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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Снігові лавини є одиним із 

проявів стихійних сил природи у зимовий період. Незважаючи на те, 

що лавинонебезпечні райони займають 6 % території суходолу, про-
блема дослідження подібних явищ залишається важливою. Надзви-

чайно небезпечними є снігові лавини, які мають велику руйнівну силу, 

заподіюють матеріальні збитки та призводять до людських жертв. 

Особливої уваги при цьому заслуговують дослідження лавинних при-
родних територіальних комплексів в Українських Карпатах, де у висо-

когір’ї щороку на тверді опади припадає 40 % від загальної кількості, 

здебільшого у вигляді снігу. В межах Українських Карпат сформовані 
складні морфоскульптури рельєфу, наявні значна кількість опадів та 

інші сприятливі метеоявища, що призводить до формування нестабіль-

ного снігового покриву та сходження лавин. Лавини також впливають 
на водний і тепловий баланси, ґрунтовий покрив та біоту геокомплек-

сів досліджуваного регіону. 

В Українських Карпатах налічують понад 500 діючих лавинних 

осередків, лише в межах 41 – проводять дослідження сніголавинні 
станції Плай і Пожижевська. 

В останні роки в межах лавинонебезпечних територій спостері-

гають швидкий розвиток інфраструктури гірськолижних курортів та  
організацію нових туристичних маршрутів. Водночас, щорічно фіксу-

ють випадки потрапляння людей під лавини, нерідко із летальними 

наслідками. Саме тому дослідження лавинних територій є необхідною 

складовою освоєння та використання гірських територій, що визначає 
актуальність теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Вибраний напрям досліджень за темою дисертаційної роботи 
пов’язаний з держбюджетними темами: “Екологічна, демокультурна, 

соціально-економічна безпека регіону: географічні проблеми на мате-

ріалах карпатських областей України” (номер державної реєстрації 
0110U001359) і “Природний і суспільно-географічний потенціал        

як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку         

(на матеріалах Карпатського регіону України)” (номер державної реєс-

трації 0113U003049) та темами в межах робочого часу: “Ландшафтні 
передумови сталого розвитку Українських Карпат і Волино-Поділля” 

(номер державної реєстрації 0109U004318) і “Структура, динаміка       

і сучасний стан ландшафтів Західного регіону України” (номер держа-
вної реєстрації 0112U0032406). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
встановлення закономірностей поширення, динаміки і функціонуван-

ня лавинних ПТК Українських Карпат. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 
1) проаналізувати сучасні підходи дослідження лавинонебезпечних 

територій; 

2) удосконалити методику вивчення лавин; 

3) проаналізувати поширення лавинних процесів в Українських 
Карпатах та специфіку їх розвитку;  

4) вивчити динаміку снігового покриву та особливостей його стра-

тифікаційної структури; 
5) дослідити природні умови формування лавинної ситуації; 

6) провести комплексний аналіз умов сходження лавин різного   

генезису; 
7) розробити рекомендації щодо оптимізації використання лавин-

них ПТК. 

Об’єкт дослідження – лавинні природні територіальні комплек-

си в Українських Карпатах.  
Предмет дослідження – поширення, динаміка та функціонування 

лавинних геокомплексів досліджуваного регіону. 

Методи дослідження. Для написання роботи та опрацювання 
матеріалів використано такі методи: польового знімання (на основі 

розробленого дисертантом бланку опису лавинних ПТК); геоінформа-

ційного моделювання умов формування лавинної ситуації (ГІС-

програми ArcGIS 9.3 і RAMMS::AVALANCHE); дистанційного зон-
дування Землі; картографічні, геостатистичні методи та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що   

в дисертаційній роботі: 
Вперше: 

− здійснено аналіз поширення і щільності лавинних геокомплексів    
в межах ландшафтних виділів різних рангів; 

− вивчено ландшафтні особливості лавинних ПТК на локальному       

і регіональному рівнях; 

− проведено комплексний аналіз умов формування та прояву реаліза-

ції лавинної ситуації; 

− визначено умови сходження лавин різного генезису. 
Удосконалено: 

− теорію і методику дослідження лавинних ПТК; 

− підходи до великомасштабного картографування лавинної актив-

ності геокомплексів.  



