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Zimska idila

December ali gruden je dvanajsti mesec gregorijanskega koledarja. Ime gruden je nastal, ko
so kmetje zadnjega meseca v letu opazovali zemljo in videli, da je pozimi, zaledenela v grude
in leži po polju.
Mesec december je mesec praznovanj, druženja, zabave, veselja in obdarovanj. Poleg vsega
tega vsi nestrpno pričakujemo še posebej na Božič sneg, kateri nas še žal ni obiskal. Povrh
vsega nam sneg pričara zimsko idilo ob kateri se počutimo fantastično.1

Slika 1: Zimska idila
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http://blog.lokalna-kakovost.si/mesec-december/
http://ostrvoljubavi.yooco.org/forum/zimska_idila-105254-t.html?p=5
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Sneg
Sneg je padavina v trdnem stanju, ki nastaja v oblakih - nastaja iz drobnih kapljic vodne pare;
ko je zrak zasičen z vodno paro pod 0°C temperature. Tedaj vodna para resublimira (takoj ko
pride v trdno stanje). Če je resublimacija postopna, ledeni kristali dobivajo več ali manj
pravilno obliko, pri padanju se spajajo in tako nastanejo snežinke.
Vrste snega:
Suh







rahel, suh sneg,
tanka rahla plast suhega snega na lomljivi skorji,
tanka rahla plast suhega snega na skorji, ki nosi človeka,
lomljiva skorja,
skorja, ki nosi človeka,
trd, suh sneg, strjen v globino.

Moker





moker, mehak sneg,
tanka plast mehkega, mokrega snega na lomljivi skorji,
tanka plast mehkega, mokrega snega na lomljivi skorji, ki drži človeka,
moker sneg, strnjen v globino.

Ledeni kristali
Ledeni kristali, ki rastejo samo na račun vodne pare, imajo značilne oblike, odvisne od
temperature okolice. Pri padanju skozi toplejše plasti postaneta zgradba in oblika bolj
zapleteni, podobno velja za dviganje v vzgorniku skozi oblak. 3
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Sneg
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Tabela 1: Značilne oblike kristalov4

Temperatura

0°C do -4°C

Osnovna oblika

ploščica

Tip ledenega kristala

tenki šestkotniki

igla (-4°C do -6°C),
-4°C do -10°C

prizma
cevka (-5 °C do -10 °C)
večdelna ploščica (-4°C do -6°C),

-10°C do -22°C

ploščica

razvejen kristal (-12 °C do -16 °C),
večdelna ploščica (-16 °C do -22 °C)

-22°C do -50°C

prizma

cevka

Slika 2: Prikaz ledenih kristalov na drevesu
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Sneg
https://www.zunaj.si/izleti-tamar-ledeni-kristali/
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Snežinke
Masa ledenih kristalov se z rastjo povečuje in kristali začnejo padati. Med padanjem lahko
trčijo v druge ledene kristale ali v oblačne kapljice. Pri trkih majhni delci kristala odletijo in
začnejo rasti. Število ledenih kristalov hitro narašča, kot pri verižne reakciji. Pri padanju se
ledeni kristali med seboj tudi sprimejo in nastanejo snežinke.
Snežinke so v obliki različnih kristalnih zvezdic, ki so pomešane z navadnimi ledenimi kristali.
Pri temperaturi zraka, ki je višja od -10 °C, se ti kristali navadno spajajo v obliki kosmov.
Njihova velikost je različna, vendar imajo redkokdaj večji premer kakor od 3 do 4 cm, na
velikost snežink vpliva predvsem temperatura zraka. Čim nižja je temperatura, tem manjše
so snežinke. Velike snežinke, ali kosmi pa nastajajo, če vodna para kondenzira pri
temperaturi, ki ni znatno pod 0 °C.

