
Les acumulacions de neu ventada encara són sensibles al desencadenament accidental a cotes altes i terreny
específic en vessants N, E i S. Poden atènyer gruix i dimensions suficients per enterrar un muntanyenc. Amb la
insolació a partir del migdia es reactivarà la caiguda natural de petites allaus de neu humida, sobretot en solanes de
fort pendent a cota alta. També pot produir-se algun lliscament en vessants drets de poca rugositat encara no
purgats.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Amb el successiu pas de fronts actius (el darrer ahir migdia amb precipitacions
febles, 5cm) i vent variable del SO i del NO s’han format acumulacions
importants de neu ventada, que impliquen orientacions N, E i S. Les
temperatures suaus i la pluja han afavorit l’assentament de la neu recent i els
possibles nivells febles a cotes mitges, però a cotes altes encara poden ser
sensibles al desencadenament accidental, i atènyer gruixos de 40-50 cm
suficients per enterrar un muntanyenc.

És molt important saber reconèixer el terreny procliu al desencadenament,
 típicament sota colls i carenes, i vessants convexos, de fort pendent (>35º),
sense suports, o zones de vent creuat com comes. La profunditat de traça
variable, esquerdes entre esquís o que propaguen són símptomes clars de
placa de vent.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les temperatures suaus, la humitat elevada i la pluja fins a cotes mitges ha
accelerat la humidificació i la fusió de la neu, i aquesta nit encara no ha estat
favorable per un bon regel. Amb la insolació a partir de migdia són possibles
caigudes de petites allaus de neu recent humida, de sortida puntual, per
exemple sota roques, i especialment en vessants a cota alta. On el mantell es
trobi molt humit i el terreny sigui suficientment inclinat, també és possible
provocar-les amb els esquís.

Encara és possible algun lliscament en vessants poc rugosos i pendents que
encara no hagin purgat (NE i E, O).

Estat de la neu
La neu recent d’ahir ja és història a cotes baixes. En obagues la neu és continua des dels 1400-1500 m, i en solanes cal remuntar fins els 1800-1900 m per poder
esquiar. Els gruixos oscil·len de 80 a 130 cm a 2100-2300 m, lleugerament superiors als normals per l’època. El mantell es troba en general humit o molt humit en totes
les orientacions fins a cotes mitges. A cotes altes, les solanes transformaran superficialment mentre que les obagues encara es conservaran seques.

El problema per neu ventada es localitza avui a cotes altes i terreny específic. L’augment de la temperatura fins a cotes ben altes, donarà cohesió a les plaques, fent-les
transitòriament més sensibles. Al llarg de la setmana, les temperatures suaus i la insolació afavoriran l’estabilització d’aquestes plaques, procés que sempre és més
lent en vessants obacs.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Temps força estable tota la setmana. Els fronts que s’apropen per l’oest de la Península no acabaran d’entrar. Dominarà el vent de sud-oest que a l’Aran entra més
calent i sec, donant lloc a temperatures altes  per l’època. La isozero romandrà els 3000 m sense grans variacions dia-nit. Avui dilluns farà un dia força serè amb alguns
núvols alts. Dimarts més núvols alts i mitjans però també força assolellat. Vent fluix de SO.

Predictor: Montse Bacardit

 Emès el 06/01/2014 a les 8:00  Vàlid pel 06/01/2014 i el 07/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

Recomanació 24h. Perill 24h. Perill 24h.

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Sense dades de neu a cotes altes

Butlletí Perill d'Allaus
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
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