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Врсте снега и леда, ледници 

 
 
Кпнсплидпвана маса кристала впде, снег и лед имају некп чарпбнп свпјствп. У стаоу су да за краткп 

време планински предеп прекрију  блиставим плаштпм и пптпунп га препбрате. Нежнп падаое пахуља 
мпже бити мелем за душу, пејзажи чисте белине су инспирација и ппзив за акцију. Снег уравнптежује сваки 
предеп, улепшава призпре прљавпг града и укида ружне пвдашопсти. Изазива тишину. 

Врсте снега и леда 
Ппзнаваое врста и стаоа снега и леда је пд велике важнпсти за разумеваое ппаснпсти у планини и 

правилан избпр технике кретаоа. Неппзнаваое врсте снега и леда имају за ппследицу неразумеваое 
пптенцијалне ппаснпсти и мпгућу непланирану исцрпљенпст прганизма. 

Снег 
Снег се пбразује када се ваздух засити впденпм парпм на температури исппд 0°. Тада впдена пара 

сублимира, тј. пдмах прелази у чврстп стаое. Акп је сублимација ппступна и сппра настају правилни 
шестпугапни кристали. При температури изнад -10° кристали су пбичнп сппјени ппмпћу впдених превлака у 
пахуљице. Љутина је снег у пблику неразгранатих ледених кристала у виду ситних иглица, плпчица или 
штапића. Тп је снег ппларних предела кпји настаје у услпвима вепма ниских температура. 

 

 
Кристали снега 

а-плоче; b-дендрити (звездасти кристали); c-штапићи; d-игле; e-разгранати, перјасти кристали; f-штапићи са 
капицама, затворене колоне g-ситна крупа (циганчићи) h-крупа; i-суснежица; j-лед  
 

Снег спада у виспке падавине заједнп са кишпм и градпм. Пн пада при температури пд +10 дп -40° С, а 
у умереним гепграфским ширинама најчешће пада при температурама пд -4 дп +2° С. Наведене температуре 
пднпсе се на приземни слпј ваздуха, али снег настаје у вишим слпјевима атмпсфере где је температура знатнп 
нижа.  Пд температуре при кпјпј пада на тлп зависе и пспбине снежнпг ппкривача. Кубни метар мпкрпг снега 
мпже тежити и дп 900 kg, дпк je суви снег  растреситији и лакши и тежи 150 -200 kg/m3. 

Када снег пада при ппјачанпм ветру такву ппјаву називамп вејавица. Ппјава пренпшеоа снега услед 
дуваоа ветра назива се мећава. Вејавица и мећава стварају снежне нанпсе, птежавају кретаое и ппвећавају 
ппаснпст пд лавина. Наведене ппјаве ситуацију на планинскпм терену чине слпженпм и птежавају планираое 
усппна.  

Занимљивп је да снег, псим штп слабп прпвпди тпплпту, лпше прпвпди и звук. Будући растресит, налик 
на материјале кпји се у грађевинарству кпристе за звучну излпацију, снежни ппкривач дпбрп апспрбује 
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амбијентални звук услед чега настаје дпбрп ппзната тишина, тајац ппсле снежне вејавице. Када се дпвпљнп 
наталпжи и временпм ппстане гушћи, више није такп дпбар апспрбер звука. 

Јпш једна ппјава је занимљива за планинаре кпји уживају у шетоама пп снегу. Сабијени снежни 
кристали на дпвпљнп нискпј температури, уместп да се тппе, пуцају ппд нпгама, штп изазива ефекат 
шкрипаоа.  Када се температура ппдигне, кристали ппчиоу да се тппе ппд кпрацима и звук нестаје, такп да се 
шкрипаое снега најчешће јавља нпћу и у хладним јутрима. 

 

              Мећава на К2 

Врсте снежног покривача 
 
На нашим гепграфским ширинама снег и лед се трајнп задржавају на висинама изнад 3000 метара, на 

нижим висинама снег се лети задржава самп на северним падинама у кулпарима,  вртачама и другим 
местима заклпоеним пд  директнпг сунчевпг зрачеоа. Снег кпји се лети заджава на нижим висинама је тврд и 
намрешкане ппвршине. На оегпвпј ппвршини честп има пдрпоенпг камеоа. Такав снег сматрамп старим 
(пдлежаним) снегпм. 

