
Increment al llarg del dia del perill d’allaus en vessants assolellats. Sobretot a partir de migdia poden produir-se
allaus naturals de neu humida en vessants de fort pendent que encara no hagin purgat. La possibilitat que la
sobrecàrrega d’una persona pugui desencadenar una placa és restringeix a terreny molt específic a cotes altes.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els successius cicles de fusió-regel afavoreixen l’estabilitat de la neu en els
vessants solans, i fa que a mesura que avancin els dies sigui més difícil el
desencadenament d’allaus. Però encara queda força neu que potencialment
pot donar a allaus: de sortida puntual sota punts foscos, i lliscaments (plaques
de fons) en terreny herbós. Les allaus es produiran en terreny fortament inclinat,
que encara no s’hagin purgat, especialment a cotes mitges i baixes.

En cotes altes i assolellades, l’activitat d’allaus de placa deixant al descobert la
crosta “sahariana” sembla que s’ha aturat. Tanmateix, mantenir la desconfiança
en aquests tipus de terreny, sobretot si la crosta es troba relativament a prop de
la superfície.

A partir de març, les orientacions est i oest es comporten com a solanes.
Planifiqueu la sortida en funció de la incidència del sol en les diferents
orientacions. Vigileu la transformació de la neu al llarg del matí i indicis com
caiguda de boles, petites purgues i/o activitat d’allaus fresques en vessants
similars. A partir de migdia la extremeu la precaució en el terreny aquí esmentat.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les plaques de neu ventada s’han estabilitzat molt favorablement. La
possibilitat de desencadenar accidentalment una placa es restringeix a cotes
altes i terreny molt específic i procliu al desencadenament: obac i protegit, amb
menor acumulació de neu ventada, pendent superior als 35º, forma convexa,
sense suports. L es allaus difícilment podrien enterrar-nos en terreny obert però
sí provocar conseqüències més greus en terreny trampa.

Estat de la neu
Tot i que els gruixos estan minvant amb la bonança d’aquests dies, encara són excedentaris per l’època (a les nostres estacions a 2200 m de 220 a 340 cm). La cota de
neu esquiable se situa a 1400 m en obagues i 1700 m en solanes. En vessants solans, se succeeixen els cicles de fusió-regel, amb bona neu “cremeta” si l’enganxem
al punt. En obagues mitges i altes la neu es conserva seca, ventada i compactada en zones exposades, i encara es pot trobar pols en zones arrecerades.

L’estructura de la neu és tant superficialment com internament molt variable en funció de la cota i orientació. La capa de neu més preocupant és la combinació d’un nivell
de neu sucre just per damunt la crosta marró (bruta de la pols sahariana). Aquesta capa ha donat lloc a plaques naturals de mida destructiva, principalment en cotes
altes i solanes, la setmana passada. Aquests darrers dies ja no ha produït activitat d’allaus, però cal seguir desconfiant en aquest tipus de vessants.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
L’anticicló es manté molt fort, situat més cap al nord d’Europa. Avui dilluns, un nou dia radiant i sense núvols, vent fluix de nord i la isozero atenyent els 2700 m. Demà
dimarts, aire més humit de llevant ens portarà alguns núvols alts i mitjans. La isozero es quedarà als 2300 m.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  10/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 10/3/2014 i 11/3/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

certesa en la predicció meteo i l’estat de la neu
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca



