
La situació d’allaus principal d’avui és la neu humida. Avui són probables allaus puntuals i lliscaments de fons a totes
les cotes i orientacions. Aquesta situació podria agreujar-se aquesta tarda si es produeixen precipitacions en forma
d’aigua, especialment al límit E i S de l’Aran. Demà el descens de la temperatura millorarà la situació.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La fusió de la neu i la manca de regel degut al vent càlid de sud i l’ambient
saturat fan que avui sigui probable la caiguda d’allaus naturals de neu humida i
lliscaments de fons. La situació és força generalitzada: les allaus superficials
humides poden produir-se en terreny suficientment dret i en zones canalitzades
poden ser força destructives. Els lliscaments típicament en terreny herbós i poc
rugós de fort pendent, i també poden implicar prou neu com per enterrar un
cotxe. Les esquerdes en el mantell indiquen que l’allau pot produir-se en
qualsevol moment.

Eviteu el terreny procliu als lliscaments en tot moment, i no es pareu en zones
canalitzades.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Malgrat que el vent de sud ha continuat bufant i transportant neu, les
acumulacions de neu ventada s’han anat estabilitzant, també en les obagues
protegides. Aquest és ja un problema isolat a les cotes més altes, zones
obagues protegides, i terreny molt favorable al desencadenament. Eviteu doncs
aquest tipus de terreny on les conseqüències en cas d’allau poden ser més
greus.

Estat de la neu
Hi ha prou neu per lliscar a partir dels 1300 m a les obagues i dels 1500 m a les solanes. Tot i que l’acció del vent ha estat molt important, els gruixos a cotes mitges i
altes són excepcionals. Les altes temperatures estan transformant i humitejant la neu a pràcticament totes les cotes i orientacions. La fusió de la neu inestabilitza
notablement el mantell, i les crostes enterrades poden jugar de neu el rol de capes de lliscament a mesura que l’aigua de fusió s’hi vagi acumulant. Si la fusió arriba fins
al terra, aleshores és quan poden produir-se les allaus de fons.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Aquesta matinada ha creuat un front càlid que no ha deixat precipitació a l’Aran. Avui es mantindrà el flux de sud-oest, amb núvols alts i mitjans, vent fort i molt fort a les
crestes, i temperatures extremadament elevades per l’època. La isozero se situarà a 3200 m o puntualment més amunt a la tarda, quan podrien produir-se precipitacions
febles, especialment al límit i est i sud (fins 5 mm). Durant la matinada de dissabte, la temperatura iniciarà un descens marcat. El matí el temps serà acceptable, a la
tarda s’anirà tapant i poden produir-se precipitacions febles, amb cota de neu en descens a 1500 m la matinada de diumenge.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  14/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 14/2/2014 i 15/2/2014

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

Confiança en la predicció meteo.

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



