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Lavinák tulajdonságainak meghatározása kifutási zónáik vizsgálata alapján
Seres Anna1
Előszó
2000. május-júniusban Kanadában, a kelownai Okanagan University College nyári
szemeszterének hallgatója voltam, ahol a "Hegyvidéki természeti veszélyek kutatása és
megelőzése" (Applied management of mountain hazards) című kurzuson vettem részt. A
kurzus három szakaszból állt: elméleti bevezetés, önálló terepi mérések, majd az adatok
feldolgozása. Feladatom egy lavinákkal veszélyeztetett terület vizsgálata volt. Eredményeimet
e dolgozat keretében összegzem.
A lavina a hegyekben uralkodó veszélyek legalattomosabbika. A lejtőn hirtelen lezúduló
hótömeg mozgási energiája, a levegőben keltett lökéshullámok és az eltemetés révén súlyos és
igen nagy területre kiterjedő károkat képes okozni. A hegyek eme veszélyét az emberek
régóta ismerik. Az első írásos emlék a Kr.e. I. században élt görög földrajztudóstól, Strabontól
maradt fenn, aki kaukázusi útjai során megfigyelte, hogy a hegyekben járók a lavina által
eltemetettek felkutatására hosszú karót vittek magukkal.
A lavina-balesetek megoszlása
Minden kontinensen más és más társadalmi rétegből kerülnek ki a lavina áldozatai. Az
észak-amerikai kontinens jóléti országaiban a hegyek közé sportolni, üdülni érkezők között,
az elmaradottabb dél-amerikai és ázsiai országokban a hegyekben állataikat legeltető
pásztorok, az itt élő földművesek és családjaik között szedi áldozatait a lavina. Európa magas
népsűrűsége miatt a települések magasra felhúzódnak a hegyekbe. A téli hónapokban jelentős
az idegenforgalmi áramlás e településekre, népességük ideiglenesen megnő és éppen ez a
lavinák szempontjából legveszélyesebb időszak. Egy-egy heves havazás után kialakult
hatalmas lavinák településeket zárhatnak el a külvilágtól, akár be is temethetik azokat, sok
ember életét veszélyeztetve. Európában tehát leginkább a hegyi falvakba üdülni, sportolni
érkezők és a helyi lakosok közül kerülnek ki a lavinák áldozatai, de jelentős a közlekedés
közben lavinabalesetet szenvedettek száma is. Az elmúlt években az Alpok és a Kárpátok
területén a heves havazásokat követő lavinák sok halálos áldozatot követeltek. A lavina e
területeken azonban nemcsak manapság fenyegeti az emberek életét, hanem már az ősidők óta
ismert természeti jelenség.
A lavinaáldozatok társadalmi hovatartozása nemcsak térben, hanem időben is változó.
Régebben a lavina az utakon, vasutakon utazók, valamint az erdei munkások között szedte
áldozatait, manapság inkább a hegyek közé üdülni, sportolni járók köreiben idéz elő tragikus
baleseteket. Eddigi feljegyzések alapján Kanadában a lavinaáldozatok a sportolók és az erdei
munkások közül egyenlő arányban, míg legnagyobb számban a közlekedésben résztvevők
köréből kerültek ki (1. táblázat).
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1. táblázat. Lavina okozta balesetek száma Kanadában 1985-ig (Gardner, J. S. 1993)
Kategória
Közlekedés
Utak
Vasutak
Üdülés, sport
Hegymászás
Sítúra
Lesiklás sípályán
Motorosszánozás
Szánkózás
Foglalkozás
Bányászat
Fakitermelés
Vadászat
Épületek
Összesen
Százalék

