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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 01/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 01 i 02/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

Comencem el mes de febrer amb un mantell de neu insòlitament escàs i primaveral, sotmès a nombrosos cicles de fusió-regel i pluges, i
amb la majoria de zones d’allaus favorables ja purgades. Tot i la calor i la insolació previstes per avui i demà, la possibilitat de caiguda
natural d’alguna purga o lliscament de neu humida és força residual i restringida a terreny de forta inclinació on encara quedi neu
disponible.  Mantenir els bons de circulació primaveral, tant per evitar el perill d’allaus com el risc de lesionar els nostres genolls…

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Aquesta nit l’absència de núvols unes poques hores han permès un cert regel superficial. L’activitat d’allaus ja passada en dies previs, i el
mantell prim i estable, fan que el nombre de vessants proclius a causar allaus sigui molt residual. En tot cas, no es descarta la possibilitat
d’alguna purga o lliscament de neu humida molt petit en vessants de fort pendent i poc rugosos, que podria mobilitzar prou neu per fer-
nos mal.

Estat de la neu

La neu és contínua des dels 1900-2000 m en solanes i dels 1700-1800 m en obagues, amb gruixos de
45 a 65 cm a 2200 m. El conjunt del mantell es troba transformat i isoterm en solanes a totes les
cotes i en obagues fins a cotes mitges. En obagues altes en zones de mantell compactat i dur, la
humitat només ha penetrat superficialment. Aquesta nit passada, l’absència de núvols, han permès un
cert regel, que amb el sol i la calor es fondrà ràpidament.

Meteo

Les altes pressions continuen dominant el temps al sud d’Europa. Aquesta nit
passada el cel ja ha quedat serè i avui tindrem un dia ben assolellat amb
temperatures insòlitament altes per la data: 10ºC a 2000 m i la iso0 situant-se
als 4.000m! Demà els termòmetres poc a poc comencen a davallar, i entraran
núvols anunciant l’aproximació d’un front fred que dimecres pot deixar algun
floc de neu i normalitzar les temperatures.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