У услпвима ниских температура, ветра и влаге,  махпм зими, настају разне врсте снежнпг ппкривача. 
Две су главне групе: нпви и стари (пдлежани) снег.  

 

Нови снег 

Нпви снег је пнај снег кпји је тек нападап и није претрпеп  никакве (или тек минималне) мпдификације. 
У зависнпсти пд температуре настају разне врсте нпвпг снега: прашинасти, пршић и мпкри снег. 
 

Прашинасти снег 

Настаје кпд ниске температуре и састпји се пд ситних снежних кристала. Ветар га лакп ппдиже, не 
слеже се и не стабилизује. Кристали се тешкп лепе и тешкп је пд оега направити грудву. Приликпм кретаоа 
крпз пву врсту снега дплази дп дубпкпг прппадаоа. Пмпгућава ствараое прашинастих лавина.  

 

Пршић (сипак снег) 

 Настаје при температури пд некпликп степени исппд 
нуле. Састпји се пд кристала снега кпји су крупнији пд кристала 
прашинастпг снега. Пд оега је вепма тешкп направити грудву, 
не стеже се и не мпже се стабилизпвати укпликп температура 
не ппрасте. 
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Дубпки снег стар два дана на Прпклетијама 
 

Мокар снег  

 Настаје када је температура приземнпг слпја ваздуха изнад 0° C. Пада у великим пахуљицама кпје се 
ппнекад тпкпм падаоа лепе једна за другу у велике групе и дпбијају пблик кпмада искидане крпе. Акп нема 
битнпг кплебаоа температуре влажан снег се слеже, стабилизује и везује за ппдлпгу. Прашинасти снег и 
пршић мпгу се претвприти у мпкри снег накпн наглпг ппвећаоа температуре. 
  

Стари снег 

Настаје изменпм структуре нпвпг снега ппд утицајем температуре, ветра и влаге.  
Зрнасти снег настаје када се на ппвршини снежнпг ппкривача прекп дана ствпре капљице впде кпје прпдиру 
у снежни ппкривач, нпћу се смрзавају пппримајући зрнасту структуру. Најчешће настаје тпкпм прплећнпг 
птппљаваоа. Ппгпдан је за кретаое у раним јутароим сатима, ппппдне јакп кваси пбућу. 
 

 
 
Кпрасти снег настаје пд мпкрпг снега ппд утицајем ниске температуре и ветра. Акп је кпра дебља кретаое је 
угпднп, акп је кпра танка нпга прппада и на такав начин је кретаое птежанп. Најнеугпднија ситуација је када је 
кпра средое чврстпће, у таквпм случају планинар ппвременп или при свакпм кпраку прппадне укпликп се 
целпм тежинпм пслпни на једну нпгу. Преппзнајемп га пп бљештаоу на сунцу. Кпрасти снег мпже настати и у 
случају када прекп снежне ппвршине падне киша накпн чега при ниским температурама дплази дп смрзаваоа 
впде. Такп настаје за кретаое врлп неугпдна ледена кпра. 
Бљузгавица или пливајући снег настаје у прплеће или када дпђе дп птппљаваоа. Неугпдна је и кваси пбућу. 
Ппд делпваоем тежине и тппљеоа дебљина снежнпг ппкривача се ппстепенп смаоује. Временпм се снег 
згушоава и ппстаје прикладнији за хпдаое. У нашим крајевима тп се дешава углавнпм у прплеће. 
Аблаципне шупљине су удубљеоа пд некпликп сантпметара па и више кпја настају у услпвима сувпг ваздуха и 
интензивнпг сунчевпг зрачеоа.  Намрешкана ппвршина снега настаје на већим висинама и у сушним 
пбластима. 
 



Врсте снега и леда,  ледници 

6 
 

Аблаципна удубљеоа 
 
Ппкајници или пенитентес су нивални пблици кпје најчешће срећемп у сушним пределима Анда. Тп су густп 
ппређани стубпви вепма тврдпг снега или леда виспки пкп једнпг метра па и више. Настају прпдубљиваоем 
аблаципних шупљина у услпвима вепма сувпг ваздуха и снажнпг сунчевпг зрачеоа. 
 

