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I N aloge
M~NIMEHURtKINASNEGU
Zgodaj spomladi sm o na nedeljskem izletu na Nanos op azili zanimiv naravni p oj av . Bil je lep sončen dan , plan ot a j e bila pokrit a z zasreženim
snego m. Ko smo posedli k malici na klopi pr ed lovsko kočo , j e Jure v žepu
svojega nahrbtnika našel pozablj eno pl as tično posodi co z milnico za pih anj e mehurčkov. Lesket aj oči se mehurčk i so veselo poplesavali v lah ni sapi.
Sem t er tja j e kakšen pristal na snegu . Večina jih je takoj ob pr ist anku
pop okala, nekateri pa so obstali. Ti so začeli pl ahneti, sprva neopazno ,
potem pa vse hitreje, t ako da j e po nekaj sekundah ost ala na snegu le še
ploska mrenica milnice, ki j e takoj nato izginil a.
Posku s smo pon avlj ali naslednji tede n , vendar se nikoli ni po sr ečil.
Površina snega ni bila več čista , na nj ej j e bilo po lno drobcev, ki jih j e
vet er nanesel iz gozda: ostankov iglic, listja in skorje . Vsi mehurčki so ob
pri stanku popokali.
Kako bi razl ožili , zakaj mehurčki na snegu spla hnijo?
Sp odnj o sliko smo posneli nekaj ted nov kasnej e v Lju bljani po obilnem sneženj u na z ačetku aprila .
A lojz K odre

