
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 3/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  3/2/2017 i 4/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Encara avui el principal problema són les plaques que podem desencadenar a les obagues a causa de capes de neu sucre enterrades i  que poden
tenir mida su cient  per a enterrar-nos en terreny obert. A cotes altes s’han format petites plaques de vent també en obagues que poden provocar-
nos caigudes però no tapar-nos.  A pesar de la baixada de les temperatures, com aquests dies endarrere, pot  continuar l’activitat lliscaments basals
que a més de les solanes ja afecten a  vessants est menys assolellats.

Capes febles persistents i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

De forma cada cop més localitzada a cotes mitges i altes dels vessants més obacs hi ha plaques sobre nivells de neu sucre que encara mantenen
 característiques per a que es generin allaus que ens poden enterrar en terreny obert. Prop dels cims continuaran formant-se plaques de vent que
encara que tindran petites dimensions, afegeixen més problemes a l’hora de circular per aquest terreny.

Mantenim un escenari on són possibles els desencadenaments de plaques a distancia des de terreny pla connectat amb vessants drets..

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i la baixada de la temperatura, l’augment de la humitat farà que encara avui hi hagi lliscaments basals en solanes però també en orientacions
est. Evitem circular per aquestes orientacions i no ens re em de vessants drets herbosos ja aquests moviments de neu són força imprevisibles.

Estat de la neu

La innivació en general es manté molt bona i a les obagues comencem a lliscar des de fons de vall, amb
gruixos que a 2200 m ronden els 100 cm. Les temperatures ja han començat a baixar i la neu en superfície
s’anirà encrostant i tapant-se per una na capa de neu recent amb el pas de les hores.  A cotes baixes la neu
es mantindrà humida durant tot el dia mentre que a les obagues la neu es troba més seca i en llocs més
ventats, hi ha una crosta super cial que ens di cultarà força el desplaçament. 
Internament a les obagues es manté un nivell de facetes i gobelets (neu sucre) enterrats a una profunditat
mitjana de mig metre i que per sobre dels 2000 m no ha estat afectada per la humitat d’aquests dies.

Meteo

La situació de fronts de l’oest continuarà durant els propers dies. 
Avui divendres  encara el vent de SW bufarà fort i nevarà feblement amb cota de neu
a uns 1500 m. 
Demà dissabte, un nou front càlid farà que les temperatures remuntin transitòriament
per tornar a baixar de cara al vespre. El cel estarà cobert però pot obrir-se alguna
clariana i poden acumular-se uns 10 cm amb cota de neu al voltant dels 1600-1800m.
El vent bufarà moderat de l’oest.
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