 Ппкајници (Пенитентес) 
 
Саструге и бархани настају у снегу ппд утицајем ветра. Тп су различите фпрме ерпзије и акумулације настале 
на равним ппвршинама без вегетације. Неравнине имају изглед малих жљебпва, реч саструги пптиче пд руске 
речи кпја значи жљеб. 
Снежне стрехе настају на пштрим планинским гребенима услед  дуваоа ветра. Представљају велику ппаснпст 
за неупућене и неппрезне планинаре. 

Псим снега кпји се излучује из пблака, прекп ппвршине тла или ппвршине ппстпјећег снежнпг 
ппкривача мпгу се наталпжити наслаге слане и иоа. Спадају, заједнп са рпспм, у ниске падавине.   
Слана настаје сублимацијпм впдене паре на ппвршини тла или на предметима и вегетацији кпји се налазе 
неппсреднп на ппвршини  при температури исппд 0° C. Излучује се у пблику танких ледених кристала кпји 
имају пблик љушчица, иглица и перја кпји  бљескају на сунцу. Прекп пвих кристала скије пдличнп клизе. Истп 
такп, слана је пдлична ппдлпга прекп кпје нпви слпј снега лакп клизи стварајући лавину.  
Иое се састпји из сићушних, храпавих и слани сличних пблика кпји се при маглпвитпм времену нахватају на 
гранама и пштрим ивицама. Ствара се када прехлађене капљице впде кпје чине маглу ударе на ппвршину и 
при тпме се пдмах заледе. 

Снежна граница 
Са ппвећаоем висине температура ваздуха ппада на сваких 180 m прпсечнп за 1°C. Иста ппјава настаје 

акп се пд екватпра крећемп према Земљиним пплпвима; у пвпм случају температура прпсечнп ппада за 1° C 
на сваких 360 дп 400 km. На такав начин се у виспким планинама и на вишим гепграфским ширинама дпспева 
у пбласти у кпјима се падавине излучују у пблику снега. Граница изнад кпје настаје акумулација снега назива 
се снежна граница. Снег се изнад снежне границе нагпмилава збпг тпга штп је кпличина палпг снега већа пд 
оегпвпг укупнпг испараваоа и птапаоа. Изнад ое је биланс снежних падавина ппзитиван те дплази дп 
пбразпваоа ''вечитпг снега''. 



Врсте снега и леда,  ледници 

7 
 

 
 
 
 
Висина снежне границе 

Пбласт Гепграфска ширина у степенима Висина СГ у метрима 

Исланд 64-67 600-1300 

Алпе 46-47 2700-2900 

Кавказ 40-44 2700-3800 

Хималаји 27-34 4900-6000 

Африка 0-3 4400-5200 

Аргентина 29 6400 

 

Претварење снега у леднички лед 
Снег кпји се изнад снежне границе нагпмилава птапа се даоу пп ппвршини снежаника. Птппљена впда 

ппнире у дубину снежне масе и тамп пд впде и снежних кристала ппстају ледена зрна. Величина зрна се ппд 
притискпм вишележећих слпјева снега ппвећава са дубинпм. Пд тих зрна ппстаје прпзирни зрнасти лед или 
фирн (пп речи дпопбаварскпг дијалекта немачкпг језика vernt – из прпшле гпдине).  

Хладна фирнизација се пдвија без птппљене ппвршинске впде у услпвима сталнп ниских температура 
ппд услпвпм да ппстпје мпћне наслаге снега. Ппд утицајем слегаоа и притиска гпроих слпјева снежни 
кристали се приближавају и спајају, крупнији кристали снега апспрбују ситније и настаје фирн. 

Фирн се ппд притискпм нпвпг снега и нпвих маса фирна ппступнп претвара у дубини снежаника у 
леднички лед. Пн је плавичасте бпје и оегпва специфична тежина изнпси 0,917 g/cm3 . 

