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Не ка то рыя з нас па ста ян на скар дзяц ца 
на зі му: ма роз, снеж ныя за веі (праў-
да, не гэ тай зі мой), скла да ныя ўмо вы 
ва джэн ня, і мы ўвесь час не дзе за-
хра са ем. І са праў ды, зі ма мо жа быць 
не бяс печ ная. Але яна мо жа так са ма 
быць не ве ра год на пры го жая. У гэ тую 
па ру го да роз нае снеж нае і ле дзя ное 
по кры ва ха вае зям лю. А не ка то рыя ві-
ды сне гу з'яў ля юц ца вель мі дзіў ны мі ў 
па раў на нні з ін шы мі. Ад та ям ні чых ле-
дзя ных ша роў, якія аб мы ва юц ца ва дой 
на пля жы ў Сі бі ры, да ле дзя шоў, што 
вы рас та юць на цэ лыя мет ры пад акі я-
нам, — гэ тыя з'я вы да лё кія ад та го, каб 
на зваць іх звы чай ны мі.

Свет ла выя слу пы

Яны афар ба ва ныя ў па стэль ныя то ны і лу-
на юць над зям лёй — гэ тыя свет ла выя слу пы 
час та пры ма юць за НЛА. Тыя, хто ба чыць іх у 
ма роз ную зі мо вую ноч, час та за хап ля юц ца іх 
пры га жос цю, якая зда ец ца ра бо тай ін ша пла-
не цян ці ней кай не зям ной сі лы. Тым не менш 
на ву ко вае тлу ма чэн не з'яў лен ня свет ла вых 
слу поў цал кам зям ное.

«Як і ўсе ві ды ззян няў, яны ўяў ля юць са бой 
са бра ныя ра зам пра мя ні свят ла, у якіх утрым лі-
ва юц ца міль ё ны крыш та лёў лё ду, якія ад люст-
роў ва юць свят ло пэў ным чы нам у ад но сі нах да 
ва шых ва чэй або ка ме ры», — тлу ма чыць Лес 
Коў лі, фі зік і экс перт па ат мас фер най оп ты-
цы. Пад час вель мі ха лод ных, бяз вет ра ных на-
чэй крыш та лі плос ка га лё ду з вя лі кіх вы шынь 
мо гуць апус кац ца да зям лі і ад люст роў ваць 
ву ліч ныя ліх та ры га ра доў і аг ні аў та ма бі ляў, 
у вы ні ку ча го з'яў ля юц ца муд ра ге ліс тыя з вы-
гля ду свет ла выя слу пы. Яны час та на бы ва юць 
той жа ко лер, што і аг ні, якія яны ад люст роў-
ва юць, і гэ та тлу ма чыць іх шмат ко лер насць. 
Ці ка ва, што па доб ныя з'я вы мо гуць уз ні каць, 
ка лі со неч нае або ме сяч нае свят ло ад бі ва ец ца 
крыш та ля мі лё ду, што пры во дзіць да ўтва рэн-
ня со неч ных і ме сяч ных слу поў.

Смя рот ныя шы пы

Гэ тыя дзіў ныя снеж ныя ўтва рэн ні — пе-
ні тэн тэс — на гад ва юць смя рот ныя шы пы. 
Фак тыч на не ка то рыя з іх мо гуць да ся гаць 
даў жы ні шэсць мет раў! Дзіў на на зі раць, як гэ-
тыя па доб ныя на кіп цю ры лё зы па ды ма юц ца 
з зям лі, ні бы фі гу ры ў ка пю шо нах. Без якіх-

не будзь ін шых сля доў сне гу ва кол пе ні тэн тэс 

утва ра юц ца з за цвяр дзе ла га сне гу або лё ду 

на вы шы ні больш за 4000 мет раў. Іх мож на 
знай сці на па верх не вых раў ні нах, дзе снег 
з'яў ля ец ца са мым глы бо кім, а пром ні сон ца 
не за над та моц ныя.

У вы ні ку пра цэ су суб лі ма цыі (ка лі снег вы-
па ра ец ца, не пе ра тва ра ю чы ся пры гэ тым у 

вад касць), снег вы пад ко вым чы нам стан ча-

ец ца, па коль кі не ка то рыя ўчаст кі суб лі му юць 

хут чэй за ін шыя, па кі да ю чы больш глы бо кія 

за глыб лен ні. З ча сам фар мі ру юц ца па лі шы-

поў. Не вар та пад ман вац ца іх вы тан ча ным 
знеш нім вы гля дам. Хоць яны мо гуць быць 
пры го жыя, гэ та вель мі скла да ная пе ра шко да 
для аль пі ніс таў.

