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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 16/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 16 i 17/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Comencem el diumenge de Pasqua amb ambient més fresc i regel més efectiu que ens permet circular en terreny d’allaus amb el mantell de neu
estable. Apro tem aquestes hores de situació favorable amb els bons hàbits de primavera: començant i acabant d’hora, usant les orientacions dels
vessants de forma lògica i anar controlant la transformació del mantell. A partir de migdia, quan la fase de fusió sigui més acusada, ja cal abandonar
el terreny d’allaus.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb l’entrada de vent del nord-oest i aire més fred ha afavorit millor regel respecte nits anteriors i iniciem el dia amb un mantell ben encrostat
super cialment. A mesura que el sol i l’escalfament diürn humitegin la neu en superfície, aquesta crosta anirà desapareixent i per tant anirà
incrementant el perill d’allaus humides. Aquestes en general seran purgues humides, tant naturals com accidentals al nostre pas. Però en obagues
on hi ha més disponibilitat de neu podrien ser plaques implicant quasi o la totalitat del mantell, i per tant de mida més destructiva.

Estat de la neu

Podem lliscar des dels 1700 m en obagues i per sobre els 2300 m en solanes amb neu discontínua ns els
cims. Les estacions a 2200 m registren gruixos de 70-140 cm i perden varis cm cada dia. El mantell de neu es
troba isoterm i humit ns el terra en solanes i obagues ns ben bé els 2400 m. Aquesta nit el regel ha estat
més efectiu però la fusió es reactivarà i la humitat continuarà percolant a l’interior del mantell. En obagues la
humitat està arribant a les capes febles persistents que en els darrers dies han donat lloc a woumfs i
esquerdes. No descartem la possibilitat que aquest procés de fusió podria donar lloc a plaques més grans i
destructives.

Meteo

Les boires ja dissipen i el vent del nord-oest a uixa per deixar un diumenge de
Pasqua altre cop amb sol i cel blau. Les temperatures negatives a alta muntanya
tornaran a pujar al llarg del dia a valors clarament positius.  Dilluns seguirem amb
temps estable amb presència de núvols alts que atenuaran la radiació però amb
temperatures que es mantindran altes.
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