Situacions d’allaus…
…i observacions rellevants
Montse Bacardit
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Situacions d’allaus
continguts del STA1
Neu Vella

Neu Humida al
llarg del Dia

Neu Recent

Neu Ventada

Lliscaments

www.lauegi.conselharan.org => Grup => Situacions d’Allaus
www.slf.ch => Snow Information => Interpretation Guide

Neu Humida per Pluja

Situació d’Allau: NEU RECENT
 Nevades importants => allaus de placa o
sortida puntual
 Tàctica: Poques opcions... espera! Redueix el
pendent. Tria terreny petit i sense trampes

Cond. favorables 30-50 cm
Cond. mixtes 20-30 cm
Cond. desfavorables
10-20 cm

 Durada: 1-3 dies
 Indicis típics
Gruix crític neu recent
Signes d’alarma: Activitat recent d’allaus naturals
o accidentals, desencadenaments a distància.
Wumpfs
 Distribució típica
Perill força generalitzat
Sovint el perill incrementa amb l’altitud

Autor: Ortovox.com

 Condicions desfavorables
Forta intensitat precipitació
Vents forts (> 40 km/h)
Taire baixes (<-5 a -10ºC)
Taire ￪ durant la nevada
Superfície neu vella llisa o sense cohesió
Vessant rarament esquiat

Situació d’Allau: NEU VENTADA
 VENT (30 – 80 km/h) = arquitecte plaques de vent

Tàctica: evita acumulacions recents.
Atenció amb canvis d’exposició respecte el vent
 Durada: 1-2 dies
 Indicis típics
Transport perceptible de neu pel vent
Profunditat traça variable
Neu amb cohesió
Signes d’alarma: allaus de placa recents, fissures, wumpfs

Distribució típica
Específica: llocs protegits vent (sotavents, canvis pendent,
comes)
Més abundants a cotes altes, prop colls i carenes
Distribució molt irregular a sotavent

Situació d’Allau: NEU VELLA
 Capa feble persistent al mantell => allau
de placa

Foto: Montse Cuixart

 Tàctica: Sigues conservador en l’elecció
del terreny
Durada: dies a setmanes

 Indicis típics
Capa feble persistent dins del mantell
Signes d’alarma: Wumpfs, esquerdes
propaguen
 Distribució típica
Zones amb mantell relativament prim
Transicions del terreny (de pla a pendent,
carena a coma…)
Afloraments de roca, arbres aïllats
Molt sovint en vessants obacs

 Consells
Aplicar tests d’estabilitat
Difícil de reconèixer: l’absència d’allaus no
indica absència de perill
Info BPA

Situació d’Allau: NEU VELLA

 Condicions favorables
Mantell gruixut
Capes similars entre elles
Nivells febles (sovint més tous) situats a
més d’1 m de profunditat

 Condicions desfavorables
Mantell prim
Grans diferències entre capes adjacents,
per exemple en duresa i mida de gra
Capes febles (sovint toves) situades prop
de la superfície (<1 m)

Situació d’Allau:
NEU HUMIDA AL LLARG DEL DIA
 L’aigua de fusió de la neu debilita mantell
=> Allaus neu humida
Naturals, a vegades provocades per
muntanyencs
 Tàctica: surt aviat, torna aviat
Autor: Jordi Gavaldà

 Durada: hores

 Indicis típics
Cel cobert, sobretot de nit i matinada
Temperatura alta / forta radiació solar
Regel nocturn feble
Enfonsament profund (més enllà dels
genolls)
Allaus naturals (plaques i sortides puntuals
humides)

 Distribució típica
Cotes i altituds variables segons
estació i moment del dia
E / SE + cotes baixes => W i N + cotes
altes
Sovint prop de roques

Situació d’Allau:
NEU HUMIDA PER PLUJA
 Pluja, boira debilita i sobrecàrrega neu
=> Allaus neu humida
Naturals, a vegades provocades

Tàctica: no surtis, espera regel
Durada: hores

02/04/2012

Autor: David López

Indicis típics
Pluja sobre mantell sec
Pluja sobre neu recent (darrers 6 dies)
Pluja abundant i intensa
Desencadenament natural d’allaus, destructives!
 Distribució típica
Cota neu oscil·lant: +allaus a cotes mitges i baixes
Pluja totes cotes: +allaus a cotes altes
Si solanes neu ja transformada: +allaus obagues

Autora: Montse Bacardit

03/04/2012

Situació d’Allau: LLISCAMENTS
 Allaus de fons, tot el gruix del mantell llisca
ràpidament pendent avall.

15/02/2013

 Neu seca o humida

 Espontanis, rarament provocats
 Tàctica: evita terreny propici a lliscaments

Autora: Montse Bacardit

05/03/2013

 Durada: hores-dies

 Indicis típics
Activitat lliscaments o aparició esquerdes
Temperatures altes i insolació, o pluja i/o boira
Nevada abundant sobre terra calent
Autora: Montse Bacardit

 Distribució típica
Vessants amb poca rugositat: lloses de roca, prats de
fort pendent

 Molt difícil de predir i
desencadenar controladament

Observacions
Classe 1

Factors d’inestabilitat
ALARMA!

Classe 2

Factors d’estructura del mantell
INDICIS SIGNIFICATIUS

Classe 3

Dades de temps i neu
CONDICIONS RELLEVANTS

Quines observacions per a cada situació?
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Indicis
perill

Tests
ràpids/Indicis

Perfil

Neu recent Naturals
Ski-cuts,
recents
explosius
Accidentals
a distància

Wumpfs

Test mà

Capes
Gruix
febles no
crític
persistents Intensitat
Densitat

Neu
ventada

Explosius

Wumpfs
Cracks

Test mà
Profunditat
traça
variable
Esquerdes
entre esquís

Neu amb
cohesió

TC, ECT,
PST

Wumpfs
Cracks

Test bastó

Capa feble
persistent

Situació

Neu vella

Allaus

Plaques
recents

???

Tests
positius

Dades

Vent
Transport
neu

Quines observacions per a cada situació?
Classe 1
Situació

Allaus

Neu humida
al llarg del
dia

Natural
humides
(plaques i
puntuals)

Neu humida
per pluja

Natural
humides
(plaques i
puntuals)

Lliscaments

Allaus de
lliscament

Classe 2
Tests
Indicis
positius perill

Esquerdes
fons

Classe 3

Tests
ràpids/Indicis

Perfil

Dades

Boles
Ensaïmades
Enfonsament

Capa d’aigua
líquida

Temps >0ºC
Nit coberta
Insolació
No regel

Capa d’aigua
líquida

Pluja sobre
neu
Boira
Intensitat
pluja
Quantitat pluja
Nevada
abundant
sobre terra
calent

Gràcies! Preguntes? Feedback?