Ле дзя ныя ша ры
У 2016 го дзе жы ха ры ад ной ад да ле най вёс-

кі ў Сі бі ры знай шлі дзіў ныя прад ме ты, якія, 
зда ва ла ся, бы лі вы мы тыя на бе раг з мо ра. 
На пра ця гу 18 кі ла мет раў бе раг Обі па кры ва-
лі ле дзя ныя ша ры па ме рам ад тэ ніс на га мя ча 

(са мыя дроб ныя) да ад на го мет ра ў дыя мет ры 
(са мыя буй ныя). Зда ва ла ся, што пры ро да рых-
та ва ла ся да та го, каб па гу ляць у снеж кі. На ват 
ста рэй шы ны вёс кі не ве да лі, што гэ та та кое.

Вя до мыя так са ма як «ле дзя ныя ва лу ны», 
ле дзя ныя ша ры ўтва ра юц ца з на ле дзі (гус тая 
су месь крыш та лёў лё ду і ва ды). Ва да і моц ны 
ве цер ка та юць ка вал кі лё ду ту ды-сю ды, у вы-
ні ку ча го гэ тыя ўтва рэн ні атрым лі ва юць сфе-
рыч ную фор му, так са ма яны мо гуць афар боў-
вац ца за кошт пяс ку. Ці хія хва лі пры вод зяць 
да ства рэн ня ша роў больш пляс ка тай, блі на-
па доб най фор мы. На жаль, уліч ва ю чы іх ва-
гу, якая мо жа да ся гаць 23 кі ла гра маў, гэ тыя 
ша ры з су цэль на га ка вал ка лё ду не зро бяць 
гуль ню ў снеж кі пры ем най.

Кры авул ка ны

Усе ве да юць, што та кое вул ка ны. Жах лі-
выя пра явы ма гут нас ці пры ро ды, гэ тыя вог-
нен ныя ад ту лі ны ў зям ной ка ры вы вяр га юць 
рас плаў ле ную ла ву і смя рот ныя га зы. Тым 
не менш іс нуе так са ма вул кан, які вы вяр гае 
рас плаў ле ны лёд. Ле дзя ныя вул ка ны (яны ж 
кры а вул ка ны) па доб ныя да звы чай ных, ка лі 
пад па верх няй утва ра ец ца ціск, што пры во-
дзіць да вы вяр жэн ня, якое атрым лі ва ец ца 
моц ным аль бо спа кой ным. За мест та го каб 
вы вяр гаць рас плаў ле ныя ка мя ні, ле дзя ныя 
вул ка ны вы вяр га юць за ма ро жа ныя ва дзя ныя 
га зы, азот, амі як ці ме тан.

Ад крыц цё гэ тых вул ка наў на Плу то не ў 
2016 го дзе вы клі ка ла ажы я таж, хоць ра ней 
яны бы лі за да ку мен та ва ныя ў 1989 го дзе 
на Тры то не, са мым вя лі кім ме ся цы Неп ту-
на. Кры а вул ка ны мо гуць да ся гаць ка ла-
саль ных па ме раў. Адзін з іх, Райт Монс на 
Плу то не, мае вы шы ню ў чатыры і шы ры ню 
ў 160 кі ла мет раў.

Снеж ная на валь ні ца
Зда ва ла ся б, два цал кам не су мя шчаль ныя 

сло вы — снеж ная на валь ні ца, але ме на ві та 
яна і зда ра ец ца, ка лі пад час за веі бліс кае 
ма лан ка і гры міць гром. Трэба, каб для гэ та га 
ўзніклі пры дат ныя ўмо вы. На двор'е па він на 
быць да стат ко ва ха лод нае, каб пай шоў снег, 
але пласт па вет ра ка ля зям лі мусіць быць 
цяп лей шы, чым па вет ра над ім.

Як і ў час на валь ні цы, цёп лае і віль гот нае 
па вет ра пад ні ма ец ца ўверх, ства ра ю чы не-
ста біль ныя па вет ра ныя ка ло ны, якія за тым 
кан дэ нсу юц ца ў аб ло кі. Ка лі звы чай ныя снеж-
ныя аб ло кі фар мі ру юць вы пук лас ці, на зва ныя 
веж ка мі, гэ та азна чае з'яў лен не не ста біль ных 
па вет ра ных па то каў, якія пры вод зяць да вы-
па дзен ня апад каў, та кіх як град або снег. Ка-
лі гэ тыя час ці цы су ты ка юц ца ад но з ад ным, 
на за па шва ец ца элект рыч ны за рад і вы зва-
ля ец ца ў вы гля дзе ма лан кі. На жаль, на ват 
ка лі вы зна хо дзі це ся ў пра віль ным мес цы для 
та ко га рэд ка га на двор'я, са мае боль шае, што 
вы змо жа це ўба чыць, — гэ та яр кую ўспыш ку, 
за якой ідуць рас ка ты гро му.