Haláleset
206
114
92
122
53
43
17
7
2
70
60
9
1
14
412
47

Sérülés
70
61
9
49
20
14
11
4
0
47
47
0
0
6
172
19

Betemetés
108
81
27
74
27
29
14
1
3
116
115
1
0
5
303
34

Összesen
384
256
128
245
100
86
42
12
5
233
222
10
1
25
887
100

Százalék
43
29
14
28
11
10
5
1
1
26
25
1
<1
3
100

A hó tulajdonságai
A lavinák megértéséhez alapvető az alkotóanyag, a hó ismerete. Jéggé válás folyamán a
H2O molekulák meghatározott rendszerben épülnek be a jég kristályrácsába. A jégkristályok
alakja a dihexagonális piramisos kristály osztályon belül végtelenül sokféle lehet, de
mindegyikükben közös a hat, egymással 60º-os szöget bezáró tengely szerinti szimmetria. A
kristályok alakja nagymértékben befolyásolja a frissen hullott hó szilárdságát: a szépen fejlett
karokkal, ágakkal rendelkező kristályok könnyen egymásba kapaszkodnak növelve a hó
szilárdságát, míg a lemez formájú kristályokból felépülő hótömeg szilárdsága kicsi, mert itt
csupán a lemezfelületeken fellépő súrlódás adja az összetartó erőt. A frissen hullott hó
kristályainak alakja és mérete később megváltozik. Ez a kristályátalakulás három fő
folyamatra osztható:
Leépülés
A leépülés folyamata során a kristályok karjai letöredeznek, az élek lekerekednek,
kialakul a filcesedett vagy rostosodott hó. A kristályok lekerekedése egészen a gömbalak
eléréséig folytatódik (1. ábra). A leépülés eredményeként a kristályok felülete és a köztük
levő pórusok térfogata csökken. A leépülési folyamat kezdetén a kristályok egymásba
kapaszkodó karjainak elvesztése miatt a szemcsék közti kohézió és ezzel a hóréteg szilárdsága
csökken, később azonban a jelentős sűrűségnövekedés miatt, mivel a szemcsék egymással
szorosabb kapcsolatba kerülnek, összehegednek, a hóréteg szilárdsága nő.
1. ábra. Egy hókristály leépülése -5°C-on (Bocsák B. 1998)
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Átkristályosodás
Hosszabb idő után a hó átkristályosodik. Először síkszerű lapok jönnek létre, majd
később piramisokra, téglatestekre emlékeztető éles, tömör kristályok képződnek, miközben a
szemcsék mérete nő. Az átkristályosodás előrehaladtával egyre nagyobb, akár 5mm nagyságot
is elérő, belül üreges, serleg alakú kristályok keletkeznek. Ezek a kristályok, mivel köztük a
kohézió kicsi, alkotják a téli lavinákért felelős úszó havat, melynek állaga a futóhomokéra
emlékeztet. A serleges kristályok kialakulásához 2-4 hétre van szükség. Az átkristályosodás a
hóréteg hőmérsékletgradiensétől függ. Átlagos fagyos téli napon a hófelszíntől a talaj felé
haladva a hórétegek hőmérséklete nő. A mélyebben fekvő és így magasabb hőmérsékletű
szemcsékből elpárolgó vízmolekulák a felettük levő szemcsék alsó felületére rakódnak le,
mivel ezek hőmérséklete alacsonyabb. Ez a folyamat hozza létre a belül üreges, serlegszerű
kristályokat (2. ábra). Az átkristályosodás - mely annál gyorsabban megy végbe minél
nagyobb a hőmérsékletgradiens - a talaj közeli melegebb rétegekben a legerősebb, így ott
gyakran alakul ki úszó hóréteg.
2. ábra. Az átkristályosodás folyamata (Bocsák B. 1998 nyomán)

Olvadás
Olvadáskor először az élek és a sarkok tűnnek el, az üregek pedig feltöltődnek. A
szemcséket vékony vízhártya veszi körül. Az olvadás továbbhaladtával a részecskék egyre
jobban megközelítik a gömbalakot, a köztük levő teret víz tölti ki. A hó sűrűsége erősen nő. A
kismértékű olvadás, mely még nem vezet a pórusok jelentős mennyiségű vízzel való
feltöltődéséhez, növeli a szilárdságot. A nagymértékű olvadás azonban jelentősen csökkenti
azt. A hólé a talaj és a hótakaró, illetve a jó és kevésbé jó vízáteresztő hórétegek határán
kenőfelszínt alkotva tovább csökkenti a hótömeg stabilitását (3. ábra; Bocsák B. 1998).
3. ábra. A hóolvadás folyamata (Bocsák B. 1998 nyomán)
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A lavinák osztályozása
Számos módon osztályozhatjuk a lavinákat. Az egyik módszer a lavinapálya részein
lejátszódó eseményeken alapul. (Burrows, Burrows, 1976; Armstrong, B., Williams, K. 1986;
McClung, D., Schaerer, P. 1993; Bocsák B 1998; Peťo, J. 1999)
Az indulási zónában lejátszódó események alapján:
1. A tönkremenetel alakja szerint:
Lazahó-lavina (4. ábra): a hó tönkremenetele egy pontból indul ki, majd lefelé
haladva a lavina szélességében és mélységében is növekszik. Ekkor valamely külső ok (pl.: a
lejtő feletti szikláról lehulló hó) vagy a helyi kohézió csökkenése révén a szemcsék kis
területen mozgásba jönnek, a lejtőn lefelé haladva egyre több részecskét sodornak magukkal,
majd alaktalan tömegként zúdul le a lavina.
4. ábra. Lazahó-lavina (Bocsák B. 1998)

