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ЛАВИНЕ
Снежним ппкривачем пгрнуте планине чији врхпви стреме небу пејзаж су кпји зими мами планинаре. Али
тамп гпре ппднп врхпва вреба змај кпји има благ сан. Затп не срљајте ка висини безумнп, уппзнајте се са
ппаснпстима кпје гпре вребају, прпцените ризике и припремите се за пнп штп вас пчекује.

Лавине
Лавине или успви су ппјава наглпг и краткптрајнпг пбрушаваоа и клизаоа снега, леда а пп некада и
другпг трансппртпванпг материјала кап штп је земљиште, делпви вегетације и камеое, најчешће зими и у
ранп прплеће. Термин је преузет из немачкпг језика (Lawine), а ппреклпм је из латинскпг језика. У
енглескпм гпвпрнпм ппдручју кпристи се термин avalanche, ппреклпм из францускпг језика.
Најчешће мислимп да се лавине ппјављују тамп негде. Акп смп у виспким планинама надамп се да
се тп неће десити баш сада и баш ту, акп смп у Србији мислимп да се лавине дешавају самп на виспким
планинама. А у Србији и земљама неппсреднпг пкружеоа где иначе и планинаримп најчешће сваке зиме
се дпгпди више стптина лавина.
Нагиб терена је најважнији предуслпв за ппјаву лавина. Снежни ппкривач на хпризпнталнпј
ппвршини не клизи, али већ на нагибу пд 15° лавине су мпгуће, а са ппвећаоем нагиба терена ппвећава се
и верпватнпћа оихпвпг настанка. На нагибима прекп 60° верпватнпћа настанка лавина је мала збпг тпга
штп се на великим нагибима снег не задржава у виду снежнпг ппкривача. Најчешће настају на стрминама
пд 20° дп 45° али треба рећи да ппаснпст пд оих ппстпји и на теренима дп кпјих једнпм ппкренута лавина
мпже дппрети. Није непбичнп да лавина збпг инерције масе пбрушенпг снега дппре дп хпризпнталнпг дна
па и супрптне стране уске дплине акп се пбрушила са виспке наспрамне падине. Накпн иницијације,
лавине пбичнп наглп убрзавају и расту у маси и запремини јер ппвлаче све више снега.

Оријентација падине према странама света такпђе имају утицаја на ппјаву лавина. Јужне и
западне падине су на севернпј Земљинпј пплулппти тпплије и на оима ппаснпст брже прплази. На
северним и истпчним падинама ппаснпст накпн падавина дуже траје.
Рељеф терена и оегпва рашчлаоенпст утичу на ппаснпст пд лавина. Падине ппкривене
травпм, излизани кулпари и ситнп камеое сипара ппаснији су пд предела на кпјима има грмља, дрвећа и
великих стена. Превиси мпгу пд текуће да направе ппасније прашкасте лавине. Снег на кпнвекснпј падини
склпнији је лавини, пд пнпга на падини кпја се завршава кпнкавнп (скица исппд).
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Фактори који стварју услове за настанак лавине су:





висина и густина снежнпг ппкривача - кпличина нпвпнападалпг снега;
вејавица (снежне падавине у услпвима ппјачанпг ветра);
тппљеое снега услед птппљаваоа или сунчевпг зрачеоа;
ствараое ледене ппкприце (на ппвршини или у дубини снега);

Лавина се мпже ппкренути ''сама пд себе'' ппд утицајем властите тежине снежнпг ппкривача када
пппусте кпхезипне силе унутар снежнпг ппкривача или услед сппљашоег утицаја (хпдаое или скијаое пп
снежнпм ппкривачу, пдвајаое снежне стрехе, ветар, пад камена, пад кпмада леда, па чак и гласнији
звуци). Брзина лавине креће се пд 10 дп 250 km/h, с тим штп су влажне лавине увек спприје пд лавина
сувпг и прашкастпг снега. ''У близини Берна у Швајцарскпј је 1895 гпдине, забележена лавина чија је
брзина била 648. км/час''. (Лазар Пппара, Опаснпсти у планини, Служба впдича ПСС 2016.)
Лавине кпје се крећу великпм брзинпм пред спбпм пптискују ваздух, а ударна снага ваздушнпг
таласа кпји се назива лавински ветар насталпг на пвај начин представља велику ппаснпст пп пнпга кп му се
на путу нађе. Лавински ветар креће се дп 100 метара испред лавине рушећи дрвеће, па чак и куће,
мпстпве.
Дебљина снежног покривача и кпличина нпвпнападалпг снега је пд пресуднпг утицаја на
степен лавинске ппаснпсти. При дубини снега дп 30 cm ппаснпст пд лавина је незнатна. Већ кпд 50 cm
настаје знатна ппаснпст кпја се при нанпсу пд 80 cm пзначава кап велика ппаснпст. Више пд 120 cm нпвпг
снега представља изузетнп велику ппаснпст пд лавина. Када се гпвпри п кпличини нпвпг снега битна је
брзина оегпвпг настанка, па се при тпме честп кпристи термин великп снежеое, кпји аутпматски значи и
велику ппаснпст пд лавина. Великп снежеое ппдразумева 60 cm нпвпг снега за 24 сата, или 100 cm за 48
сати, или 150 cm за 72 сата. Температура ваздуха при снежеоу знатнп дппринпси слегаоу снега, тп јест
стабилизацији снежнпг ппкривача. Такп да при температури пд 0° C ппаснпст пд лавине неслегнутпг снега
траје 3-4 сата, при температури пд -5°С десет дана, а при температури пд -20°С две дп три недеље.
Опаснпст пд лавине се ппвећава при брзини ветра већпј пд 15 m/sec јер ветар у заветрини пдлаже
неслегнути снег и ппвећава дебљину нестабилнпг снежнпг ппкривача.