3 
 

Подальшого розвитку отримали підходи щодо:  

− проведення ландшафтознавчих досліджень функціонування лавин-

них ПТК; 

− визначення впливу кліматичних чинників та метеоявищ на форму-

вання лавинної ситуації; 

− вивчення лавинної денудації та постлавинних ландшафтоформую-
чих процесів; 

− картографування лавинних геокомплексів у межах модельних ділянок; 

− дослідження динаміки лавинних ПТК на основі дешифрування космо- 

та аерофотознімків; 

− розроблення основ оптимізації використання лавинних територій. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати та мате-

ріали дисертаційної роботи можуть бути використані Українським гідро-
метеорологічним центром та його складовими підрозділами, а саме сніго-

лавинними станціями Плай і Пожижевська; контрольно-рятувальними 

службами та рятувальними загонами для покращення системи інформу-
вання населення про небезпеку проходження туристичних маршрутів         

у зимовий період; адміністраціями об’єктів природно-заповідного фонду 

під час планування та організації рекреаційної і туристичної діяльності. 

Матеріали дисертаційного дослідження використано у навчальному 
процесі на кафедрі фізичної географії при викладанні курсів: “Географіч-

ний аналіз природних катастроф”, “Еколого-географічний аналіз надзви-

чайних ситуацій в Україні”, “Морфодинаміка ландшафту”, при написанні 
магістерських, дипломних і курсових робіт. 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні польових  

(у т. ч. напівстаціонарних) і камеральних досліджень упродовж 2010–
2014 рр. за результатами яких проаналізовано особливості поширення, 

динаміки і функціонування лавинних ПТК Українських Карпат.      

Вивчено вплив кліматичних умов і снігового покриву ландшафтної 

структури досліджуваної території на сходження лавин. 
Одержані результати, наведені у дисертації, належать автору.   

У наукових статтях, опублікованих у співавторстві, ідея та результати  

дослідження належать особисто здобувачеві. 
Апробація результатів дисертації. Основні результати наукового 

дослідження пройшли апробацію на конференціях “Сучасні проблеми 

природничих наук” (Ніжин, 2010), “Реалії, проблеми та перспективи  

розвитку географії в Україні” (Львів, 2010, 2011), “Стан, проблеми і пер-
спективи природничої географії” (Львів, 2011), “Еволюція та антропоге-

нізація ландшафтів передгірських і гірських територій” (Чернівці, 2012), 

“Географічна наука і практика: виклики епохи” (Львів, 2013),             
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“Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів” 
(Київ, 2013), Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges 

(Львів, 2014); “Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи” 

(Львів, 2014); “Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, 
перспективи” (Львів, 2015); всеукраїнських польових школах-семінарах 

гірського ландшафтознавства (Чорногірський географічний стаціонар, 

2011–2014 рр.). Результати досліджень доповідалися автором та були 

обговорені на звітних конференціях, наукових семінарах кафедри фізи-
чної географії ЛНУ ім. І. Франка.  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опуб-

лікована 21 наукова праця загальним обсягом 4,1 д. а., у т. ч. сім – у 
фахових виданнях, дві – у зарубіжних виданнях, дев’ять – у матеріа-

лах наукових конференцій, три – у інших виданнях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 171 сто-
рінці машинописного тексту. Складається з вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел (190 найменувань), проілюст-

рована 38 рисунками, 24 таблицями, вісьмома додатками. Загальний 

обсяг дисертації 256 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

У першому розділі “Наукові засади вивчення лавинних при-

родних територіальних комплексів” висвітлено теоретичні основи 

вивчення лавинних територій. На основі проаналізованих матеріалів 

розглянуто світові та вітчизняні підходи до вивчення проблематики. 
Детально проаналізовані наукові здобутки вчених, а саме П. Третяка,  

В. Грищенка, Г. Тушинського, А. Божинського, С. Мягкова, К. Лосєва,    

В. Дзюби та ін. 
За результатами проведених досліджень уточнено ключові нау-

кові поняття. На нашу думку, лавинний ПТК – це сукупність ландшаф-

тних   фацій та урочищ, розміщених в одній або кількох ландшафтних 

місцевостях, у межах території яких сформувалися, чи впродовж на-
ступних близько 100 років (згідно критеріїв дослідження спорадичних 

лавин) будуть сформовані умови для сходження лавин. Тобто ці гео-

комплекси об’єднані морфодинамічними процесами, які пов’язані з 
лавинною активністю.  

Під лавиновищем розуміємо геопросторове утворення, охоплене 

процесом сповзання та акумуляції снігових мас, які формували лавину. 
Лавинні ПТК поділяють на дві групи: існуючі та потенційні. Існуючі  

лавинні ПТК, залежно від територіального розміщення місць лавинної 

діяльності, доцільно поділяти на:  
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− лавинні ПТК з локалізованими місцями сходження лавин; 

− лавинні ПТК з міграційними місцями сходження лавин. 