Deszkalavina (5. ábra): vonalszerű szakadással meginduló hótömeg. A szakadás
általában egy pontban, vagy kisebb felület mentén keletkezik ott, ahol a terhelés okozta
feszültség meghaladja a hóréteg által még elviselni képes értéket. A lejtőre merőleges síkban
nyílt kezdeti repedés oldalirányban rendkívül gyorsan tovaterjed, és összefüggő tábla leválását
eredményezi. Ilyenkor általában egy jól összetartó hórétegen egy hozzá kis mértékben kötődő
hóréteg csúszik meg. A megcsúszó réteg - ha a hó vizes - táblák, tömbök formájában, - ha a
hó száraz - alaktalan porhó-tömeg formájában zúdul le. Az így létrejövő lavinák nagy
mennyiségű havat mozgatnak meg, nagy sebességűek és rendkívül pusztítóak.
5. ábra. Deszkalavina (Bocsák B. 1998 nyomán)
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A csúszási felület elhelyezkedése szerint:
Alaplavina: a csúszási felület maga a talajfelszín. Ekkor a lecsúszó hó az
alacsonyabb növényeket is megrongálja és a felszínről növényi és kőzettörmeléket visz
magával.
Réteglavina: a csúszási felület a hórétegen belül helyezkedik el. Ebben az esetben
a lavina megkíméli az alacsonyabb termetű növényeket, és hordalékanyaga nagyrészt tiszta hó
és csak kevés növényi törmelék.
A csúszópályán lejátszódó események alapján:
1.
A lavinapálya alakja szerint (6. ábra):
Sík pályájú lavina: széles, meredek (35º-45°-os hajlásszögű) lejtőkön alakul ki,
melyeken az erdőborítás gyér vagy teljesen hiányzik.
Csatorna
alakú
pályájú
lavina:
vízmosásokban,
bevágódásokban,
kőfolyásösvényekben jön létre. Gyakrabban fordul elő, mint a sík pályájú lavina, de kevésbé
romboló hatású.
6. ábra. Csatorna alakú (A) és sík (B) lavinapálya felosztása: 1-indulási zóna, 2csúszópálya, 3-kifutási zóna (McCarthy, Luckman, 1993)

2.
A mozgás alakja szerint:
Porhó lavina: a hó örvénylő (turbulens) mozgással porszerűen a levegőben "úszik".
Folyós lavina: a hó csúszó, gördülő mozgással a felszínen "folyik".
3.
A hó víztartalma alapján:
Szárazhó lavina: a lecsúszó hó hőmérséklete olvadáspont alatt van. Az ilyen
lavinák rendkívül gyorsak, a 100-200 km/h sebességet is elérik. Az eddig mért leggyorsabb
lavina sebessége kb. 370 km/h volt. Szárazhó lavináknál az igazi veszélyforrást nem maga a
hó jelenti, hanem, mivel igen nagy sebességűek, a levegőt maguk előtt összepréselik. Így a
lezúduló hó előtt nagy légnyomás, erős széllökés halad, mely képes fákat kitépni, házakat
lerombolni.
Vizeshó lavina: a lecsúszó hó hőmérséklete olvadáspont fölött van vagy eső esik
rá. A vizeshó lavinák viszonylag lassúak, sebességük általában 50 km/h és szinte soha nem
haladja meg a 100 km/h-t. Az ilyen lavinák, bár sebességük kicsi, nagy sűrűségük és ezért
nagy tömegük miatt óriási pusztítást képesek véghezvinni.
3.3. A kifutási zóna jellegzetességei alapján:
1.
A lavina által szállított, a kifutási zónában lerakott hordalék szerkezete alapján:
5
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2.
-

Nagy méretű lekerekített vagy szögletes hótömbökből álló hordalék.
Kis méretű lekerekített vagy szögletes szemcsékből vagy porhóból álló hordalék.
A kifutási zónában talált hordalék anyaga, felépítése alapján:
A hordalék csak tisztán hóból épül fel.
A hordalékot hó, növényi részek, talaj- és kőzettörmelék alkotja.
A lavinapálya részei és azok jellemzői

A lavinamező olyan terület, melyet egy vagy több lavinapálya alkot. A lavinapálya az a
helyszín, amelyen a lavina mozog. Egy lavinapályán belül kisebb lavinák indulhatnak és
állhatnak meg, de általában a legnagyobb lavina pályáját tekintjük lavinapályának.
A lavinapálya részei (6. ábra):
Indulási zóna (eredet öve):
Az a terület, ahol a hó tönkremenetele megtörténik, ahonnan a hó elkezd csúszni.
Deszkalavina esetében a törésvonal vagy "korona", lazahó-lavina esetében pedig a kiindulási
pont jelöli ki az indulási zóna felső határát (7. ábra). A zóna alsó határa kevésbé jól
definiálható. A zóna jellemző lejtőszöge száraz lazahó-lavináknál 30°-60°, deszkalavináknál
35°-55°, nedves lazahó-lavinák esetében 25°-35° (8. ábra). Ha a lejtőszög nagyobb, mint
60°, nem tud nagy mennyiségű hó felhalmozódni, így nem alakulnak ki lavinák. A 20°-nál
laposabb hólejtők már szintén nem lavinaveszélyesek. Összetett indulási zónáról akkor
beszélünk, ha több indulási zóna, melyeket gerincek vagy erdősávok választanak el
ugyanabba a csúszópályába torkollik. Kedvező feltételek esetén egyszerre több helyről is
megindulhat a hó, és a csúszópályán hatalmas lavinává állhat össze.
7. ábra. Jellegzetes indulási zóna deszkalavina esetén (Kňazovický, L. 1984)
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8. ábra. Veszélyes lejtőszögtartományok különböző lavinák esetén (Bocsák B. 1998
nyomán)