Кры гі-блін цы

Дзіў ныя, змерз лыя лі леі па кры лі са жал ку 
круг лы мі ліс цем, якое да ся гае трох мет раў у 
па пя роч ні ку. Гэ тыя круг лыя плі ты на гад ва-
юць свое асаб лі выя пі цу ці фрыс бі, але яны 
скла да юц ца з лё ду таў шчы нёй да 10 сан ты-
мет раў. Ка лі на ледзь збі ра ец ца на па верх-
ні спа кой най ва ды пры тэм пе ра ту ры ні жэй 
за нуль, ле дзя ныя плі ты на ты ка юц ца ад на 
на ад ну, фар мі ру ю чы круг лыя кры гі з пад-
ня ты мі бе раж ка мі. У больш бур ным акі я не 
плі ты на ле дзі на соў ва юц ца ад на на ад ну, у 
кан чат ко вым вы ні ку за мяр за ю чы ў цвёр ды 
ле дзя ны ліст. Гэ тыя ўтва рэн ні пры го жыя, але 
страш на ва тыя. Час цей за ўсё яны су стра ка-
юц ца ў Ан тарк ты дзе, але мо гуць з'яў ляц ца 
ў лю бым мес цы, ка лі для гэ та га ёсць пры-
дат ныя ўмо вы.

Іней
Азна чэн не сло ва «іней» у ста ра анг лій скім 

слоў ні ку гу чыць, як «які ад люст роў вае па да-
бен ства бе ла га ма роз на га апя рэн ня з ба ра-
дой ста ро га». Ма роз нае «апя рэн не» мож на 
ўба чыць, ка лі яно па кры вае дрэ вы, ліс то ту 
і кус тоўе тон кім плас том крыш та лёў лё ду ў 
ма роз ны дзень, ства ра ю чы тым са мым бач-
насць зі мо вай кра і ны цу даў.

Іней утва ра ец ца па тым жа прын цы пе, што 
і ра са. Ка лі ма ле ку лы ва дзя ной па ры ўсту па-
юць у кан такт з тра вой або ін шым аб' ек там 
пры тэм пе ра ту ры ні жэй за нуль, ад бы ва ец ца 
вы па дзен не апад ка. Ад кла дан не апад ка (ка-
лі ва да з га за па доб на га ста ну пе ра хо дзіць у 
цвёр ды) пры во дзіць да та го, што аб' ект па-
кры ва ец ца крыш та лі ка мі лё ду, якія на гад-
ва юць пё ры. Чым больш віль га ці ў па вет ры, 
тым таў шчэй шае па крыц цё, бо ма роз утва рае 
буй ныя і больш скла да ныя ўзо ры.

За мерз лыя жы выя

Па ме ры та го як тэм пе ра ту ра па дае ні жэй 
за нуль, у роз ных жы вёл ёсць улас ныя ме та-

ды, каб пры ста са вац ца і вы жыць на пра ця гу 

на ды хо дзя чай зі мы. У той час як мядз ве дзі 

за сы на юць, а гу сі ля цяць на поў дзень, у драў-

ня най жа бы ёсць за гад ка вая, звыш на ту раль-

ная стра тэ гія: яна прос та да зва ляе са бе за-

мерз нуць.

У ад роз нен не ад боль шас ці жаб, якія ха ва-

юц ца ў гра зі пад азёр най ва дой, драў ня ныя 

жа бы ка па юць но ры ў зям лі. Ліс це за бяс печ-

вае зу сім кры ху цяп ла, і не ўза ба ве це ла жа-

бы цалкам за сты вае. Сэр ца пе ра стае біц ца, 

ор га ны пе ра ста юць функ цы я на ваць, і кроў 

за мяр зае.

У ін шых ар га ніз мах за мяр зан не па-

шкодж вае ткан кі, руй ну ю чы да лі кат ныя 

струк ту ры кле так крыш та ля мі лё ду. Клет кі 

абяз вод жва юц ца і больш не мо гуць функ-
цы я на ваць. Драў ня ная жа ба па збя гае гэ-
тай не бяс печ най для жыц ця сі ту а цыі, бо 
вы пра цоў вае вя лі кую коль касць глю ко зы 
і транс парт уе яе ў клет кі, каб эфек тыў на 

вы ка рыс тоў ваць у якас ці ан ты фры зу. Так-
са ма па вы ша ец ца і ўзро вень ма ча ві ны, што 
па вя ліч вае за сця ро гу. У той час, як са мі 
клет кі не за мяр за юць, ва да за мяр зае ў ску-
ры, ва чах і мыш цах, бруш ной по лас ці, дзе 
яна акру жае пэў ныя ор га ны, у вы ні ку ча го 
жа ба пе ра тва ра ец ца ў цвёр ды бру сок. Ка-
лі пры хо дзіць вяс на, жы вё ла ад тае знут ры. 
Сэр ца і лёг кія па чы на юць функ цы я на ваць 
зноў, і жа ба вы скок вае з на ры, як быц цам 
ні чо га не зда ры ла ся.