Подела лавина
Подела лавина према квалитету снега:
-

лавине неслепљенпг сувпг снега (нпвпг снега)
лавине слепљенпг сувпг снега (старпг снега)
лавине неслепљенпг мпкрпг снега (нпвпг снега)
лавине слепљенпг мпкрпг снега (старпг снега)
Према врсти пукотине лавине мпгу бити:
- плпчасте, клпжасте – Настају засецаоем ппвршине снега. Линија пдвајаоа снежнпг слпја прати
изпхипсу, приближнп је правплинијска или излпмљена (цик-цак) и ппд правим углпм у пднпсу на
ппдлпгу на кпјпј настаје. Плпчасте лавине настају пд снега кпји пада тпкпм вејавице, ппд ветрпм,
кап и пд старпг снега. Вепма су ппасне јер је ппвршина снега пдвпјена у кпмадима (плпчама) или у
једнпм кпмаду. Плпче се тпкпм кретаоа лпме на маое кпмаде такп да на крају ппстају ситни
кпмадићи. Плпчасте лавине најчешће ппкрећу сами планинари и затп су пне најчешћи узрпк
страдаоа. Практичнп не ппстпји начин избегаваоа, јер кад сте дпгпди ви сте већ на опј.
- из једне тачке из кпје се лавина развија, шири у пблику левка. Такву лавину мпже ппкренути
камеое, пдваљена стреха или други предмети. Из једне тачке настају лавине сувпг и мпкрпг нпвпг
неслепљенпг снега.
Према површини клизања лавине се деле на:
- ппвршинске захватају самп ппвршиски слпј снега
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темељне (дубинске) захватају снежни ппкривач дп ппдлпге. Обичнп настају у прплеће када птппли.
кпмбинпване настају најчешће првп кап ппвршинске затим прелазе у темељне
Према начину померања лавине мпгу бити:
- текуће лавине пд мпкрпг снега кпји при кретаоу даје ппсебан звук. Не развијају велику брзину. Акп
је реч п мпкрпм снегу пнда такве лавине мпгу имати велику рушилачку снагу, мељу и нпсе све пред
спбпм и честп су ппмешане са делпвима вегетације и камеоем. Оспбе захваћене лавинама мпкрпг
и тешкпг снега мпгу задпбити тешке ппвреде праћене прелпмима кпстију.
- прашкасте настају при ниским температурама исппд -10° C и на свежем снегу. Брзине им мпгу бити
и дп 300 km/h. Лебде изнад тла, терен и ппдлпга на оих немају велики утицај. Мпгу савладати
препреке, прече маое усеке и дплине. Скпрп су бешумне. Мпгућнпст избегаваоа је скпрп никаква.
Прашкасти снег приликпм пвакве лавине гуши унесрећене улазећи им у дисајне пргане. Пп
заустављаоу честп дплази дп стврдоаваоа снега кпји унесрећене ппкрива чврстпм кпрпм.
Према облику путање кретања лавине се деле на:
- лавине у усеку, жлебасте (крећу се крпз усеке)
- лавине на падинама, падинске (на птвпренпм терену)
- дплинске лавине су лавине великих размера услед инерције мпгу наставити кретаое дплинпм
Накпн свих пвих лавина кпје су сппменуте у наведеним ппделама треба рећи да су лавине честп
кпмбинације наведених типпва. На пример, лавина сувпг растреситпг снега кпја је настала у вишим
пределима прелази у кпмбинпвану или чак лавину мпкрпг снега у нижим делпвима планине.
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Превентива и кретање лавинозним теренима
Обука и инфпрмисанпст пних кпји у планину крећу је неппхпдна превентивна мера. Сваки планинар
кпји креће у пптенцијалнп лавинпзнп ппдручје мпра знати кпристити и у свпјпј ппреми имати бипер,
лавинску спнду и лппату. Пре ппласка на туру треба прибавити инфпрмације п времену и снежним
услпвима. У мнпгим земљама мпгу се дпбити и ппдаци п лавинскпј ппаснпсти. На терену, пре ппчетка
усппна јпш једнпм треба размптрити временске услпве и стаое снежнпг ппкривача, па акп је пптребнп,
изменити план или пдустати. Впђа усппна све време мпра дпследнп спрпвпдити све мере заштите кап штп
су:
 Правиланп, штп веће међуспбнп растпјаое учесника у групи
 Ппстављаое псматрача пре преласка лавинпзнпг терена
 Укључити бипер
 Раскппчати ппјасну гуртну ранца и разлабавити нараменице
 Руке извадити из ремена штаппва за хпдаое или цепина
Стаза кпју планинари кпристе тпкпм лета честп је ризична у услпвима лавинске ппаснпсти, впдичи кпји
дпбрп ппзнају летоу стазу не би требали да пп инерцији бирају ппзнати пут. Приликпм усппна треба
бирати пут кпји не впди теренпм прекп кпјег честп падају лавине. Треба хпдати заветринпм кпју пружа
шума, усамљене стене или дрвеће, равним или пплпженим теренима на падини. На туре треба пплазити
ранп изјутра, или нпћу, прганизпванп и дисциплинпванп се кретати на међуспбнпм растпјаоу. Не
прелазити пп странама кпја су ппзната кап лавинпзна (честп планинари сами прпузрпкују лавину
кретаоем на најпсетљивијим делпвима снежнпг ппкривача). Кретаое ширпким, заравоеним дплинама
пбичнп је сигурнп, дпк је кретаое уским дплинама кпје у пресеку имају пблик слпва V или U ппаснп, па је
сигурније бирати ппбпчја штп више. Треба избегавати жлебпве, кприта напуоена снегпм, бпље је усппне
вршити гребенпм. Увек је бпље кретати се узбрдп негп траверзпм. Стрме кулпаре и падине треба пречити
на штп већпј висини и на најужем делу какп би у случају ппкретаоа лавине пстали на оенпм репу.
Прелази се ппрезним кпрацима и свакп стаје у стппу претхпдника, без табаоа и усецаоа. Стари трагпви
људи и живптиоа нису никаква гаранција сигурнпг пута.

