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Зимски услови

▪ Због ниских температура, снежног покривача и врло мало биљака, 
током зиме су услови за преживљавање и боравак у природи још тежи. 
Међутим, то не спречава праве заљубљенике да бораве на планинама 
и уживају у чарима и овог годишњег доба. Поред лепоте коју нам 
природа издашно нуди и у зимским месецима, морамо знати да вребају 
и одређене опасности: може нам се десити да залутамо, да се 
поквасимо, смрзнемо, да нас затекне мећава и невреме…

▪ Скоро сваке зиме код нас понеко страда зато што није успео да се снађе 
када је остао у снежним наметима, без могућности да се пробије до 
најближег насељеног места или планинске кућице. Већина страдалих 
је могла да се спасе, само да су ископали заклон у снегу и сачекали да 
мећава престане.

▪ Већи део наше земље је испресецан планинама на којима зима почиње 
већ у октобру и траје до маја (пуних 6 месеци). То време, према 
условима боравка у природи, можемо поделити на три периода:



Зимски услови

▪ Од октобра до краја децембра: период када почиње да пада снег. А 
први снег је врло важан за стабилност снежног покривача, посебно на 
стрмим падинама. Ако снег пада при температури од око нула степени, 
онда се он лепи за већ охлађену земљу. Ако је температура испод нуле 
снег је растресит, па је тада и снежни покривач нестабилан.

▪ Од јануара и до краја фебруара. У то време, нарочито у вишим 
крајевима, има мање падавина а време је стабилно и лепо. То је 
наповољнији период за боравак у природи зими.

▪ Од марта до маја. Карактеристика је променљиво време. Температура 
полако расте а снежни покривач је нестабилан. У планинама се 
изненада јављају снежне лавине, које могу да буду веома опасне.



Снег

▪ Поред горе наведеног ваља још познавати врсте снега и њихове 
особине.

▪ Нови снег препознајемо по томе што је мек, сув када је хладно, и мокар 
када је температура изнад нуле. Нови снег је на стрмим падинама 
нестабилан.

▪ Стари снег настаје под дејством температуре, испаравања, слегања 
под сопственим притиском и прекристализације. И док нови снег може 
бити пршећи, набијен и влажан, стари снег је зрнаст и кораст.

▪ Прашнасти снег пада при веома ниским температурама. То су у ствари 
ситни, игличасти кристали леда. Ако при томе дува јак ветар, кристали 
прашнастог снега ударају у лице и наносе бол стварајући ранице. Зато 
је тада препоручљиво носити и заштитине наочаре.



Снег

▪ Сипски снег (пршић) пада при нешто вишој температури, али не вишој 
од нула степени. Кристали су му већи него код прашнастог снега.

▪ Набијени снег настаје због снажног ветра. На изглед је веома 
компактан. Када на падинама испод набијеног снега има слој меког 
снега, може лако доћи до снежне лавине. Иначе, површине набијеног 
снега препознају се по тврдој кори и нешто тамнијој боји.

▪ Влажни снег пада при температури вишој од нула степени. Снежни 
кристали су велики и често се спајају у крупне пахуљице. Влажни снег 
се препознаје и по томе што се од њега лако праве грудве, по њему се 
тешко креће и он се лепи за скије, саонице и крпље.



Кретање

▪ Зими у планинама кретање мора бити лагано, правилно, штедљиво и 
одмерено, у правилној сразмери са нагибом земљишта које треба 
савладати, и у хармонији са дисањем и радом срца - дакле важе иста 
правила као и за кретање када нема снега.

▪ Код кретања узбрдо треба избегавати пречице иако ће вам се чинити 
да тако скраћујете пут и добијате у времену. Не смете заборавити да је 
степен нагиба на коњским, козјим и пешачким стазама добро 
прарачунат и дугим искуством пролазника потврђен, те их се при 
кретању треба и држати. У противном долази до брзог и непотребног 
премарања. При силажењу низбрдо, на мањим стрмим падинама, 
корак се може убрзати. На земљишту са меканим тлом, на снегу и, 
ситном шљунку, силазите дужим кораком.