Csúszópálya (átmeneti öv):
Az indulás övét a lerakódás övével összekötő terület, mely általában nehezen
elhatárolható. A lavina a csúszópályán éri el legnagyobb sebességét. Kis mértékű hó és
törmelék-felhalmozódás (pl. fák mögött) itt is megtörténhet, de ez jelentéktelen mennyiségű
(9. ábra)
9. ábra. Lavina által felsértett törzsű fa mögött történt hordalék felhalmozódás a csúszópályán
(Nagy-Fátra, Szlovákia)
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Kifutási zóna (lerakódás öve):
Az a terület, ahol a lavina sebességcsökkenése jelentős, és ahol a lavina végül megáll. A
lejtőszög hirtelen csökkenése is kijelölheti a kifutási zóna felső határát, de általában nem ez az
eset áll fenn. A mozgásban lévő hó és törmelék - ha a lejtő fokozatosan veszít
meredekségéből - ott áll meg, ahol a lejtőszög eléri a „statikus súrlódási szög” értékét, vagyis
azt a szögértéket, amelynél a csúszó tömeget a fellépő tapadási erő megállásra kényszeríti. A
tapadási erő értéke függ a mozgásban levő hó mechanikai tulajdonságaitól, a csúszási felület
minőségétől, a lejtő meredekségétől, valamint a csúszó anyag tömegétől. A kifutási zóna
lejtőszöge általában nem haladja meg a 15°-ot. Porhólavinák azonban még viszonylag sík
területen is nagy távolságokra képesek eljutni mielőtt megállnának. A kifutási zóna létrejöhet
széles teraszokon, hordalékkúpokon, völgyfenéken, a völgy ellenkező oldalában vagy egyéb
helyeken, ahol a lavina megáll (Armstrong, B., Williams, K. 1986; McClung, D., Schaerer, P.
1993; Bocsák B. 1998).
A vizsgált terület
A vizsgált terület földrajzi jellemzői
A Kanada nyugati részén fekvő Alberta és British Columbia állam területét két nagy, ÉD-i irányú hegyvonulat fűzi össze, a Sziklás-hegység és a Parti-hegység, amelyek kiterjedt
jégmezőikről, gleccsereikről és a hosszú téli időszakban nagy hótömegeikről ismertek. A
legmagasabb csúcsok a Parti-hegységben, a St. Elias vonulatban találhatók, a Mt. Logan 6050
m, a St. Elias 5489 m magas. Az Északi Sziklás-hegység legmagasabb pontja a 3954 m magas
Mt. Robson. Bár a hegység csúcsai Kanadai területén általában alacsonyabbak, mint az
Egyesült Államokban, nagyszerű látványt nyújtanak meredek, borotvaéles gerincei, melyek az
albertai síkságok fölé magasodnak. A hegylánc egyúttal az Atlanti-óceán, a Csendes-óceán és
az Északi-Jeges-tenger vízgyűjtő területeinek választó vonala. Mivel az óceáni eredetű
viharoktól és nedves légtömegektől távol esik, a Sziklás-hegységben kisebb mennyiségű és
szárazabb hótömegek jellemzőek, mint a Part-hegységben. Ez okozza a szárazhó lavinák
túlsúlyát (Armstrong, B., Williams, K. 1986).
Az Ursus Hole az Északi-Sziklás-hegység egyik leghíresebb területén, a Banff Nemzeti
Parkban, Banff városa mellett, a Cascade-hegy oldalában található viszonylag rövid,
völgyszerű bevágódás. Tál alakú hógyűjtő medencéjét kisebb gerincek és erdősávok tagolják,
így indulási zónája összetett. Lavinapályája csatorna alakú, jól elkülöníthető indulási zónával,
csúszópályával és kifutási zónával (10.a,b ábra). A kifutási zóna 1565m-től 1440m
tengerszint feletti magasságig húzódik, szintkülönbsége 125m. Hossza a felszínen mérve
525m. Lejtőszöge arc sin 125(magasság)/525(hossz) = 14°, így az Ursus Hole lavinapályája
tipikus kifutási zónával rendelkezik.
10.a ábra. Ursus Hole környékének térképe a 10.b ábra. Cascade-hegy és Ursus Hole
hozzávetőleges lavinapályával. (lépték nélkül)
Színmagyarázat: Zöld – indulási zóna, kék –
csúszópálya, piros – kifutási zóna
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A vizsgált terület földtani felépítése
Geológiailag a Cascade-hegy felső-paleozóos rétegsorból épül fel, melyet a Palliser, a
Banff és a Rundle Formáció alkot (11. ábra) (Gadd, B.1995).
Palliser Formáció
Felső devon korú (366-363 millió éve) formáció, a 620 m-es vastagságot is elérheti.
Szürke, erősen rétegzett homogén mészkő sárgásbarna dolomittal tarkítva. Magas szirteket
alkot a Front Ranges-ben (Déli-Sziklás-hegység K-i pereme). Kevés fosszíliát tartalmaz.
- Banff Formáció
Alsó karbon korú (360-350 millió éve) formáció. Legnagyobb vastagsága 820 m. A
Palliser és a Rundle Formáció között helyezkedik el. Meszes palát és turbiditeket tartalmaz,
amelyek ismétlődő tengeralatti csuszamlásokat jeleznek.
Rundle Formáció
Felső karbon korú (350-300 millió éve) formáció, melynek vastagsága eléri az 1100 m-t.
Uralkodóan szürke mészkő és dolomit, agyagpala, aleurolit és homokkő rétegekkel. Szürke
sziklái élesebb peremeket képeznek, mint a Palliser Formációé. Fossziliákban rendkívül
gazdag, melyek főleg korallok, brachiopodák (pörgekarúak) és crinoideák (tengeri liliomok).
11. ábra. Cascade-hegy az őt felépítő Rundle, Banff és Palliser Formációkkal
A nyíl Ursus Hole azon területét jelzi, ahol a lavina a csúszópályát jelentő bevágásba ér (Gadd,
B. 1995 nyomán)
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A tanulmány céljai
Tanulmányom célja, hogy összehasonlítsam az Ursus Hole-i lavinapálya kifutási
zónájának lavinák által ritkábban és gyakrabban érintett területét légifotók és helyszíni
mérések alapján, valamint meghatározzam az ezeket érintő lavinák gyakoriságát. A kifutási
zónák helyzetének és területének meghatározásával a közelben elhaladó út
veszélyeztetettségére is következtetek. A lavina által lerakott hordalék összetételéből
megpróbálom meghatározni a lavina indulási zónáját.
A tanulmány módszerei
A lavinák gyakoriságának meghatározása
Minthogy nincs írásos dokumentum az Ursus Hole-i lavinákról és a gyakoriságuk
közvetlen terepi megfigyelése sem volt lehetséges, így növényzeti bizonyítékok segítségével
határoztam meg, hogy mikor és milyen gyakran érhette lavina az adott területet. E növényzeti
bizonyítékokat a fák évgyűrűi szolgáltatják.
A mérsékelt és hideg éghajlati övezetben az évgyűrűk a növények életkorát mutatják. Az
évgyűrű a fás növényekben a kambium szakaszos működése következtében egy év alatt
létrejött, általában koncentrikus szövetgyűrű. Két részből áll, melyek a csapadék és
hőmérsékletviszonyok hatására évszakosan váltakoznak. A tavasszal kialakuló korai pászta
nagy méretű, vékony falú sejtekből áll, mert ilyenkor a növekedés erőteljes. A nyáron és kora
ősszel kialakuló késői pásztát kis méretű, vastag falú sejtek építik fel.
12. ábra. A, B, C eldöntött, majd felegyenesedett fa; D eldöntött fa törzsének szerepét néhány
oldalág veszi át, ilyenkor az eredeti törzs nem változik (Burrows, Burrows 1976)
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Ha valamilyen külső fizikai hatásra egy fa megdől, pl. a lavina elferdíti, de nem dönti ki
teljesen, a fa életben marad és az osztódószövete (kambium) segítségével újra függőleges
helyzetbe emeli magát (12. ábra). Ekkor az osztódószövet eltérő arányú növekedése miatt az
évgyűrűk excentrikussá, ovális alakúvá fejlődnek. Az osztódószövet eltérő termelődése
speciális faanyagot hoz létre, melynek neve "reaction wood", azaz a törzs függőlegesítésére
válaszként termelődött faanyag (13. ábra). Ez a faanyag rögtön a megdőlést követő tavasszal
termelődik. A "reaction wood" szerkezeti felépítése, fizikai tulajdonságai és elhelyezkedése a
nyitvatermő és a zárvatermő fákban teljesen különbözik.
13. ábra. A: külső fizikai hatástól mentes, koncentrikus évgyűrűkből álló fatörzs
keresztmetszete B: egyszeri, C: kétszeres lavinahatásra kialakult fatörzs keresztmetszete
(Burrows, Burrows 1976)