Лавинні ПТК з локалізованими місцями сходження лавин харак-
теризуються чітко вираженим у рельєфі і рослинному покриві шляхом 

проходження снігових мас. В цих геокомплексах умови для утворення 

лавин залишаються практично незмінними впродовж тривалого про-
міжку часу, а зміни зумовлені кліматичними чинниками. Лавинні ПТК        

з локалізованими місцями сходження лавин зазнають найпотужнішого 

впливу лавини на динаміку і функціонування компонентів досліджу-
ваних геокомплексів. Лавинні ПТК з локалізованими місцями схо-

дження лавин ідентифікують на місцевості при проведенні польового 

знімання і під час дешифрування космо- і аерофотознімків. 

Лавинні ПТК з міграційними місцями сходження лавин вирізня-
ються великою площею. Лавинна активність проявляє себе у різних 

частинах геокомплексу. Місце сходження снігових мас, на відміну від 

лавинних ПТК з локалізованим місцем сходження лавин, залежить від 
кліматичних чинників. Головною умовою, яка визначає місце сходже-

ння лавини, є кількість опадів і вітрове перенесення снігу, від чого                 

й залежить локалізація лавиновища. 

Потенційними лавинними ПТК є геокомплекси, в межах яких 
формуються, чи в найближчий час будуть сформовані умови для схо-

дження лавин. Такими умовами є зміни мікрокліматичних показників 

чи рослинного покриву (наприклад процес заростання схилів криволіс-
сям, через що змінюється розподіл снігового покриву). 

Результати проведених досліджень лавинних ПТК різних ланд-

шафтних районів Українських Карпат (Чорногірського, Свидовець-
кого, Горганського та ін.) дали змогу виділити три групи лавинних 

ПТК, в яких структурні елементи (фації) пов’язані між собою основ-

ними характеристиками парагенетичної ландшафтної структури. В 

межах Українських Карпат доцільно виділяти такі групи лавинних 
геокомплексів за ландшафтно-територіальною організацією: однофа-

ціальні, двофаціальні, багатофаціальні.  

В роботі обґрунтовано потребу запровадження поняття “функ-
ціональна зона” лавиновища. 

 

У другому розділі “Методика дослідження лавинних терито-

рій” викладено методичні основи дослідження снігового покриву      
та лавин. Запропоновано бланк опису лавинних ПТК для проведення 

польових досліджень, який складається з трьох блоків. Перший блок 

включає інформацію щодо часу дослідження, геопросторової 
прив’язки та координат, морфометричні характеристики лавинного 
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комплексу. В ньому зазначають особливості лавинного режиму, дані 
відносно попередньої лавинної активності території, ознаки сходжен-

ня лавин та можливі заходи для зменшення ризику лавинної небезпеки. 

Другий блок є ландшафтознавчим описом території, який присвячений 
головним характеристикам компонентів ландшафту досліджуваної 

лавинної території. Включає основні відомості про структуру надр, 

загальні особливості рельєфу (приналежність до морфоструктури та 

морфоскульптури, крутизну й експозицію схилу); значна увага приді-
лена опису рослинного покриву. Третій блок присвячений аналізу 

впливу лавинопроявів на природне середовище, завдані йому збитки у 

процесі сходження лавин та стійкості компонентів ландшафтних ком-
плексів. Головна увага акцентована на аналізі сукцесійних процесів, 

наявності знесеного та перевідкладеного лавинами матеріалу, знище-

ному ґрунтовому і рослинному покривах. Така інформація дає змогу 
детальніше досліджувати постлавинні процеси в межах лавинних ПТК       

і прогнозувати їх розвиток. 

Значна частина розділу присвячена вивченню методики карто-

графування лавинної активності території. На основі власних дослі-
джень та аналізу досвіду вивчення цієї проблематики нами запропоно-

вана уніфікована методика велико- і середньомасштабного картографу-

вання лавинних геокомплексів. Для досягнення точності виокремлення 
лавиноактивних територій пропонуємо два методи картографування: 

поділ лавинних ПТК за внутрішньою активністю та картографування 

активності лавинних ПТК шляхом накладання контурів лавиновищ. 

Запропоновані методи полягають у диференціації території власне ла-
винного геокомплексу, в межах якого й виділяють ділянки з певним 

ступенем лавинної активності.  

Метод поділу лавинного ПТК відносно ступеня лавинної активності 
передбачає нанесення нижньої межі лавиновищ. Оскільки в межах дослі-

джуваних геокомплексів сходять лавини різного об’єму, наносячи ці межі, 

на схемі лавинного комплексу можна інтерполювати дві основні лінії, які 
розміщені у зонах скупчення кінцевих меж лавиновищ. Ці лінії поділяють 

геокомплекс на три ділянки. Найвища в гіпсометричному плані ділянка 

класифікована як територія з високим ступенем лавинної активності; сере-

дня ділянка – як територія з середнім ступенем лавинної активності; най-
нижча гіпсометрична територія – із низьким ступенем лавинної активності. 