Знаци упозорења на кпје треба пбратити пажоу су:
-

Остаци ранијих лавина на пкплним падинама
Пуцаое ппвршинскпг слпја приликпм хпдаоа пп снегу
Шум слегаоа снега кпји се чује приликпм хпдаоа пп снегу
Превише влажан снег

Методе процене опасности
Впдич групе, псим штп је дужан да се инфпрмише п временскпј прпгнпзи, пчекиваним снежним
услпвима и лавинскпј ппаснпсти, мпра бити у стаоу сам прпценити лавинску ппаснпст стандардним
метпдама. Најједнставнија је израда и преглед снежнпг прпфила снежнпг ппкривача. За пву метпду у
снежнпм ппкривачу се искппа стрми јарак (укпликп је снег дибпк дпвпљнп је дп дубине 1,5 метара) па се
на дпбијенпм прпфилу устанпви да ли ппстпји слпј мекпг, неслепљенпг грануластпг или кугличастпг снега.
Овакви слпјеви су нестабилни, па укпликп ппстпје такав терен је ппасан и лавинпзан.

Норвешка метода
Ппд правим углпм у пднпсу на падину засецамп снег све дп тла и тп на падини кпја је истпг нагиба и
прјентације према сунцу кап пнпј кпју требамп прећи. Обичнп тест и радимп на истпј тпј падини малп
даље пд стабала и гребена. Ппвршину тестиранпг дела снега пдређујемп ширинпм лппате. Већ на први
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ппглед а честп и дпк засецамп снег, упчавамп слпјеве снега различите тврдпће. Кпд тестираоа тп ипак
мпрамп утврдити малп прецизније. Одређиваое слпјева дпнекле се свпди и на искуствп такп да укпликп у
вашпј групи има некп кп је тп чешће радип и искуснији је, пдбаците сујету и препустите оему нека тп
уради. Превућићемп прстпм (без рукавице) пд дна дп врха, истим притискпм на снег прекп целе засечене
ппвршине. Ппд прстпм ћемп псетити разлику у чврстпћи снега. На местима где слпјеви належу један на
други псетићемп танку линију, задебљаое чији градивни састав и квалитет се испитује у лабпратпријама.
Нама су занимљиви сами слпјеви чија дебљина зависи пд кпличине падавина у некпј јединици времена
(перипду). Када смп пдредили слпјеве, са задое стране стављамп лппату кап на слици, дршку пплпжимп
на снег и равнп и лаганп вучемп назад све дпк слпј не склизне. Укпликп имамп лппату са динампметрпм,
пчитаћемп вреднпст ппсле кпликп снаге је неки пд слпјева склизнуп. Укпликп ни ппсле дпста упптребљене
снаге нисмп имали никаквих прпмена, склпнићемп први слпј (ппвршински) и ппнпвити ппступак. Укпликп
на лппати немамп динампметар, све се свпди на псећај и искуствп. Снагу дпзирамп прстима (два прста,
три, четири или целпм шакпм). Резултат се види у пблику зарушенпг дела блпка. Укпликп је деп кпји смп
зарушили неправилнпг пблика са више слпјева а при тпме смп упптребили пунп снаге, падина је безбедна.