▪ За кретање по дубоком снегу користите крпље јер тако нећете 
пропадати у снег и расипати снагу. Ако немате крпље можете их и сами 
направити од прућа и грања.



Импровизована склоништа

▪ Зими је у планинским пределима клима врло сурова. Ноћи су хладне и 
зато морате да организујете неко склониште, иначе прети опасност од 
смрзавања.

▪ Уколико нисте вични "самоградњи" или пак немате довољно времена, 
можете искористити планинске колибе, стаје за стоку, амбаре, кошеве, 
скровишта за сено… Све су ово сува и довољно топла места, заштићена 
од ветра и падавина. Планинска склоништа за људе и стоку, појате и 
бачила су грађени од дасака, облица, балвана. Да би сте их 
искористили за боравак потребно је да отворе и шупљине затворите 
гужвама сена или сламе и да од истог материјала направите меку и 
добро изоловану постељу. Можете искористити шаторска крила или 
ћебад и направити од њих џакове које ћете напунити сламом и тако 
добити сламарицу на којима се лепо спава. Приземне коњушнице или 
стаје, када је у њима стока, представљају добар избор јер је у њима 
топло.



Импровизована склоништа

▪ У оваквим објектима морате бити јако опрезни: нипошто није 
дозвољена употреба отвореног пламена - користите само светлост 
лампи.

▪ Ако на располагању немате већ изграђене објекте, најбоље је да бивак 
потражите у пошумљеном делу. Дрвеће штити од ветра, ублажава 
ниске температуре. Гранчице, маховина и суво лишће омогућавају 
удобнији боравак; од њих можете да направите лежиште или узглавље 
или да их искористите за ватру. Терен диктира услове прилагођавања, 
па ако немате ни шуму на располагању покушајте да нађете нека 
скровита места, у првом реду она која су заклоњена од ветра. У том 
смислу вам могу послужити јаруге, рупе у земљи, оборена стабла, 
пећине… Избегавајте влажна подножја и места непосредно уз 
планинске потоке или падине где постоји могућност одрона.



Импровизована склоништа

▪ Бивак у виду бунара – ради се 
обично за 2-3 особе и то онда 
када је снег висок најмање 
70цм. Пречник бивака је око 
1м, а дубина до 1,5м. Прави 
се када нема довољно 
времена и када квалитет 
снега не допушта израду 
других врста бивака у снегу. 
Ради боље изолације може се 
покрити скијама и шаторским 
крилом преко кога се набаца 
снег. Бивак се може израдити 
за тридесетак минута.



Импровизована склоништа

▪ Бивак у дубоком снегу (у 
виду рова) – се израђује за 
више особа онда када је 
снежни покривач дебео 2м и 
више. Начин израде је сличан 
биваку у виду бунара.



Импровизована склоништа

▪ Партизански бивак – израђује се 
око стабла четинара с ниским 
гранама. Неколико доњих грана 
се међусобно повеже и на њих 
набаца слој снега дебео 30-
35цм. Унутрашњост бивака се 
очисти од земље. Овакви 
биваци су обично добро 
заклоњени од ветра, а у њима се 
може заложити и мања ватра. 
Сличан се бивак може 
направити и испод срушене 
јеле.



Импровизована склоништа

▪ Бивак наслоњен на стену –
прави се када је могуће 
искористити повијене, 
нагнуте стене или мање 
пећине. Прави се тако што се 
одједном подижу сва три 
зида слагањем снежних 
цигли (димензије 
60x50x30цм). Улаз се направи 
уз саму стену а затвара 
снежним коцкама.