Картографування ступеня лавинної активності за допомогою накладання 

контурів лавиновищ проводять у межах активного, відносно сходження 
лавин, геокомплексу, на схему якого наносять контури лавиновищ усіх 

лавин, які зійшли за досліджуваний період. Ділянки, в межах яких    



7 
 

накладаються понад 80 % лавиновищ, характеризують високим ступе-
нем лавинної активності, 40–80 % – середнім, до 40 % – низьким. 

 

У третьому розділі “Аналіз лавинних природних територіа-

льних комплексів Українських Карпат” висвітлено поширення 

лавинних геокомплексів. Відповідно до проведених польових дослі-

джень та аналізу літературних джерел простежено приуроченість 

лавинних геокомплексів до ландшафтних областей і районів терито-
рії (рис. 1). Високогірні ландшафтні області Українських Карпат є 

найбільш лавинонебезпечними. Згідно з опрацьованими даними, в 

межах Високогірно-Полонинської області налічується 236 лавинних 
природних територіальних комплексів, з яких 183 належать до ла-

винних геокомплекси з локалізованими і 53 – з міграційним місцями 

сходження лавин (табл. 1).  
Таблиця 1 

Кількість лавинних ПТК в межах ландшафтних  
областей і районів Українських Карпат 

 

№  
з/п 

Ландшафтна 
область 

Кількість 
лавинних 

ПТК 

Щільність 
(од./тис. км2) 

Ландшафтний 
район 

Кількість 
лавинних 

ПТК 

Щільність 
(од./тис. км2) 

I 
Високогірно-
Полонинська 

236 91 

Негровець-
Буштульський 

113 192 

Чорногірський 80 124 

Свидовецький 43 72 

Гринявський —* — 

II 
Високогірно-
полонинське 

ядро 
22 37 

Мармароський 18 50 

Чивчинський 4 17 

III 
Середньогірно-
Полонинська 

108 38 

Рунський — — 

Боржавський 36 58 

Краснянський 72 146 

Стіг-Плайський — — 

IV 
Середньогірно-

Скибова 
144 30 

Бескидський 8 4 

Горганський 136 59 

Покутсько-
Буковинський 

— — 

 * — дані про кількість лавинних ПТК відсутня 

В межах області Високогірного Полонинського ядра локалізо-

вано 22 лавинні геокомплекси, з них 15 осередків – відносять до   
лавинних комплексів з локалізованим місцем сходження лавин.    

Лавинні геокомплекси з міграційним місцем сходження лавин пере-

важно приурочені до Чивчинського району, де зосереджено близько 

60 % їхньої кількості.  Серед ландшафтних областей середньогірного 
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ярусу лавинні комплекси виявлено в межах Середньогірно-Поло-
нинської та Середньогірно-Скибової області. Найнебезпечнішим,           

з точки зору лавинної активності, вважається Горганський район,        

в межах якого П. Третяком зареєстровано 136 з 144 лавинних компле-
ксів, зосереджених у Середньогірно-Скибовой області. Інші вісім     

лавинних ПТК належать до Бескидського району. Небезпечною вважа-

ється й Середньогірно-Полонинська ландшафтна область, у межах якої 

налічується 108 осередків з лавинною активністю. Вони приурочені до 
Боржавського і Краснянського районів, в яких зосереджено 36 і 72 осе-

редки. Відсутні відомості про кількість лавинних комплексів для       

полонини Руна, де, згідно з інформацією Міністерства надзвичайних 
ситуацій, також фіксуються сходження снігових зсувів і лавин. Окремо     

зазначимо, що відсутня інформація наявних лавинних ПТК на терито-

рії Середньогірно-Вулканічної ландшафтної області зі сформованими 
умовами для проходження лавинних процесів.  

Для порівняння наведено також аналіз щільності лавинних гео-

комплексів (табл. 1) у регіональних ландшафтних виділах Українсь-

ких Карпат. Найбільшу щільність спостерігаємо у Високогірно-Поло-
нинській ландшафтній області з показником понад 70 од./тис. км

2 

(див. рис. 1). В межах Високогірно-Полонинського ядра та Середньо-

гірно-Полонинської області цей показник коливається в межах 35–   
70 од./тис. км

2
, а для Середньогірно-Скибової – до 35 од./тис. км

2
. За 

розрахунками понад 150 од./ тис. км
2
 спостерігається в Негровець-

Буштульському ландшафтному районі, а найменший показник –          

у Бескидському та Чивчинському районах – до 50 од./тис. км
2
.  

У розділі відображено вплив метеопоказників (температура   

повітря, кількість опадів та вітровий режим) на формування лавинної 

ситуації та на основі комплексного аналізу визначено умови проход-
ження лавинної ситуації для орокліматичних секторів ландшафтів 

Українських Карпат (рис. 2, 3). 
 