Zárvatermőkben a neve "tension wood", azaz feszítő faanyag. Ez viaszos fényű, színe
sárgás vagy szürke, és a fák lejtő felőli oldalán termelődik. A fa a következőképpen
egyenesedik fel: az osztódószövet növekedése az eldőlt fa aktívan növő törzsének alsó (föld
felé eső) oldalán normális mértékű, míg a felső oldalon a növekedés kisebb mértékű, ezért itt
sűrűbb, sötétebb faanyag képződik. Így a "tension wood" szinte felhúzza a fát.
Nyitvatermőkben neve "compression wood", azaz nyomó faanyag. Ebben az esetben a
felső oldalon átlagos, míg az alsó oldalon nagyobb mértékű növekedés tapasztalható, ezért itt
kisebb sűrűségű faanyag keletkezik, melynek színe sárgás- vagy vörösesbarna. Ilyenkor a
"compression wood" feltolja a fát. Nyitvatermőknél az eldőlt fa nem mindig egyenesedik fel,
hanem előfordul, hogy egy-egy oldalág átveszi a törzs szerepét (12. ábra D).
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A fák évgyűrűinek tanulmányozásához nem szükséges a fát kivágni, hanem erre a célra
kialakított fúróeszközzel (14. ábra) minta vehető belőle. A mintát mindig a fa törzsére
merőlegesen, az elhajlott részből kell venni (15. ábra); (Burrows, Burrows 1976; McCarthy,
Luckman 1993).
14. ábra. Fatörzs mintavételezésére használt 15. ábra. Mintavétel helye a fán (Burrows,
Burrows 1976 nyomán)
fúróeszköz (Burrows, Burrows 1976)