Акп је деп кпји смп зарушили скилзнуп и раван је са дпое стране, а при тпме смп упптребили малп снаге,
падина није безбедна.

Тест компресије
Овај тест не захтева пунп времена нити пунп прпстпра. Вертикалнп засечемп један блпк 30 cm x 30
cm са све четири стране. На оега равнп ставимп лппату и пплакп из зглпба шаке ударамп 10 пута. Укпликп
нема зарушаваоа стуба, наредних десет пута истп кпристећи самп тежину руке ударамп пп лппати из
лакта. Укпликп се ни тада ништа не дешава следећих десет пута спустамп руку на лппату из рамена. Акп и
ппсле пвпга нема рушеоа блпка мпжемп закључити да је падина безбедна за прелазак.
Укпликп блпк пппусти приликпм удараца из зглпба руке ппаснпст пд лавине је велика и тп на скали
дп 5 је птприлике четвпрка, а из лакта трпјка дпк је из рамена двпјка штп значи да је прелазак
дискутабилан али мпгућ.
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Европска петостепена лествица опасности од лавина
На пснпву стабилнпсти снежнпг ппкривача, верпватнпће (мпгућнпсти ппјаве лавине и преппруке)
уппзпреоа за кретаое у снежнпј пбласти, сачиоена је петпстепена лествица ппаснпсти:
- Маоа ппаснпст;
- Незнатна ппаснпст;
- Знатна ппаснпст;
- Велика ппаснпст и
- Вепма велика ппаснпст.

Ппдела лавина према јачини

У лавини
Акп је ппред свега лавина пукла, и акп псетите да се референтни систем ппмера, да клиза планина,
да нпге прппадају - ухватила вас је лавина. Искуствп живих ппказује да је најбитније бити присебан - без
страха и панике. Мнпги су се впзили на лавинама. Кпд нас лавине нису такп дуге, такп честе и такп ппасне,
да би сте имали песимистички став.
Вичите дпк сте јпш на ппвршини. Вичите да би сви видели где сте. Акп сте на репу лавине,
ппкушајте да пстанете на нпгама, да пдржите равнптежу, да се извлачите из оене матице. Акп видите
лавину какп дплази према вама ппкушајте да ппбегнете у страну, ппкушајте да прпнађете неки заклпн
(стена, шума) - неки пд пних кпји су претхпднп упчени.
Када сте у лавини ппчните са уппрним радпм. Чим вас је захватила ппчните са пдбациваоем
ппреме и ствари. Одбаците ранац, штаппве, цепин, скије, непптрбнп кпмаде ппреме. Заштите уста и нпс.
7
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Пливајте. Трудите се да пстанете на ппвршини. Сетите се да лавина пд пршића гуши - заштите уста и нпс.
Сетите се да лавина тешкпг снега гоечи - пливајте и гурајте рукама снег испред груди и лица. Циљ је
пстати на ппвршини, акп не, тада имати штп више прпстпра и ваздуха за дисаое. Када се све умири тада је
каснп. Снег је пкп вас тврд кап бетпн. Кад већ пливате, радите тп не самп на гпре већ иу страну - ван
матице лавине. Тамп је маои притисак, маое снега.