Четвертий розділ “Динаміка і функціонування лавинних гео-

комплексів досліджуваних модельних ділянок” присвячено ланд-

шафтній приуроченості лавинних ПТК, а також їхньому функціону-

ванню під впливом лавинних процесів. У рамках цих досліджень про-
ведено аналіз компонентів природного середовища та ландшафтної 

структури модельних ділянок “Чорногора”, “Боржава” і “Грофа”.   

Згідно з результатами аналізу, лавинонебезпечні території приурочені 
до таких ландшафтних виділів: 
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Рис. 2. Стратифікація 

шурфів південно-

західної експозиції 

 

Рис. 3. Стратифікація шурфів 

північно-східної експозиції 
 

Умовні позначення: 1 – свіжовипалий сніг; 2 – хуртовинний сніг; 3 – 

дрібнозернистий сніг; 4 – середньозернистий сніг; 5 – крупнозернистий сніг; 

6 – льодяні кірки; 7 – середньозернистий із значною кількістю льодяних 

кірок; 8 – межі стратиграфічних шарів 

 

− давнольодовикового високогір’я (85 %), пенепленізованого високо-

гір’я (10 %) та крутосхилого середньогір’я (5 %) – для ландшафту 
Чорногора; 

− крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я  

(80 %) та альпійсько-субальпійського кам’янистого середньгір’я 
(20 %) – для Грофецького ландшафту; 

− крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я   
(70 %) та пенепленізованого субальпійського високогір’я (30 %) – 

для ландшафту Боржави. 

Водночас нами проаналізовано лавинні процеси та умови їх   

формування за лавинні періоди 2008–2012 рр. На прикладі модельної 
ділянки “Грофа” вперше для Українських Карпат вивчено особливості 

динаміки меж 22 лавинних ПТК. Наприклад, відображено зміну меж 

лавинного геокомплексу на схилі гори Грофи (рис. 4). 
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Рис. 4. Динаміка меж лавинного ПТК г. Грофа за період 2005–2010 рр. 

 

Опираючись на методику дослідження лавинної денудації, нами 

проведені обрахунки інтенсивності цього показника. За результатами де-

шифрування лавинних ПТК Горган на території площею 50,65 км
2
 виділе-

но 22 лавинних ПТК загальною площею, станом на 2010 р. – 5,12 км
2
. Та-

кож обраховані сумарні площі лавинних комплексів за 2005, 2007 та 2008 

роки. При цьому отримано такі результати зростання інтенсивності лавин-
ної денудації в межах Горган: 2005 р. – 19,38 × 10

-3
 мм/рік; 2007 р. – 19,54 × 

10
-3
 мм/рік; 2008 р. – 19,94 × 10

-3
 мм/рік; 2010 р. – 20,22 × 10

-3
 мм/рік. 

На особливу увагу заслуговує дослідження сукцесійних змін     
під впливом сходження лавин. Деревна і чагарникова рослинність зрос-

тає у несприятливих природних умовах, періодично відчуває потужне 

геодинамічне (нерідко екстремальне) навантаження, зумовлене лавин-

ними процесами. Поодинокі дерева і чагарники перебувають у пригні-
ченому стані, вони повільно й нерівномірно зростають. Процес самовід-

новлення рослинного покриву у нижній частині зон транзиту та акуму-

ляції набагато швидший, що зумовлено відкритістю схилів і кращим 
режимом зволоження. Наймолодший рослинний покрив спостерігаємо 

у зонах акумуляції снігових мас. Самовідновленню рослинності             

в межах зони акумуляції заважає повільне танення снігу, виораний чи  

пошкоджений ґрунтовий покрив, порушення поверхневого стоку тощо.       
У долинах гірських потоків спостерігаємо молоді смереки віком 4–10 ро-
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ків, вільху та горобину. Трав’яний покрив має мозаїчний рисунок.    
Динаміка прояву лавинних процесів і тривалі міжлавинні проміжки  

залишають місце для розвитку вторинних ландшафтоформуючих про-

цесів. На особливу увагу заслуговує значне захаращення стовбурами      
і гілками лавинних ПТК, особливо у руслах потоків, де вони можуть 

утворювати природні дамби. Водночас спостерігаємо розкидані залишки 

деревини та зони пошкодження фітоценозів, що зумовлює поширення 

грибкових захворювань та ентомошкідників. Сухостої, висохлі стовбури  
і гілляччя неодноразово ставали осередками локальних пожеж.  

