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Grau de Perill 3 - Marcat

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDimecres 06 01 2021

Neu ventada

Límit del 

bosc
Neu recent

La neu recent i les plaques de vent poden molt fàcilment ser 
desencadenades de manera accidental per sobre del límit del bosc.
Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent fort , s'han format plaques de vent de vegades 
inestables en totes les orientacions. Elles poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions. 
Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Fins i tot un únic excursionista pot encara 
desencadenar allaus, també de mida mitjana. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament 
augmentaran amb l'altitud. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són possibles senyals de perill 
Precaució als sectors més afectats per les precipitacions encara per sota del límit del bosc als talussos i als 
vessants herbosos. L'actual situació d'allaus requereix molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i 
una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu
El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent i la neu vella. La neu recent i les plaques de vent 
descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions i en totes les cotes. La part basal del mantell 
està ben consolidada. Els tests d’estabilitat i les observacions sobre el terreny confirmen aquesta situació. 
Localment a partir de la tarda es preveuen de 5 a 15 cm de neu. Les plaques de vent recents i antigues 
quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d’identificar. Amb les baixes 
temperatures, durant els propers dies el mantell de neu no arribarà a consolidar-se.

Tendència
La situació d'allaus és en part encara crítica.