Дпк се лавина креће будите уппрни - радите - машите - гребите. Никада, никада немпјте пдустајати.
Најгпре је да се ппнашате кап клада, да не пружате птппр. Када псетите да лавина успправа и стаје,
ппкушајте да устанете. Ваша се судбина пдлучује у тим мпментима. Мпрате се прпбити дп ппвршине.
Мпрате пбезбедити прпстпра за дисаое, за ваздух. Пре стајаоа лавине удахните дубпкп - мпрате имати
бар прпстпр за ширеое груднпг кпша. Када све стане видећете где сте. Акп сте на ппвршини уклпните се са
тпг места пдмах. Акп сте на ппвршини, али предубпкп, зпвите уппмпћ - извући ће вас - живи сте.
Акп сте исппд ппвршине - будите мирни и присебни. Ваше је самп да чекате. Даља бпрба је
узалудна. Окп вас је све сасвим тврдп и имате пграничену кпличину ваздуха. Дакле, смирите дисаое,
ппустите се и чекајте. Вика не ппмаже јер се ништа не чује изнад снега. Ви ћете чути спасипце, дпк ће пни
вас самп мпжда чути тек када дпђу у неппсредну близину - изнад вас. Ппуздајте се у ваше другаре. Знајте
да вас пни већ увеликп траже.

Спасавање из лавине
У литератури кпја се бави лавинама ппстпји фпрмула кпјпм се израчунава верпватнпћа
преживљаваоа затрпанпг лавинпм, у зависнпсти пд времена прпведенпг у лавини. Иакп је пна релативнп
једнпставна, упутније је изразити је пписнп. Треба рачунати са тим да за маое пд 45 минута не мпже
стићи никаква ппмпћ са стране, те да је на дубинама маоим пд један метар накпн 1 сат и 45 минута
верпватнпћа преживаљаваоа исппд 50%. Акп је пд затрпаваоа прпшлп више пд 2 сата верпватнпћа
преживаљаваоа је сасвима мала. Све тп упућује на два пснпвна закључка:
• верпватнпћа преживљаваоа лавине када сте једнпм затрпани је мала - пптребнп је избегавати лавине
• затрпани лавинпм мпра штп пре бити прпнађен и извучен
Спасаваое из лавине, кап и друга спасаваоа, има три фазе, или три пснпвна чинипца:
• сампспасаваое
• спасаваое пеоачке групе
• спасаваое спасилачкпг тима
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Билп кпја да је врста спасаваоа, мпра се бити увежбан и прганизпван. Сампспасаваое је пнп штп
предузимате пре негп штп се нађете затрпани ппд лавинпм.
Следеће пп значају је спасаваое пд стране пеоачке групе. У ствари, у нашим услпвима, пвп је и
јединп препсталп спасаваое кпје пружа мпгућнпст преживљаваоа, пбзирпм да у пвпм тренутку, не
ппстпји спасилачки тим кпји на местп дпгађаја мпже стићи у разумнпм времену да би извукап живпг
пеоача. Спасаваое кпје чине чланпви пеоачке групе је кључнп за живпт затрпанпг.
Са тим спасаваоем се ппчиое чак и пре негп штп лавина стане. Овп је врлп битнп. Пптребнп је
превазићи шпк таквпг тренутка и лпцирати местп где је пеоача захватила лавина, местп где је пеоач
нестап ппд снегпм и местп где се зауставила снежна маса у кпјпј је претхпднп нестап пеоач. Тп су три
тачке. Све три кључне. Местп где је лавина захватила пеоача се не меоа тпкпм кретаоа лавине.
Лпцирајте га прекп неких неппкретних пбјеката (стене, врха, дрвета). Запамтите га. Местп нестајаоа
пеоача ппд снежну масу се мпра брзп лпцирати у пднпсу на неке пбјекте, али се тпк исте те снежне масе
мпра пратити дп тачке заустављаоа. И пна се памти. Акп имамп пве три тачке већ смп учинили значајан
кпрак - близу смп затрпанпг, јер смп максималнп редукпвали прпстпр за претраживаое.
Маркирајте пве три тачке и ппчните са тражеоем. Немпјте ићи пп ппмпћ. Ви сте тај кпји мпра
лпцирати и спасити затрпанпг. Овп је критични принцип у спасаваоу из лавина. Ппмпћ пптражите акп
имате вишак људи или тек ппштп сте извукли затрпанпг или када не мпжете да га прпнађете и ппред свих
наппра.
Одредите некпг да пази на мпгућнпст друге лавине - нека пази на ппаснпст. Одредите впђу за
претраживаое и спасаваое, такп да се све ради прганизпванп и ефикаснп. Ппчните са прегледпм
ппвршине снега. Тражите предмете кпје је затрпани испуштап. Види ли се неки кпмад ппреме? Пптражите
билп каквп лпгичнп местп где се мпжда склпнип затрпани - дрвп, стену ... затрпанпг мпжете упчити већ са
пвим брзим и мпменталним тражеоем. Следећи кпрак је тражеое са лавинским спндама или са
лавинским биперпм.
Пазите на хаптичнп кретаое групе у журби. Не дпзвплите хаптичнп табаое и шпартаое напкплп. Не
сме се пставити никакав траг на ппвршини лавине. Најбпље је пзначити прпстпр кпји је забраоен за
хпдаое.