 

 Вепма тврд стари снег на Бпбптпвпм куку, Дурмитпр 
 

Лед 
У виспким планинама у умереним гепграфским ширинама лед настаје пд снега кпји временпм 

ппприма зрнасту структуру и на тај начин ппстаје све тврђи. У великим наслагама ппд притискпм тежине 
гпроих слпјева кап и збпг наизменичнпг птапаоа и смрзаваоа снег се претвара у зрнасти лед. У зрнастпм 
леду на стрмим падинама мпгуће је дпбрп пеоаое и усецаое нпгпступа или степеница. Даљпм 
метампрфпзпм снег се прекп зрнастпг леда међуспбним срастаоем кристала претвара у леднички (глечерски) 
лед.  
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Впдени (зелени) лед је за кретаое неприкладан и представља захтевну препреку кпја се мпже 

савладати самп применама ппсебне технике пеоаоа у леду. Настаје директним смрзаваоем текуће впде. 
 

Настанак ледника 
Ледници  или глечери у планинским пределима настају изнад пдређене надмпрске висине кпју 

називамп снежна граница. Предели пбухвћени снежнпм границпм су пни предели у кпјима углавнпм зими 
падне више снега негп штп се прекп лета птппи. Накупљаоем снега и оегпвим претвараоем у лед настају 
ледници. Снег се пд ппчетне структуре мпдификује у зрнасту структуру ппд утицајем притиска гпроих слпјева 
претварајући се у фирн, затим у зрнасти лед и на крају у кпмпактни глечерски лед. 
 

 
 
 

Услед гравитације маса насталпг леда клизи и спушта се у ниже пределе стварајући у планинским 
дплинама ледену реку кпју називамп глечер или ледник. Брзина тпка ледника у планинским пределима је 
различита и зависи пд мнпгп фактпра: климатских услпва, нагиба терена, пблика рељефа, дебљине наслага 
леда и није иста у различитим делпвима гпдине и у различитим делпвима кприта ледника.  Креће се пд 
некпликп метара дп некплипкп стптина метара гпдишое. 
 

Планински ледник  
Планински ледник представља масу леда, ппступнп фпрмирану пд снежних падавина у пределима 

изнад снежне границе из кпјих пн пплази и ппштп се спусти исппд снежне границе дпспева у ниже надмпрске 
висине где се збпг више температуре ваздуха завршава птапаоем. На планинскпм леднику разликује се 
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оегпва пбласт храоеоа у кпјпј се пн пбразује и пбласт птицаоа крпз кпју се ледник креће и у кпјпј се ледник 
птапа и ишчезава.  
 

Кретање ледника 
Ппд притискпм вишележећих слпјева кристали леда ппстају течни. Дебљина леда пд 17-20 метара 

дпвпљна је да би учинила лед пластичним и пмпгућила кретаое ледника. Кретаое је брже укпликп је већа 
мпћнпст ледника. Брзина кретаоа ледника на Алпима и Кавказу изнпси прпсечнп 100-150 метара гпдишое. 
На пппречнпм прпфилу ледника оегпва маса не креће се ппдједнакпм брзинпм. Највећу брзину има пнај деп 
ледника кпји је најдаљи пд бпчних страна и дна, а тп је ледничка матица. Пна се, кап и речна впда, 
приближава на пкукама кпнкавним странама ледника. Брзина кретаоа се смаоује и са ппвећаваоем дубине. 
Брзина изнад сампг дна изнпси 75% ппвршинске брзине.  

Брзина зависи и пд рељефа, већа је на већим нагибима и у сужеоима тпкпва. Брзина је већа тпкпм 
лета у пднпсу на зиму и већа је даоу негп тпкпм нпћи.   

 

Рељеф ледене масе ледника 
 Различита узвишеоа и удубљеоа на ппвршини ледника чине оегпв рељеф. Пве неравнине у леду  су 
честп вепма слпжене и представљају препреку кпју није лакп савладати. Дпдатну тешкпћу представља 
чиоеница да су пблици рељефа у леду релативнп нестабилни и прпменљиви у краткпм временскпм перипду 
те су прпблеми кпји пчекују планинаре стпга тешкп предвидљиви. Честп се дешава да се услпви преласка 
прекп ледника прпмене у тпку самп једнпг дана. Акп смп ледену ппвршину у пеоаоу савладали на један 
начин, лакп је мпгуће да ћемп у ппвратку имати измеоену ситуацију и различиту путаоу.  На прпмену рељефа 
и услпва кретаоа прекп ледника највише утиче оегпвп кретаое и температура ппвршине прекп кпје се 
крећемп.  Пд мнпгпбрпјних пблика рељефа у леду за планинаре су најзначајнији сераци, ледппади и 
пукптине. 
. 
 
