
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 4/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  4/2/2017 i 5/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Les plaques de vent que es van començar a formar ahir a migdia es mantenen molt fràgils i constitueixen el principal problema per avui a cotes
altes protegides del vent del oest. No hem d’oblidar però que en moltes obagues encara hi ha una capa de neu sucre enterrada que es mostra activa
i que durant la setmana ha estat l’origen de plaques accidentals a distància. 
En els vessants habituals, pot  continuar l’activitat de lliscaments basals que a més de les solanes ja afecten a  vessants est menys assolellats.ats.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

S’estan formant acumulacions noves degut a les febles nevades i el vent fort del sud-oest i oest que aniran fent-se més gruixudes amb el pas de les
hores i que prop de colls i crestes són tant fràgils que cauen de forma natural. Poden arribar a tenir mida su cient per a enterrar-nos en terreny
obert. Sota aquestes plaques, en els mateixos vessants i sectors més protegits del vent les plaques es disposen sobre nivells de neu sucre sense
cohesió que poden donar lloc a plaques amb cicatrius més extenses. 
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

Encara podem assistir a un nou cicle lliscaments basals afectant a solanes i també a orientacions est. Evitem circular per aquests sectors i no ens
re em de vessants drets i herbosos on observem cicatrius o activitat prèvia.

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. En superfície trobarem una na capa de neu recent sobre nivells
durs i encrostats en solanes i cotes baixes i sobre nivell de neu endurida a la resta. A cotes altes la neu està
molt ventejada. 
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

L’Aran encara avui es mantindrà al marge del temporal de sud-oest que afectara als
Pirineus més occidentals. Avui esperem un dia tapat gairebé sense precipitacions i
cota de neu sobre els 1600 m. El vent bufarà del oest moderat als cims. 
Per demà diumenge esperem un gir del vent a nord-oest que es reforçarà i portarà
nevades moderades a partir de migdia amb cota de neu que baixarà ns als 900 m.
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