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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 27/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 27/1/2016 i 28/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

Avui tornem a tenir un dia amb temps esplèndid i condicions de primavera en orientacions solanes, amb un bon regel nocturn i fusió
superficial de la neu al llarg del dia a mesura que la insolació i la calor facin la seva feina. En indrets de forta inclinació encara no purgats,
és encara possible que es produeixin allaus humides, naturals o accidentals, que puntualment poden implicar prou neu per enterrar-nos
en terreny obert o ferir-nos en terreny trampa.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Des del cap de setmana l’activitat d’allaus de neu humida ha anat disminuint i les solanes ja porten uns quants dies de cicle diari fusió
diürna i regel nocturn. Tot i així, avui el sol tornarà a escalfar amb totes les seves forces, i al llarg del matí la superfície de la neu
s’humitejarà, causant pèrdua de cohesió de la neu i d’estabilitat superficial, o de tot el mantell si l’aigua de fusió arriba al terra. 
En terreny de forta inclinació encara no purgat, es manté la possibilitat d’allaus humides naturals (controla el terreny que tinguis per
damunt) i també accidental (controla el procés de fusió de la neu que tinguis a sota els peus). A partir de migdia és millor no trobar-se en
vessants solans, inclinats i amb prou neu per donar lloc a allaus.

Estat de la neu

La neu és contínua per esquiar des dels 1900-2000 m en solanes segons el pendent, i dels 1600-1800
m en obagues segons el terreny. En solanes el mantell es troba en cicle diari de fusió superficial i bon
regel nocturn aquesta darrera nit. En obagues per damunt dels 2000 m la fina crosta en superfície
està ja molt degradada i quasi no es percep, i a mesura que passen els dies la neu es troba cada cop
més pols reciclada. Internament el mantell és en general compacte i estable i la capa feble entre la
neu d’aquest any i l’any passat no és reactiva als tests.

Meteo

Avui es preveu un dia ben assolellat , sense núvols, temperatures encara suaus
(iso0 a 3200 m) i vent feble del sud-oest. Demà matí la presència de núvols
prims seran el preludi de l’entrada d’un front atlàntic poc actiu de cara a la
tarda, que portarà núvols i precipitacions minses (5 cm en el millor dels casos
enfarinant fins a cota 1800 m) per la matinada de divendres i descens transitori
de les temperatures.
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Predictora: Montse Bacardit