6

Slika 3: Snežinka

Snežne nevarnosti
Višina novo zapadlega snega ohromi promet, lomi drevje in trga električne vode. Leta
1951/52 je bila zima zelo zasnežena, že konec januarja je bilo v Ljubljani 80 cm snega. Med
13. in 15. februarjem 1952 je po nižinah Slovenije zapadlo največ snega. Snežilo je
nepretrgoma več dni skupaj in na koncu je bilo v Ljubljani 146 cm snega, v Ratečah 240 cm in
Bovcu 188 cm. Prenehali so voziti vlaki, cestni promet je bil popolnoma ohromljen, dolina
reke Soče je bila cele tedne odrezana od drugih krajev.
Normalno je da v gorah vsako leto pade več snega kot v nižinah, saj je v gorah hladneje,
pogosto tudi vetrovno, zato nastajajo snežni viharji. Če so v snežni odeji plasti le rahlo
povezane, potem se ob motnji zgornja plast odtrga in zdrkne po pobočju navzdol. Snežni plaz
uničuje vse pred seboj, lahko polomi drevje, poruši hiše, zasuje ceste in seveda ogroža
človeška življenja. 7
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http://www.leptirica.com/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sneg
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Med sneženjem pogosto piha veter in prenaša sneg. Tam, kjer je veter močan, odnaša sneg,
v zavetrju pa ga odlaga.
Tako nastajajo zameti snega. Zbirni skorji napihanega snega rečemo kloža, zametom, ki se
kot balkoni pojavijo na grebenih, pa opasti. Klože so pogosto slabo povezane z podlago in so
zato na strmejših pobočjih še posebno nevarne za plazove. Sneg odbija približno 90 %
ultravijolične svetlobe, kar lahko povzroča zelo bolečo snežno slepoto, zlasti v polarnih
območjih in v gorah. Na vsakih 300 m nadmorske višine se jakost UV žarkov poveča za 4 %. 8
Ivje
Ivje je padavina v trdnem stanju, ki se pojavlja neposredno na zemeljski površini ali na
premetih na njej.
Pojavlja se pri meglenem in hladnem vremenu. Na veje in listje dreves se nalepijo konice
ledenih iglic. Za nastajanje ivja so ugodna področja, kjer so rastline ali ostala telesa najbolj
hladna. Prevodnost toplote teh teles pri tem ni pomembna, ker ivje pada tako na nizko in na
visoko vegetacijo, kakor na lesene in železne predmete.
Razlika med ivjem in slano je predvsem v tem, da slana nastaja v hladnih urah, to je zvečer,
ponoči in zjutraj pri jasnem in mirnem vremenu, ki je močno sevanje. Ivje pa nastaja pri
oblačnem hladnem vremenu, posebno tedaj, ko je megla ves dan in piha veter.
Ivje nastaja navadno po obdobju močnih ohladitev v meglenem vremenu. Vendar ivje ni
vedno povezano z meglo, kajti bilo so primeri, ko je nastajalo tudi pri jasnem ali malo
oblačnem vremenu. V takih primerih je temperatura prizemne plasti zraka pod -10 °C.
Če je izredno močno ivje, lahko pride do močnih poškodb na drevju in drugih predmetih,
lomijo se veje, trgajo se telegrafske žice.
Navadno ivje
Navadno ivje je v belih ledenih plasteh kristalov, ki so podobi slani, vendar so močneje
izoblikovani in naloženi na vertikalnih površinah. Posebno močno so naloženi na vogalih in
konicah predmetov, navadno na področjih, kjer je podhlajena megla ali someglica in sicer na
tistih straneh, od koder piha rahel veter.
Podhlajene meglene kapljice so v tekočem stanju pri temperaturi pod 0 °C. Ko jih rahel veter
prenaša, se dotaknejo nekega trdega telesa in pri tem tako zaledenijo. Poleg teh podhlajenih
vodnih kapljic v megli pa veter raznaša tudi vodno paro, ki pri dotiku s trdnim telesom
resublimira (preide takoj v trdno stanje) in tako preide takoj v trdne kristalne oblike, ki so
podobne sneženim kristalom. 9
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivje
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Ivje se lepi prav na tista mesta, ki sta bila že prej pokrita z ivjem in na privetrni strani.
Navadno ivje je v belih ledenih plasteh kristalov, ki so podobna slani, vendar so močneje
izoblikovani in naloženi na vertikalnih površinah. Posebno močno so naloženi na vogalih in
konicah predmetov, navadno na področjih, kjer je podhlajena megla ali someglica in sicer na
tistih straneh, od koder piha rahel veter.
Podhlajene meglene kapljice so v tekočem stanju tudi pri temperaturi pod 0°C. Ko jih rahel
veter prenaša, se dotaknejo nekega trdnega telesa in pri tem takoj zaledenijo.
Poleg podhlajenih vodnih kapljic v megli pa veter raznaša tudi vodno paro, ki pri dotiku s
trdnim telesom resublimira in tako preide takoj v trdne kristalne oblike, ki so podobne
sneženim kristalom. Ivje se lepi prav na tista mesta, ki sta bila že prej pokrita z ivjem in na
privetrni strani.
Trdo ivje
Trdo ivje je neprozorna zrnasta, snegu ali ledu podobna masa, ki prav tako kot navadno ivje
nastaja pri someglici in temperaturi pod 0°C. Ima kompaktnejšo strukturo od navadnega ivja
in je podobna konglomeratu babjega pšena. 10
Ledene sveče
Ledene sveče nastanejo, ko se voda ob strehi stali, steče na rob in zopet zamrzne. Ledene
sveče so lahko zelo nevarne, če ne pazimo lahko pade na nas in nas poškoduje, celo ubije. 11

Slika 4: Ledene sveče na hiši
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivje
http://tretjesolci.blogspot.si/2013/02/ledene-svece.html
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http://nep.vitra.si/nep.php?nid=130&id=545
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Živali pozimi
Pozimi večina rastlin počiva, zato je za večino živali zima velika preizkušnja. Preživijo jo na
različne načine: ostanejo dejavne, dremljejo, nekatere globoko zaspijo, živali z nestalno
telesno temperaturo pa otrpnejo v prezimovališčih. Živali pozimi preživijo zimski čas s
telesno zalogo, ki so naberejo jeseni. Nekatere živali, ki zimi predremljejo, se navadno
prebudijo enkrat v dveh tednih in ostanejo budne dan ali dva, nekatere sploh zime ne
prespijo, niti je ne predremljejo. Na hladne dni se prilagodijo na različne načine. Sesalci
dobijo gostejši kožuh, ki se nekaterim pozimi pobeli, prav tako se spremeni barva perja pri
pticah. 13

Slika 5: Zimska radost mačk
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Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon.
strokovna sodelavka DPAE
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http://www.mladirod.at/pdf/000122.pdf
http://novice.najdi.si/predogled/novica/45b6b068bbe448ef09e846a9ab274973/%C5%BDverce-si/Zanimivosti/Sne%C5%BEnema%C4%8Dke
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