A kifutási zóna területének meghatározása
A kifutási zóna területét terepi mérések, valamint légifelvételek alapján is meg lehet
határozni.
A terepi meghatározás növényzeti és kőzettani bizonyítékok alapján történik.
A lavinák növényzetre gyakorolt hatása függ a geomorfológiai felépítéstől, a lavina
méretétől, a hó minőségétől és egyéb tényezőktől. A lavina nemcsak a hó által, hanem a
szállított egyéb törmelékek, letört faágak, fatörzsek, kőzetdarabok által is fejt ki romboló
hatást. Nagyobb lavinák a fákat derékba törhetik vagy gyökerestül kicsavarhatják (16. ábra).
Kisebb lavinák a fákat megdöntik, ágaikat letörik és törzsük emelkedő felőli oldalát
megkarcolják (9. ábra). A kifutási zónában a lavina lerakja hordalékát. A felhalmozott
hordalék később is jól mutatja a lavina ottjártát (17. ábra). A növényfajok is utalnak a lavinák
gyakori lezúdulására. A minden évben lavinával borított területen szinte egyáltalán nem
találunk kifejlett fákat, vagy ha elő is fordul néhány, azok nagymértékben sérültek. Az
Északi-Sziklás-hegységben rezgő nyár és farkas fűz jellemzi a közepes gyakorisággal érintett
kifutási zónákat. Ahol a hó csak nyár eleje, közepe táján olvad el, ott egynyári növényzet az
általános (18. ábra). Ha egy kifutási zónában az érett fáktól éles vonallal elkülöníthetően
fiatal, nagyjából egykorú fákat találunk, akkor a különböző korú állományok közti határvonal
pontosan kijelöli a lavinák által közepes gyakorisággal (5-10 évente) érintett területet (19.a,b
ábra). A lavina szögletes, nem lekerekített kőzettörmeléket szállít. Ez a törmelék, amikor a hó
elolvad körülötte, nagyobb kőtömbökön, görgetegeken felhalmozódhat szintén jelezve a
lavina ottjártát. (Burrows, Burrows 1976; McClung, D., Schaerer, P. 1993)
16. ábra. Lavina által kicsavart fa a Nagy-Fátrában (Szlovákia)
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17. ábra. Hatalmas fatörzsek (lavinahordalék) felhalmozódása a kifutási zónában (NagyFátra, Szlovákia)

18. ábra. Az Ursus Hole-i kifutási zóna felső 19.a ábra. Kifutási zóna jól elkülöníthető,
része farkas fűzzel és fiatal lucfenyőkkel 2000 különböző gyakorisággal érintett területei a
13
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májusában. A lavina által lerakott 6-8 m Nagy-Fátrában. Legritkábban (piros vonal
vastag hótakaró alatt valószínűleg lágyszárú fölött), közepes gyakorisággal (sárga és piros
egynyári növényzet található
vonal között), és leggyakrabban (sárga vonal
alatt) érintett terület.

19.b ábra. Lavinapálya különböző gyakorisággal érintett területei (McCarthy, Luckman, 1993)

Légifelvételek segítségével történő terület-meghatározás
Légifotókon, ha elég nagy felbontásúak, jól kirajzolódnak a növénytakaró
jellegzetességei. A fent említett, fiatalabb fákat az idősebbektől elválasztó határvonal adja a
kifutási zóna ritkábban érintett területének külső határát. A fiatal fákkal elszórtan borított,
nagyrészt lágyszárú növényeket és bokrokat tartalmazó és az összefüggő fiatal erdőtakaróval
14

Földrajzi Konferencia, Szeged 2001.

