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Grau de Perill 4 - Fort
AM:

Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant
enDijous 30 12 2021

Límit del bosc
Neu ventada

PM:

190m

Tendència: Perill d'allaus constant
enDijous 30 12 2021
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Amb la intensificació de les precipitacions, augment clar del perill d'allaus
seques i molt humides. Allaus de neu seca per sobre dels 2400 m
aproximadament. Allaus molt humides i de lliscament basal per sota dels
2400 m aproximadament. Probablement el grau de perill 4 (fort) s'assolirà
durant la nit.
Durant la matinada la situació d'allaus és encara més aviat favorable. Precaució per sobre del límit del
bosc. Noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però en alguns casos poden
desencadenar-se fàcilment. Especialment als sectors de l'oest i del nord.
Amb la intensificació de les precipitacions, augment brusc del perill d'allaus. Amb l'arribada de la
precipitació intensa , l'activitat d'allaus humides i de lliscament basal mitjanes i grans naturals disminuirà
ràpidament. Les allaus molt humides poden arrossegar tot el mantell de neu saturat d'aigua i atènyer
mides grans. Això s'aplica a totes les orientacions entre els 1900 i els 2400 m aproximadament. Per sota del
límit del bosc hi ha una mica de neu. Són d'esperar lliscaments en talussos. El grau de perill més alt
s'assolirà durant la nit.
Amb la neu recent i el vent molt fort, en el transcurs de la jornada les plaques de vent augmentaran de
mida clarament. Això s'aplica per sobre dels 2400 m aproximadament. Els indrets tan perillosos són
parcialment coberts de neu recent i per tant difícils de reconèixer. Un sol practicant d'esports d'hivern pot
fàcilment desencadenar allaus, també de mida gran. En altitud aquests punts perillosos són més
nombrosos i grans. Amb la intensificació de les nevades, són d'esperar allaus naturals de mida mitjana i,
locament, gran.

