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S’han format i es continuen formant plaques de vent molt fràgils i fàcils de desencadenar de mida suficient per
enterrar a una persona en terreny obert. A cotes altes i sota colls i carenes en orientacions est i sud és el terreny
més delicat, ja que poden atènyer talls força més gruixuts i dimensions destructives. Però hi ha plaques de vent més
petites en força més indrets, fent molt difícil i complicada la circulació segura per damunt del límit del bosc.

Neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els 40 cm acumulats en les darreres 48h, sumats als 25 cm del passat cap de
setmana, amb vent del nord-oest molt efectiu per transportar neu, fa que s’hagin
format i es continuïn formant acumulacions de neu ventada que es mantenen
molt fràgils i fàcils de desencadenar pel pas d’una persona. Les plaques de
vent cada cop són més nombroses i es troben àmpliament distribuïdes en
sotavents i zones de vent creuat favorables a l’acumulació i al
desencadenament (relleu convex, pendent >35º,…)

A cotes altes i sota colls i carenes en orientacions est i sud és el terreny més
delicat, ja que poden implicar tota la neu nova fins la crosta de regel, atènyer
talls força més gruixuts i localment ser de dimensions destructives. En terreny
molt favorable a l’acumulació i al desencadenament, per exemple sota
cornises, poden produir-se caigudes espontànies de plaques de vent.

Molta precaució a mesura que us atanseu a les cotes mitges i altes de les
muntanyes, especialment en les orientacions esmentades. El treball continuat
del vent i la manca de visibilitat fan molt difícil l’apreciació de les plaques. Molta
atenció als indicis obvis de neu placada (fissures entre els esquís, tests de la
volta maria positius, wumpfs…). Eviteu el terreny trampa.

Neu recent

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El gruix de neu nova acumulat des del cap de setmana (uns 70 cm) ja és crític
perquè es produeixin purgues i petites allaus sense cohesió en terreny
fortament inclinat a qualsevol orientació. No us exposeu sota zones
canalitzades on una purga o petita allau espontània pot implicar força més neu
de la que ens pensem i enterrar-nos. Igualment podem provocar petites allaus
amb els esquís que en terreny trampa poden donar lloc a conseqüències més
greus.

Estat de la neu
El gruix de la neu nova, molt freda i seca, reposa damunt  d’una crosta de regel  i per sota neu humida que encara no ha encrostat del tot. Els gruixos són clarament
excedentaris a cotes altes i mitges. Tot i que està blanc des del fons de vall, es pot esquiar per sobre dels 1400 m en obagues i dels 1800 m en solanes.

El lligam entre la neu nova i la neu vella és molt desfavorable, especialment per damunt dels 2300 m i en vessants solans, per la presència d’una capa feble activa
formada per cristalls de neu sucre i neu granulada. Dins el gruix de la neu nova, per efectes del vent, s’han format i es continuen formant nivells febles de neu poc
transformada que fan molt inestables les plaques de vent.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
S’ha format una baixa a Còrcega que produïrà la clàssica retenció d’aire humit de nord al vessant nord del Pirineu. Avui la nevada serà continuada amb cota al fons de la
vall, més intensa durant les primeres hores del matí i al final del dia, amb una possible treva durant les hores centrals del dia. Els models donen 20-25 cm, dins de la
incertesa que suposa una retenció de nord d’aquestes característiques! El vent continuarà bufant del nord-oest i nord, moderat i fort a les crestes i cims. La propera
matinada el cel s’anirà obrint progressivament, i el matí de dijous gaudirem d’una curta treva anticiclònica, sense vent, amb cel serè o núvols alts. Durant el dia el vent
girarà a sud, entraran núvols mitjans i les temperatures es recuperaran.

 Emès el  26/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 26/3/2014 i 27/3/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Poques dades de cotes altes, i incertesa en els gruixos de neu nova
d’avui

Butlletí Perill Allaus
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