borított terület határa alkotja a gyakrabban érintett kifutási zóna határát (de Scally, szóbeli
közlés, 2000).
Indulási zóna helyének meghatározása.
A kifutási zónában talált kőzettörmelékből mintát véve megállapíthatjuk, hogy az adott
kőzetdarab melyik formációból származik, mivel a helyszínen található három formáció
kőzetei mind eltérnek egymástól. A származási hely meghatározásával megadható az indulási
zóna helye.
Vizsgálati eredmények
Lavinák gyakoriságának meghatározása
Ursus Hole területén elenyésző a lombhullató fák száma, ezért az ott leggyakoribb
lucfenyőkből gyűjtöttem mintát. A kifutási zónát felosztottam két részre, lavinák által
gyakrabban és ritkábban érintett területekre. Összesen 14 lavina által meghajlított fát
vizsgáltam, melyből 6 a kifutási zóna ritkábban, 8 a gyakrabban használt területéről származik
(2. táblázat).
A barnásvöröses évgyűrűk rögtön a lavina utáni tavasszal kezdenek nőni, így
megszámolva a "compression wood" óta az évgyűrűket, beleértve az elszíneződött évgyűrűket
is megkapjuk a lavinák időpontját. Ezzel a módszerrel vizsgálva a következő eredményeket
kapjuk. A kifutási zóna gyakrabban érintett területét 3, 5, 9, 12, 15 és 18 évvel ezelőtt, tehát
1997-ben, 1995-ben, 1991-ben, 1988-ban, 1985-ben és 1982-ben borította lavina, tehát átlag 3
évente.
A ritkábban használt területet 9, 18, 22 és 28 évvel ezelőtt, tehát 1991-ben, 1982-ben,
1978-ban és 1972-ben érintette lavina.
2. táblázat. Az évgyűrű-vizsgálat eredménye
Fa száma

Évgyűrűk teljes száma

Évgyűrűk száma a lavinák óta

Lavinák éve

1
2
3
4
5
6
7
13

13
16
14
19
24
18
26
18

A kifutási zóna gyakrabban érintett területén
9
12
9
5,15,18
3,5,15,18
9
9,12,15
9

1991
1988
1991
1995,1985,1982
1997,1995,1985,1982
1991
1991,1988,1985
1991

8
9
10
11
12
14

23
24
39
33
26
33

A kifutási zóna ritkábban érintett területén
9,18
18,22
28
28
22
9,28

1991,1982
1972,1978
1972
1972
1978
1991,1972

1978-ban és 1972-ben a lavina csak a ritkábban használt kifutási zóna növényzetére volt
hatással, mert a gyakrabban használt területen a fák még olyan alacsonyak voltak, hogy a
hótakaró megvédte őket a lavina pusztításától. Az 1982-es és az 1991-es lavina a kifutási zóna
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teljes területének növényzetére hatással volt, mert ekkor a gyakrabban érintett területen a fák
már elég magasak voltak ahhoz, hogy a téli hótakaró ne védje meg őket a lavina romboló
hatásától.
Az évgyűrűk teljes száma megadja a fa életkorát, de mivel a minták nem a törzs
legaljából, hanem kb. 1 m magasságból származnak, ezért a fa 5-10 évvel idősebb a minták
alapján meghatározott teljes évgyűrűszámnál. Mivel a kifutási zóna gyakrabban érintett
területén fák egyike sem idősebb 30-40 évnél, ezért 1960-70 tájékán egy óriási, a gyakrabban
érintett területen minden fát elpusztító lavinának kellett lezúdulnia. Ezt a hatalmas lavinát az
1971-es légifotó alapján is lehet rekonstruálni.
A kifutási zóna területének meghatározása
1995-ből, 1971-ből és 1962-ből származó légifelvételeken planiméter segítségével
megmértem a kifutási zónák lavinák által ritkábban (5-10 évente) és gyakrabban (2-4 évente)
érintett területét (3. táblázat). A kifutási zónák területe legnagyobb 1971-ben (20.a,b ábra),
közepes méretű 1995-ben (21.a,b ábra) és a legkisebb 1962-ben (22.a,b ábra) volt. A kifutási
zóna és ezzel együtt a lavina mérete függ a csapadék mennyiségétől, hőmérséklettől, széltől,
így valószínűleg ezek együttes, egymást erősítő hatása okozhatta az 1971 előtti hatalmas
lavinát.
3. táblázat A kifutási zónák területe légifotók alapján
Légifotó készítésének éve
1962
1971
1995

Ritkábban érintett kifutási zóna
területe (m2)
77190
145795
96118

Gyakrabban érintett kifutási zóna
területe (m2)
47911
107902
77634

20.a ábra. Ursus Hole kifutási zónája 20.b ábra. Légifotó az 1995-ös
1995-ben
kifutási zónáról. Méretarány
1:20000; (No.A31701-28)

Légifelvételek a kifutási zónákról:
Ritkábban
Gyakrabban
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21.a ábra. Ursus Hole lavinapályájának
kifutási zónája 1971-ben

21.b ábra. Légifotó a kifutási zónáról 1971ben Méretarány 1: 5000; (No. A22286-62)

22.a ábra. Ursus Hole lavinapályájának
kifutási zónája 1962-ben

22.b ábra. Légifotó a kifutási zónáról 1962ben Méretarány 1:12000; (No.A17651-18)

