
Що таке ожеледь, ожеледиця. Техніка безпеки 
і правила поведінки 
Час від часу ми чуємо прогноз погоди на 1 -2 дні вперед. У зв'язку з цим в зимовий 
період нам іноді доводиться стикатися з такими поняттями, як «ожеледь» і 
«ожеледиця». А ви коли -небудь замислювалися, що таке ожеледь, ожеледиця? 
Багато людей впевнені, що це одне і  те ж. Ні!  Це два абсолютно різних поняття!  А чи 
знаєте ви, як потрібно поводитися під час ожеледиці та ожеледиці, щоб не 
посковзнутися і не отримати серйозних травм? Давайте розставимо всі крапки над 
«і» і розберемося, що тут до чого.  

Що таке ожеледь? 
Визначення цього поняття можна розглядати як з наукової, так і обивательської точок 
зору. З наукової точки зору ожеледицею називається відкладення льоду на тих чи 
інших відкритих поверхнях. Відбувається це переважно з навітряного боку і шляхом 
намерзання крапель випали переохолоджених опадів, наприклад, дощу і виключно 
при низьких температурах повітря.  

Якщо говорити більш звичною мовою, то ожеледь - це утворення на деревах, 
проводах і землі льоду, безпосередньо пов'язане із замерзанням дощу, який випав на 
холодну поверхню при мінусовій температурі повітря. Ось що таке ожеледь!  

 

При яких температурах виникає ожеледь?  
В принципі, це досить поширене явище в зимовий період. Воно спостері гається при 
температурах повітря від 0 до -12 градусів Цельсія і при плюсових значеннях: від 0 
до +3 градусів за Цельсієм.  

Як часто він буває? 



Отже, що таке ожеледь, ми розібралися. Але яка періодичність його виникнення? Як 
вже було сказано вище, виникає він в період холодного півріччя і, як правило, при 
виносах теплого вологого повітря з Середземного моря або з Атлантики.  

Синоптики відзначають, що близько одного разу на 10 років ожеледь буває досить 
інтенсивним і тривалим, охоплюючи весь регіон. За даними  Гідрометцентру Росії, 
останній раз це явище досягло масштабів стихійного лиха і сталося в 2010 році.  

картина ожеледиці 
Товщина намерзлого льоду, як правило, не має якихось гігантських розмірів. 
Зазвичай вона коливається в межах 1 сантиметра і трохи вище. Але якщо ця товщина 
перевищить вищезазначений рівень, то це може привести до серйозних наслідків. 
Ось деякі з них: 

 обриви ліній електропередач;  
 крижана кірка на автомобілях;  
 масове падіння дерев;  

 автомобільні аварії;  
 травмування людей.  

 

Ожеледь взимку зазвичай наростає протягом усього часу, поки на землю з Космосу 
випадають переохолоджені опади. Лід, що відклався на землі, деревах, автомобілях, 
дахах будинків, може зберігатися протягом багатьох діб. Його наростання зазвичай 
триває не більше години, а ось руйнування відбувається досить повільно і практично 
завжди за рахунок випаровування льоду.  

ожеледиця 
Що таке ожеледиця? Це самий звичайний лід, що виникає на земній поверхні (на 
дорогах, дахах будинків) в результаті замерзання води після відлиги або дощу  при 
раптовому зниженні температури повітря (похолодання). Друга назва цього 
природного явища - «слизька дорога». 



Словом, ожеледиця утворюється шляхом танення снігу (або льоду) під час різкого 
потепління. Це явище виникає досить часто при коливаннях темпер атури повітря 
близько 0 градусів за Цельсієм. Ось що таке ожеледиця!  

 

Різниця між ожеледдю та ожеледицею 
Як було зазначено вище, обидва цих поняття взагалі не мають між собою нічого 
спільного, однак є однаково небезпечними для людини. При даних природних явищах 
виникає досить серйозна загроза для життя і здоров'я людей, особливо 
автомобілістів. 

 

Ще раз відзначимо різницю між ними: ожеледь є випадання переохолоджених опадів, 
а ожеледиця - це замерзла вода, яка вже покривала землю, наприклад, надходила з 



її поверхні або з інших джерел, утворилася в результаті короткочасної відлиги. Крім 
того, ожеледь - це рідкісне явище в порівнянні з ожеледицею.  

Правила при ожеледь і ожеледицю, які слід 
дотримуватися 

 

Необхідно уважно послухати прогноз погоди. Якщо синоптики передають ожеледь 
або ожеледицю, потрібно діяти.  

1. Кращий спосіб зберегти свою рівновагу, не впавши на лід і не отримавши травму, 
- використовувати взуття з металевими набійками або з ребристою підошвою. На 
суху підошву можна наклеїти ізоляційну стрічку або медичний лейкопластир.  

2. Пересуватися по вулиці в такий період потрібно дуже акуратно і, найголовніше, 
нікуди не поспішаючи! Наступайте повністю на всю підошву. Ваші руки в цей час 
повинні бути вільні, а ноги злегка розслаблені. Пенсіонерам під час пересування 
по льоду слід «озброїтися» тростиною з гумовим наконечником.  

3. Якщо ви все ж посковзнулися, постарайтеся утримати рівновагу, балансуючи 
своїми руками. Це нагадує своєрідні танці на льоду.  

4. Є й інший варіант розвитку ситуації, якщо ви посковзнетеся : можна присісти, тим 
самим знизивши висоту падіння. Якщо ви все-таки падаєте, згрупуйте і спробуйте 
в момент удару об лід перекотитися. Це повинно пом'якшити удар. Саме такі 
прийоми використовують каскадери на знімальних майданчиках.  

5. Якщо ви отримали серйозну травму (вдарилися головою, розсікли брову, зламали 
руку) або забій, то неодмінно зверніться до найближчого травматологічного 
пункту. 

6. Слід пам'ятати, що ожеледь часто супроводжується обмерзанням ліній 
електропередач, тому звертайте особливу увагу на них, а також на проведення 
контактних мереж. Справа в тому, що обірвані оголені дроти можуть виявитися у 
вас під ногами. 

7. Шановні автомобілісти! Під час будь-яких ожеледних явищ, будь ласка, 
утримайтеся по можливості від використання свого транспорту! Це дозволить вам 
уберегти себе, свій автотранспорт і пішоходів.  