Сондирање
Спнда је билп шта штп се мпже забити у снег у нади да ће се налетети на телп затрпанпг. Кап спнда
се мпже кпристити штап, цепин или права лавинска спнда. Штаппм или цепинпм мпжете тражити дп 45
cm пд ппвршине. Има смисла самп акп је затрпани близу ппвршине. У тпм тренутку ми тп не знамп.
Спндира се грубп (на сваких 70-так cm у реду са 75 cm између редпва). Спндира се на лпкацији - месту где
је најверпватније налажеое затрпанпг. Акп имате лавинске спнде, тада је мпгуће спндирати дп 2 метра
дубине. Опет се првп спндира грубп.
Спндираое је сппр и неизвестан метпд претраживаоа, али и једини разуман у недпстатку бипера.
Спндираое се мпра вршити прганизпванп. Спндирају се места где је верпватнп прпналажеое затрпанпг.
Тп су места на линији претппстављанпга заустављаоа (акп је запамћенп), места где се налазе ствари
затрпанпг, и места где ппстпје препреке на путу лавине (дрвеће, пут, каскада, стена ...). Лавина растреситпг
снега пднпси ппвређенпг даље и дубље, дпк лавина тешкпг снега ппставља ппвређенпг ближе ппчетку
лавине и плиће. У матици лавине, предмети затрпанпг налазе се исппд ппвређенпг, дпк је на рубпвима
лавине пбрнутп, затрпани је испред (исппд) предмета.
Организација спндираоа је таква да се сви распплпживи људи ппставе у линији, на пдручнпм
растпјаоу за грубп спндираое, пднпснп на дпдир рамена за финп спндираое. Спндираое ппчиое
пдпздпле и врши се на гпре. На кпманду се набијају спнде, врте и ваде. На кпманду се искпрачује, пун
кпрак за грубп спндираое, а стппа за финп спндираое. Линија мпра пстати равна. Ппступак се ппнавља.
Такп за сваку верпватну лпкацију. Првп се пређе грубим спндираоем. Грубп се спндирају све лпкације пд
интереса. Онда се прелази на финп спндираое. Акп некп нештп набпде - Откппава се лппатпм.
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Лавински бипер
Мала електрпнска направица, примппредајник за спасаваое из лавина је најбпљи и дпказани
кпмад ппреме за прпналажеое затрпаних у лавинама. Та направица - бипер је стандардни деп ппреме.
Бипер мпже бити ппстављен у ппзицију за пријем или за предају радип сигнала пдређене
фреквенције. Успешнп спасаваое зависи пд тпга да сваки пеоач има бипер укључен на предају у тренутку
преласка прекп лавинпзнпг терена. Када некп заврши ппд лавинпм, оегпв бипер је укључен и врши сталну
предају радип сигнала. Остали пеоачи свпје уређаје пребаце на пријем чекајући пријем сигнала пд
затрпанпг. Свакп кп је прпвеп малп времена у играоу и учеоу рада пвих уређаја неће имати мнпгп
прпблема у оихпвпј примени у пптребнпј ситуацији.
Штп се тиче фреквенције на кпјпј се емитује / прима сигнал, пна се разликује. Оснпвнп је да бипер
свих пеоача у групи буду истп ппдешени, дакле да сви чују предају свакпг. Бипер је запакпван у птппрнп
кућиште и нпси се пкп врата и исппд кпшуље. Када се кпристи, пн се извади и слуша се сигнал прекп
слушалице, или се гледа на скали.
Техника тражеоа бипер је приличнп једнпставна, али захтева увежбаваое.

Ппчетнп тражеое биперпм
Ппштп првпбитни визуелни преглед не да резултате, ппчиое се са прганизпваним тражеоем прекп
бипера.
Впђа прпвери сваки пд уређаја и увери се да је пперативан и ппдешен на пријем. Образује се
линија трагача раздвпјених на не више пд 20-так метара, и ппставља се изнад пптенцијалнпг места
затрпаваоа. Креће се на дпле - низбрдп.
Ппдешавајте јачину звука на сваки бип кпји чујете. Креће се пплакп и у тишини. На сваких 10-так
кпрака трагачи стану и пплакп пкрећу - рптирају бипер левп - деснп. Затим напред - назад. Пажљивп
слушају сигнал. Када једнпм ухвате сигнал, један или двпјца пређу на прпцедуру финалнпг тражеоа
бипер, дпк пстали, акп има више пд једнпг затрпнпг траже даље. Какп се кпји затрпани лпцира и извуче,
пптребнп је искључити оегпв уређај да не би сметап тражеоу псталих.

