
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 14/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel 14 i 15/12/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Pocs canvis en el panorama nivològic als Pirineus. Els dies curts i amb el Sol enganxat a l’horitzó i les humitats baixíssimes mantenen la neu
invariable, però també invariablement escassa.

Aquests dies pràcticament només es fa activitat al limit est de l’Aran, cap a les zones de Bonaigua i estanys de Bacivèr. Al límit sud seria possible
però cal caminar força abans de calçar els esquís. La bona notícia és que el perill d’allaus es mínim i que encara hi ha pols reciclada a les obagues.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ja fa més de dues setmanes des de la darrera nevada signi cativa i es fa difícil destacar algun problema d’inestabilitat. L’únic tipus d’allau que
sembla possible aquests dies són les purgues que poden provocar nosaltres mateixos en terreny molt dret, sense capacitat per enterrar-nos però si
de fer-nos caure. Atenció amb aquesta pols reciclada, és molt més densa que la pols nova i empeny amb molta més força quan es mou.

Estat de la neu

En obagues la neu és present des dels 1800 m, mentre que en solanes és present a partir dels 2300-2400 m
però sense continuïtat ns als tucs. El mantell és més gruixut i continu als sectors est i sud, mentre que al
nord és molt més escàs. Els gruixos de neu a les estacions a 2200 m varien de 5 a 35 cm. La superfície de la
neu en obagues mitges i altes es conserva seca i freda, pols reciclada, mentre que les clapes de neu en
solanes estan sotmeses a la fusió diürna i regel nocturn.  En indrets exposats al vent a ora la crosta marró
bruta de pols. Internament el mantell és molt sòlid i estable.

Meteo

Darrers dies de domini anticiclònic abans de donar pas a una situació de llevant prou
atípica. De moment avui similar als dies anteriors, amb cel clar i temperatures molt
suaus al centre del dia, tot i que una mica més baixes. Demà dijous es començarà a
sentir l’arribada del canvi meteorològic en forma de més nuvolositat, sobretot a la
tarda. Les temperatures davallaran de manera més sensible.
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