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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 26/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 26/1/2016 i 27/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

Continuem la setmana amb condicions de primavera molt marcades en orientacions solanes, i també obagues baixes, determinades pel
regel nocturn (avui potser menys eficaç que ahir!) i la transformació de la neu al llarg del dia a mesura que la insolació i la calor facin el
seu treball. Es manté possible la caiguda natural d’allaus humides que localment poden implicar prou neu per enterrar-nos en terreny
obert, així com de manera accidental provocar-les al nostre pas i fer-nos mal, especialment en terreny trampa.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Des del cap de setmana fins ahir dilluns l’activitat d’allaus de neu humida ha anat disminuint . Avui, tot i trobar-nos amb temperatures
mínimes més fresques que ahir (4ºC a 2100 m) , la presència de núvols prims i aire més humit (HR ~70%) poden haver dificultat el bon
regel i la humidificació de la neu al llarg del de matí sigui més ràpida i profunda. 
En terreny de forta inclinació encara no purgat, es manté la possibilitat d’allaus naturals humides naturals (controla el terreny que tinguis
per sobre) i també accidental (atenció amb la neu que tinguis a sota els peus). A partir de migdia evita vessants solans, inclinats i amb
prou neu per donar lloc a allaus.

Estat de la neu

La neu és contínua per esquiar des dels 1800-2000 m a les solanes en funció de la inclinació, i dels
1600-1800 m en obagues segons la rugositat del terreny. En solanes el mantell es troba en cicle diari
de fusió superficial i regel nocturn, aquesta darrera nit menys eficaç que ahir pels núvols prims i l’aire
més humit. En obagues per damunt dels 2000 m la fina crosta de la pluja de divendres passat està ja
molt degradada i quasi no es percep. Per sota, trobem neu seca, tova i envellida.

Meteo

Ahir van donar-se les temperatures màximes més altes en aquest episodi càlid i
avui comencen a davallar. Tot i així, encara es mantindran altes i positives un
parell de dies més (iso0 al voltant dels 3000 m), avui amb presència de núvols
prims i aire més humit, i demà amb forta insolació i aire més sec tot el dia. Vent
calmat o feble del sud-oest.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


