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ZAKLONI U SNEGU

Novajlije su uvek iznenađene kada vide kako su topli, udobni i dobri zakloni u snegu. Da bi sve
to bilo tako, potrebno je imati dobar zaklon i izolaciju. Kao nužni minimum za svakoga ko boravi
u sneđnim uslovima na planini mora biti veština i oprema da se preživi jedna noć u snegu.

Šator se puno lakše postavlja ali je dobar zaklon u snegu udobniji, čvršći i topliji. Svaka od
varijanti ima svoje kvalitete u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazite. Morate biti spremni i
sposobni da napravite i jedan i drugi tip zaklona.

Dobro napravljen zaklon u snegu je daleko sigurniji od šatora. Kada krene oluja i mećava
snežni zaklon postaje sve bolji kako ga sneg prekriva, dok je šator stalno potrebno čistiti od
snega. Ponekad je zaklon u snegu i jedina varijanta jer ste na uskom i vetrovitom grebenu, gde
nema mesta za šator. Za pravljenje zaklona u snegu nije vam potrebna nikakva posebna
oprema sem lopate za sneg, i ponekad, snežne testere za vađenje blokova. Naravno, potrebno
vam je puno više vremena.

Čak i kada koristite šator za spavanje dobro je napraviti zaklon u snegu kao dodatak u slučaju
da ostajete na tom mestu duže vreme. Zaklon u snegu može se napraviti kao zajednička
prostorija gde se kuva, suši, jede i priča, bez straha da će se progoreti ili iscepati krilo šatora,
prosuti vrela voda ili supa ili nešto slično. Ovakav zaklon može služiti i kao magacin odnosno
špajz, ali i kao mesto gde će izbeći oni čiji se šator ošteti.

Na negativnim stranama (tamo gde nema nanosa), pravljenje zaklona u snegu je prilično
dugotrajan i težak posao. Obično je potrebno 2-3 sata teškog rada. Ako na tom mestu ostajete
samo jednu noć, tada to, možda, nije vredno tolikog truda. Svi koji grade zaklon biće mokri od
znoja i snega. Zaklon od snega je najčešće topliji od šatora, i uvek se lakše zagreje. Izuzetak je
lepo vreme usred podne kada je temperatura unutar šatora i po 10-tak stepeni viša od one
napolju. To je dobra prilika za sušenje mokrih stvari.
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Pravljenje zaklona u snegu je korisna veština i može biti vrlo zabavna. Ipak, za krakte zimske
ture nije uvek isplativo praviti zaklone od snega. Ako ste naumili da na planini boravite nekoliko
zimskih dana i noći tada je investicija u pravljenje zaklona u snegu višestruko isplativa. I
naravno, ponekad, za oluje, vetra i uskog prostora, pravljenje bivaka u snegu je i poslednja
alternativa.

Postoji čitav niz sitnica koje mogu biti od koristi pri logorovanju zimi. Vrlo je korisno imati malu
četku za sneg kojom ćete čistiti obuću, odeću i opremu od snega, čistiti ulaz zaklona i krila
šatora od snega. Dobro je imati i sunđer kojim ćete pokupiti sve što prolijete ili obrisati jutarnju
kondenzaciju pre nego što zaledi. Posebno je zgodno napraviti bezbednu poziciju i stalak za
sveću. Pored svetla, imaćete sjajan a lagan izvor toplote.
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