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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 6/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 7 i 8/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU RECENT

HUMIDA

Perill 48h.

La nevada ha deixat un tou de neu nova ben generós a partir de cotes mitges.  Durant la tempesta, amb la humitat i la intensitat de la
càrrega, nombrosos vessants han anat purgant, i avui per damunt del límit de la boira, el sol està reactivant l’activitat d’allaus de neu
recent humida, que durant les primeres hores de demà matí també serà protagonista. A les cotes més altes, a partir de divendres, es
formaran noves plaques de neu ventada en sotavents del vent del nord-oest.  I és que l’hivern que tant ha costat d’arribar, es resisteix a
marxar!

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

La neu recent seca i freda està reaccionant de forma instantània amb la forta insolació que està afectant els vessants per damunt del límit
de la boira. Avui dimecres a la tarda i demà dijous durant les primeres hores aquesta activitat d’allaus puntuals de neu recent humida
continuarà en els vessants no purgats de forta inclinació, iniciant-se sobretot per sota punts foscos com roques o arbres i implicant neu
per fer-nos desequilibrar o localment enterrar-nos. Així que surti el sol, no exposar-nos a vessants susceptibles de purgar, i tenir en
compte que a l’abril pràcticament no queden orientacions obagues protegides dels efectes del sol.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A les cotes més altes de les nostres muntanyes, mentre que avui transitòriament hem trobat plaques toves de neu recent inestables,
aquestes amb poques hores, estan deixant de ser actives. Tanmateix, amb la reactivació de la nevada a partir de la nit de dijous a
divendres, que no es preveu gaire important però sí acompanyada per vent moderat i fort del nord-oest, es formaran noves plaques de
vent en sotavents favorables fràgils i fàcils de desencadenar.  No esperem que puguin atènyer una mida su cient per enterrar-nos però la
visibilitat reduïda ens di cultarà la seva apreciació i podrien complicar-nos en cas de trobar-nos en terreny trampa.

Estat de la neu

La tempesta ha deixat 30-40 cm de neu nova a cotes mitges i altes, i una na capa de neu recent
humida des de 1400 m. Trobem neu vella contínua per esquiar des dels 1700 m en obagues i dels
2000 m en solanes. Els gruixos se situen entre els 120 i 160 cm a 2200 m. La neu nova es manté pols
seca només en les orientacions N mentre que a la resta d’orientacions i totes les cotes sigui per
humitat, temperatura o insolació està transformant ràpidament. Aquesta neu ha caigut a damunt d’un
mantell ja isoterm i primaveral a la majoria de cotes i orientacions excepte les cotes més altes i N.
Amb la nevada i descens de la temperatura previst a partir de dijous tarda tornarem a tenir neu pols
seca en superfície que a les cotes altes serà fàcilment distribuïda pel vent del NO.

Meteo

La borrasca que ens ha afectat aquests darrers dies es desplaça al Mediterrani
Oriental, i ns demà dijous migdia tindrem una treva sense precipitacions però
amb boires i núvols persistents als fons de vall i temps assolellat a alta
muntanya. Dijous a la tarda entrarà un nou tàlveg de latituds polars que a partir
de demà dijous a la tarda reactivarà la nevada al vessant nord i que per
divendres podria ser moderada, amb vent fort del nord-oest a cotes altes i cota
de neu desplomant-se al fons de vall.

24h. 48h.
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Predictora: Montse Bacardit


