii în teren se fac la staţiile
meteorologice Vârful Omu, Sinaia, Predeal,
şi Bâlea-Lac
Observaţii asupra stratului de zăpadă şi
parametrilor meteorologici
Observaţii asupra avalanşelor
Măsurători ale stratului de zăpadă:
– sondaj prin batere,
– profil stratigrafic
– teste de stabilitate.
– Se urmăreşte identificarea fiecărui strat
intern al zăpezii, al structurii şi
caracteristicilor acestora, al zonelor cu
rezistenţă scăzută.

Nivologie – studiul zăpezii
•
•

Buletinul de risc
Estimează nivelul de risc de avalanşă în conformitate cu scala europeană de risc de
avalanşă

Măsuri de prevenire
Scop:
•
•

evitarea de pierderi omeneşti produse de avalanşe şi reducerea pierderilor
economice (în special în mediul silvic)
reducerea impactului psihologic asupra turiştilor montani (în special a praticanţilor
sporturilor de iarnă)

Instituţii implicate :
•
Serviciile publice Salvamont
– Informarea populaţiei
– Emite avertizări cu privire la riscul de avalanşă
– Semnalizarea în teren a zonele de risc pentru turişti
•
I.G.S.U.
– Asigurarea măsurilor de protecţie colectivă prin apărarea temporară activă (declanşarea
controlată de avalanşe)
– Avizarea lucrărilor de protecţie colectivă permanente
•
Prefecturi – prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - gestionarea situaţiilor de urgenţă
majoră
•
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
– Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva - Asigurarea măsurilor de protecţie colectivă permanente
– Administraţia Naţională de Meteorologie - Emite buletinul nivologic

Prevenire - elementele soluţiilor de protecţie antiavalanşă

Soluţiile de protecţie colectivă antiavalanşă pot să prezinte următoarele modalităţi interdependente:
Durata protecţiei întreprinse prevede:
• apărarea permanentă: amenajări durabile de minim un an pentru reducerea riscului
• apărare temporară: protecţie asigurată timp limitat, de la câteva ore la câteva zile, existând totuşi
riscuri, dar mult diminuate de măsuri conforme cu buletinele nivo-meteorologice.
Punctul de intervenţie antiavalanşă prevede:
• apărarea pasivă: vizează să protejeze obiectivele prin acţiuni antiavalanşă în zonele de declanşare, de
curgere şi de oprire a avalanşelor
• apărarea activă: vizează măsuri de control, de fixare a stratului de zăpadă, prin acţiuni în zona de
declanşare.
Informarea şi educarea publicului
cu privire la riscul de avalanşă prin diseminarea informaţiilor legate de nivelul de risc estimat, al zonelor de
siguranţă, al interdicţiilor de acces în zone de risc.

Salvarea din avalanşă
Scop:
Scop
•
•
•

Salvarea persoanelor surprinse de avalanşe
Acordarea primului ajutor
Evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc

Instituţii implicate:
•
Serviciile publice Salvamont
•
Prefecturi – prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - gestionarea situaţiilor de
urgenţă majore
•
Inspectoratul General pt. Situaţii de Urgenţă
•
Inspectoratul de Jandarmi
•
Inspectoratul de Aviaţie al M.A.I

Concluzii

•

Scopul activităţii de gestionare a riscului de avalanşe este scăderea numărului
victimelor din accidente şi a pagubelor materiale rezultate din avalanşă.

•

Conlucrarea instituţiilor cu atribuţii în identificarea şi evaluarea fenomenelor de risc
(aparţinând Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice) a instituţiilor cu
responsabilităţi în sfera situaţiilor de urgenţă (Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, Serviciile publice Salvamont) şi a instituţiilor de învăţământ spuperior pentru
elaborarea unui program coerent privind gestionarea riscului de avalanşă.

•

Aplicare procedurilor de lucru privind activitatea de evaluare a riscului de avalanţă
elaborate de către EAWS – Servicile de prevenire a avalanşelor din Europa.

•

Conceperea unui plan naţional de gestionare a riscului de avalanşă trebuie să
conţină şi referiri la tipurile de avalanşe atipice (avalanşe în pădure, avalanşe de
acoperiş).

Mulţumesc

