De Bliksemvraagbaak: Onweer in de bergen. Wat kunt

u doen?
Onweer in de bergen is gevaarlijk, omdat
men het dikwijls niet kan zien naderen.
Informeer daarom, voordat u met een
bergtocht begint, of het lokale weerbericht
goed is en blijft! Houdt u aan de adviezen
van berggidsen. Eenmaal in de bergen
is het moeilijk een schuilplaats te vinden
en loopt u de kans een ideaal doelwit
te worden voor de bliksem. Onweer in
de bergen komt meestal opzetten in de
middag. Probeer af te dalen voordat de
bui er is. Of zoek een schuilplaats in een
berghut (met bliksemafleiderinstallatie).
Onweer zou u kunnen zien naderen door
het verschijnen van de nu wel bekende
cumulonimbus wolk, ware het niet dat u er
meestal al middenin zit!

Het gevaar om door bliksem getroffen te worden kan als volgt worden
verminderd:

vermijd bergtoppen en kammen. De bliksem slaat waarschijnlijk in
de bergtop en een stroomstoot door uw lichaam zou u kunnen
verwonden of zelfs doden. Ook het klimtouw zou de stroom naar u
toe kunnen leiden, speciaal als het nat is;

laat uw pickel en andere lange voorwerpen in de steek;

maak zo min mogelijk contact met de berghelling. De stroom vloeit
liever door het menselijke lichaam dan door de bergrots die meer
weerstand biedt. Ga daarom niet op de grond liggen;

een berghol is tamelijk veilig mits u het contact met de wand
vermijdt (de bliksemstroom kan u langs het vochtige oppervlak van
de wand treffen);

langs moeilijk begaanbare bergpaden ziet u wel eens kabels of
hekken.
Blijf zo ver mogelijk uit de buurt van deze uitgestrekte metalen geleiders
die de bliksemstroom naar u toe kunnen leiden.

Hierbij bestaat niet alleen gevaar van
blikseminslag maar vaak ook van storm
met hevige wind, regen, hagel en sneeuw.
Zelfs zonder bliksem betekent ieder van
deze elementen al een gevaar voor de
bergbeklimmer. In feite zijn hagelstenen en
dikke regendruppels in de mist een
duidelijke waarschuwing dat onweer nabij
is.
Op bergkammen en toppen is het
verschijnen van St. Elmusvuur ook een
goed aanwijzing dat onweer in de buurt
is. Bij daglicht is St. Elmusvuur natuurlijk
niet te zien, maar het sissend geluid
ervan en de vreemde gewaarwording van
geëlektrificeerd hoofdhaar kan een eerste
teken zijn dat er direct gevaar dreigt (zelfs
bij een blauwe hemel).
Tijdens onweer is het niet alleen gevaarlijk
als u bovenin de bergen zit. Ook beneden
in de bergweiden kan de bliksem inslaan.
Speciale draagbare bescherming is
theoretisch mogelijk maar in de praktijk nog
niet bewezen. Er bestaan ook uiterst dunne
(enige duizendste mm dik) aluminium
lichtgewicht capes. Die zijn misschien goed
tegen de kou maar niet tegen blikseminslag,
welke deze waarschijnlijk explosief doet
smelten en zelfs verdampen.
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