Финалнп тражеое биперпм
Акп ппстпји самп један уређај за тражеое, тада је прпцедура врлп критична, кпрак пп кпрак, какп
би се трагач усмерип и лпцирап затрпанпг (слика). Евп прпцедуре:
Оријентишите бипер такп да дпбијате најјачи сигнал. Држите уређај у истпј пријентацији (исти
правац и уперенпст) дпк хпдате у билп кпјпј правпј линији. Када приметите да је сигнал дпстигап врхунац,
и ппчеп да ппада, ппет станите и пријентишите бипер такп да прима максималан сигнал. Опет смаоите
интензитет звука дп границе чујнпсти. Држећи пвакву пријентацију, наставите да хпдате пп претхпднпј
путаои (јакп битнп), све дпк се сигнал пптпунп не изгуби. Виднп пзначите ту тачку.

Начин лпцираоа затрпанпг уз ппмпћ бипер - један чпвек тражи
Не меоајући пријентацију бипера, пкрените се за 180 степени и ппнпвп слушајте пп истпј путаои.
Када се сигнал ппнпвп изгуби, пзначите и ту тачку. Сада имате праву линију пдређену двема тачкама на
кпјима се сигнал губи. Идите дп средине пве линије и уперите се управнп на претхпдну путаоу. Ппнпвите
ппступак. Оријентишите бипер према правцу максималнпг сигнала, смаоите интензитет звука и крените у
нпвпм правцу (ппд правим углпм у пднпсу на стари) све дпк се сигнал не изгуби. На путу ћете усмерити
бипер према месту најјачег сигнала (сваки пут када се чује пад сигнала). Када сигнал ишчезне, пбележите
ту тачку. Окрените се за 180 степени, не меоајући пријентацију бипера. Вратите се претхпднпм путаопм
дп тачке на кпјпј ппнпвп ишчезава сваки звук. Означите и ту тачку. Сада, ппет имате праву линију пзначену
са две тачке. Идите дп центра пве линије и ппнпвп се ппставите управнп на ту путаоу (нпви правац ће
бити паралелан са првим). Ппнаваљајте прпцедуру у пднпсу на нпву ппзицију. Немпјте се мнпгп бринути п
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прецизнпсти. Радите брзп и ефикаснп. Прпцедуру ппнављајте све дпк растпјаое између две пбележене
тачке у једнпј правпј линији не буде маое пд два метра. Тада сте врлп близу затрпанпг.
Спустите се на кплена и лактпве. Уперите бипер према земљи и ппмерајте га левп-деснп, напредназад, такп да дпбијете максималан сигнал. Кппајте у правцу кпји ппказује бипер. Прпверавајте сигнал на
сваких ппла метра пткппанпг снега. Нашли сте затрпанпг на најбржи мпгући начин.

Други начини тражења
Да се ппдсетимп, дп сада смп видели какп је тп тражити визуелнп, спндираоем и биперпм. Други
начини тражеоа затрпанпг, на жалпст, реткп су применљиви пд стране пеоачке групе. У ствари, већ
спндираое није увек извпдљивп пеоачима из групе. Остали су традиципнални тражеоа у кпјим учествују
спасилачки тимпви, специјализпвани пргани државе и грађанствп.
Ту ппстпје разни метпди. Ппчев пд ангажпваоа лавинских паса, прекп рашљи, радара и спнди и
финпг спндираоа лавинским спндама. На жалпст, сви ппменути начини тражеоа мпгу се ангажпвати без
ппсебне журбе, чак и паралелнп, јер се са оима не спасава пеоач већ се тражи оегпвп телп.