 

П’ятий розділ “Основи оптимізації використання лавинних     

територій Українських Карпат” відображає головні перспективи вико-

ристання результатів досліджень, викладених у роботі. Оцінка лавинної 

небезпеки є одним із основних завдань Гідрометцентру та безпосередньо 

сніголавинних станцій. Особливо оцінювання небезпеки і прогнозування 
сходження лавин важливе для прокладання та експлуатації зимових турис-

тичних маршрутів, лижних трас та ін. Оцінювання лавинної небезпеки  

залежить від багатьох чинників: прогнозування та моделювання метеоси-
туації; дослідження динаміки проходження снігових процесів; врахування 

ландшафтних особливостей лавинонебезпечної території. Для цього нами 

розглянуто можливість комплексного аналізу лавинної ситуації на основі 
інформації про попередні умови сходження лавин. Такий підхід до ви-

вчення проблематики дослідження дає змогу виявити характерні залежно-

сті умов формування та проходження лавинної ситуації. Використання 

результатів дослідження сприятиме розробленню комплексу великомасш-
табних карт, які б відображали лавинонебезпечні території, їх поділ відно-

сно лавинної активності, динамічні зміни снігового покриву та ін.  

Карти та аналіз умов сходження лавин в Українських Карпатах 
дають можливість об’єктивно оцінювати перспективи використання ла-

винних територій. Наприклад, на основі досліджень можливе підвищення 

безпеки проходження туристичних маршрутів у зимовий період. Ці відо-
мості є доречними, оскільки розпочаті роботи із прокладання нових ту-

ристичних маршрутів, їх знакування згідно нового державного стандарту 

(за розробкою І. Рожка, Р. Гулянича, А. Яремчишина та ін.), в якій перед-

бачено встановлення інформаційних знаків про лавинну небезпеку. 
Важливо використовувати дані про лавинні території у зв’язку   

з розвитком гірськолижного туризму, розбудовою інфраструктури 

гірськолижних комплексів. Особливо це стосується зон фрі-райду, 
тобто місць спускання по лавинонебезпечних схилах. Такі умови спо-

стерігаються в межах гірськолижного комплексу “Драгобрат”, де біль-

шість спусків приурочені до лавинонебезпечних схилів гори Близниця. 
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ВИСНОВКИ 
 

Дослідження лавинних природних територіальних комплексів   

в Українських Карпатах дає можливість зробити такі висновки. 

1. Світовий досвід вказує, що для проведення досліджень лавинних 
територій використовують два основних підходи: ландшафтознавчий і гео-

фізичний (власне сніголавинний). Ландшафтознавчий підхід до дослі-

дження лавинонебезпечних територій, ґрунтується на вивченні природних 

умов лавинних ПТК та їх складових. Геофізичний підхід спирається на 
вивчення процесів трансформації снігового покриву та аналіз лавин. 

2. Уточнена наукова база ґрунтується на використанні понять   

лавинний ПТК та лавиновище. Усі лавинні ПТК поділяють на існуючі      
та потенційні. У свою чергу існуючі лавинні геокомплекси, залежно від 

розміщення місць лавинної діяльності, варто поділяти на лавинні ПТК з 

локалізованими і з міграційними місцями сходження лавин. Обґрунто-
вано потребу запровадження у наукову базу поняття функціональна зона 

лавиновища – частина лавинного ПТК, в межах якої проходять характер-

ні лише для неї процеси трансформації снігових мас. 

3. При картографуванні лавинної активності території доцільно ви-
користовувати метод диференціації лавинних ПТК (для порівняння ланд-

шафтів щодо лавинної активності), метод поділу лавинних геокомплексів 

за внутрішньою активністю (у процесі дослідження невеликих за площею 
територій та лавинних ПТК з міграційними місцями сходження лавин), 

метод накладання контурів лавиновищ (для складання картосхем активно-

сті лавинних геокомплексів з локалізованими місцями сходження лавин). 
4. Формування лавинної ситуації визначає морфологічна структура 

снігового покриву. Основою формування структури снігового покриву,   

а відповідно і його стабільності, є перекристалізація снігу. В Українських 

Карпатах сковзання снігу формуються у випадку наявності у сніговій 
товщі чотирьох–шести стратифікованих шарів.  

У першу чергу, варто відзначити вітрове перенесення снігу, що 

призводить до формування хуртовинних снігових мас. Проведені польові 
дослідження дали змогу визначити, що в межах Українських Карпат для 

снігової структури характерні від одного до трьох стратифікованих     

шарів хуртовинного снігу. Значний вплив на метаморфізм снігового по-

криву має температурна перекристалізація, яка призводить до формуван-
ня льодяних кірок та зміни типу снігу у внутрішніх шарах. 

