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Серед туристичного використання Українських Карпат сьогодні 

дедалі більшою популярністю користуються зимові походи. Цей вид 

туризму, окрім складності організації відзначається, також значними 

небезпеками в результаті проведення. Однією із найбільших небезпек 

зимових мандрівок є сходження лавин. Протягом історії розвитку 

туризму є низка прикладів завдавання лавинами значної шкоди 

туристичній інфраструктурі (руйнування готелів, доріг, притулків 

тощо), але також лавини ставали причинами загибелі або травмування 

туристів. Тому лавинонебезпечні ділянки особливо важливо 

враховувати в прокладанні туристичних зимових маршрутів гірськими 

масивами.  

Серед популярних зимових походів у Карпатах варто 

виокремити мандрівки масивом Боржава. Це пов’язано з наявністю 

підйомника неподалік г. Гимба, а також можливістю організації 

одноденних походів.  

Дослідження лавинної небезпеки в Карпатах вказує, що 

ландшафт Боржава є однією з найнебезпечніших територій. 

Своєрідний територіальний устрій орографічної мережі, який створює 
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унікальні умови для формування лавинної ситуації: кліматичні 

особливості південно-західного сектору поєднуються з крутими 

схилами північних експозицій, таким чином формує своєрідні умови 

для проходження лавинних процесів та існування лавинних 

геокомплексів. Також у межах території добре простежується вплив 

кліматичних факторів на трансформаційні процеси снігової маси, що 

відображається на генезисі лавин, виражений вплив процесів адвекції 

та інсоляції на проходження лавинних процесів [3].  

Загалом у масиві Боржава спостерігається тридцять лавинних 

осередків різної активності. Значна їх кількість межує або 

безпосередньо розташована на туристичних шляхах, що 

концентруються тут. 

Враховуючи значну кількість підйомів на Боржавський хребет, 

основна увага наших досліджень зосереджена на вивчення лавинних 

небезпек на маршрутах, що проходять по самому хребті та є найбільш 

освоєними туристами.  

Проведені дослідження вказують, що найбільша загроза від 

лавин спостерігається на маршруті між г. Великий Верх та г. Стій 

(протяжність 3,8 км.). Зокрема, він проходить через найбільший 

лавинний комплекс масиву, який розташований на західному схилі гори 

Великий Верх, басейн річки Латориця (струмок Кобза) [2]. Зокрема 

маршрут проходить цим лавинним комплексом два рази, відстань 

небезпечних ділянок становить 450 та 340 м відповідно. Зауважимо, що 

ця ділянка є найбільш активною в масиві, а ймовірність сходження лавин 

становить 85-92 %.  

Ще однією небезпечною ділянкою на маршруті є ділянка із 

середньою лавинною активністю, розташована поблизу г. Стій. 

Протяжність маршруту на цій ділянці становить близько 700 м.  

Загалом 39 % маршруту між г. Великий Верх та г. Стій пролягає по 

лавинонебезпечних ділянках, що повинно бути обов’язково врахованим в 

організації зимових мандрівок Боржавою. 

Численні лавинні поля зустрічаються і при проходженні 

маршруту між г. Великий Верх та г. Плай (3,15 км). Нитка цього 

маршруту межує із десятьма лавинними осередками. Хоча сам 

маршрут проходить по двох осередках середньої активності.  

Зокрема, ділянку на південно-західному схилі г. Великий Верх 

маршрут перетинає на відстані 340 м, а наступний лавинний осередок 

на цьому ж схилі довжиною 870 м. Ймовірність сходження лавин на 
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цих ділянках становить 85 %. Загалом, 44 % маршруту г. В. Верх – г. 

Плай пролягає через лавинні осередки. Відмітимо і те, що північно-

східний схил г. Плай є одним із найбільш лавиноактивних у межах 

масиву, що потрібно враховувати при сходжені з хребта.  

Що стосується ділянки г. Плай – г. Томнатик (2,4 км), то вона не 

проходить безпосередньо через лавинні осередки. Проте з нею межує 

вісім лавинних полів різної активності. На схилі г. Томнатик 

знаходиться один із найбільш активних лавинних геокомплексів 

масиву. Щорічно у межах цієї ділянки фіксують сходження двох-

трьох лавин, які перекривають одну з доріг на сніголавинну станцію 

[2]. Цей лавинний геокомплекс характеризується найвищим 

показником ймовірності сходження лавин – 92 %. 

Маршрут г. Гимба – г. В. Верх (3,5 км) проходить вздовж семи 

лавинних осередків, проте їх не перетинає, тому є відносно безпечним. 

Найбільш небезпечною ділянкою цього маршруту є схили г. Великий 

Верх, що характеризуються високою активністю лавинних процесів. 

Важливим показником задля безпеки у зимових походах є 

визначення сезонності сходження лавин. Зазначимо, що більшість 

території хребта Боржава відноситься до зимового лавинного 

режиму, у якому найбільша активність спостерігається протягом 

січня та на початку лютого. До таких осередків відносяться ділянки 

біля вершин Стій, Великий Верх та Плай.  

Лавинні осередки біля г. Гимба та г. Томнатик відносяться до 

зимово-весняного режиму сходження, який відзначається 

активізацією лавин у період з середини лютого до закінчення березня. 

Тому варто обмежити відвідування цих вершин у зазначений період.  

Отже, з 12,85 км обстежених туристичних шляхів Боржавським 

хребтом, 21 % протяжності припадає на проходження через лавинні 

осередки, що створює суттєву небезпеку при організації зимових 

піших походів масивом. Варто вказати на потребу виділення цих 

небезпечних ділянок у туристичних картах, а також врахування цих 

ділянок при зимових сходженнях. Важливим є також врахування 

сезону найбільшої ймовірності сходження лавин. Загалом, варто 

виокремити, що найбільша лавинна активність у районі вершин Стій, 

В. Верх та Плай припадає на січень, а біля вершин Гимба та Томнатик 

на березень. Загалом зауважимо потребу обмеження туристичних 

походів у ці періоди на зазначені вершини.  

Лавинна небезпека є одним із обмежуючих чинників організації 
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зимових піших мандрівок гірськими масивами. Тому питання 

дослідження лавинних осередків з метою оптимізації туристичних 

маршрутів є важливим напрямом подальшого розвитку туристичної 

діяльності в межах Українських Карпат. 
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