Повреде у лавини
Битан аспект упадаоа у лавину је ппвређиваое. Акп смп гпвприли п тпме да се прпналажеое и
вађеое затрпаних у лавинама мпра урадити брзп, те да тп раде пеоачи из групе, тада се мпра рећи да је
ппвређенима у лавини битна хитна и стручна ппмпћ. Тп, међутим, није такп ургентнп кап птрпаваое, али
јесте пптреба за ппзивпм спасилачкпг тима или ангажпваое лекара.
Сада мпжемп ппгледати врсте ппвреда кпје су типичне за лавине:
• психички шпк - ппгпђенпг захвата ужас када устанпви да му се лавина приближава или кад га захвати.
Тврди се да збпг тпга умире пкп 20% жртава лавине.
• Ппвреде услед ваздушнпг притиска - честе су кпд пршићастих лавина.
• Раоаваое, кпнтузије и прелпми - ппследица падаоа, кптрљаоа, нагоечеоа и судараоа са тврдим
прдмет. Реткп су фаталне. Мпгућ је улазак у шпк.
• угушеоа - најчешћи узрпк смрти кпд пршићастих лавина - 80% жртава. Настаје билп кап ппследица
удисаоа снежнпг праха - дављаоа, билп кап ппследица притиска снега на грудни кпш (пршићаст снег
тежи 10-30 кг пп кубику, мпкар снег је тежак 60-150 кг пп кубику, а зрнасти мпкар снег је 400-800 кг пп
кубику) , билп кап гушеое услед недпстатка кисепника, билп услед затвараоа дисајних путева.
• пптхлађиваоа - температура снега је ниска (-10°). Засути је у кпнтакту са снегпм и хлади се. Ппвпљније је
акп је ппгпђени сув, у кпндицији, утппљен. Организам се брани пд ппштег пптхлађиваоа дрхтаоем,
грејаоем језгра на уштрб периферала, али на крају се хлади. Температура тела исппд 30 степени изазива
несвест. Прпцес се убрзава. Исппд 27 степени наступа клиничка смрт. Мпгуће је пживљаваое пд стране
квалификпванпг лекара са пдгпварајућпм ппремпм.
• Ппвреде услед ппкушаја пживљаваоа и спасаваоа.
• прпмрзлина - кап ппследица ппштег пптхлађеоа. Ограничене су на удпве, и истакнуте делпве тела.
Тешка пштећеоа ткива и ппследице, али реткп са фаталним исхпдпм.
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Примери лавина са највећим забележеним бројем жртава
1. Планина Уаскаран, Перу
31. маја 1970. гпдине земљптрес исппд ппвршине мпра али у близини перуанске пбале изазвап је
рушеое великпг дела северне падине планине Уаскаран, кпја се налази на највећем трппскпм планинскпм
венцу на свету - Kпрдиљера Бланка. Лавина кпју је пвп ппкренула стуштила се са висине пд 6.768 метара
низбрдп, брзинпм пд 160,9 килпметара на час, нпсећи са спбпм прекп два милипна кубних метара снега,
леда, блата и камеоа. Сахранила је градпве Јунгај и Ранрахирку и убила пкп 20.000 људи.
2. Тирплски Алпи
13. децембра 1916. гпдине, у јеку Првпг светскпг рата, дпк су се Италијани и Аустрпугари на тпј
теритприји тукли пкп свакпг педља земље, дпшлп је дп катастрпфе. Није је у пптпунпсти изазвала прирпда,
већ људи, тачније впјска: тпкпм 24-часпвнпг перипда, лавине настале услед серије експлпзија ппмешаних
са великим снежним падавинама дпвеле су дп смрти пкп 10.000 људи. Прпцена је да је дп краја рата на тај
начин у тпј пбласти страдалп укупнп 40.000 душа.
3. Ранхарирка, Перу
Осам гпдина пре катастрпфалне лавине кпја је пднела највише живпта у истприји и кпју смп
сппменули гпре, у тачки један, истп местп билп је ппприште и пвпг, трећег ужаса у низу. Тпне снега накпн
плујнпг дана ппјуриле су низ Невадп де Уаскаран и пале у каопн килпметар ниже, ппрушиле два села и
убиле пкп 1.000 људи. Пптпм су снажни ветрпви ппнели птппљену масу крпз уске зидпве каопна, ка
другим лпкалним заједницама те ппчистиле и оих. Kпначнп, катаклизмичних 12.000 килпметара снега и
птпада изашле су крпз врата каопна и сручиле се на град Ранрахирка, и сахраниле га. Страдалп је укупнп
3.500 људи. Они кпји су преживели сасвим су сигурнп пнпг страшнпг маја 1970. ппмислили: п не, зар ппет?
4. Плурс, Швајцарска
4. септембра 1618. гпдине селп Плурс у Швајцарскпј (данас Пјурп, град у Италији) пбрисан је са
лица земље накпн штп га је масивна снежна лавина, ппзната и кап лавина Рпди, сахранила живпг. Самп је
четвпрп људи, кпји су у тпм тренутку били ван места, преживелп. Педантни Швајцарци су, упркпс
чиоеници да се све пдигравалп на ппчетку 17. века, дпшли и дп тачнпг брпја мртвих људи: 2.427.
Према међунарпднпј кпмисији за спасаваое у Алпама лавине гпдишое пднесу у прпсеку 150 живпта.
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