5. Проходження лавинних процесів зумовлює зміни контурів 

ландшафтних виділів у межах лавинних ПТК. Ці закономірності прояв-
ляються в сукцесійних змінах (пригніченому рості деревної рослинності, 

наявності трав’яного покриву на перевідкладеному ґрунтовому субстраті, 
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відсутність дерев в котловинах вибивання), водному режимі (зміні рівня 
води через захаращення русла в різних частинах течії та ін.), зміні метео-

умов (збільшення показників радіаційного балансу, а відповідно і підви-

щення температури, зміна динаміки промерзання ґрунту) і прискорення 
процесів перекристалізації снігового покриву. В межах модельних діля-

нок “Чорногора”, “Боржава” і “Грофа” детально вивчено та закартогра-

фовано методами польового знімання та дешифрування  космознімків 37 

лавинних геокомплексів. 
6. Просторовий аналіз поширення лавинних геокомплексів на рівні 

фізико-географічних областей і районів відображає, що більшість лавин-

них ПТК приурочені до Середньогірно-Полонинської та Середньогірно-
Скибової області. Найнебезпечнішим, з точки зору лавинної активності, 

вважається Горганський район, де зареєстровано 136 із 144 лавинних гео-

комплексів, які зосереджені у Середньогірно-Скибовой області, більшість 
розміщені в Грофецькому, Сивулянському і Довбушанському ландшафтах.  

Водночас проаналізовано щільність лавинних геокомплексів. Най-

більший показник спостерігаємо у Високогірно-Полонинській ландшафт-

ній області зі значенням 91 од./тис. км
2
. Згідно із розрахунками в Негро-

вець-Буштульському ландшафтному районі спостерігається найвищий 

показник щільності (192 од./тис. км
2
), а найменший – характеризує Бес-

кидський та Чивчинський райони (4 і 17 од./тис. км
2 
відповідно). 

Відповідно до ландшафтної приуроченості лавинних геокомплек-

сів зазначимо, що в межах модельних ділянок “Чорногора” 85 % площ 

лавинних ПТК зосереджені в межах давнольодовикового високогір’я, а  

“Грофа” і “Боржава” 80 і 70 % відповідно розміщені в крутосхилому 
ерозійно-денудаційному лісистому середньогір’ї. 

7. Для визначення умов сходження лавин різного генезису в межах 

сихлових урочищ і ландшафтних місцевостей проведено комплексний 
аналіз, при якому використано інформацію про час сходження лавин, 

їхній генезис, особливості рельєфу, метеоумов, рослинності, про динамі-

ку структури снігового покриву. Для уточнення умов сходження лавин 
проаналізовано особливості їх формування за триденний період: за два 

дні до сходження лавини та умови в день сходження.  

8. Вивчення впливу метеочинників на особливості формування сні-

гового покриву та сходження лавин дало змогу виокремити типові метео-
умови проходження лавинної ситуації. На основі метеоданих в межах мо-

дельних ділянок “Чорногора” і “Боржава” визначено, що сингенетичні 

лавини сходять при температурі повітря -4,5 – -8 °С (для весняного 
режиму – -1 – 2 °С) з відносною вологістю повітря більше 75 %. Швид-

кість вітру коливається в межах 1–3 м/с, з поривами до 7–8 м/с. Типовий 
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сніговий профіль товщі для зимових сковзань представлений шістьма–
восьма морфологічними типами снігу. Епігенетичні лавини сходять при 

температурі повітря 2,5 – 3,8 °С, при середній відносній вологості повітря 

55–60 %. Інтенсивність відлиг змінюється від 0,3 °С/год до 0,9 °С/год, а 
кількість стратифікованих горизонтів – три–п’ять. 

9. Знання про ландшафтні умови лавинних геокомплексів сприяти-

муть оптимізації системи організації природно-заповідного фонду, прово-

дженню якісного лісокористування в межах лавинонебезпечних територій 
та ін. Крім цього, отримані відомості допоможуть при підготовці гірських 

рятувальників та пошуково-рятувальних загонів. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних 

територіальних комплексів в Українських Карпатах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географіч-
них наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і 

геохімія ландшафтів. – Київський національний університет імені   

Тараса Шевченка. – Київ, 2016. 

Проаналізовано європейський досвід дослідження лавинних   
геокомплексів. Досліджено лавинні природні територіальні комплекси 

в Українських Карпатах. Доповнено та уточнено теоретико-методоло-

гічну і методичну базу дослідження. Вивчено особливості поширення  
лавинних ПТК в межах фізико-географічних областей і районів Укра-

їнських Карпат. Проаналізовано місце лавинних природних територіа-

льних комплексів в ландшафтній структурі Українських Карпат на 
прикладі модельних ділянок “Чорногора”, “Боржава” і “Грофа”. 