Légifelvételek, terepi megfigyelések és a Banff Nemzeti Park "Warden Service"-étől
(nemzeti parki felügyelőség) kapott információk alapján a következőkre jutottam: A kifutási
zóna lavinák által ritkábban érintett területén húzódó villanyvezetéket a lavinák viszonylag
gyakran, (3-5 évente) elérik. A közelben húzódó országutat nagy porhólavinák ritkán (10-20
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évente) keresztezik, egy a villanyvezeték és az út metszéspontjától kiinduló kb. 1 km-es
szakaszon veszélyeztetve a forgalmat, az úton haladó autókban ülő emberek életét (23. ábra).
23. ábra. Lavinák által veszélyeztetett útszakasz és elektromos vezeték Ursus Hole-nál

Az indulási zóna helyének meghatározása.
A kifutási zónában talált hordalék, kőzettörmelék mindhárom, a Cascade-hegyet felépítő
formációból tartalmaz köveket. A legtöbb kő fossziliák nélküli szürke mészkő a Palliser
Formációból. A Palliser Formáció közvetlenül a kifutási zóna felett helyezkedik el, így az itt
található kövek nemcsak a lavina hordalékaként szállítódhattak ide, hanem kőpergéssel is ide
kerülhettek. A gyűjtött minta sárgásbarna dolomitot is tartalmazott ebből a formációból. A
Banff Formációból származó meszes palából csak keveset találtam, mert ezek a palák nem
ellenállóak, könnyen mállanak, aprózódnak. Crinoideákat és brachiopodákat tartalmazó
szürke mészkövet is találtam, melyek a legfelső, Rundle Formációból származnak. A Palliser
Formáció kövei úgy juthatnak a kifutási zónába, hogy kisebb lavinák hordalékaként vagy
kőpergés által az alatta elterülő, Banff Formáción fekvő hótakaróra hullanak, és később onnan
szállítódnak a fő kifutási zónába. A Rundle és a Banff Formációból származó kövek csak
lavina hordalékaként kerülhettek ide. Miután a kifutási zónában talált kőzettörmelék
mindhárom formációból tartalmazott köveket, e módszer alapján nem lehet pontosan
meghatározni az indulási zóna helyét. A Banff Formáció agyagos kőzetekből áll, ezért
kevésbé meredek (30°- 50°), mint a Palliser és Rundle Formáció (60°-70°), így itt elegendő
mennyiségű hó tud felhalmozódni nagyméretű lavina kialakulásához.

Összegzés
A lavinák gyakoriságának tanulmányozásakor az évgyűrűvizsgálat a lavinák által
ritkábban érintett területen 1991-ben, 1982-ben, 1978-ban és 1972-ben mutatott lavinát. A
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lavinák által gyakrabban érintett területen pedig 1997-ben, 1995-ben, 1991-ben, 1988-ban,
1985-ben és 1982-ben, tehát átlagosan 3 évente. Az 1991-es és az 1982-es lavina mindkét
területen érintette a növényzetet, míg az 1978-as és az 1972-es nem okozott sérülést a
gyakrabban érintett terület fáinak, mert azok ekkor még elég alacsonyak voltak ahhoz, hogy a
hótakaró megvédje őket. A fák életkorából és a légifelvételekből egy 1965 és 1970 közötti
hatalmas lavinára lehet következtetni.
A kifutási zónák területe legkisebb volt az 1962-es, közepes méretű az 1995-ös és
legnagyobb az 1971-es légifelvétel alapján. Az 1962 és 1971 közötti intervallumban
lejátszódó, a kifutási zónát kétszeresére növelő lavinára a fák életkora is utal. Az 1971-es
felvételen jól látszódnak a lavina által kidöntött nagyméretű fák, és mivel ezeket még nem
borítja be, fedi el új, fiatal növényzet, a lavinának 1971 előtt 1-2 évvel kellet lejátszódnia.
A kifutási zónából származó kőzetminták alapján nem határozható meg pontosan az
indulási zóna helye, de a hegy kőzettani felépítéséből következően a lankásabb Banff
Formáción kell lennie a lavinák indulási területének.
Légifotók, terepi megfigyelések és a Banff Nemzeti Parktól kapott információk szerint
10-20 évente nagy porhólavinák kb. 1 km-es hosszban veszélyeztetik az utat. A térség
legjelentősebb városáról, Banff-ról elnevezett nemzeti park igen nagy idegenforgalmi
vonzerővel rendelkező terület, melynek természetes velejárója Banff városának magas
turisztikai látogatottsága. Miután Ursus Hole a várostól néhány km-re fekszik, ezért
elengedhetetlen követelmény az alatta vezető autóutak lavinaveszélyének minimálisra
csökkentése. Eddig még semmilyen védőrendszer nem épült ezen a területen, így a jövő
legfontosabb feladataként e térségben az útszakasz közvetlen lavinavédelmét tűzném ki célul,
különböző építmények (védőgát, terelőfal, védőalagút) létrehozásával.
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