
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 15/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 15/1/2016 i 16/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU RECENT

Perill 48h.

La inestabilitat de les plaques de vent augmentarà en les properes hores amb les nevades moderades que s’esperen, a més, ja de cara al
vespre i sobretot demà la neu recent que caurà serà inestable en vessants drets i es podran purgar de forma natural. Cal evitar cotes altes
exposades amb acumulacions de neu ventada que es comportaran de forma molt fràgil. Vigilem els canvis en l’orientació i tipus de
terreny ja que la distribució de les plaques de vent és molt variable.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i especialment al límit sud de l’Aran, hi ha acumulacions que amb el vent de l’oest han anat augmentant de gruix. Les
trobarem amb més freqüència en els vessants obacs prop de crestes i colls però també a per sobre dels 2200 m en qualsevol zona
protegida del vent de l’oest. Durant la circulació cal anar avaluant la quantitat de neu ventada i no refiar-nos de la prima capa de neu
sense cohesió superficial. Evitem vessants que s’acostin als 40 graus i terreny convex, prestant especial atenció en els canvis d’orientació
del terreny.

De forma molt aïllada, a cotes altes i obagues favorables (forta inclinació i mantell amb poc gruix) internament hi ha un nivell de neu poc
cohesiu que pot trencar-se al nostre pas i mobilitzar prou neu per a enterrar-nos en terreny trampa.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

La neu recent que caurà a partir de migdia mantindrà molt poca cohesió en zones protegides del vent. Especialment de cara a demà al
matí els gruixos ja podran ser crítics per sobre dels 2000 m i podran purgar-se els vessants més drets de forma natural. Cal circular amb
precaució i anar avaluant el gruix de neu nova. Evitem vessants oberts de més de 35º i zones trampa (convexitats, espadats o zones
confinades). Tinguem present que aquesta neu nova poc cohesiva pot disposar-se a sobre de plaques de vent encara inestables i que al
nostre pas podem provocar allaus de mida suficient per a enterrar-nos en terreny obert.

Estat de la neu

La innivació anirà millorant al llarg del dia. Encara aquest matí la neu continua comença per sobre
dels 1700 m a les obagues i dels 1900-2000 m a les solanes, amb gruixos que a les estacions
automàtiques es situen sobre els 50cm. En terreny rugós encara és freqüent trobar una mantell molt
irregular i a cotes altes els efectes del vent són molt evidents, especialment al límit sud. Hi ha uns
15-20 cm de neu nova caiguda durant la setmana que cobreix un mantell preexistent endurit a les
solanes però amb crostes que no aguanten el nostre pes a les obagues per sota dels 2000 m.
Internament en obagues altes hi ha nivells sucre aïllats que encara donen resultats positius als testos
d’estabilitat.
Meteo

Un anticicló atlàntic continuarà enviant aire molt fred i humit sobre els Pirineus.
Avui divendres les nevades seran febles a totes les cotes i s’intensificaran de
cara al vespre i fins a mig matí de demà dissabte. Es podran acumular fins a 30
cm de neu nova i les temperatures tocaran fons, arribant als -10ºC a 1800m. El
vent bufarà de nord amb cops forts en general i molt forts prop dels cims i
l’extrem sud amb cops que podran arribar als 100km/h.
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