 Серак (француски serac грпмада леда) је кпнглпмерат леда испреплетанпг низпм пукптина без 
пдређенпг расппреда. Настају на местима са нагибпм ледничкпг кприта пд прекп 25° најчешће  на избпченим 
делпвима ледника. Изплпвани  тпроеви разних величина и димензија склпни су рушеоу. Услед кретаоа 
сталнп меоа мпрфплпгију. Прплаз крпз серак је тежак и ризичан. Планинари ппкушавају да их прпђу у раним 
јутароим сатима када су температуре најниже какп би избегли пбрушаваое леда и птвараое пукптина. 
 Ледопад је ппјава разламаоа пуцаоа и пбрушаваоа на изразитим прегибима у уздужнпм прпфилу 
тпка ледника. Има изглед ледене стене.  Збпг честпг пбрушаваоа ледппади су места исппд кпјих се планинари 
нерадп задржавају.                 
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Ледппад  на К2 (Пакистан) и серак на Мустаг Ати (Кина) 
 

Пукотине у леднику не самп да птежавају кретаое прекп ледника већ предстаљају и прикривену 
ппаснпст акп су прекривене снегпм кпји не мпже да издржи тежину планинара.  

 Збпг прпмене брзине кретаоа ледене масе на пппречнпм и уздужнпм прпфилу ледника, сваки пут 
када се ледник прпшири или стисне настају у оему бпчне, пппречне и уздужне пукптине. Мпгу бити испуоене 
впдпм или пбрушеним камеоем. Чешће настају лети када су температуре више негп зими када се ледник 
спприје креће. Оихпве димензије су различите, већина пукптина се сужава према дну, а у маое мпћним 
ледницима честп дппиру дп дна ледничкпг валпва.  

Пукптине кпје се сужавају према дну називамп в пукптине према латиничнпм слпву V. Пне у већем 
брпју настају на местима кпнвексних прегиба у уздужнпм прпфилу ледничкпг валпва.  

 Пукптине пблика слпва А у већем брпју настају на местима кпнкавних прегиба на уздужнпм прпфилу 
ледничкпг валпва.  

Пппречне пукптине пресецају ледник пп целпј шириним ледника.   
Бпчне пукптине настају на сппљним странама ледника, најчешће на местима скретаоа тпка са сппљне 

стране кривине. Имају пблик лука и пкренуте су у правцу спуштаоа ледника. Сужавају се према средини 
ледника. 

Уздужне пукптине су нештп ређе, акп се јављају ппследица су ширеоа кприта ледника и честп су 
кпмбинпване са пппречним пукптинама.  

Кпмбинација пппречних и уздужних пукптина чини мрежасте пукптине.  
Крајоа пукптина (немачки Rangluft) настаје на месту дпдира ледника и стенпвите пбале леденпг тпка 

услед тппљеоа леда и снега. Мпже бити дубпка и тешка за прелаз на стену.  
Ппдгпрне пукптине настају на највишем делу ледника , на оегпвпм ппчетку ппд стенпм у тачки где се 

пн пдваја пд стене и где су две крајое стране стрмпг прпцепа на различитим нивпима. 
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1- пппречна пукптина; 2- уздужна пукптина; 3- мрежасте пукптине; 4- А пукптина; 5- V пукптина; 6- U 

пукптина; 7- ледппад; 8- висећи ледник; 9- бпчна мпрена; 10- чепна мпрена; 11- ледничка пећина из кпје 

извире леднички пптпк 
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Пукптине у леду 
у и начини кретаоа прекп оих 
 

 
 

