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Хајла  је  занимљива  и  лепа  планина,  чије  чари  привлаче  планинаре  и
заљубљенике  у  природу.  Зими  она  има  посебне  дражи  и  привлачи  љубитеље
различитих спортских активности,  који  уживају  у снежним условима.  Тада је  Хајла
посебан изазов и за планинаре високогорце. Њен врх од 2403 m је завидне висине,  а
посебно је атрактиван за пењање у зимским снежним условима. Фебруара месеца су
овде високи снегови,  али су се јануарске наслаге слегле и ако нема нових снежних
падавина пред планинарску туру, снег је тада погодан за пењање.

Овај пут, фебруара 2017. године, десетак дана пре нашег доласка, снег није
падао,  биле  су  ниске  температуре,  а  прогноза  је  показивала  ведрину  и  дизање
температуре, што је све наговештајало планинарски угођај и да ће снег држати ходача.
Тако је заиста било. Можда се снег мало више пропадао него што је било за очекивати,
а то је  очито било зато што је падао сув снег и није до краја  могао да се сабије и
формира  чврсту  залеђену  кору.  Лакше  пропадање,  које  се  понекад  претварало  у
упадање у снег, није било већи проблем, иако је на моменте одузимало снагу. У таквим
условима  нисмо употребљавали  цепин  и  дерезе,  већ  само  штапове.  Планина  нас  је
даровала лепим временом, уместо сурових зимских услова који овде обично владају.

Снежни услови о којима је реч омогућавали су да се без већих проблема од
дома попне Брахим брег, али се није смело даље пети тзв. зимском маркацијом, јер се
видело да стреха виси наднесена над правац којим би дошли, а омекшао површински
снег је био опасност да се сруши на главе оних који би покушали да је одздо пробију и
прођу.  Зато  смо  ишли  летњом  маркацијом,  а  и  она  захтева  опрез  да  не  дође  до
уклизавања.  У  једном  краћем  делу  строго  се  морало  ићи  корак  о  порак,  у  стопе



претходника,  штаповима  фиксирајући  равнотежу  и  сигурност.  Тада  треба  одабрати
добар микро правац кретања и уз две краће серпентине смо на сигурном и потом на
гребену. Горе смо видели да стреха на зимском правцу није довољно ни везана преко
ивица стена, па да се тим правцем заста није смело ићи. Некада је зимска маркација
сигурна, ако је довољно обликована и сасвим и дубље залеђена. Улога водича је да то
примети  и  нађе  сигуран  правац  кретања.  То  је  могуће  ако  се  снежни  услови  на
конкретној планини почну анализирати више дана пре поласка на планину, па и прати
временска  прогноза,  те  о  свему  размишља.  Новонападао  снег  који  се  није  везао  за
претходни посебна је опасност, укључујући лавине. Овај пут то није био проблем, али
други  наведени  разлози  нису  омогућавала  пењање  тзв.  зимским  правцем,  куда  се
уобичајено пење.

Гребен је био лако проходан, на неким местима ветар је одувао снег, па је то
било и на процепу пред врхом, који може бити неугодан ако је залеђен вертикални део
стране. Ту су ширине видика, на све стране. А на врху је ново обележје, ознака Хајле и
њене висине, на стубу који је изнад снега. Ту остајемо дуго, ја чак у прслуку и кошуљи,
са активним вешом дугих рукава. Тихо је и без ветра, температура плусна или око нуле.
Ведрина  је  непрегледна,  са  видљивошћу до најдаљих  врхова.  Ваља све  то  слиакти.
Овакав доживљај Хајле је реткост у ово доба године. Није увек тако. Тако ће се наредни
викенд  показати  суровим  и  постиоци  Хајле  су  дали  такав  извештај,  што  смо  на
интернету могли читати. Наш угођај је тим пре био дар природе и у њему смо уживали.
Зато  смо  се  кретали  лагано,  одмарали  и  осматрали,  проводећи  дан  на  таквом
планинском дану, који се само може пожелети.



Вратили смо се у угодан дом, загрејан,  на скуван ручак који нам је Фека
припремио, а домаћин се иначе по обичају побринуо да нам омогући све услове и да се
пријатно осећамо и у домаћинској пријатељској атмосфери. 

Сутрадан је био дан за Ахмицу (2272 m), коју у зимским условима из дома у
Гропе ређе пењемо, због удаљеност, као и пропадања снега, јер ако је оно веће, све то је
нерационалан напор. Овај пут пропадање снега је било подношљиво, а рекло би се још
лепши дан од јучерашњег је мамио да се иде напред.  Небо је  и даље ведро, али га
полако почињу шарати лагани вунасти облаци, који се касније јаче навукоше и делом
потамнише,  шарајући  плаветнило,  и  то  управо кад смо били на  врху Ахмице.  Тада
налетеше пар пахуља, као поздрав и као да желе да кажу да је све ово било за вас, а да
ће се време убрзо поквари.  На крају се опет разведри и ти услови нас допратише до
дома.

Било  је  то  још једно  наше  зимско  пењање  Хајле,  овај  пут  уз  пењање  и
Ахмице, а биће заблежено по необично лепим временским условима и по атрактивним
снежним условима погодним да се попну ове две планине.

Свему овоме су се заједно самном радовали Драгана К, Александра, Драгана
С, Милорад и Душан, учесници акције.
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