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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDijous 21 04 2022

Les condicions per les excursions són primaverals.
A primera hora del matí hi hauran condicions favorables com a mínim. A conseqüència de l'augment de la 
temperatura diürna i la radiació solar, el perill d'allaus molt humides augmentarà lleugerament. 
Especialment als vessants assolellats molt inclinats. Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre 
penya-segats.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.10: escenari de primavera

Durant la nit el temps serà parcialment ennuvolat. En el transcurs de la jornada les condicions de temps 
primaveral causaran un gradual debilitament del mantell de neu. Això s'aplica especialment als vessants 
assolellats inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. 
 
La part basal del mantell està ben consolidada. A tots els sectors de moment només hi ha poca neu. En 
cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència
Al matí les condicions són generalment favorables. A conseqüencia de l'augment de la temperatura diürna 
i la radiació solar, augment lleuger del perill d'allaus.
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Les condicions per les excursions són majoritàriament favorables. El 
problema de neu ventada recent ha de ser evitat.
Amb la neu recent i el vent del nord- oest amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent de mida petita 
als sectors afectats per les precipitacions. Especialment en cotes altes i zones d'alta muntanya. Elles poden, 
de manera aïllada, desencadenar-se en vessants obacs prop de les carenes. A més, als sectors afectats per 
les precipitacions, són d'esperar purgues naturals de neu sense cohesió de mida petita. Això s'aplica en 
terreny dret i escarpat. Sobretot en cas de radiació solar. 
 
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, el perill d'allaus molt humides 
augmentarà lleugerament. Especialment als vessants assolellats molt inclinats per sota dels 2400 m 
aproximadament. 
 
Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.6: neu freda i incohesiva i vent pp.10: escenari de primavera

Fins al dimecres es preveuen fins a 15 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment 
encara més. Principalment al Hohe Tauern. El vent serà en alguns casos fort. Les noves acumulacions de 
neu ventada es dipositaran a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en cotes altes 
i zones d'alta muntanya. La radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu. 
Aquestes condicions provocaran un afebliment de les capes de neu superficials sobretot en terreny dret i 
escarpat. 
 
La part basal del mantell està ben consolidada. Hi ha menys neu de l'habitual en totes les cotes. En cotes 
baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència
A conseqüencia de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill 
d'allaus.
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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDijous 21 04 2022

Atenció a les allaus de fusió i de lliscament basal.
Les condicions per les excursions romanen primaverals. A primera hora del matí hi hauran condicions 
favorables com a mínim. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, el perill 
d'allaus molt humides augmentarà lleugerament. Especialment als vessants assolellats molt inclinats. Són 
possibles de manera aïllada allaus naturals com a mínim de mida petita. Atenció al perill de ser arrossegats 
per una allau sobre penya-segats.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.10: escenari de primavera

Fins al dijous el temps serà parcialment ennuvolat en una zona àmplia. La superfície del mantell de neu es 
regelarà tot just i s'estovarà al llarg del dia. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats per 
sota dels 2400 m aproximadament. 
La part basal del mantell està ben consolidada. En cotes baixes i mitges hi ha una mica de neu.

Tendència
El dijous serà molt ennuvolat en una zona àmplia. Durant el vespre caurà una mica de neu als sectors de 
l'oest i de l'est. El perill d'allaus romandrà invariable.


