
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 24/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 24 i 25/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

La presencia del nivell de pols provinent del Sàhara domina el paisatge i és un dels factors condicionants en l’estabilitat de la neu per
avui. Mentre a cotes altes les plaques de vent encara les podem trobar fràgils a les obagues, la insolació d’avui provocarà un marcat
escalfament de la superfície de la neu i l’activitat d’allaus de neu humida augmentarà a partir de migdia en orientacions solanes. Caldrà
evitar aquestes orientacions quan ja es comenci a observar la caiguda de boles a partir de la nostra traça

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

La presencia del nivell de pols provinent del Sàhara domina el paisatge i és un dels factors condicionants en l’estabilitat de la neu per
avui. Mentre a cotes altes les plaques de vent encara les podem trobar fràgils a les obagues, la insolació d’avui provocarà un marcat
escalfament de la superfície de la neu i l’activitat d’allaus de neu humida augmentarà a partir de migdia en orientacions solanes. Caldrà
evitar aquestes orientacions quan ja es comenci a observar la caiguda de boles a partir de la nostra traça.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El feble regel nocturn retardarà unes hores la transformació superficial de la neu, però a partir de migdia l’efecte del sol provocarà un
escalfament ràpid de a les solanes, facilitat pel color marró superficial. Serà llavors quan tornaran a activar-se allaus de neu humida que
afectaran els primers 10-15 cm de neu però que en terreny trampa poden arribar a mobilitzar prou neu pesada per a atrapar-nos i no
poder escapar. A partir de migdia ens caldrà circular amb molta precaució en aquestes orientacions i especialment on hi hagi zones
canalitzades o amb obstacles com arbres o roques.

Estat de la neu

En general trobarem prou neu per esquiar a les solanes per sobre dels 2000 m i a les obagues dels
1600 m. Els gruixos a uns 2200 m es situen al voltant dels 100 cm, clarament per sota de la mitjana
per l’època de l’any. La qualitat de la neu és molt variable depenent de la cota. El regel nocturn
desapareixerà ràpidament a les solanes i la neu es tornarà humida i pesada. A les obagues trobarem
neu poc cohesionada i lleugerament encrostada. Internament la neu és molt variable, mentre que a
cotes baixes i solanes es manté humida fins al terra, en obagues altes hi trobem nivells sucre entre
nivells durs que no aporten inestabilitat.

Meteo

Avui dimecres tindrem un dia de calma transitòria a l’espera del front que ens
ha de creuar la propera matinada pel nord-oest. Els núvols alts i les
temperatures en lleuger descens seran la nota dominant. Ja al vespre el cel es
taparà i començarà a nevar amb cota de neu que baixarà dels 1400 als 1000 m
a final del dia. En total poden acumular-se entre 15 i 20 cm de neu nova
acompanyats de vent moderat del nord-oest.
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