Повреде услед хладноће

▪ Као што смо већ рекли, зима захтева посебне услове прилагођавања 
ниској температури. Ако се цело тело или поједини делови тела сувише 
расхладе, долази до оштећења ткива. Зато се треба добро (топло) 
облачити и заштитити од губитка топлоте. Дејству хладноће су највише 
изложени откривени делови тела: нос, уши и брада који највише и 
страдају. Ако се иде гологлав, на температурама од –40 степени и 
нижим, може да се деси да отпадну уши а да се то и не осети. 
Подједнако су угрожени и удаљени делови тела (ноге, руке) јер их крв 
теже загрева. Влажна одећа и обућа појачавају дејство хладноће. Тесна 
одећа и обућа отежавају снабдевање крвљу појединих делова тела па 
самим тим и повећавају могућност оштећења ткива услед хладноће.

▪ До општег смрзавања долази када се расхлади цело тело. Смрзнутом 
се дрема, обузима га осећај пријатне неосетљивости и 
незаинтересован је како за себе тако и за околину. Његово срце све 
спорије куца, и најзад стане.



Повреде услед хладноће

▪ Прва помоћ се огледа у што бржем загревању. У том циљу смрзнути се мора добро 
утоплити и што пре пренети у топлу просторију. Потребни су топли покривачи а 
може се загревати и термофором, боцом са топлом водом и загрејаним 
цреповима, али увек пажљиво, да се не створе опекотине. Што пре треба скинути 
мокру одећу и обућу и заменити је сувом. Смрзнути треба да помера удове, јер се 
тако боље загрева, и да пије топле напитке али никако алкохол.

▪ Ако хладноћа делује јаче само на поједине делове тела тада настају разне врсте 
оштећења ткива. Тако могу да се јаве промрзлине услед краћег или дужег 
излагања хладноћи откривених делова тела (уши, нос, прсти…). Јача хладноћа 
изазива смрзотине појединих делова тела. Смрзнути делови тела су бели, хладни 
и неосетљиви. Код тежих смрзотина се јављају пликови и долази до отока.

▪ Све смрзотине се сматрају ранама и са њима се тако и треба поступати односно 
морају се превити завојем а онда и додатно утоплити. Опасна и штетна су два 
поступка са смрзотинама: трљање снегом и бушење пликова. То доводи до 
оштећења коже, изагађења клицама и тешких гнојења. Трљање снегом се може 
користити само ради загревања и спречавања појаве смрзотина, а никада када 
смрзотине постоје.



Повреде услед хладноће

▪ Постоје и друга оштећења хладноћом и влагом која нису изазвана ниском 
температуром. Наиме, код дуготрајног боравка у рововима, услед стајања у води и 
блату, без могућности промене мокре одеће и обуће јавља се оштећење названо 
"рововско стопало". Исто тако се јавља "уроњено стопало" код бродоломаца, или 
"подрумско стопало" код дужег задржавања у подрумима или склоништима, 
рецимо за време бомбардовања. Код ових оштећења јавља се оток, неосетљивост 
и испуцалост коже, а касније може доћи и до гнојења. Прва помоћ се састоји у 
скидању мокре обуће и одеће, евентуалном постављењу завоја или навлачењу 
суве обуће и премештању у суве и топле просторије.

▪ Такође честа појава у планинама код неискусних је оштећење вида у облику 
снежног слепила. Оно је последица јаког дејства ултраљубишастих зрака, после 
дужег боравка на сунцу које обасјава снежне површине. Прво се јавља црвенило 
очију и печење, затим око сузи, капци отичу, долази до слабљења вида и на крају 
до слепила. Најбоља заштита су тамне наочаре. Прва помоћ се огледа у склањању 
повређеног у тамну просторију и стављањем хладних облога на очи. Уколико 
немамо тамне наочаре могу послужити наочаре од папира, платна или коре 
дрвета на којима ћемо направити јако уске отворе у пределу ока. Ови мали отвори 
ће спречити појаву снежног слепила.
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