Ня бес ная пра бо і на
Гэ та вы гля дае так, ні бы та гі ганц кая ру ка 

па цяг ну ла ся з не ба ўніз і ада рва ла ка ва лак 
аб ло каў, па кі нуў шы рва ную ра ну па ся рэ дзі не 
не ба. Што гэ та? Спра ва рук ін ша пла не цян? 
Або дзіў нае хмар нае ўтва рэн не?

Ня бес ныя пра бо і ны ўзні ка юць, ка лі ўмо вы 
на двор'я ста но вяц ца ідэа льны мі для гэ та га. 
Кроп лі ва ды ў аб ло ках па він ны зна хо дзіц ца 
пры тэм пе ра ту ры ні жэй шай за нуль, але пры 
гэ тым не да стат ко ва ніз кай, каб пай шоў снег. 
Кро пель кі, склад ні кі аб ло каў, не за мяр за юць. 
За мест гэ та га яны за ста юц ца ў ста не пе ра-
аха ло джа ных ва дзя ных кро пель. У рэш це 
рэшт, не ка то рыя з іх пе ра тва ра юц ца ў лёд, і 
па чы на ец ца лан цу го вая рэ ак цыя, пад час якой 
за мяр зае ас тат няя част ка ва дзя ной па ры. 
Па ра, якая не пе ра тва ра ец ца ў лёд, вы па-
ра ец ца, што пры во дзіць да ства рэн ня дзір кі 
ў воб ла ку.

Да сле да ван ні па цвер дзі лі, што па вет ра ныя 
суд ны, якія пра ля та юць у гэ тых плас тах ат мас-
фе ры, ад каз ныя за па ча так пра цэ су за мяр зан-
ня. Ка лі са ма лё ты пра ля та юць праз воб ла ка, 
па вет ра асту джа ец ца, пра хо дзя чы праз кры-
лы і пра пе ле ры са ма лё та. Гэ та га асту джэн ня 
да стат ко ва, каб кроп лі ста лі за мяр заць. Хоць 
ня бес ная пра бо і на зда ец ца ча роў най пра цай 
ней ка га гі ган та, які пра бі вае аб ло кі, гэ та ўся го 
толь кі спра ва рук ча ла ве ка.

Ле дзя шы смер ці

За будзь це ся аб ле дзя шах. Брай нікл, ці 

«па лец смер ці», фар мі ру ец ца на дне акі я-

на і та кі ж смя рот ны, як і аба яль ны. Мар скі 

лёд утва ра ец ца ў ма роз ных умо вах Арк ты кі і 

Ан тарк ты ды. Соль вы ця кае з лё ду, што па вя-

ліч вае са лё насць ва ды і зні жае тэм пе ра ту ру 

яе за мяр зан ня. Шчыль насць так са ма па вя ліч-

ва ец ца. Са лё ны ра сол не мо жа пе ра тва рыц ца 

ў лёд і па гру жа ец ца ў больш цёп лую ва ду, 

раз ме шча ную да лей у акі я не, у вы ні ку ча го 

на ва коль ная ва да за мяр зае і фар муе брай-

нікл. Ка лі гі ганц кае сі няе шчу паль ца апус ка-

ец ца ўніз, каб да кра нуц ца да мар ско га дна, 

яно пе ра тва рае ў лёд (за бі вае) усё, да ча го 

да кра нец ца.

«Яны вы гля да юць як пе ра вер ну тыя как ту-

сы, якія вы дзі ма юць са шкла. Яны не ве ра год-

на да лі кат ныя і мо гуць зла мац ца ад ад на го 

толь кі до ты ку», — ка жа Энд ру Тэр бер, пра-
фе сар уні вер сі тэ та шта та Арэ гон.

І тым не менш смя рот ныя па раст кі мо гуць 
так са ма ха ваць жыц цё ва важ ныя сак рэ ты. 
Бру на Эск ры ба на, да след чык з Цэнт ра пры-
клад ной ма тэ ма ты кі Баск ска га цэнт ра пры-
клад ной ма тэ ма ты кі, тлу ма чыць: «Унут ры 
мар ско га лё ду вы со кая кан цэнт ра цыя хі міч-
ных злу чэн няў, тут ёсць лі пі ды, тлу шчы, якія 
па кры ва юць унут ра ную част ку «па раст каў». 
У вы ні ку апош нія мо гуць функ цы я на ваць як 
пры мі тыў ная мемб ра на — ад на з умоў, не аб-
ход ных для жыц ця».

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

СНЕЖ НАЯ НА ВАЛЬ НІ ЦА І «ПА ЛЕЦ СМЕР ЦІ»
А так са ма ін шыя не звы чай ныя зі мо выя з'я вы пры ро ды