Висвітлено динаміку метеорологічних показників лавинних гео-

комплексів та особливості їх впливу на лавинну ситуацію. Проаналі-

зовано вплив метеорологічних явищ на генетичні особливості лавин. 
Обґрунтовано умови сходження лавин для різних орокліматичних  

секторів ландшафтів. Досліджено інтенсивність лавинної денудації, 

вторинні ландшафтоформуючі процеси та особливості рослинного 
покриву в межах лавинних ПТК. 
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Ключові слова: лавина, лавинний природний територіальний 
комплекс, сніговий покрив, лавинна активність, Українські Карпати. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Тыхановыч Е. Е. Распространение и динамика лавинных 

природных территориальных комплексов в Украинских Карпа-

тах. – Рукопись. 
Диссертация на соискания ученой степени кандидата географи-

ческих наук по специальности 11.00.01 – физическая география, гео-

физика и геохимия ландшафтов. – Киевский национальный универси-
тет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2016. 

Изучено европейский опыт исследования лавинных геокомплек-

сов. Исследовано лавинные природные территориальные комплексы в 

Украинских Карпатах. Дополнено и уточнено теоретико-методоло-
гическую и методическую базы исследования. Изучены особенности 

распространения лавинных ПТК в пределах физико-географических 

областей и районов Украинских Карпат. Проанализировано местопо-
ложение лавинных природных территориальных комплексов в ланд-

шафтной структуре Украинских Карпат на примере трех модельных 

участков “Чорногора”, “Боржава” и “Грофа”. 
Исследована динамика метеорологических показателей лавинных 

геокомплексов и особенности их влияния на прохождение лавинной ситу-

ации. Проанализировано влияние метеорологических явлений на генетиче-

ские особенности лавин. Обосновано условия схождения лавин для раз-
личных ороклиматичних секторов ландшафтов. Исследована интенсив-

ность лавинной денудации, вторичные ландшафтоформирующие процес-

сы и особенности растительного покрова лавинных ПТК. 
Ключевые слова: лавина, лавинный природный территориальный 

комплекс, снежный покров, лавинная активность, Украинские Карпаты. 

 

ANNOTATION 
 

Tikhanovich Ie. Distribution and dynamic of avalanche natural 

terrain complex in the Ukrainian Carpathians – Manuscript. 
Dissertation on obtaining of candidate’s degree, specialty 11.00.01 – 

physical geography, geophysics and geochemistry of landscape. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2016. 
In the dissertation are analyzed the European and national scientific 

experience of avalanche researches. 

The main approaches for the delimitation of avalanche natural terrain 

complex are considered. The new understanding of the terms and classifi-
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cation of avalanche natural terrain complex, which are used in the studies, 
is proposed. Reasoned necessity use a new term – “functional part”, in the 

avalanche research. Describes main observation task of snow avalanche sta-

tions (meteorological factors and phenomenon) what are important for the 
avalanche slide process and their forecast. 

Describe avalanche activity on the Ukrainian Carpathians during  

different time period. The avalanche influence on Ukrainian Carpathians 

massif landscape structure formation depicted in dissertation was considered 
on the example of three mountain ranges.  

Analyzed place avalanche natural territorial complexes in the 

Ukrainian Carpathians landscape structure on the example of model sites 
“Chornogora”, “Borzhava” and “Grofa” that are present different physico-

geographical regions. Also was grounding necessity of “avalanche territo-

rial complexes” definition implementation to avalanche-knowing termi-
nology. Main relief and climatological factors of the territory (tempera-

ture, wind direction, snowfall) that are do influence on avalanche situa-

tion formation was described. The main genetic types of the avalanche 

(syngenetic, epigenetic, poligenetic), that is typical for researches land-
scape was analyzed. Studied and illustrating territorial changes of ava-

lanche complexes on model place. 

The areas and meteorological dynamic of avalanche complex, during 
different period was determined. The affect of meteorological phenomena 

(snowfall, blizzard, thaw) on the genetic characteristics of avalanches are 

influence. Argumented terms avalanche slid process for different natural 

terrain complex and determine avalanche regime for the oroclimatological 
sector Ukrainian Carpathians landscapes. The function process and vegeta-

tion restoration in the avalanche natural territorial complex was studding. 

Described vegetation species in the differing avalanche complex zones and 
theirs restore conditions. Considerable attention was given for the second 

landscape-form process. The after-avalanche situations, what assist by   

development different natural process are research. Calculated the index of 
avalanche denudation for the Gorgans landscape territory  

Improvement recommendations of realization avalanche researches 

and using this information are proposed. 

Key words: avalanche, avalanche natural terrain complex, snow 
cower, avalanche activity, Ukrainian Carpathians. 


	Макет_ареф_титул
	Макет_ареф