У пукптинама настају леднички потоци кпји се стварају птапаоем ледничке ппвршине тпкпм дана. 
Пптпци граде разнпврсне пблике: бунаре, лпнце, пећине у леду.  Пптпци у леду мпгу предстаљати пзбиљну 
препреку и за оихпвп прелажеое, акп су веће ширине, ппнекад се кпристе хпризпнталнп ппстављене лестве 
сличнп техникама преласка прекп великих пукптина. Лети и даоу на челу ледника из ледничке пећине избија 
ледничко врело  и пбразује се подледнички поток. Впда пптпка је збпг веће кпличине суспендпваних честица 
мутнпбеле бпје па се назива и ледничко млеко. 
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Леднички стплпви на леднику Балтпрп (Каракпрум, Пакистан) 
 

 
Ледничке улпке 
 

    
Леднички пптпци на леднику Балтпрп (Каракпрум, Пакистан) 
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  Ледничка пећина 
 
Пд псталих пблика кпји настају на леднику издвајамп јпш леднички стп – леденп узвишеое на телу 

ледника заштићенп пд птапаоа већпм стенпм. Акп је кпмад стене мали пнда се загрева на сунцу,  птапа лед 
пкп себе и такп настају ледничке улоке. 
 

Ерозивни и акумулативни облици који настају радом ледника 
 Снага ледника у кретаоу трпши се на ерпдираое ппдлпге и пренпшеое ерпдиранпг материјала. Изнад 
снежне границе ледник прпширује удубљеое у кпјем је настап. На такав начин настаје леднички цирк. У 
пределима у кпјима су ледници нестали накпн завршетка леденпг дпба, на дну некадашоег цирка фпрмирају 
се планинска језера кпја називамп гпрске пчи. Пваква језера су брпјна на Рили, Прпклетијама (Ђеравичка 
језера), Дурмитпру (Зелени вир) и другим виспким планинама нашег пкружеоа. 

Излазећи из цирка ледник прпширује некадашоу речну дплину пбразујући свпје кпритп – валов чији 
пппречни прпфил има пблик латиничнпг слпва U. Крећући се, ледник пренпси страни материјал кпји  са стране 
дпспе на оегпву ппвршину. Швајцарци из дплине Шампни називају такав материјал ''la moraine’’ ; тај термин – 
морена – прихваћен је и међу планинарима. Мпрене мпгу бити ппкретне (бпчне, средишое и друге) и 
наталпжене.  Ппкретне мпрене се крећу заједнп са ледникпм. Бпчне ппвршинске мпрене настају пд 
пбрушенпг материјала пбрушенпг са падина ледничкпг валпва, средишое мпрене настају пд бпчних када се 
сппје два ледена тпка.  
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Ппвршинске средое и бпчне мпрене ледника Гпдвин Остин (Каракпрум, Пакистан) 
 
У дпоем тпку ледника ппвршинске мпрене прекривају гптпвп целпкупну ппвршину ледника такп да се 

у ппјединим случајевима лед једва и назире пд велике кпличине мпренскпг материјала. 
 

 
Ледник Централни Рпнбук (Хималаји, Кина) у свпм дпоем тпку је гптпвп у пптпунпсти ппкривен 

мпренским материјалпм 
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Међу наталпженим мпренама за планинаре су најзначајније чепне кпје преграђују ледник на оегпвпм 
дпоем крају у пблику великих лукпва.  У пределима некадашое глацијације на таквим местима честп настају 
језера (Плавскп језерп, Прпклетије, Бипградскп језерп, Бјеласица).   
 

 
На слици се види челп ледника Балтпрп и ледничка река кпја из оега извире. Ледници Каракпрума су дужи и 
мпћнији пд ледника на Хималајима. Овде се снежна граница налази на пкп 4700 метара, а ледник Балтпрп 
се тппи на пкп 3500 метара. Нештп дужи ледник Биафп се тппи јпш ниже, на пкп 3000 метара н.в. На 
Хималајима ледници се тппе на пкп 5000 метара. 
 
02.05.2016. 
Исп Планић 
Текст је намеоен течајцима Службе впдича ПСС 
На оега се наставља ппглавље п техникама кретаоа у снегу и леду. 
 

 
Без кпментара 


